
DOKTORSAVHANDLINGDOCTORA L  T H E S I S

Luleå tekniska universitet
Institutionen för utbildningsvetenskap

2006:06|: 02-5|: - -- 06 ⁄06 -- 

2006:06 

På tal om elevinflytande
Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal

Mats Danell



På tal om elevinflytande
Hur skolans praktik formas

i pedagogers samtal 

Mats Danell 
Institutionen för utbildningsvetenskap 

Luleå tekniska universitet 





Abstract

Titel: Talking of Students Influence: 
How the Practice of Schools Is Shaped in Staff Conversations 
Language: Swedish with an English summary 
Keywords: School development, staff conversations, student 
influence, sociology of knowledge, social constructionism, micro 
level, ethnomethodology, critical discourse analysis

Educational research shows that it is problematic to implement the 
curriculum’s intentions in the practice of schools. Within this problem 
area I have studied how the curriculum’s intentions about student 
influence are shaped by pedagogues. The results of my licentiate 
report showed that the circumstances of the work governed the way in 
which the pedagogues came to shape the students’ influence. The 
present thesis presents a deeper study of this area in order to describe 
and understand how student influence is shaped in schools. The aim of 
the thesis is thus to describe and provide an understanding of how 
student influence is constructed in staff conversations taking place in 
working teams of pedagogues. 

In the study I have followed a team working within the framework of 
a renewed development strategy. The purpose of the altered strategy 
has been to increase the pedagogues’ influence and participation in 
school development. In the study I have observed five staff 
conversations in which the pedagogues of the working team discussed 
the school’s work with student influence. The conversations were 
tape-recorded and then transcribed. The texts were analysed in order 
to study how the student influence was shaped through staff 
conversations. As a point of departure for explaining the object of 
study I have used a theoretical frame of reference starting out from 
sociology of knowledge (Berger & Luckmann, 1967), social 
constructionism with links to Mikhail Bakhtin, Jürgen Habermas and 
Ludwig Wittgenstein. The methodological implementation has been 
inspired by ethnomethodology and critical discourse analysis. 

The results show that the working team did not contribute to any great 
extent to realising the curriculum’s intentions about student influence. 



On the other hand, it was evident that the pedagogues used different 
strategies in the staff conversations. Through these strategies they 
guarded their control of their individual scope of action for modifying 
how and by what means student influence should be implemented. 
The strategies used appeared as three main lines with specific patterns. 
These lines and patterns are accounted for in the study with the aid of 
a number of empirical concepts. In the first main line, called 
conceptual shifting, there appeared patterns of conceptual 
neutralisation, practical loading and conceptual change. In the second 
main line, called attention shifting, there appeared patterns termed 
situation adapted management, selective attention and goal shifting. In 
the third main line, called problem shifting, there were patterns termed 
circumstantial explanations and excuses. 

The study thus show that through the staff conversation the 
pedagogues have created a “free space” in which they construct 
student influence by taking as their starting-point the intentions that 
they conceive of as possible to realise. They have developed a battery 
of strategies in order to be able to handle their own practice. The 
strategies may be understood as an effect of the pedagogues being 
forced to handle the paradoxes that have arisen in the field of tension 
between a desired and a possible school. The results indicate a need 
for further research in order to reach a deeper understanding of how 
pedagogical activities develop at the micro level, such as in all the 
meetings and conversations that pedagogues take part in.
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Inledning

Det har skett en förskjutning av ansvar från politisk nivå till de 
professionella inom verksamheten genom decentralisering av 
skolväsendet och införandet av målstyrning. Pedagogerna har i ökad 
utsträckning involverats med att både formulera skolans lokala mål 
och realisera de övergripande målen. Det vilar på deras ansvar att 
organisera och leda den pedagogiska verksamheten samtidigt som 
eleverna skall fostras till demokratiska medborgare. De skall värna om 
läroplanens mål och gällande skolplikt samtidigt som eleven erbjuds 
inflytande över det egna arbetet. Pedagogernas ansvar har ökat i 
formell bemärkelse genom att de förväntas vara delaktiga i arbetet 
med både formulerings- och realiseringsproblematiken.

Skolans utveckling har visat att decentralisering och målstyrning har 
fått olika och ibland motstridiga konsekvenser. På skolnivå var 
intentionen med decentraliseringen tänkt att leda till ett ökat ansvar 
och förstärkt inflytande bland de professionella. De skulle få ett ökat 
tolknings- och handlingsutrymme i arbetet med att utveckla 
verksamheten. Den kommunala styrningen och ledningen blev 
emellertid mer komplex och konfliktladdad genom de avgränsningar 
som måste göras mellan mål och kommunal ekonomi. I många 
kommuner återuppstod på kommunal nivå den tidigare centrala 
styrningen och ledningen.

I linje med skolans decentralisering och målstyrning finns tanken om 
en förstärkt demokrati på lokal nivå. Att skolan har en viktig funktion 
att fylla när det gäller samhällets demokratiska uppdrag råder det en 
bred politisk enighet om. Vi lever i en tid av snabba samhälls-
förändringar. Berlinmuren föll 1989. Central och Östeuropa närmar 
sig Västeuropa. För att bli medlem i den europeiska gemenskapen 
krävs att medborgarnas demokratiska rättigheter respekteras. 
Demokratin tycks vara på frammarsch.  

Samtidigt visar samhällsforskningen att etablerade demokratier i väst 
står inför nya utmaningar. De har problem med att kanaliserar det 
politiska engagemang som är nödvändigt för att hålla liv i de 
demokratiska institutionerna. Av Skolverkets rapport (2003d) framgår 
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att ungdomar i ökad utsträckning ställer sig utanför det politiskt 
organiserade livet. På sikt riskerar det att leda till en demokrati i kris. 
Misslyckas skolan med sitt demokratiska uppdrag riskerar demokratin 
att få ett försvagat fotfäste bland kommande generationer.

Samtidigt med att samhällsförändringarna vittnar om demokratins 
framgångar hotas den av ett inre sönderfall. I det perspektivet blir 
skolans utveckling betydelsefull för hur samhället kommer att lyckas 
med att socialisera en framtida demokratisk medborgare. Det råder en 
allmän enighet om att skolan har en viktig funktion i sammanhanget. 
Därför blir det särskilt viktigt att vi frågar oss vilka demokratiska 
erfarenheter dagens ungdomar gör i skolan. Frågan om hur skolans 
institutioner verkar för demokratins utveckling hänger intimt samman 
med utvecklingen inom området för elevinflytande.

Från samhällets sida har gjorts olika satsningar för att stimulera frågan 
om elevinflytandet. ELIAS-projektet (Elevens Inflytande och Arbetet i 
Skolan) var en av dessa satsningar. I projektet uppmärksammades 41 
skolor som medvetet strävade efter att utveckla elevens inflytande i 
skolans arbete. Skolverkets rapport (1999a) från projektet visade att 
elevinflytande i skolans praktik tog sig olika uttryck. Villkoren för 
elevinflytande var mångfacetterat och komplext. Frågan förknippades 
med arbetsformer, ansvarsfördelning samt relationerna mellan 
pedagoger och elever. Vid skolorna diskuterades i varierad 
utsträckning formella och informella former för beslutsfattande, 
elevaktiva arbetssätt, eget arbete, temaarbete, fördjupningsuppgifter, 
elevens ansvar och dess valmöjligheter.

Det är framförallt erfarenheter från möten med skolorna i ELIAS-
projektet som väckt min nyfikenhet och intresset med att utveckla 
forskningsfrågor i min licentiatuppsats och i föreliggande avhandling. 
I dessa studier har jag uppmärksammat skolmiljöer som verkar inom 
ramen för en förnyad utvecklingsstrategi där pedagogens roll och 
inflytande över utvecklingsprocessen stärkts. Resultaten i min 
licentiatuppsats visade att omständigheterna i arbetet blev styrande för 
hur de kom att forma elevinflytande. I föreliggande avhandling görs 
en fördjupad studie som avgränsar sig till att förstå hur elevinflytande 
formas genom pedagogernas samtal.
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Jag söker en sociologisk förståelse för hur pedagoger inom ett 
arbetslag formar och upprätthåller elevinflytande vid en skola. Jag 
uppmärksammar kollegiesamtalets betydelse inom ramen för det 
institutionella samtalet, där språket med dess talhandlingar och 
yttranden finns i fokus. I ett vidare perspektiv kan frågan ses hänga 
samman med demokratins framtid. I denna avhandling berörs frågan 
om vad som händer i skolan med elevers rätt till inflytande.  
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Bakgrund

Personlig tillbakablick 
En fruktbar forskningsfråga inom de sociala vetenskaperna bör 
genomsyras av forskarens undran som grundats i levda erfarenheter 
och leder fram till forskningsfrågan (van Manen, 1990). Läsaren bör 
vägledas i närmandet av forskningsfrågorna för att få en djupare 
förståelse för vad som ligger till grund för studien.  

A phenomenological question must not only be made clear, 
understood, but also “lived” by the researcher … the 
researcher/writer must “pull” the reader in to the questions in 
such way that the reader cannot help but wonder about the 
nature of the phenomenon in the way that the scientist does 
(p. 44). 

På liknade sätt betonar Merriam (1994) vikten av att ta till vara 
yrkeserfarenheter för att utveckla forskningsfrågor. Detta kunde 
lämpligen ske med hjälp av en informant, en person som känner till 
kulturen, reflekterar över den och kan beskriva för forskaren vad som 
sker i verksamheten. Mot bakgrund av det beskriver jag inledningsvis 
problem som jag uppmärksammat i mötet med skolans värld och som 
påverkat vilka forskningsfrågor jag valt att undersöka i 
licentiatuppsatsen (Danell, 2003) och i den föreliggande 
avhandlingen.

Med ambitionen att leva som jag lärt vid lärarutbildningen och med 
läroplanen som rättesnöre gjorde jag entré i skolans värld som 
nyutexaminerad lärare 1972. SIA-utredningen och den debatt som 
följde i dess spår gav råg i ryggen åt min övertygelse om hur skolan 
skulle reformeras1 enligt läroplanens intentioner i frågan om 
elevinflytande. Min läroplansbundna föreställning om hur skolan 

1 Regeringen tillsatte en kommitté år 1970 för att föreslå åtgärder för skolans inre 
arbete (SIA-utredningen). Bland annat för att råda bot på rådande 
disciplinproblem. Utredningen lämnade sitt betänkande 1974, Skolans arbetsmiljö 
(SOU 1974:53), med en rad förslag för skolans inre reformering (Richardsson, 
1994).
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kunde styras sattes på prov av erfarna kollegors motstånd mot 
reformen. De allmänna anvisningar i LGR 692 avfärdades som 
läroplanens ”poesidel”. Tidigt i min lärarkarriär uppmärksammades 
jag på det Lindensjö och Lundgren (1986) omvittnat, att det bland 
lärare fanns ett bristande förtroende och en motvilja inför nya 
reformer som bottnade i att de inte vunnit lärarnas tilltro. Vid mina 
första yrkesår blev jag medveten om hur pedagoger kunde agera som 
skolans ”street level bureaucrats”.3

Under 1980-talet arbetade jag som speciallärare inom ramen för en 
samordnad specialundervisning som tillkom genom SIA-reformen.4
Mitt bestående intryck av perioden var att det varierade hur 
läroplanens intentioner uppfattades och realiserades i det enskilda 
klassrummet. Carlgren och Marton (2000) ger uttryck för att lärarna i 
mitten av 1980-talet utvecklade mycket varierande verksamheter trots 
att förutsättningarna var jämförbara. ”… Här vill vi endast peka på att 
eleverna i de olika klassrummen faktiskt befinner sig i olika 
läroplaner. Det gäller också de sammanhang där det eleverna gör ingår 
” (s. 67). Under perioden 1996 till 1998 följde och dokumenterade jag 
för Skolverkets räkning försök med att utveckla elevens inflytande 
och arbete i skolan (ELIAS-projektet).5 Genom projektet kom jag i 
kontakt med skolor och pedagoger från Jokkmokk i norr till 
Trelleborg i söder. Erfarenheten av arbetet inom projektet förstärkte 
mina tidigare intryck av att pedagoger i stor utsträckning bidrar till att 
skapa, ”… sinsemellan mycket olika miljöer för lärande” (Carlgren & 
Marton, 2000, s. 66).
Under åren 2000 till 2001, arbetade jag vid Skolverket för att stödja 
sexton skolhuvudmän med att leva upp till förordningen om 

2 Läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1969). 
3 Begreppet ”street level bureaucrats” används av Lipsky (1978). 
4 En riktpunkt för undervisningen av elever med skolsvårigheter var, att dessa 
elever så långt som möjligt borde gå i vanliga klasser. Behovet av individualiserad 
hjälp skulle tillgodoses genom kompletterande och stödjande undervisning, 
samordnad med verksamheten i den klass, där eleven erhöll den större delen av sin 
undervisning (Lgr 69, s. 76). 
5 Resultatet av arbetet publicerades i rapporten Skola i utveckling: Inflytandets 
villkor (Skolverket, 1999a). 
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kvalitetsredovisningen inom skolväsendet.6 Jag fann påfallande ofta 
en misstro bland pedagoger att kvalitetsredovisningen skulle leda till 
ekonomiska besparingar och en byråkratisering av verksamheten. En 
bestående erfarenhet av möten och samtal med pedagoger under ett 
trettioårigt yrkesliv, är att det finns en ”dunkel” sida av hur de 
medverkar med att forma den praktiska innebörden av skolan. Deras 
inställning till läroplanens intentioner och utvecklingssträvanden 
vittnar om ett visst reformmotstånd som tycks hänga samman med vad 
som uppfattas möjligt att realisera. Den enskilde pedagogen har stor 
betydelse för hur läroplanens intentioner kommer till uttryck i praxis. 
Lindblad (1994) menar att pedagogen intar en central position i 
spänningsfältet mellan en av samhället önskad och en i praktiken 
möjlig skola.7 Carlgren och Marton (2000) skriver att ”… lärarnas
arbete är lika mycket ett svar på den situation som de befinner sig i 
som ett förverkligande av vissa intentioner” (s. 71).

Möten med skolans värld gjorde mig medveten om problem som 
hänger samman med pedagogens position i spänningsfältet mellan en 
önskad och möjlig skola. Pedagoger agerar som reformförstörare8 och 
bjuder motstånd med att omsätta läroplanens intentioner i den 
pedagogiska praktiken. Att okritiskt omvandla egna erfarenheter till 
forskningsfrågor menar jag riskerar att frågorna stannar vid personliga 
funderingar. Det mera kortsiktiga ”här och nu” perspektivet bör 
sammankopplas med ett vidare perspektiv för att validera värdet av de 
erfarenheter som ligger till grund för ställd forskningsfråga.
Popkewitz (1987) menar att sociala förändringar bär med sig en 
historisk dimension som ofta saknas i vårt sätt att uppfatta och förstå 
undervisningsaktiviteter, eller i modeller för att studera skolan och 

6 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, SFS 1997:702, 
(Skolverket 1999:1). En förändring av förordningen infördes år 2001 den 30 
augusti.
7 Lärare intar en motsägelsefull position, klämda mellan vad Lindblad (1994) 
benämner den vertikala och horisontella styrningen av skolan, klämda mellan vad 
styrdokument och resursfördelning medger och den påverkan som skolans kontext 
kan utöva (jmf. Lind, 2000). 
8 Reformförstörare används i betydelsen av att lärare tar ställning mot reformen 
och sätter sig över den eller att de ställer sig bakom reformen men genomför den 
inom ramen för befintlig ordning (Lindblad, 1994). 
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eleverna. När det historiska perspektivet går förlorat vid 
reformsträvanden kommer reformer mer eller mindre att skapas och 
uppfattas i ett här- och nuperspektiv. 

While issue of social change is historical, many of our 
theories about change deny an historical consciousness … To 
recognize that the present is a moment in tradition is a 
reversal of much of our logic about social life in schooling 
(pp. 1 - 2). 

Goodson (1988) ger uttryck för att det historiska perspektivet ger oss 
en chans att förstå hur mindre miljöer interagerar med större strukturer 
och hur övergripande intentioner i större strukturer inverkar på 
begränsade miljöer.

Our chance to understand how smaller milieux and larger 
structures interact and our chance to understand the larger 
causes at work in these limited milieux, thus require us to 
deal with historical materials (p. 62). 

Således har jag genom olika yrkesutövningar inom skolans värld 
funnit det vara problematiskt att få läroplanens intentioner att tränga 
igenom på verksamhetsnivån där skolans ”street level bureaucrats” 
styr över vad som omsätts i den pedagogiska praktiken. 
Fortsättningsvis avser jag i bakgrunden bredda perspektiven för den 
problembild som inledningsvis berörts. Kan de frågeställningarna och 
problemen jag upplevt i mötet med skolan kännas igen över tid och ur 
andra perspektiv?

Historisk tillbakablick 
Ett växande intresse för pedagogen och undervisningsmetoder kom till 
uttryck i skolkommissionens (1946) skarpa kritik mot den 
klassundervisning som bedrevs. Undervisningen framställdes lida av 
ett ”betungande arv från medeltiden och ämbetsmannastatens skola” 
(Isling, 1984, s. 306). Undervisningsmetoderna ansågs kunna 
utvecklas genom ett ökat inslag av aktivitetspedagogik och laborativa 
metoder. Pedagogen framhölls vara den viktigaste faktorn i skolans liv 
och med stor betydelse för skolans utveckling. I en skola med 
demokratiska intentioner menade de att pedagogen skulle ges stor 
frihet i sitt yrkesutövande.



8

Huvudansvaret för skolans utveckling åvilar ”läraren”. Han 
är den viktigaste faktorn i skolans liv. På hans 
kvalifikationer, lämplighet för sitt uppdrag och intresse för 
sitt yrke beror skolarbetets framgång (Isling, 1984, s. 306).  

Att kommissionen framhöll pedagogen som den viktigaste och 
avgörande faktorn för en framgångsrik skolutveckling finner jag 
särskilt intressant med tanke på att jag gjort liknande erfarenheter i 
mötet med skolans praktik. Kommissionens uttalande kan tolkas 
innebära att det 1946 fanns en medvetenhet om pedagogens betydelse 
för skolans utveckling och vikten av att de ställs i fokus för att förstå 
varför skolans praxis blir som den blir. 

Med 1962 års reform tilldelades skolan av samhället uppdraget att 
undervisa och fostra alla elever mellan sju och sexton år. Redan mot 
slutet av 1960-talet framfördes kritik mot den svenska grundskolan 
som handlade om disciplinproblem, bristande trivsel och ordning 
(Richardson, 1994). I utredningar och skolforskning som åberopats i 
utbildningsdepartementets beredningsunderlag framkom att 
uppbyggnaden av det svenska skolväsendet inneburit radikala 
förändringar när det gällt skolsystemets organisation (Du Rietz, 1987). 
Däremot har undervisningen inte utvecklats i samma takt, utan snarare 
uppvisat en stabilitet över tid.

Vad som på systemnivå kan beskrivas som omdanande 
förändringar kan dölja en stabilitet i de processer som pågår i 
de enskilda ”produktionsenheterna”, de enskilda 
klassrummen (Du Rietz, a.a, s. 157).

Du Rietz (1987) ses ovan ge uttryck för en paradox som beskriver 
yttre organisatoriska förändringar men med bibehållen inre stabilitet i 
klassrummen. Företeelsen kan även märkas i de subjektiva 
erfarenheter jag tidigare vittnat om. Reformerandet av skolan under 
perioden 1846 till 1962, från folkskolestadgan till enhetsskolan, menar 
Du Rietz (a.a.) i stor utsträckning utgjorts av organisatoriska 
förändringar. Mina egna erfarenheter och Du Rietz paradox finner jag 
vittna om betydelsen av att fråga sig vad som pågår i de enskilda 
”produktionsenheterna”.
Mot bakgrund av den kritik som drabbade skolan i slutet av 1960-
talet, trots skolans reformering, tillsatte regeringen 1970 en utredning 
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(SIA-utredningen) om skolans inre arbete (Richardsson, 1994). Med 
SIA-utredningen (SOU 1974:53) kom fokus för skolsystemets 
utveckling att förskjutas i riktning mot skolans styrsystem. Syftet var 
att komma till rätta med skolans brist på inre utveckling för att 
därigenom bidra till ökad jämlikhet och en fortsatt demokratisering av 
skolsystemet (Du Rietz, 1987). Lösningen på skolans problem låg i att 
decentralisera beslutsbefogenheter och att införa en friare 
resursanvändning. Gradvis övergavs en i detalj centralt regel- och 
resursstyrd skola. Dåvarande Skolöverstyrelsen gav olika förslag för 
hur skolans undervisning kunde förnyas, bland annat genom; 

 …undersökande och experimentellt arbete, 
verklighetsförankring, probleminriktning, 
färdighetsutveckling, individualisering, och samarbete samt 
medinflytande och ansvar (Richardsson 1994, s. 112).

SIA-utredningen menade att skolan kunde utvecklas genom en 
effektivare styrning av befintliga ekonomiska och personella resurser. 
Skolans inre utveckling skulle inte drivas fram genom yttre påbud 
utan av initiativ inifrån verksamheten.  

… en utveckling, en förnyelse, en reform, i dess slutliga 
syftning kan inte dikteras utifrån. Den kommer inifrån som 
ett resultat av frihet och ansvar. Regler och ramar kan ges, 
men dessa avgör endast vad som kan ske och inte kan ske. 
Endast genom att följa vad de facto sker kan den styrande 
påverka fortsättningen (Marklund, 1983, s. 392). 

Sedan mitten av 1970-talet har det svenska skolsystemet förändrats 
genom en strategi som utmärkts av en politisk och administrativ 
decentralisering till den kommunala nivån. Tanken var att 
befogenheterna på kommunal nivå skulle decentraliseras så nära den 
enskilda skolan som möjligt (Du Rietz, 1987). Färre statliga regler och 
en friare resursanvändning skulle ersättas med målangivelser för att 
styra skolan. Verksamheten skulle kontrolleras genom en ökad 
utvärdering. Å ena sidan minskade staten den centrala styrningen men 
å andra sidan skärptes den statliga kontrollen genom dessa 
utvärderingar.

Trots SIA-reformen visade forskningsrapporterna att skolans inre 
utveckling var mer problemfylld än beräknat. Exempelvis, pekade 
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Wennås (1989) på att läroplanens intentioner hade svårt att slå igenom 
och att arbetet med lokala arbetsplaner gick långsamt. 
Förstärkningsresursen riktades inte i avsedd utsträckning till elever 
med skolsvårigheter. Det skedde små förändringar av arbetssätten 
inom skolan, systemet för utvärdering fungerade bristfälligt och 
elevinflytandet ökade inte nämnvärt vid de dåvarande 
högstadieskolorna. Även kommunernas fördelning av skolans resurser 
förblev sig likt från det tidigare stadsbidragssystemet, trots 
möjligheten till en friare resursanvändning. 

Reformens svaga genomslag uppfattades bottna i att styrningen vid 
genomförandet inte varit tillräckligt effektiv. Regeringen föreslog att 
skolans brister skulle åtgärdas genom en utökad valfrihet för 
kommunerna gällande skolornas organisation, innehåll och arbetssätt 
(Reg.prop. 1988/89:4). Statens kontroll för en enhetlig och likvärdig 
utbildning skulle upprätthållas genom statligt fastlagda mål och en 
ramlagstiftning. En målstyrd skola, med en förstärkt decentralisering 
och målstyrning, ansågs förbättra möjligheterna att förverkliga 
läroplanens mål. Med reformen följde ett utökat ansvar på lokal nivå, 
med färre regler och tydligare mål, förstärkt utvärdering och en 
effektivare tillsyn av skolan (Reg.prop.1990/91:18). Kommunerna 
fick även ett helt och odelat arbetsgivaransvar för all personal i skolan 
när riksdagen 1991 beslutade att överföra ansvaret för lärarna till 
kommunen.

Trots SIA-reformen, decentralisering av skolans styrning och kommu-
nalisering gick utvecklingen av skolans inre arbete långsamt. Åhs 
(1986) menade att ”Problemet är inte … att det saknas styrimpulser, 
regler eller mål. Problemet är att de grundläggande intentionerna är 
svåra att uppfatta och följa” (s. 63). Vidare fann Åhs att en 
decentralisering av ansvar i en målstyrd skola förutsatte att aktörerna 
var bekanta med värderingar och tankar bakom reformen. Dessa 
förutsättningar var inte uppfyllda och skapade ett tomrum som fylldes 
av en tidigare regelstyrd tradition och fackliga partsintressen. 
Ytterligare försvårande omständigheter ansåg Åhs utgjordes av;

… oklara genomförandedirektiv, av målkonflikter i 
styrningsprocessen, av otillräckliga eller felaktigt utnyttjande 
av resurser samt ofta förekommande negativa attityder till 
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reformens innebörd hos administratörer och politiker på 
skilda nivåer (s. 62).  

Sammantaget menade Åhs (1986) att problemen vid reformens 
genomförande ledde till en förskjutning från pedagogiska till admi-
nistrativa och ekonomiska mål för verksamheten. 

Rothstein (i Wennås, 1989) skriver att skolan misslyckades med att 
genomföra grundskolereformens mål på grund av att 
skolorganisationen kännetecknades av låg precision i målstyrningen 
och liten handlingsfrihet för den operativa personalen. Uppslutningen 
hos skolpersonalen var splittrad där motståndare till reformen kunde 
hänvisa till en stark parlamentarisk opposition. Vid själva 
genomförandet av reformen anförtroddes uppdraget åt den rådande 
skolbyråkratin vilket Rothstein menade var ytterligare en försvårande 
omständighet.

… skolreformerna anförtroddes åt den redan existerande 
skolbyråkratin … den skolpersonal som inte aktivt slutit upp 
bakom reformen, har kunnat legitimera detta med hänvisning 
till stödet hos en inte obetydlig parlamentarisk minoritet … 
(s. 63).

Wennås (1989) liksom Lindblad (1994) menade att skolan till sin 
karaktär var heterogen och befann sig i ett korstryck mellan staten och 
lokalsamhällets krav. För att lyckas med skolreformer menade 
Lindblad att det krävdes ingående analyser på lokal nivå bland 
politiker, som dessutom hade ett politiskt intresse av att reformerna 
förverkligades.

Finns inte sådana analyser på lokal nivå som ett led i 
utformandet av lokala handlingsprogram kan man förmoda 
att decentraliseringssträvanden knappast leder någon vart … 
(s. 64). 

Hallerström (i Wennås, 1989) ansåg att hennes forskningsresultat 
tydde på att det kunde ifrågasättas om det verkligen fanns ett samband 
mellan skolans mål, lokala beslut och skolans verksamhet. Vidare 
menade hon att målstyrning och decentralisering inte lett till att skolan 
lyckats med att närma sig läroplanens mål och att det i skolan fanns ett 
visst överseende med bristen på överensstämmelse mellan mål och 
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verksamhet. Författaren ställer sig frågande till om målen hade någon 
större betydelse för verksamheten. 

Man kunde vänta sig att väcka mycket uppmärksamhet och 
diskussion när man finner en sådan brist på 
överensstämmelse mellan mål och verksamhet som i skolan. 
I stället finner man ett gott mått av överseende med att det 
förhåller sig på detta sätt vilket säger något om målens 
betydelse i sammanhanget. De har inte någon reell betydelse 
för verksamheten som ändå rullar på (s. 65). 

År 1995 tillsatte regeringen Skolkommittén med uppdrag att granska 
skolans inre arbete och identifiera hinder för den pedagogiska utveck-
lingen. Uppdraget innebar även att stimulera den pedagogiska 
utvecklingen och föreslå åtgärder för att undanröja dessa hinder. I 
kommitténs slutbetänkande (SOU 1997:121) uttalade de sig för en 
fortsatt decentralisering och demokratisering av skolan. Däremot 
betonades att styrningen av skolans inre utveckling, genom läroplaner, 
lokala skolplaner och arbetsplaner inte garanterade vad skolan faktiskt 
gjorde i sin verksamhet.

För att åstadkomma skolutveckling framhöll kommittén betydelsen av 
att involvera skolans verksamhetsnivå, där den enskilde skolan, 
pedagogen och elevens arbete fanns i fokus. De fann att strategin för 
utveckling borde följa två huvudlinjer. Den ena bestod i ett ökat 
utrymme för pedagogens ansvar och den andra av ett ökat inflytande 
från närsamhället. Ett framgångsrikt tillvägagångssätt ansåg de vara 
att ta fasta på hur verksamheten faktiskt var och inte enbart kritisera 
skolan för vad den inte var och som den borde vara. Fortsatt 
decentralisering med fokus på den faktiska verksamheten låg i linje 
med vad Skolkommittén avsåg vara en framgångsrik strategi för 
skolutveckling.

Däremot så är det viktigt att markera att det är den 
undervisning och den undervisningserfarenhet som faktiskt 
existerar, som måste vara i fokus för utvecklingsintresset 
(a.a, s. 60).

Skolkommitténs diskussion från 1997 menar jag ligger i linje med 
tankarna i 1946 års skolkommission om vikten av att uppmärksamma 
undervisningen, pedagogen och vad som faktiskt sker ute i 
verksamheten för att därigenom kunna utveckla skolans praxis.
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Utvecklingen under 1990-talet har visat att decentralisering och 
målstyrning fick olika och ibland motstridiga konsekvenser 
(Utbildningsdepartementet, 2001). På skolnivå var intentionen med 
decentraliseringen att den genom ett ökat ansvar skulle leda till ett 
förstärkt engagemang bland pedagoger och skolledning. Pedagogerna 
skulle få ett större tolknings- och handlingsutrymme för att utveckla 
den egna verksamheten. Den kommunala styrningen och ledningen 
blev emellertid mer komplex och konfliktladdad genom de 
avvägningar som måste göras mellan mål och kommunal ekonomi. I 
många kommuner har pedagoger uppfattat att den tidigare starka 
centrala styrningen och ledningen återuppstod på den kommunala 
nivån och att de själva inte fick motsvarande ökning av inflytande och 
befogenheter (jmf. Lindesjö & Lundgren, 1986). Klämda mellan vad 
styrdokument och resursfördelning medgav, samt den påverkan som 
skolans kontext utövade, förstärktes det motsägelsefulla i pedagogens 
position (jmf. Lindblad, 1994). De centralt formulerade målen kom 
dessutom att uppfattas som oklara och ibland tvetydiga, varför 
läromedlens utformning många gånger fick ersätta det tolkningsarbete 
som det var tänkt att pedagogerna skulle utföra 
(Utbildningsdepartementet, 2001).

Decentraliseringen med åtföljande effektivitetskrav förde med sig ett 
mera resultatorienterat perspektiv på uppföljning och utvärdering 
(SOU 1992:94). Utvärderingar inriktades ofta mot att lösa det så 
kallade enkla relationsproblemet, vilket innebar att skolans mål och 
resultat i främst kvantitativa termer sattes i relation till varandra (jmf. 
Franke-Wikberg & Lundgren, 1985). Dessa uppföljningar kom att 
dominera framför kvalitativa utvärderingar, där den bakomliggande 
tanken var att lösa det dubbla relationsproblemet, vilket innebar att 
även uppmärksamma mål och resultat i relation till de processer som 
pågick i verksamheten som någonting väsentligt. 

Trots en ny ansvarsfördelning, ett förändrat styrsystem och skolans 
kommunalisering uteblev en förväntad skolutveckling (Skolverket, 
1999b). ”Många trodde … att en pedagogisk organisatorisk nydaning 
av skolan skulle följa i spåren av decentralisering, avreglering och ett 
lokalt ansvar och frirum” (s. 28). För att stimulera skolutvecklingen 
initierade Skolverket 1996 paraplyprojektet ”Skola i utveckling”. Den 
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primära avsikten med projektet var att få kunskap om hur skolors 
utvecklingsarbete kunde stimuleras och främjas. Inom sju prioriterade 
utvecklingsområden redovisades resultatet av det utvecklingsarbete 
som pågått vid 270 skolor under åren 1996 till 1998. Inledningsvis har 
tidigare framgått att jag inom ramen för projektet följde skolor som 
arbetade med elevinflytandet.

Som en ytterligare åtgärd för att stimulera skolans utveckling infördes 
förordningen om kvalitetsredovisning (SFS, 1997:702). I Skolverkets 
allmänna råd framgick (Skolverket, 1999:1) att tanken med 
förordningen var att redovisningen av uppföljningar och 
utvärderingar, som redan var ett åläggande för kommunerna, skulle 
göras på ett tydligare sätt än hittills. Regeringen och riksdagen 
bedömde att tidigare utvärderingar inte gav ett tillräckligt underlag för 
att kunna stödja skolförbättringsarbetet som en naturlig del av 
verksamheten. En förnyad skrivning av förordningen trädde i kraft den 
1 november 2001 (SFS 2001:649). Det innebar att kommuner och 
skolor på ett tydligare sätt förordnades redogöra för vilka åtgärder 
skolan avsåg att vidta om målen inte hade uppnåtts. I ett påföljande 
steg var kommunernas kvalitetsredovisningar tänkta att ligga till grund 
för en utvecklingsdialog mellan Skolverket och enskilda kommuner 
(1999b).

Skolverkets analys av kvalitetsredovisningar för år 1999 (Skolverket, 
2000a) visade att kvalitetsarbetet inledningsvis hade en hierarkisk 
inriktning. Förvaltningar och rektorer var i hög grad delaktiga i arbetet 
medan pedagoger, elever och föräldrar involverades i liten 
utsträckning. Kvalitetsarbetet uppfattades av många pedagoger som en 
extra pålaga utöver det ordinarie arbetet och inte som ett led i skolans 
utveckling. Resultaten finner jag stämma väl överens med mina 
erfarenheter av arbetet med kommunernas kvalitetsredovisningar 
under perioden 1999-2001. Vidare framgick av Skolverkets analys att 
pedagoger sällan deltog i kompetensutveckling för 
kvalitetsredovisning och att den kompetensutveckling som ägde rum 
företrädesvis riktade sig till politiker, förvaltningstjänstemän och 
skolledare. Kvalitetsredovisningarna riktade sig dessutom vanligtvis 
uppåt i skolsystemet och inte i så stor utsträckning inåt och utåt. De 
vanligaste förekommande resultaten som redovisades var av 
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uppföljningskaraktär med betygsstatistik. Det var även vanligt med 
attitydundersökningar där ”nöjdhetsindex” användes som mått på 
skolans kvalitet. Enligt Scherp (2004)9 var den bakomliggande 
principen i dessa kvalitetsredovisningssystem att överliggande nivå 
gavs möjlighet att kontrollerar underliggande nivå. Sättet att 
kontrollera skiljer sig mot traditionell bevakning på så vis att varje 
nivå kan kontrollera sig själv och att övergripande nivå får tillgång till 
resultaten av dessa kontroller. Vanligt är att självkontrollen görs med 
hjälp av ett antal indikatorer som tillsammans ger ett mått på den 
kvalitet som eftersträvas.  

Kommuner med högt invånarantal var överrepresenterade bland dem 
som enligt förordningen hade upprättat kvalitetsredovisningar. I 
Norrbotten fanns tre skolhuvudmän som inlämnat 
kvalitetsredovisningar år 2000. En regional satsning från Skolverket 
under 2001 bidrog till att flertalet skolhuvudmän i Norrbotten 
levererade en kvalitetsredovisning enligt förordningen under år 2002. 
I samband med mitt arbete vid Skolverket kom jag redan då i kontakt 
med en utvecklingsgrupp i en kommun för att diskutera 
frågeställningar kring arbetet med att systematisk och kontinuerligt 
arbeta med skolutveckling. Det är i denna kommun mina studier 
senare kom att genomföras, vilket jag återkommer till längre fram i 
texten.

Kvalitetsredovisningens roll, i ett mål- och resultatstyrt styrsystem, 
förstärktes i betänkandet av 1999 års skollagskommitté (SOU, 
2002:121) genom att förordningen om kvalitetsredovisning föreslogs 
skrivas in i skollagen. Samtidigt förespråkade kommittén att minska 
centrala regler om att kommunerna skall upprätta skolplaner och 
arbetsplaner. Det bör dock påpekas att betänkandet i skrivande stund 
fortfarande diskuteras på politisk nivå.  I linje med SOU (1997:121) 
förordade även denna kommitté en fortsatt decentralisering men med 
en förstärkt insyn i verksamheten genom kvalitetsredovisningar. En 
kombination av inre frihet och yttre insyn förväntades leda till att 
skolan effektivare skulle uppfylla uppsatta mål. ”Decentraliseringens 

9 Anteckningar från föreläsning av Hans-Åke Scherp, inom ramen för en 
forskarkurs gällande skolutveckling. Universitetet i Karlstad (2004-02- 23). 
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kreativa möjligheter ligger i en klok kombination av yttre tryck och 
inre frihet” (SOU, 1997:121, s. 59). 

Den omstrukturering som har pågått inom det svenska skolsystemet 
har präglats av en spänning mellan en rationell teknisk 
instrumentalism till att involvera de professionella i planering, 
utvärdering och reflektion över skolverksamheten (Skolverket, 
1999c). I Skolverkets rapport konstateras att pedagogerna lämnats 
relativt ensamma om att genomföra den senaste läroplansreformen och 
att det därför återstår väsentliga inslag som behöver finna former i 
praxis. I en studie inriktad mot hur kommunerna faktiskt styr skolan 
framkom att processen inte följt en rationell logik. I rapporteringen av 
studien lyftes pedagogens agerande fram som en förklaringsgrund till 
att intentioner inte fullföljdes, beroende på att pedagoger i varierad 
grad kunde, förstod eller ville genomföra besluten i fråga. De 
betonade att ett aktörsperspektiv som inkluderar pedagogen är 
nödvändigt för förståelsen av hur skolan styrs. Vad den enskilde 
pedagogen uppfattar, förstår och vill har således stor betydelse för hur 
skolans intentioner kommer till uttryck i praxis. Reformer har visat sig 
vara starkt beroende av hur de tas emot av pedagoger (Lindensjö & 
Lundgren, 1986; Alexandersson 1999). Enligt Kallós och Lundahl-
Kallós (1994) är det väsentligt på vilket sätt lärarna involveras i 
skolans förändringsprojekt för hur de kommer att reagera i mötet med 
skolreformer.

If and when teachers accept the shift they are also accepting 
the professionalisation project and the challenge will be to 
identify and develop that project by themselves (Kallos & 
Lundahl-Kallos, 1994, p. 156). 

Egerblad och Tiller (1998) menar att skolutvecklingen befinner sig i 
ett paradigmskifte som utmanar skolan att finna nya strategier för 
utveckling. De anser att skolan lär sig utvecklas genom att själv 
bedriva utvecklingsarbete och att lärandeprocessen kan förstärkas 
genom ett samarbete med utomstående forskare som intresserar sig för 
skolans vardag. Skolans förmåga till självutveckling är avgörande för 
dess förmåga att utvecklas.

Carlgren och Hörnqvist (1999b) menar att skolans kunskapsuppdrag 
och förutsättningar för att genomföra detta har förändrats och att 
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tidigare lösningar för att utveckla skolan inte fungerar längre. 
Resultaten av Skolverkets projekt ”Skola i utveckling” (Skolverket, 
1999b) visade på att den skolutveckling som faktiskt sker i första hand 
är ett uttryck för att förändringar utanför skolan gör sig gällande 
genom förändrade arbetsvillkor i skolan. Författarna framhåller det 
nödvändiga i att överge vår föreställning om skolutveckling som ett 
resultat av en reform som implementerats.  

Om man vänder på tankefiguren och ser att reformer lika 
mycket är ett svar på som en startpunkt för förändringar blir 
förståelsen för det som sker en annan (Carlgren & Hörnqvist 
1999, s. 85). 

Utvecklingen av elevinflytande 
I det personliga och historiska perspektivet ter sig skolans 
verksamhetsnivå ha utvecklat en form av motståndskraft mot 
läroplanens intentioner, nya reformer och förändrade 
utvecklingsstrategier. Pedagogen har framtonat som en intressant 
aktör att studera för att förstå vad som sker i spänningsfältet mellan 
den önskade och den möjliga skolan.  När det gäller frågan om 
elevinflytande har ett liknande mönster kunnat skönjas. Trots att 
elevens inflytande successivt gjort framsteg inom ramen för skolans 
läroplaner har olika utredningar visat att utvecklingen i praxis inte tog 
fart (Danell, 2003). SIA-utredningen (1975) gav uttryck för att brister 
i elevernas känsla av gemenskap var en bakomliggande orsak till 
skolans problem med ordning och disciplin. Den förstärkning av 
elevens inflytande och delaktighet som förordades i reformen avsåg 
att utveckla en demokratisk och jämlik skola samt komma till rätta 
med bristande ordning, trivsel och disciplin som följde med det nya 
skolsystemet (Richardsson, 1994).

Offentliga utredningar har under 1980-talet och framför allt under 
1990-talet visat att elever inte tilldelats det inflytande som förväntats. 
Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992 (Skolverket, 1993) 
visade att skolans fostran till demokrati fått ett begränsat genomslag. 
Elevers medbestämmande visade sig ofta begränsat till ärende om 
elevutrymmen, skolresor och val av arbetskamrater. Frågor gällande 
undervisningen avgjordes oftast utan att de deltog i planeringen eller 
beslutsfattandet. I det stora hela fanns ett visst inflytande vid skolorna 
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men som trots detta inte levde upp till läroplanens ambitionsnivå. I 
skolkommitténs betänkande ”Inflytande på riktigt” (SOU, 1996:22) 
fastslogs att eleverna hade ett mycket begränsat inflytande i skolan, 
oavsett ur vilket perspektiv frågan beskrevs. Vidare menade 
kommittén att det viktigaste var att eleverna gavs inflytande i den 
vardagliga undervisningen och över det egna lärandet. Även i 
skolkommitténs slutbetänkande, Om skolan i ny tid (SOU, 1997:121), 
konstaterades att eleverna varken vid grund- eller gymnasieskolan, i 
princip ansåg att de inte hade något inflytande över undervisningens 
innehåll och dess uppläggning. Förslag från elever ledde sällan till 
någon förändring. Generellt uppfattade sig elever vid gymnasieskolans 
program för yrkeslinjer ha mindre möjligheter att påverka 
undervisningen och de yttre förutsättningarna, jämfört med övriga 
elever vid gymnasieskolan.

Utvecklingsförsök med elevinflytande 
Under 1990-talet genomfördes olika satsningar från samhällets sida 
för att stimulera utveckling av elevernas inflytande i skolan (Forsberg, 
2000). ELIAS- projektet (elevens inflytande och arbetet i skolan) var 
en av dessa satsningar. I projektet uppmärksammades 41 skolor som 
medvetet strävade efter att utveckla elevernas inflytande vid den 
enskilda skolan. Av Skolverkets rapport från projektet (Danell, 
Klerfelt, Runevad & Trodden, 1999a) framgår att innebörden av 
begreppet elevinflytande tar sig olika uttryck i skolans praxis. 
Elevinflytandets villkor visade sig vara mångfacetterat, komplext och 
förknippades med frågor om att organisera skolarbetet, val av 
arbetsformer, ansvarsfördelning samt relationen mellan pedagoger och 
elever. I varierad utsträckning diskuterades vid de olika skolorna 
formella och informella former för beslutsfattande, elevaktiva 
arbetssätt, eget arbete, temaarbete med fördjupningsuppgifter, elevens 
ansvarstagande och valmöjligheter. Det är framförallt erfarenheter 
från möten med skolorna i ELIAS-projektet som väckt min nyfikenhet 
och intresset som i efterhand utvecklats till forskningsfrågor i 
licentiatuppsatsen och denna avhandling.

Av ELIAS-projektet framkom att grundskolornas arbete till stor del 
handlade om inflytande i undervisningen och elevens egna arbeten. 
Gymnasieskolorna var mera inriktade mot att utveckla former för 
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inflytande över utbildningens innehåll, arbetets organisering och 
arbetssituationen i stort. Nya mötesplatser växte fram vid vissa skolor 
som ett resultat av en strävan att tillgodose elevens inflytande genom 
att uppmärksamma ”individens vilja, förväntningar, önskemål och 
förmågor” (s. 33). Genom projektet framkom även att elevernas 
inflytande påverkades av det inflytande rektorer och lärare själva 
utövade över den egna arbetssituationen. Ofta visade det sig att 
pedagogerna fann det vara problematiskt att avgöra hur gränserna för 
elevernas inflytande skulle dras. Hur skulle inflytande och ansvar 
hänga ihop? Var gick gränsen för när skolan lämnade eleven i sticket? 
Vilket ansvar kunde eleven förväntas ta? När hade läraren abdikerat 
från sitt ansvar?

Skolorna angav olika skäl till varför de valt att utveckla arbete med 
elevinflytande. Vissa skolor angav att den bakomliggande tanken var 
att utveckla demokratiska och ansvarsfulla individer och andra 
menade att det handlade om att främja elevernas lärande. Vid vissa 
skolor framkom att det var ett ”yttre tryck” från läroplanens 
föreskrifter och lokalpolitiska beslut som låg bakom att de prioriterat 
elevinflytande. Vid andra skolor beskrevs ett ”inre tryck” som lett till 
att de valt att utveckla skolans arbete med elevinflytande genom att de 
såg sig tvingade till att samarbeta med eleverna för att överhuvudtaget 
få verksamheten att fungera.

Hos oss går det ofta inte att bedriva klassundervisning. 
Eleverna orkar inte sitta stilla och lyssna på en lärare som 
pratar. Vi måste anpassa undervisningen utifrån den enskilde 
eleven och försöka utgå från hans eller hennes intresse och 
förutsättningar, för annars funkar det inte… (Skolverket, s. 
11, 1999a) 

Ett ”inre tryck” kunde även bestå i att kollegiet var splittrat när det 
gällde elev- och kunskapssyn och där frågan om elevinflytande 
används för att samlas kring. Förhoppningen var att arbetet med 
elevinflytande skulle leda till att kollegiet överlag skulle utveckla en 
gemensam syn på elever och kunskaper. Vid några skolor var 
arbetsformerna i fokus och där sattes ofta likhetstecken mellan 
arbetsformer och elevinflytande. Specifika arbetsformer eller vissa 
metoder uppfattades befrämja elevens möjligheter att utöva inflytande.
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Forskning om elevinflytande 
Forsberg (2000) har i sin avhandling studerat elevinflytande under 
1990-talet och konstaterar att företeelsen har många ansikten.10

”Elevinflytande är inget entydigt begrepp och gränserna för 
elevinflytande kan inte enkelt fastställas” (s. 45). Hon menar att 
elevinflytande i studier under 1970- och 1980-talet främst har 
uppmärksammat elevens kollektiva och formella inflytande (jmf. 
Isling, 1984; Wiklund 1998). Under 1990-talet har intresset glidit över 
mot elevens individuella och informella inflytande i skolans vardag, 
framförallt när det gäller planering och utvärdering av verksamheten 
(jmf. Selberg, 1999). Vidare konstaterade Forsberg att det finns få 
forskningsrapporter men gott om utvärderingar kring elevinflytande. I 
dessa rapporter ställdes vanligen höga ideal i styrdokumenten mot hur 
det var i skolans värld. Resultaten utmynnade i 
”eländesbeskrivningar” (s. 15) som visade att elevernas inflytande var 
begränsat.11 Forsberg kom fram till att det i stort sett saknades studier 
som relaterar resultaten till hur det var i skolans värld, med vad som 
var möjligt att åstadkomma under rådande villkor. Kopplingar mellan 
teoretiska och empiriska studier var vaga och det indikerade en ”… 
frånvaron av studier som konkret förbinder aktörs- och 
handlingsinriktade ansatser med strukturella” (s. 21). Till vissa delar 
kan min studie uppfattas som ett svar på ett behov av en 
forskningsansats med en teoretisk och empirisk koppling och som 
förbinder aktörs- och handlingsinriktade ansatser med strukturella.

10Jämför Sundgren i Svedberg & Zaar, (1999) som menar att demokratin har 
framställts med huvudsakligen tre innebörder. En första består i att eleverna 
utövade inflytande genom formella forum som klassråd och elevråd. Inflytande 
handlade om skolans miljö eller administrering. En andra innebörd utgörs av ett 
fenomeologiskt-didaktiskt perspektiv där elevinflytande uppfattas gynna elevens 
lärande. I en tredje innebörd betonades elevernas självständighet och utveckling 
till en fullvärdig samhällsmedborgare och avgörande var i vilken utsträckning 
skolan och undervisningen berör elevens känsloliv, intressen, uppfattningar och 
motivation.
11 Berg (2003a) ansåg att forskningen inom området tyder på att elevinflytande är 
en exklusiv angelägenhet för de anpassade eleverna i skolan. Styrsystemet med 
mål och resultatstyrning bidrar till att elever utvecklar olika förhållningssätt till 
elevinflytande där vissa aktivt medverkar och andra förhåller sig mer som 
åskådare.
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Forsberg (2000) menar att det finns en bred enighet bland företrädare 
för kommuner och skolor om vikten att utveckla elevens inflytande. 
Däremot framkom att det var problematiskt att omsätta intentioner, 
förväntningar och krav i den pedagogiska verksamheten och att 
”elevinflytande närmast framstår som en främmande fågel i skolans 
värld” (s. 82). Enligt Forsberg är eleven försatt i ett komplext 
spänningsfält som inkluderar ”… flera nivåer, många aktörsgrupper 
och skilda former för maktutövning” (s. 84). Genom 
decentraliseringen av skolväsendet och införandet av målstyrningen, 
har det enligt Forsberg även skett en förskjutning av ansvar från 
politisk nivå till de professionella i verksamheten.  Pedagogerna är 
involverade med att både formulera och realisera skolans mål. Det 
vilar på deras ansvar att organisera och leda den pedagogiska 
verksamheten samtidigt som eleverna skall fostras till demokratiska 
medborgare. Pedagogen skall värna om läroplanens mål och gällande 
skolplikt samtidigt med att eleven erbjuds inflytande över detta. 
Omfattningen av pedagogens ansvar har enligt Forsberg ökat i formell 
bemärkelse genom att de förväntas vara delaktig i arbetet med både 
formulerings- och realiseringsproblematiken. Mot bakgrund av detta 
fann jag det vara angeläget att i licentiatuppsatsen uppmärksamma 
pedagogens perspektiv för att vidga förståelsen av hur elevinflytande12

formas i den pedagogiska praktiken. I ett vidare perspektiv kan frågan 
ses hänga samman med skolans demokratiska uppdrag och hur dess 
grundläggande principer uppfattas och formas av pedagoger.

Vad händer i skolans hus? 
I licentiatuppsatsen (Danell, 2003) och i föreliggande arbete har jag 
omvandlat frågeställningar som belysts i bakgrunden till 
forskningsfrågor. Detta resulterade i att syftet i licentiatuppsatsen 
”Vad händer i skolans hus?” sönderföll i två delar. En del bestod i att 
beskriva utvecklingssträvanden med fokus på hur pedagoger i tanke 
och handling förhåller sig till läroplanens intentioner med 
elevinflytande. I en andra del tolkades dessa beskrivningar i huvudsak 
mot bakgrund av en socialkonstruktionistisk teoribildning. Syftet 

12 I Danell (2003) beskrivs elevinflytande mera utförligt, med en generell historisk 
tillbakablick samt hur elevinflytande framträtt i läroplaner och offentliga 
utredningar.
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preciserades genom ytterligare frågeställningar för att klargöra var i 
processen jag sökte svar på forskningsfrågorna. Hur uppfattar 
pedagoger läroplanens intentioner med elevinflytande? Hur omsätter 
pedagoger sina uppfattningar i handling? Vilka erfarenheter av arbetet 
med elevinflytande tar pedagogerna vara på?  

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten vid den första frågan 
visade att pedagogerna i studien beskrev och förstod läroplanens 
intentioner med elevinflytande, i relation till de omständigheter som 
uppfattas råda i praxis. Vid den andra frågan framkom, att när 
pedagogerna omsatte elevinflytande i sin praktik innebar det att de 
reglerade och kontrollerade undervisningssituationen med hjälp av 
arbetsformer och samråd. Gällande den tredje frågan visade resultaten 
att de erfarenheter pedagogerna tog fasta på berörde elevernas 
reaktioner, de egna metodiska och organisatoriska övervägandena. 
Vid dessa överväganden framkom att de i första hand rådgjorde med 
sig själv genom, så kallade ”självråd” eller tillsammans med en ”nära 
kollega”.

Läroplanens intentioner med elevinflytande utgjorde i studien svaga 
styrsignaler i pedagogens praxis. De definierade läroplanens 
intentioner i termer av vad som bedömdes vara praktiskt genomförbart 
under rådande omständigheter. Därmed blev omständigheterna 
styrande för hur de valde att reglera läroplanens intentioner för att, i 
första hand, upprätthålla en fungerande ordning i den egna 
pedagogiska praktiken. Vem och vilkas intentioner som styrde 
processen för att omsätta elevinflytande i handling formades av vad de 
själva eller tillsammans med en nära kollega uppfattade vara möjligt 
att realisera. Arbetet med elevinflytande dominerades av hur de utifrån 
ett pragmatiskt perspektiv definierade betingelserna i arbetet, vilket i 
sin tur var reglerande för vilka av läroplanens intentioner med 
elevinflytande de kunde, förstod eller ville genomföra. 

I arbetslagen varierade det i vilken utsträckning det pågick något 
erfarenhetsutbyte. Vissa hade inget erfarenhetsutbyte och i enstaka 
arbetslag, med främst förskollärare, pågick dagligen diskussionen av 
pedagogisk karaktär. Det erfarenhetsutbyte som förekom inom 
arbetslagen berörde till största delen frågor av informativ och 
organisatorisk karaktär. Frågan om elevinflytande förde i de flesta 
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arbetslagen en undanskymd tillvaro. Detta gällde även för skolans 
”dialog” som utspelades när delar av eller all pedagogisk personal 
samlats. I dessa sammanhang förmedlades information av allmän 
karaktär och det förekom att ”problematiska” elever diskuterades. 
Erfarenhetsutbytet inom arbetslagen och skolan kännetecknades i hög 
grad av att ske genom administrativa samtal med fokus på frågor om 
schemat, lokaler och resurser. Innehåll och planering av arbetet i den 
pedagogiska praktiken lämnades utanför dessa samtal. Pedagogerna 
präglades i dessa sammanhang av en begränsad professionalism som 
en följde av omständigheterna i arbetet. Ambitionen att i första hand 
upprätthålla rådande ordning i praktiken fick till effekt att pedagogen 
tog fasta på intentioner med elevinflytande som uppfattades bidra till 
detta. Agerandet innebar inte att pedagogen begränsade sitt 
handlingsutrymme utan snarare att det vidgades genom att tona ner 
läroplanens mål till förmån för det egna handlingsutrymmet i den 
pedagogiska praktiken. Däremot, kan det vidgade handlingsutrymmet 
tolkas vara ett pragmatiskt svar på tvingade omständigheter snarare än 
en strävan att utveckla läroplanens intentioner.

Således, har det i licentiatuppsatsen framgått att pedagogerna i studien 
har uppfattat och format elevinflytande i huvudsak utanför arbetslaget. 
Även erfarenhetsutbytet mellan pedagogerna har till största delen 
förlagts utanför arbetslagen och begränsats till pedagogen själv eller 
en nära kollega. Inom arbetslag och vid skolan i stort utmärks 
samtalen av att vara administrativa till sin karaktär. Studien har 
genomförts i en kommun där pedagogen framhölls vara den viktiga 
förändringsagenten i strategin för att utveckla skolan. I avsikt att 
förbättra skolverksamheten vidtogs en rad åtgärder. En ny skolplan 
antogs för barn och ungdomar i åldrarna 1-19 år samt för studerande 
vid Komvux (2001). I skolplanen betonades vikten av pedagogernas 
inflytande i verksamheten för att nå skolans mål och att de ” … 
förfogar över maximal frihet i valet av tillvägagångssätt för att arbeta 
mot målet” (Skolplan, 2001, s. 2). Vidare framhölls betydelsen av att 
pedagogen i sitt arbetslag bidrog till skolans självutveckling genom ett 
systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete, där kvalitetsredovisning 
sågs som ett viktigt hjälpmedel. Kommunen tog även ett övergripande 
grepp för att utveckla ett större mått av kvalitativa inslag i skolornas 
kvalitetsredovisningar. Det strategiska greppet karaktäriserades av en 
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enhetlig struktur för alla arbetslag och skolenheter med syfte att inom 
organisationen fånga upp de underlag som togs fram av arbetslagen. 
Ett konkret uttryck för den kvalitativa ansatsen var att skolan hade 
påbörjat en övergång till en systematisk kvalitetsredovisning i löpande 
text, på såväl skol- som kommunnivå. Den centrala 
utvecklingsgruppen inom kommunen utvecklade en struktur som stöd 
för arbetslagens arbete med att systematiskt iaktta, dokumentera, tolka 
och värdera sin verksamhet. I ett senare skede avsåg den systematiska 
granskningen kunna användas som underlag för pedagogiska, 
organisatoriska och politiska åtgärder. I den kommun studien 
genomförts hade all personal anknytning till ett arbetslag. Tanken med 
den förnyade utvecklingsstrategin var att i ökad utsträckning involvera 
pedagogerna på arbetslagsnivå i arbetet med skolans utveckling. Mot 
bakgrund av detta fann jag det vara angeläget att genomföra en 
fördjupad studie inom arbetslag som uttalat en strävan att arbeta i linje 
med en förnyad strategi för skolans utveckling.
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Avhandlingens syfte

Resultaten i licentiatuppsatsen (Danell, 2003) visade att läroplanens 
mål utgjorde svaga styrsignaler för hur elevinflytande kom att formas. 
De av läroplanens intentioner som pedagogerna uppfattade möjliga att 
integrera i sin verksamhet togs till vara. Däremot var 
omständigheterna i arbetet styrande för hur elevinflytande kom att 
gestaltas. Elevernas reaktioner uppfattades av pedagogerna som 
signaler för att överväga behovet av metodiska och organisatoriska 
förändringar. Arbetsformer och samråd användes som pedagogiska 
artefakter13 för att kontrollera de inflytande eleverna tilldelades. 
Berger och Luckmann (1979) menar att institutionens förmåga att 
tjäna som förmedlare av kulturellt konstruerade kunskaper och normer 
är beroende av i vilken utsträckning dess medlemmar delar en 
gemensam föreställning om vad som är relevant. I licentiatuppsatsen 
framkom att det var genom ”självråd” och samtal med en nära kollega 
som elevinflytande konstruerades. Dessa ”samtal” kännetecknades av 
att de upprätthöll rådande verksamhet genom att inskränka läroplanens 
intentioner och uppmärksamma befintliga omständigheter i arbetet.

Samtal inom arbetslagen var sparsamt förekommande. Det kan ha 
varit en bidragande orsak till att intentioner i läroplanen inskränktes av 
pedagogerna i processen med att konstruera elevinflytande. Mot 
bakgrund av det har jag funnit det angeläget att försöka förstå vad som 
kan tänkas ske i processen med att konstruera elevinflytande inom 
arbetslaget. Jag finner det angeläget att studera de arbetslag, som har 
en uttalad ambition att utveckla arbetet med elevinflytande. De bör 
även verka inom ramen för en utvecklingsstrategi där de tilldelats ett 
utökat ansvar för skolans utveckling. Hur kommer processen med att 
konstruera elevinflytande kunna beskrivas och förstås i arbetslag som 
prioriterat arbetet med elevinflytande? I licentiatuppsatsen belystes 

13 Items such as maps and mechanical drawings have a clear cut materiality in that 
they are physical objects that can be touched and manipulated. Futhermore, they 
can continue to exist across timen and space, and they can continue to exist as 
physical objects even when not incorporated into the flow of action. These aspects 
of materiality are often associated with the term artifacts in the sense of historical 
artifacts that continue to exist after the humans who used them have dissapeared 
(Wertch, 1998). 
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processen med utgångspunkt i följande frågeställningar. Hur uppfattar 
lärare samhällets intentioner med elevinflytande? Hur omsätts lärares 
uppfattningar om elevinflytande i handling? Vilka erfarenheter gör 
lärare av arbetet med elevinflytande? (Danell, 2003, s. 21). Genom 
syftet i avhandlingen har jag valt att fördjupa mig i problematiken 
kring den andra frågan, den hur pedagoger omsätter elevinflytande i 
handling. Frågeställningen har avgränsats och preciserats genom att 
rikta fokus mot processen med hur elevinflytande konstrueras genom 
pedagogens tal om elevinflytande inom ramen för kollegiesamtalet.

Syftet i avhandlingen är att beskriva och utveckla en förståelse för hur 
elevinflytande konstrueras i kollegiesamtal som utspelas inom ett 
arbetslag vid en skola.

Med utgångspunkt i syftet har jag använt följande frågeställningar 
som vägledning för arbetet i studien.

Hur samtalar arbetslaget som prioriterat frågan om elevinflytande? 
Hur framträder processen med att konstruera elevinflytande?
Hur verkar pedagogernas tal i processen med att konstruera 
elevinflytande?
Hur bidrar kollegiesamtalet med att förverkliga läroplanens 
intentioner?
Hur formas elevinflytande genom kollegiesamtalet? 
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 Teoretisk referensram 

I avhandlingen använder jag mig av en teoretisk referensram som 
utgångspunkt för att beskriva forskningsområdet och för att utveckla 
en analys- och tolkningsrepertoar (Alvesson & Deetz, 2000). En 
liknande teoretisk ansats finner vi i Lind (2000) och Wilhelmsson 
(1998). Tanken är inte att ställa teorier mot varandra utan att ta vara på 
olika teoretiska aspekter som kan bidra till att förklara centrala 
företeelser som hänger samman med studiens syfte. Den teoretiska 
referensramen avgränsas till ett kommunikations- eller 
handlingsparadigm som har sin hemvist inom humanvetenskaperna 
där fenomenen består av symboler och symbolsystem (Gustavsson, 
2000; Scheel, 1996). I studien betraktas ordet som språkets 
grundelement där språkbruket regleras av syntaktiska, semantiska och 
pragmatiska regler (Molander, 1998). Sociala företeelser och fenomen 
konstrueras med hjälp av språkliga system. Inom humanvetenskapen 
betraktas språkets olika former och dess kommunikativa funktion som 
en grundläggande förutsättning för att individen ska kunna 
kommunicera med sin omvärld. Ett gemensamt antagande inom ett 
kommunikations- eller handlingsparadigm är att människan formas 
genom språkliga och kroppsliga uttrycksformer i interaktion mellan 
individer inom en social gemenskap (Davidsson, 2004; Patton, 2002). 
I ett vidare perspektiv kan de språkliga uttrycken betraktas som texter 
vilka ger forskaren tillträde till människans subjektiva världar. Genom 
att studera texter med den språkliga kommunikationen fångad i dess 
praktik ges forskaren tillträde till människans tankar och handlingar. 
Bergström och Boréus (2000) framhåller texten som ett viktigt 
studieobjekt inom den samhällsvetenskapliga forskningen för att 
studera människan i samhället. De menar att texten som språklig 
handling och produkt kan i vid mening betraktas som arbetsmaterial 
och göras till föremål för vetenskapliga studier.  

Inom socialkonstruktionismen uppmärksammas hur sociala fenomen 
konstrueras i en process som kännetecknas av ett dialektiskt 
förhållande mellan individ och samhälle (Berger & Luckmann; 1979, 
Burr, 1995; Gergen, 1999). I avhandlingen använder jag Berger och 
Luckmanns (a.a.) teori som utgångspunkt för att utveckla en teoretisk 
referensram. Centrala företeelser och begrepp i denna teori utgör 
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orienteringspunkter i kontakten med kompletterande teorier. Med sin 
teori har de omdefinierat kunskapssociologins14 inriktning och tar 
fasta på vissa av dess idéströmningar samtidigt med att andra 
kritiseras (Berger & Luckmann, 1979). De menar att fenomenologins 
mera filosofiska betraktande av omvärlden inte räcker för att förstå de 
processer varigenom vardagslivets kunskaper konstrueras. Teoretiska, 
vetenskapliga eller filosofiska förklaringarna anses inte vara 
tillräckliga för att beskriva tillvaron i vardagslivet. De tvivlar på en 
överdriven tilltro till det teoretiska tänkandets betydelse för samhället 
och historiens utveckling men medger samtidigt att världen kan 
uppfattas som ett politiskt ideologiskt, religiöst eller moraliskt 
trossystem. Däremot menar de att forskningen inom 
kunskapssociologin bör uppmärksamma ”commonsense-kunskapen” 
15 för att därigenom försöka förstå de processer genom vilken 
kunskapen konstrueras. Dessa kan i min studie överföras till att jag 
försöker förstå processen för hur pedagoger bidrar till att skapa 
commonsense-kunskaper inom ramen för skolan som institution.

Berger och Luckmann (1979) bygger vidare på idén inom 
kunskapssociologin med ett existerande dialektiskt förhållande mellan 
människans medvetande och hennes samhälleliga existens. Sambandet 
är dialektiskt i betydelsen av att rådande samhällsförhållanden 
påverkar tänkandet och att tänkandet påverkar det sociala livet. Idén är 
ursprungligen inspirerad av samhällskritikern Karl Marx (1818-1883). 
De använder sig även av sociologen Emil Durkheims (1858-1917) 
idéer om att sociala fenomen är självständiga enheter som inte kan 
inskränkas till att vara psykologiska och där sociala fakta kan 
betraktas som verkliga objekt. Framförallt har de tagit intryck av 
filosofen och sociologen Alfred Schütz (1899-1959) kritik som gick ut 
på att kunskapssociologin försummat vardagslivets kunskaper och i 
första hand uppmärksammat politiska ideologier, religiösa och 
moraliska trossystem. Berger och Luckmann (1979) inspirerades av 
Schütz att utveckla idén med att kunskapssociologin borde 
uppmärksamma de processer varigenom kunskapen i det vardagliga 

14 Kunskapssociologin förklarar relationen mellan människans tänkande och 
samhällets organisationsformer (Berger & Luckmann, 1979). 
15 ”Commonsense-kunskapen är den kunskap som jag delar med andra under 
vardagslivets normala, självklara rutiner” (Berger & Luckmann, s. 35, 1979). 
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livet skapas och återskapas. De har även influerats av George Herbert 
Meads (1863-1931) tankar när det gäller analysen av hur den sociala 
verkligheten internaliseras, det vill säga, hur medvetandet och jaget 
formas i den sociala kommunikationsprocessen. Meads tankar 
utvecklades även inom den amerikanska sociologin genom den 
symbolisk-interaktionistiska skolan. Sammanfattningsvis kan sägas att 
Berger och Luckmann i huvudsak låter sig inspireras av dessa 
teoribildningar för att omdefiniera kunskapssociologins inriktning.

Vi har givetvis fullt klart för oss att vi vid användningen av 
dem inte är och kan vara trogna mot de avsikter som 
ursprungligen präglade dessa olika teoretiska strömningar 
inom det sociala tänkandet i sig själv (Berger & Luckmann, 
1979).

Inom ramen för Berger och Luckmanns teori (1979) ansluter jag mig 
därmed till de traditioner inom socialkonstruktionismen som Barlebo 
Wenneberg (2001) definierar som socialkonstruktivism I och II. 
Perspektiv I kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt som syftar till 
att dekonstruera sociala företeelser som mänskligt konstruerade 
fenomen. Avsikten är att komma bakom traditionella föreställningar 
som tas för givna som etablerade sanningar eller normer. I studien kan 
perspektivet kännas igen i förfarandet med att dekonstruera samtal 
med elevinflytande för att ”… tränga bakom ytan och tingens 
´naturlighet´” (a.a. s. 67). Perspektiv II avser den tradition som strävar 
efter att rekonstruera hur det sociala är uppbyggt och fungerar. ”Det 
handlar om olika förslag på hur det sociala skapas och kontinuerligt 
återskapas” (a.a. s. 69). I min studie ligger tonvikten på att 
rekonstruera hur elevinflytande konstrueras som socialt fenomen 
(perspektiv II), vilket Barlebo Wenneberg (2001) menar är kärnan i 
Berger och Luckmanns teori.

Socialkonstruktivism eller socialkonstruktionism 
I andra sammanhang finner jag att den socialkonstruktivism som 
beskrivits ovan kan kännas igen under benämningen 
socialkonstruktionism (Arvidsson, 2003; Barelbo Wenneberg; 2001; 
Efraimsson, 2005, Gergen; 1999; Winter Jörgensen & Philips; 2000, 
Munkhammar 2001). Inom forskningen visar det sig att båda 
begreppen används för liknade teorietiska utgångspunkter. Gergen 
(a.a.) menar att konstruktivister (constructivism) i första hand studerar 
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individens mentala processer med rötter i Piagets teorier. Men att 
konstruktionismen (constructionism) mer uppmärksammar den sociala 
konstruktion som uppstår i det intersubjektiva mellanrummet16 mellan 
individer snarare än de inre psykologiska processerna.

For the constructionist then, it is the community of users that 
is crucial in this matter. ´Predictions´ are effectively moves 
in meaning, born in relationships” (Gergen, 1999, p. 238).

Å andra sidan, finner jag att Arvidsson (2003) och Barelbo 
Wenneberg (2001) använder begreppet socialkonstruktivism med 
liknande innebörd som Efraimsson (2005), Gergen (1999) lägger i 
begreppet socialkonstruktionism.

Däremot pekar Gergen (1999) på en förändring i användningen av 
begreppen som innebär att de inte längre kan betraktas som 
synonyma. Konstruktivisterna antar att konstruktionen av världen är 
psykologisk och äger rum i huvudet på individen. De har en 
individualistisk tradition att förklara och förstå individens handlingar. 
Däremot, antar konstruktionisten att det vi uppfattar som socialt 
verkligt konstrueras gemensamt. Social i begreppet 
socialkonstruktivism fann jag i Danell (2003) räcka för att markera att 
kulturarvet är beroende av att förmedlas i ett socialt sammanhang 
(Carlgren & Marton, 2000; Englund, 1999). Gergen (a.a.) ger uttryck 
för att allt fler terapeutiska teorier använder sig av 
socialkonstruktivism som grund för att förstå hur individen mentalt 
konstruerar världen och där konstruktionerna underbyggs av sitt 
sociala sammanhang. De intresserar sig för individens berättelser som 
de kommer till uttryck i en social relation men som förstås utifrån 
psykologiska utgångspunkter (jmf. Gustavsson, 2000). Med andra ord, 
menar Gergen (a.a.) att det sker en glidning i användningen av 
begreppet konstruktivism i riktning mot socialkonstruktivism. För att 
undvika risken att den teoretiska referensram som används i studien 
förknippas med ett konstruktivistisk individpsykologiskt perspektiv, 
med rötterna i Piagets teorier väljer jag fortsättningsvis att 
sammankoppla begreppet socialkonstruktionism med Berger och 
Luckmanns teori.

16 ”Det ord som talas blir ibland yttranden, ibland uppfattat; men när det talas hör
det hemma i ´mellanrummet´” (Martin Buber, 1995,  s. 14).  
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Huruvida socialkonstruktionismen skall avgränsas med en skarp 
skiljelinje mellan individens inre mentala processer och den 
interaktion som sker i sociala sammanhang kan diskuteras. Enligt min 
uppfattning är det möjligt att vidga Gergens (1999) avgränsning av 
socialkonstruktionismen genom att sammankoppla den med 
Vygotskys teorier om hur individens beteende på det mentala planet 
påverkas av historiska, kulturella och institutionella handlingar som 
förmedlas inbäddade i språk och kulturellt laddade föremål (Wertsch, 
1991). Enlig Newman (1995) är det en missuppfattning att begränsa 
Vygotskys teorier till de inre mentala processerna, det vill säga, till ett 
individualpsykologiskt perspektiv. Att Berger och Luckmann (1979) 
inte berör Vygotsky finner jag förklarligt med tanke på att Vygotskys 
texter blev kända i västvärlden under senare delen av 1900-talet. Med 
diskussionen ovan vill jag peka på att det inte är problemfritt, vare sig 
jag väljer att använda socialkonstruktivismen eller 
socialkonstruktionismen. Däremot ser jag det mer angeläget att 
utveckla resonemanget inom ramen för en studie som 
uppmärksammar elevens lärande17. I sammanhanget bör 
uppmärksammas att i Danell (2003) används begreppet 
konstruktivism i den betydelse jag nu lägger i konstruktionism och att 
begreppen därmed betraktas som utbytbara.

Teoretiska utgångspunkter inom socialkonstruktionismen 
Som en introduktion till Berger och Luckmanns teori ges en 
sammanfattande beskrivning av vad deras sociala helhetsteori går ut 
på och hur den hänger ihop med det aktuella forskningsområdet. 
Därefter följer en fördjupad beskrivning av centrala företeelser inom 
teorin, dess koppling till min studie och angränsande teorier. Den 

17 Lärande syftar här på ett, så kallat, institutionellt lärande som pågår i skolans 
värd. ”Learning always requiers some activity, some form of studying. It is doing 
something, exercising, practicing, thinking, but in school this occurs in the realm 
of the curriculum. It would be better, perhaps, to speak of teaching in the school 
and learning in the school. The degrees of freedom of the participants are not 
unlimited” (Kansanen, mfl, 2000, p. 15). På liknade sätt menar Säljö (2000) att det 
institutionaliserade lärandet bör förklaras ur ett sociokulturellt perspektiv för att 
förstå ”… samspelet mellan institutionella arrangemang på makronivå och 
individuella, kommunikativa verksamheter för att se hur de båda nivåerna utgör 
förutsättningar för varandra” (a.a. s. 43).
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inledande sammanfattningen blir med nödvändighet en förenklad 
beskrivning av de processer genom vilket individen uppfattar och 
formar sin sociala verklighet. Beskrivningen kan betraktas som en 
tankekarta som läsaren kan använda för att orientera sig inom teorin. 
Processen framställs ske i en tidsföljd, vilket innebär att den 
komplicerade dialektiken mellan individen och samhällets 
institutioner förenklats. Berger och Luckmann betonar att det råder en 
dialektik mellan de sociala momenten i processen som inte visar sig i 
en enkel tidsföljd. ”Att leva i samhället är med andra ord detsamma 
som att delta i dess dialektik” (Berger & Luckmann, 1979). Inom 
ramen för avhandlingen finns inte utrymme för att ge en detaljerad 
redogörelse för teorin. Däremot fördjupas beskrivningarna inom de 
områden som har en tydlig koppling till studiens syfte. Ytterligare 
teoretiska preciseringar görs genom att sammankoppla Berger och 
Luckmanns tankegångar till andra teoribildningar.  

Utmärkande för commonsense-kunskapen 
Kännetecknande för commonsense-kunskapen är att den tas för given 
som en självklar verklighet sammankopplad med en del av det dagliga 
livet och dess rutiner som delas av andra. (Berger & Luckmann, 1979; 
Tuomela,18 2002; Wilhelmsson, 1998). Kunskapen avser de områden 
som kännetecknas av ett här- och nu perspektiv där man lever sitt 
vardagliga liv som ligger inom räckhåll för att kunna påverka hur det 
utformas. De pragmatiska motiven är styrande för att de kunskaper 
som uppmärksammas begränsas till förmågan att hantera vardagens 
rutinhandlingar. Medvetandet domineras av att uppmärksamheten är 
riktat mot vad man gör, har gjort eller planerar

18 Tuomela skriver i Grewendorf och Meggle (2002). ”The requirement of the 
presence of a shared we-attitude is due to the fact that the social institution is 
something that exists in group life and must be suitably recognized an 
acknowledged to be something for the group. Accordingly, institutional acting is 
at bottom acting qua group member (as contrasted with acting qua a private 
person) (p. 304).



33

att göra, det vill säga, medvetandets realissimum.19 De vardagsnära 
kunskaperna tas för givna som en realitet och delas av de aktörer som 
delar det vardagliga livet. Genom en ständig kommunikation och 
interaktion mellan egna och andra individers tankar och handlingar, 
riktad mot objekten i ”den vardagliga verkligheten”, hålls kunskapen 
vid liv. Starkast är interaktionen i face-to-face20 situationer inom 
ramen för gemensamma vardagssituationer.

In other words commonsense knowledge rather than ideas 
must be the central focus for the sociology of knowledge 
(Berger & Luckmann, 1967, p. 15).  

Utmärkande för processen 
Teorin syftar till att uppmärksamma dialektiken i processen mellan 
människans medvetande och hennes samhälleliga existens21 där 
individen bekräftar och upprätthåller samhället samtidigt som 
samhället är individens formgivare (Berger och Luckmann, 1979; 
Barlebo Wenneberg, 2001). Berger och Luckmann skriver: 

… att i samma mån som all mänsklig ´kunskap´ utvecklas, 
vidarebefordras och bevaras i sociala situationer, måste 
kunskapssociologin söka att förstå de processer varigenom 
detta sker så att en verklighet som tas för given får fast form 
för mannen på gatan (Berger & Luckmann, 1979, s. 12). 

I följande avsnitt förenklas och sammanfattas processen i sju steg 
(Berger och Luckmann, a.a.; Barelbo Wenneberg, a.a.).

Frånvaron av ett medfött socialt beteende tvingar människan, i ett 
första steg, att utveckla vanor för att skapa en stabil social miljö. 

19 ”Det dagliga livets verklighet organiseras kring ´här och nu´ som min kropp 
utgör och det nu som bildas i min nutid. Detta ´här och nu´ står i centrum för min 
uppmärksamhet på vardagslivets verklighet. Det ´här och nu´ som presenteras för 
mig i vardagslivet är mitt medvetandets realissimum” (Berger & Luckmann, 1979, 
s. 34). 
20 I face-to-face situationer är den andre närvarande för mig i ett levande nu som vi 
båda delar … Mitt hans ´här och nu´ inkräktar ständigt på varandra så länge face-
to-face situationen fortsätter. Denna verklighet ingår i vardagens totala verklighet 
och är som sådan kompakt och betvingande” (a.a. s. 41). 
21 Idén är ursprungligen inspirerad av Karl Marx tankar om dialektiken mellan 
människan och samhället. (Berger & Luckmann, 1979; Barlebo Wenneberg, 
2001).
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Genom rutiner befrias individen från att definiera varje situation på 
nytt. Därmed frigörs mentala resurser för att kunna rikta uppmärk-
samheten mot utmaningar som ligger utanför det vanemässiga. I ett 
andra steg sker en externalisering av de vanor som utvecklats och 
innebär att det vanemässiga handlandet delas av fler individer. I 
processen utvecklas efterhand typifieringsscheman med färdiga 
mönster för att uppfatta och interagera med andra individer i typiska 
vardagssituationer. Dessa steg utgör grunder för ett teoretiskt 
antagande att betrakta samhället med dess institutioner som ett 
resultat av en mänsklig process. I relation till studiens syfte kan dessa 
steg förknippas med de vanor och rutiner som frigör ”mentala 
resurser” som underlättar för pedagogen att hantera sin vardagliga 
situation. De frigör på så vis ett utrymme för att kunna reflektera över 
sitt agerande, tänka nya tankar över hur de skulle kunna handla 
annorlunda (Jank & Meyer; i Uljens, 1997). Inom skolans, förskolans 
eller fritidshemmets verksamheter följer med pedagogernas rutiner en 
handlings- och metodrepertoar som bygger upp en handlings-
beredskap för att klara av tänkbara situationer i praktiken. I ett 
samspel mellan erfarenheter, kunskaper och betingelser i arbetet 
agerar pedagogerna för att forma den dagliga verksamheten 
(Alexandersson, 1999). I studien kan detta komma att visa sig vara en 
betydelsefull faktor för hur elevinflytande kommer att konstitueras i 
pedagogernas samtal. Kommer de att oreflekterat och rutinmässig 
forma elevinflytande? Kommer intentionerna för att utveckla arbetet 
med elevinflytande att förändra inarbetade rutiner och vanor? 

I processens tredje steg omvandlas väl utvecklade kollektiva vanor till 
institutioner som i ett vidare perspektiv utgör grunderna för samhällets 
institutioner (Berger och Luckmann, 1979; Barelbo Wenneberg, 
2000). I ett fjärde steg, sker inom institutionen en objektivering av
kunskaper som därmed förvandlas till verkliga objekt.22  Den 
subjektiva innebörden frikopplas från specifika individer och 
ombildas till sociala fakta med normer för legitima tankar och 
handlingar. Genom objektiveringen av tankar och handlingar blir det 

22 Berger och Luckmann bygger vidare på sociologen Emile Durkheims (1858-
1917) teorier om att sociala fenomen är självständiga enheter inom sociologin som 
inte kan inskränkas till att enbart vara psykologiska.  Sociala fakta kan betraktas 
som verkliga objekt (Berger&Luckmann, 1979). 
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möjligt att bevara dessa som kunskaper inom institutionen. På så vis 
kan institutionen förse dess aktörer med sociala fakta i form av 
typifierade föreställningar som konkretiseras i rutiner för att agera 
inom ramen för rådande institutionell ordning.23 I processens femte 
steg, framträder den sociala verkligheten med objekten ordnade i ett 
meningsfullt sammanhang. Denna verklighet tas för given, finns i 
olika omfattning inom räckhåll för individen och framförallt inom de 
områden som är sammankopplade med den dagliga sysselsättningen.  
Kännetecknade för denna värld är att den även delas av andra. Dessa 
steg i processen underbygger det grundläggande antagandet om att 
samhället utgör en objektiv verklighet. I den institutionella verklighet 
som uppmärksammas i studien råder ett spänningsfält mellan 
pedagogernas typifierade föreställningar om vad som är realiserbart 
och vad som är önskvärt utifrån centrala och lokala mål de är satta att 
genomföra i sin offentliga myndighetsutövning (Alexandersson, 1999; 
Berg; 2003b; Carlgren & Marton, 2000). Det institutionella samtalet 
formas i ett sammanhang där det råder en spänning mellan skolans 
formuleringsarena och realiseringsarena, där mål skrivna på 
formuleringsarenan skall omsättas i verksamhet på realiseringsarenan 
(Alexandersson, 1999; Lindensjö & Lundgren (1986).

I ett sjätte steg, internaliseras institutionens och individens sociala 
verkligheter. Institutionens samlade kunskaper av typifierade tankar, 
handlingar och roller förenas med individens subjektiva värld. 
Processen framställs som en överföringsprocess med ”sändare” och 
”mottagare” av budskap mellan institutionen och individen. I ett 
sjunde steg, har en social individ formats och inordnat sig i ett 
institutionellt sammanhang Med de institutionella rollerna följer 
manus för individens agerande. I vilken utsträckning anvisningarna 
för hur den tilldelade rollen följs hänger samman med hur relevanta de 
uppfattas vara i relation till den verklighet individen agerar i. Steg sex 
och sju utgör de faser i processen där individen socialiseras och 
underbygger det grundläggande påståendet om att individen formas i 
och genom ett socialt sammanhang. På motsvarande sätt kan 

23 Med en sekundär socialisation avses individens socialisering inom ramen för, 
exempelvis skolan som institution.  Med en primär socialisering avses den 
socialisering som sker inom den värld individen föds, exempelvis familjen (Berger 
& Luckmann, 1979). 
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internaliseringen i studien ses hänga samman med hur pedagogerna i 
spänningsfältet mellan en formell och informell styrning utvecklar 
anvisningarna för arbetet med elevinflytande. Den informella 
styrningen bottnar i skolans historiska och kontextuellt bundna 
intentioner (Berg, 2003). I samtalet kan pedagoger förväntas uppträda 
som institutionens informella maktutövare som avgör hur 
elevinflytande kommer att realiseras, som så kallade ”street level 
bureaucrats” (Lipsky, 1978; Lindensjö & Lundgren; 1986). Således, är 
internaliseringsprocessen i steg sex och sju centrala för hur 
elevinflytande i studien kommer att konstitueras genom det 
institutionella samtalet.    

Sammanfattningsvis kännetecknas processen för hur individer och 
sociala fenomen formas av externalisering, objektifiering och 
internalisering. Dessa antagande är grundläggande utgångspunkter för 
Berger och Luckmanns teori som syftar till att uppmärksamma 
dialektiken i processen där individen bekräftar och upprätthåller 
samhället samtidigt som samhället är individens formgivare (Berger & 
Luckmann, 1979; Barlebo Wenneberg, 2001).

Skolan som institution 
Berger och Luckmann (1979) ger en övergripande och generell 
beskrivning av processerna med hur commonsense-kunskapen 
konstrueras från individ- till övergripande samhällsnivå. Skolan som 
institution utgör den kontext inom vilken jag studerar hur pedagoger 
konstruerar elevinflytande. Det motiverar att jag fortsättningsvis 
sammankopplar teorin till institutionella förhållanden som råder i 
skolans värld.  Detta innebär att mer generella begrepp konkretiseras 
genom att i vissa fall ersätta institution med skola, individ med 
pedagog eller elev etc. Avsikten är att slå en brygga mellan Berger 
och Luckmanns generella teoretiska terminologi och de specifika 
uttryck som används inom skolans institutioner. Jag påminner här om 
att med skolan avses skola, förskola och fritidshem. Lärare föreslogs 
av skollagskommitténs (2002:121) som samlingsbegrepp för de olika 
lärarkategorierna och elev som samlingsbegrepp för elever och barn. 
Med tanke på att det fortfarande råder politisk oenighet kring 
kommitténs förslag har jag valt att använda begreppet pedagog för 
lärare, förskollärare och fritidspedagog. Elev används som begrepp för 
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både elever och barn som vistas i skolan och där verksamheten styrs 
av läroplan. I Danell (2003) valde jag att följa skollagskommitténs 
förslag med gemensamma begrepp, vilket jag justerat i avhandlingen 
genom att använda pedagog som samlingsbegrepp för de olika 
lärarkategorierna.

Skolan som institution har ett särskilt ansvar för att vidmakthålla 
rådande verklighet och överföra den samlade erfarenheten och 
värderingar till kommande generationer (Berger & Luckmann, 1979) 
Det finns mer eller mindre problematiska sektorer i skolans vardag. Så 
länge problem och förändringar inom en sektor kan integreras med 
fungerande rutiner i vardagslivet så uppfattas sektorn som 
oproblematisk. Genom olika legitimeringsprocesser24 upprätthålls 
skolans rådande ordning som ständigt är hotad. Problem eller 
förändringar framstår som problematiska när de bryter fungerande 
rutiner. Framförallt när ordningen skall överföras från en generation 
till en annan. Legitimeringen bär med sig förklaringar om varför det är 
som det är och hur pedagoger och elever bör förhålla sig. Genom 
legitimeringen klargörs varför de bör utföra vissa handlingar och 
gällande ordning. Legitimeringsprocesserna spänner från individ- till 
övergripande samhällsnivåer och upprätthåller ordningen mellan olika 
institutioner. De roller som finns att spela är integrerade i en större 
symbolisk helhet, vilket i studien kan kännas igen som legitimeringen 
av det svenska skolväsendet och de roller pedagogerna erbjuds på 
utbildningsväsendets offentliga arenor. Det innebär att de rör sig 
mellan olika legitimeringsnivåer, dels de som är förknippade med det 
konkreta arbetet där de pragmatiska argumenten är dominerande och 
dels de nivåer som är förknippande med läroplanens intentioner där de 
överger de rent pragmatiska argumenten för att upprätthålla rådande 
institutionell ordning. (Alexandersson, 1999; Berg; 2003b; Carlgren & 
Marton, 2000; Berger & Luckmann, 1979; Lindensjö & Lundgren; 
1986; Scherp, 2002). Institutionen förmedlar vilka olika roller som är 
möjliga att spela och vem som förväntas agera i dessa roller (Berger & 

24 Jmf. Moural, i Grewendorf och Meggle (2002). “Thus, in case of ongoing 
institutional facts that have been created in an institutionalized way, the continuing 
acceptance of ongoing institutional entities and properties is closely connected 
with continuing acceptance of the institutional events that have created them” (p. 
284).
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Luckmann, 1979). Genom rollerna förmedlas25 institutionens samlade 
kunskaper och traditioner. Gällande normer för hur olika roller skall 
spelas bidrar till att upprätthålla den institutionella ordningen. Rollen 
bär med sig anvisningar för vilka handlingar som förväntas utföras 
och hur rollinnehavaren skall förhålla sig till andra aktörer.  

In the common stock of knowledge there are standards of 
role performance that are accessible to all members of a 
society, or at least to those who are potential performers the 
roles in question … it is known that this standards are known 
(Berger & Luckmann, 1967, p. 74). 

Genom de roller som finns att spela internaliseras den institutionella 
världen med pedagogens eller elevens subjektiva världar och genom 
internaliseringsprocessen förvandlas de till institutionella aktörer på 
skolans arenor. Med det följer även att den kunskap skolan förmedlar 
fördelas olika. Berger och Luckmann (1979) framhåller rollanalysen 
som central för att synliggöra hur skolans institutionella 
betydelsevärldar framträder som subjektiva verkligheter på 
individnivå. Skolreformerna under 1990-talet ställer krav på att 
pedagogerna genom det kollegiala samtalet förvaltar ett utökat lokalt 
handlingsutrymme för att förverkliga läroplanens mål (Berg, 2003b, 
Carlgren & Marton, 2000). I sammanhanget bör det påpekas att 
fördelningen och internaliseringen av rollerna inte sker med ett enkelt 
ett-till-ett förhållande där institutionens roller internaliseras av 
pedagoger och elever. Rollövertagande är inte en ensidig ”mekanistisk 
process”.

Den innebär en dialektisk motsättning mellan identifikationen 
från andras sida och jag-identifikationen, identiteten som man 
objektivt tilldelas och identiteten som man subjektivt tillskansat 
sig. Dialektiken, som finns där varje ögonblick som individen 
identifierar sig med sina signifikanta andra … (Berger & 
Luckmann, 1979, s. 156).  

25 ”Finaly, in accordance to Bakhtin´s ideas, I shall argue that human 
communicative and psychological processes are characterized by a dialogicality of 
voices: when speakers produces an utterance, at least two voices can be heard 
simultaneously. The notin of role does not adequately address such dialogicality, 
or multivoicedness” (Wertsch, p. 13. 1991).  
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Min förståelse av Berger och Luckmann är att det även i skolans 
institutioner fortgår en ständig kommunikation, ett samspel mellan 
egna och andras erfarenheter, inom ramen för en verklighet som tas 
för given. En verklighet som till största delen ständigt justeras med 
implicita medel. Inom vissa områden modifieras gemensamma 
erfarenheter med uteslutningar eller tillägg som leder till att vissa 
områden förstärks eller försvagas. Uppfattningar som inte passar in 
neutraliseras genom att de tilldelas ett lägre förklaringsvärde, 
införlivas eller översätts med begrepp som bekräftar den subjektiva 
verkligheten i sitt sociala sammanhang.26 Det råder ett dialektiskt 
förhållande mellan det rådande sociala sammanhanget och individens 
subjektiva erfarenheter. Individen, exempelvis pedagogen, är 
beroende av att ständigt bekräfta sin subjektiva verklighet i ett socialt 
sammanhang där det pågår en kognitiv och affektiv interaktion, med 
”mindre signifikanta” andra,27 för att vidmakthålla rådande i 
verksamhet.

Internalisering, en dialektisk process
I studien berör internaliseringen den sekundära socialisationen som 
sker inom ramen för en institution (Berger & Luckmann, 1979). Den 
institutionella kunskapen hålls vid liv genom att konkretiseras i rutiner 
vilka upprätthålls och internaliseras genom individens interaktion med 
andra. I internaliseringsprocessen råder ett dialektiskt och komplicerat 
förhållande mellan institutionens socialt definierade verklighet och 
individens subjektiva verklighet. Med andra ord, det råder ett 
komplicerat förhållande i överföringsprocessen mellan ”sändare” och 
”mottagare” av budskap inom institutionen. Internaliseringens 
komplexitet och karaktär hänger samman med hur kunskapen och 

26 ”Den subjektiva verkligheten är sålunda alltid beroende av … den specifika 
sociala bas och de sociala processer som krävs för att den skall vidmakthållas” 
(Berger & Luckmann, 1979, s. 180).  
27 Vid den primära socialisationen integreras individen i första hand med 
signifikanta andra, exempelvis föräldrar som individen är fysiskt och 
känslomässigt beroende av. Vid den sekundära socialisationen integreras 
individen tillsammans med ”mindre signifikanta” andra individer för att 
vidmakthålla sin subjektiva verklighet och som individen inte är lika beroende av 
som vid den primära socialisationen (Berger & Luckmann, a.a.). Exempelvis, kan 
en mindre signifikant andra person vara en avlägsen släkting eller den lärare 
eleven möter i skolan.   
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arbetet fördelas. ”Det moderna skolväsendets utveckling är givetvis 
det bästa exemplet på sekundär socialisation som äger rum under 
överinseende av specialiserade organ” (a.a. 171). 

Enligt Berger och Luckmann (1979) riskerar den sekundära 
socialisationen att misslyckas med en ökad institutionell komplexitet 
och en heterogenitet bland de aktörer som svarar för socialisationen. I 
studien kan det tänkas visa sig som olika uppfattningar om läroplanens 
intentioner eller att den gemensamma kunskapen har olika innebörder. 
Risken för en misslyckad internalisering ökar och pedagogen ställs 
inför ett konsistensproblem28 som enligt Berger och Luckmann kan 
lösas genom att modifiera sin egen eller andras föreställningar. I nästa 
led kan detta leda till att det uppstår en konkurrens om hur 
verkligheten skall definieras. Olika tolkningar tillåts så länge den inte 
hotar ”primärgruppens” möjligheter att definiera denna verklighet. 
När den dominerade uppfattningen är hotad utvecklas tekniker för att 
vidmakthålla rådande föreställning.  ”Ibland kan både inre och yttre 
faktorer göra att intensifieringsteknikerna blir nödvändiga” (a.a. 169). 
Början till ”mot-definitioner” uppträder när flera individer avviker 
från den dominerade uppfattningen. I början av förändringsprocesser 
kan en ”mot-verklighetet” och ”mot-identitet” döljas men kan vara en 
bakomliggande förklaring till en misslyckad internalisering.  

Huruvida internaliseringen misslyckas menar jag hänger samman med 
ur vems perspektiv misslyckandet betraktas. I studien kan en 
misslyckad eller lyckad internalisering uppfattas på olika sätt 
beroende på om den ses ur läroplanens eller pedagogens perspektiv. I 
avhandlingens bakgrund har jag belyst om hur jag som ung pedagog 
försökt förändra arbetet med elevinflytandet i linje med läroplanens 
intentioner. Jag möttes av en ”mot-verklighet” bland kollegor som 
gjorde motstånd mot att internalisera läroplanens intentioner i Lgr69. 

28 ”De signifikanta i individens värld är de som främst medverkar till att 
vidmakthålla hans subjektiva verklighet … Det är givetvis mycket möjligt att det 
råder en viss oenighet bland dessa människor. Individen ställs då inför ett 
konsistensproblem, som han i regel kan lösa antingen genom att modifiera sin 
verklighet eller sina verklighetsbevarande relationer till andra” (Berger & 
Luckmann, s. 176). 
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Frågan är om dessa motkrafter kommer att visa sig i studien. Genom 
vilka handlingar kommer pedagogerna att konstruera elevinflytande?

Det institutionella samtalet
Internaliseringsprocessen är enligt Berger och Luckmann (1979) 
beroende av en flitigt arbetande samtalsapparat29 som fortlöpande 
formar de subjektiva och institutionaliserade verkligheterna. 
Pedagogen är beroende av att genom samtal i pedagogiska 
sammanhang levandegöra sin subjektiva föreställning om 
elevinflytande. Upphör samtalen att verka försvåras 
överföringsprocessen med rutiner och budskap mellan ”sändare” och 
”mottagare” som håller liv i rådande förställning om elevinflytande.  
Internaliseringen av institutionens objektiverade uppfattning om 
elevinflytande riskerar att utebli om den objektiverade verkligheten 
inte kan förenas med pedagogens subjektiva värld. Samtalet har en 
avgörande betydelse för att hålla liv i processen med tankar och 
handlingar som vidmakthåller, modifierar eller ombildar 
elevinflytande i skolans arbete. På liknande sätt krävs att pedagogerna 
för ett samtal kring läroplanens intentioner för att de skall hållas vid 
liv på skolans verksamhetsnivå. Samtalet har en avgörande betydelse 
för hur bilden av skolan vidmakthålls, det vill säga, vad som kommer 
att sedimenteras som kollektiva minnesföremål och kan kännas igen 
som en gemensam föreställning på skolans verksamhetsnivå. Avbrott i 
samtalen med dem som delar denna verklighet försvårar möjligheten 
att vidmakthålla elevinflytande som en företeelse som integrerar 
läroplanens intentioner med skolans realiteter. Som tidigare påpekats 
utspelas dessa samtal i ett sammanhang där det råder en spänning 
mellan skolans formuleringsarena och realiseringsarena.

Det institutionella samtalet är centralt för hur elevinflytande 
internaliseras bland pedagogerna i studien. Samtalen utgör en del av 

29 I den svenska översättningen av Berger & Luckmann (1979) används begreppet 
samtalsapparat. I den engelska versionen från 1967, används begreppet 
”conversational apparatus”. ”In order to maintain subjective reality effectively, the 
conversational apparatus must be continual and consistent” (p. 154). Begreppet 
har författarna i sin tur lånat av Schütz. Själv väljer jag att använda begreppet 
samtal, preciserat som kollegiesamtal, till sin teoretiska innebörd i studien och bör 
inte förväxlas med samtal i dess vardagliga betydelser. Längre fram i texten 
redovisas hur begreppet används i studien.
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pedagogens praktik där det sker en interaktion mellan individer genom 
språket i en pedagogisk kontext (jmf. Linell, 200530). I studien 
kännetecknas samtalen av att de utspelas vid möten som tillkommit på 
pedagogernas initiativ för att utveckla arbetet med elevinflytande, till 
skillnad från mer spontana samtal som anknyter till arbetet under 
lärarens raster (Nordänger, 2002). I studien talar pedagoger inom 
arbetslaget mellan samma yrkeskategori och där samtalen kan kännas 
igen som ”intraprofessionella” (Linell, 2005). Samtidigt talar de 
mellan olika yrkeskategorier inom arbetslaget och i den betydelsen 
kan samtalen betraktas som ”interprofessionella”. Detta kan i sin tur, 
ses som ett uttryck för de förändringar inom yrket som ställer krav på 
att verksamheten i högre utsträckning utformas inom ramen för 
”kollegiala samtal” (Carlgren & Marton, 2000). De samtal som 
studien omfattar, skiljer sig från traditionella klient- eller 
flerpartssamtal som ofta studeras inom den framväxande 
omvårdnadsforskningen (Bergstrand, 2000; Efraimsson, 2005; 
Sävenstedt, 2004). I studien handlar det om specifika samtal som 
pedagoger planerat för att tala om elevinflytande. De har uttalat en 
ambition kring att utveckla arbetet med elevinflytande som i 
förlängningen avser verka för att elever i mötet med skolans värld 
skall internalisera grundläggande demokratiska värderingar. Mot 
bakgrund av detta har jag valt att identifiera dessa samtal som 
kollegiesamtal som begränsar sig till ett yrkesutövande styrt av 
läroplanens mål. Kollegiesamtalet bör däremot inte förväxlas med 
kollegiala samtal, i betydelsen av vänskapliga samtal mellan kollegor.  

Språket som skapande och skapat vetande 
Berger och Luckmann (1979) framhåller i huvudsak två egenskaper 
hos språket som betydelsefulla för kunskapsbildning i vardagslivet 
vilka sammanfattas med Merleau-Pontys (1999) beskrivning av språket 
som ”… ett talande tal och ett talat tal.” (s. 175)

30 Texten finns på Linells hemsida och som enligt uppgift avses publiceras i 
bokform 2007. (http://www.tema.liu.se/tema-k/personal/perli_samtalskultur-
I_050624.pdf.)

http://www.tema.liu.se/tema-k/personal/perli_samtalskultur-I_050624.pdf
http://www.tema.liu.se/tema-k/personal/perli_samtalskultur-I_050624.pdf
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Det förra är vad Berger och Luckmann avser med ett tal som pågår i 
”face-to-face”31 situationer som kännetecknas av ett intersubjektivt 
skapande av betydelser som blir till i situationen. Individen delar 
vardagslivet med andra individer som genom samtalet fortlöpande 
samordnar de språkliga uttrycken med de subjektiva intentioner som 
kommer till uttryck. På liknande sätt, kan tänkas att pedagogerna 
genom en ständig kommunikation och interaktion mellan egna och 
andras erfarenheter upprätthåller bilden av skolan i vardagsarbetet.   

Most importantly, I know that there is an ongoing 
correspondence between my meanings and their meanings in 
this world, that we share a common sense about its reality. 
(Berger och Luckmann, 1967, p, 23)  

I mötet mellan individers subjektiva verkligheter intar språket en 
central roll när man resonerar sig fram till gemensamma föreställningar 
om innebörden av sociala företeelser. Språket i egenskap av talat tal, 
beskriver Merleau-Ponty (1999) vara en språklig och kulturell värld 
som tillkommer genom språkhandlingar inbegripna i ett talande tal.  På 
liknande sätt framhåller Berger och Luckmann (1979) att det genom 
språket byggs upp ett kollektivt minne som liknas vid ett socialt 
kunskapsförråd av objektiverade tankar och handlingar. Det kollektiva 
minnet32 finns att tillgå inlagrat i språkliga konstruktioner som 
aktiveras vid språklig kommunikation. Objektiverade språkliga 
innebörder lagras ordnade, det vill säga, specifika områden finns 
inrättade i betydelsebärande sammanhang.33 Dessa områden erbjuder 

31 “I face-to-face situationen är den andre närvarande för mig i ett levande nu som 
vi båda delar. Jag vet att jag i samma levande nu är närvarande för honom. Mitt 
och hans ´här och nu´ inkräktar ständigt på varandra så länge som face-to-face-
situationen fortsätter” (Berger & Luckmann, 1979).  
32 Termen ”collective memory”  används av Wertsch (2002). Det kollektiva 
minnet som beskrivs avser det som sträcker sig utanför individens subjektiva 
minne och distribueras mellan individer med hjälp av kulturella agenter och 
verktyg som bistår individens tänkandet, minne och andra former av handlingar.  
33 Med begreppet semantiska fält avser Berger och Luckmann (1979), ”… 
summan av de språkliga objektifieringar som hör samman med mitt yrke bildar ett 
annat semantiskt fält som bringar meningsfull ordning i alla de rutinhändelser som 
inträffar under mitt dagliga arbete. Inom de semantiska fält som sålunda byggs 
upp kan både biografiska och historiska erfarenheter objektifieras, bevaras och 
samlas.  Samlandet sker naturligtvis selektivt, och de semantiska fälten avgör vad 
som skall bevaras och vad som skall ´glömmas´ av både individens och samhällets 
totala erfarenhet” (s. 55). 
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en förförståelse som finns att tillgå i språket och utgör ett stöd för att 
tolka erfarenheter som görs i de vardagsnära sammanhangen.

The common language available to me for the objectification 
of my experiences is grounded in everyday life and keeps 
pointing back to it even as I employ it to interpret 
experiences in finite provinces of meaning (Berger & 
Luckmann, 1967, p. 26). 

Med språket följer färdiga tolkningsmönster för förståelsen av de 
sociala fenomen som uppträder i vardagslivet och på så vis förmedlas 
institutionens objektifieringar i nya sammanhang (Berger och 
Luckmann, 1979). Vad individen kommer att internalisera avgörs 
genom ett selektivt urval styrt av pragmatiska motiv för att klara av 
vardagens viktigaste rutinhandlingar. Samhällsinstitutionerna finns där 
som bärare och förmedlare av den sociala världens samlade 
erfarenheter och värderingar i form av objektiverade kunskaper. Den 
samlade kunskapen förmedlas genom språket som laddas socialt och 
kulturellt med innebörder som kommuniceras inom och mellan 
generationer. Denna värld tas inte för given som sann eller giltig, utan 
den centrala frågan är hur den har uppstått. Det råder ett dialektiskt 
förhållande mellan språk som handling, talande tal på mikronivå och 
språket som produkt, det vill säga talat tal på makronivå.  Förståelse för 
hur de sociala fenomenen konstrueras kan sökas i den språkliga 
interaktion som uppstår i relationen mellan kommunicerande individer 
(Gergen, 1999). I min studie handlar det om pedagogers språkliga 
interaktion som uppstår i samtalen om elevinflytande.

Mutual understanding, then, is akin to dancing smoothly 
together, coordinating actions in ways that emerge as 
acceptable (p. 147). 

Radikala förändringar i förståelsen av fenomen i den sociala 
verkligheten leder inte automatiskt till att vardagslivet förändras 
(Berger & Luckmann, 1979). Språkets semantiska fält utövar en 
dämpande funktion på förändringssträvanden. I språket förvaras 
rutiner som finns sammankopplade i strukturer färdiga att användas i 
yrkesutövandet vid hanteringen av återkommande händelser. Den 
tidigare förståelsen av fenomenen övervintrar i vardagsspråket och 
släpar med sig av de gamla rutinerna vid förändringssträvanden. 
Språket är laddat med innebörder och kommunikativa handlingar som 
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impregnerats med historiska, institutionella och subjektiva intentioner 
som bör förstås i sitt sammanhang. På liknande sätt är det tänkbart att  
pedagogernas vardagsspråk kommer att inverka på ambitionen att 
utveckla skolans arbete med elevinflytande 

Yttranden som analysenheter 
Filosofen Mikhail Mikhailovich Bakhtin kritiserar Sigmund Freud 
och Jean Piaget för att dra slutsatser utifrån deras teorier om 
sambandet mellan individens inre och yttre erfarenhetsvärldar (Van 
Der Veer & Valsiner, 1994). Bakhtin argumenterar för att begränsa 
studier av mänskligt beteende till sammanhang där de kommer till 
uttryck i materialiserad form, med vilket Bakhtin avser yttranden i 
språklig form (Hirschkopf, 1999; Moll, 1994; Wertsch, 1991; Van 
Der Veer & Valsiner, 1994). Språkliga yttranden är enligt Bakhtin 
alltid förmedlare av tidigare historiska röster som finns inlagrade i 
språket, bundna till en social miljö (Wertsch, 1991). De kan inte 
existera oberoende eller isolerade från andra röster och är bärare av 
kulturella värden länkade till andra röster tillhörande en större 
värdegemenskap. Ord som används i en mellanmänsklig dialog kan 
till vissa delar betraktas som någon annans och måste erövras av 
individen genom att lägga till sina egen intentioner i det gemensamma 
ordbruket. Språkliga uttryck existerar inte som opersonliga och 
neutrala utan förekommer laddade med intentioner.  

In general, the primordinal dilogism of discourse involves a 
´dialogic orientation´of the utterance of one person to the 
utterance of others ´inside a single language´ (Wertsch, a.a. 
p. 56).

Yttranden tillkommer alltid i en process där språket är laddat med 
betydelser som påverkar möjligheten att formulera sig i samtal med 
andra (Bakhtin, i Wertsch, 1991). Individen tvingas erövra orden och 
göra dem till sina egna genom att relatera orden med den innebörd de 
tilldelas i den faktiska verklighet man refererar till. Olika intentioner 
möts i samtal inbäddade i ett gemensamt språk. Själva yttrandet bör 
enligt Bakhtin vara den analysenhet som uppmärksammas för att fånga 
meningen i det som kommuniceras genom dialoger. Yttrandet 
framhålls som den analysenhet där forskaren kan undersöka hur 
historiska, institutionella och kulturella faktorer påverkar individens 
mentala processer. Dessa yttranden kan förstås i ljuset av att de är 



46

förmedlare av fler röster än de som synes delta i dialogen. Därmed kan 
yttranden inte reduceras till enbart språkliga fenomen. Det är inte i 
första hand hur de sociala objekten framträder i yttranden som är 
intressanta. Tanken är inte att isolerat förklara människan eller dess 
miljöer, utan analysens huvudsakliga fokus avser de språkliga 
handlingar som bidrar till att konstruera den sociala världen. Det är i 
denna betydelse jag använder yttranden för att beskriva och förstå hur 
elevinflytande tar form i pedagogernas arbete.

Bakhtin´s insistence on examining the utterance is strikingly 
consistent with the focus on mediated action … in that it 
focuses on situated action rather than on objects that can be 
derived from analytic abstractions (Wertsch, 1991, p. 50). 

Yttranden som talhandlingar
Likt Berger och Luckmann, Bakhtin och Vygotsky är också Ludwig 
Wittgenstein och Jürgen Habermas skeptiska till den traditionella 
filosofins uppfattning om språkets funktion som enbart, ”… utpekande 
och avbildande” (Nordin, 1995, s. 566). Wittgenstein menar att de 
språkliga uttrycken bestäms av regler som gäller för deras användning i 
specifika sammanhang (jmf. Molander, 1998). När språket frigörs från 
sin kontext riskerar det att förlora dimensionen av förståelse som 
hänger samman med den situation de är en del av. Det specifika 
språkspel eller regler som gäller är enligt Wittgenstein bestämmande 
för den språkliga innebörden, vilket exempelvis framgår av paragraf 
654 och 656 i Filosofiska undersökningar (Wittgenstein, 1978). 

654. Vårt fel är att vi söker efter en förklaring där vi borde se 
fakta som ´urfenomen´. D.v.s. där vi borde säga: detta
språkspel spelas.
656. Det handlar inte om att förklara ett språkspel genom 
våra upplevelser utan om att konstatera ett språkspel. 

Även Habermas (1996) framhåller det sociala livet som grund för att 
förstå varandets väsen. Han betonar att det krävs talsituationer och ett 
kommunikativt handlande för att förstå vad någon säger. Den 
språkliga förståelsen finns i de kommunikativa handlingar som 
utspelas i den sociala gemenskapen. För att förstå dessa handlingar 
bör de tolkas i en språklig situation där det sker ett utbyte av åsikter 
kring något, ” … där en talare i kommunikationen med en lyssnare om 
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något uttrycker vad han menar” (s. 36). Likaväl som språkets 
grundläggande enheter kan analyseras menar Habermas att även talets 
yttrande kan analyseras som grundläggande enheter. Den säkra 
kunskapen om vardagslivet finns att söka i de språkliga yttranden som 
utspelas i en social gemenskap (jmf. Bakhtin, i Wertsch, 1991). Dessa 
yttrande är handlingsinriktade och benämns för talhandlingar som 
författaren menar har ”… den egenartade generativa kraften hos 
talhandlingar” (s. 181). Talet blir en handling som påverkar utfallet av 
interaktionen med andra samtalspartner. På liknande sätt kan yttrande 
i form av talhandlingar tänkas forma hur elevinflytande konstitueras i 
lärarnas samtal. 

Talhandlingar kan klassificeras som kommunikativa eller strategiska 
handlingar enligt Habermas (1996). Kännetecknade för de 
kommunikativa handlingarna, det vill säga yttranden, är att de är 
förståelseorienterade i betydelsen av att de präglas med en strävan att 
uppnå en gemensam förståelse mellan deltagarna och inte i första hand 
mål eller egen vinning. Det krävs att deltagare accepterar de grundvalar 
som yttranden byggs på för att deras handlingar skall kunna samordnas. 
Däremot karaktäriseras strategiska handlingar av att vara 
framgångsorienterade när de kännetecknas av ansträngning för att 
påverka motspelarens yttranden snarare än att komma fram till en 
gemensam uppfattning. Strategiska yttranden som talhandlingar kan 
vara förtäckta och på så vis systematiskt förvränga kommunikationen 
eller öppna för att medvetet manipulera interaktionen med en 
samtalspart. Vad yttrande i form av talhandlingar kommer att 
kännetecknas av i samtalen ger förhoppningsvis studien ett svar på. 
Kommer de att kunna klassificeras som kommunikativa eller 
strategiska talhandlingar?  

Sammanfattande kommentar 
För att studera hur elevinflytande formas i ett socialt sammanhang 
använder jag den teoretiska referensramen som beskrivs i teorikapitlet. 
De teoretiska antaganden som underbyggs av Bakhtin, Berger och 
Luckmann, Habermas och Wittgenstein vittnar om att det inte i första 
hand handlar om ett filosofiskt svar på hur-frågan utan snarare ett 
sociologiskt. Pedagogerna har i studien uttalat en vilja att ta fasta på 
skolans intentioner om att utveckla arbetet med elevinflytande. Berger 
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och Luckmanns teoretiska begrepp vidmakthålla, modifiera eller
ombilda används för att beskriva vad som kännetecknar de 
talhandlingar eller de språkspel genom vilket elevinflytande 
konstrueras. Hur kommer det selektiva urvalet att ske i den språkliga 
interaktionen elevinflytande konstitueras? Vilka talhandlingar
kommer att utspelas i samtalssituationen där elevinflytande 
konstitueras? Kommer de att karaktäriseras av att vara 
kommunikativa- eller strategiska handlingar? Kan de förekommande 
talhandlingarna förstås utifrån ett specifikt språkspel som spelas för 
att gestalta elevinflytande?

Som grund för att analysera samtalet använder jag yttranden, i 
Bakhtins betydelse (utterence), som analysenhet i den språkliga 
processen där pedagogen som aktör använder commonsense-
kunskapen för att konstruera elevinflytande. I samtalet sker en 
interaktion mellan pedagogerna inom ramen för 
legitimeringsprocesser med specifika förhållanden. Det är i sådana 
sammanhang som de kollegiesamtal jag studerar utspelas i. 

Förespråkare av de socialkonstruktionistiska34 teorierna kritiseras av 
Barlebo Wenneberg (2001) för att växla mellan begrepp och 
positioner i sina antaganden (jmf. Gergen, 1999). Kritiken pekar på en 
viss begreppsförvirring och tankeglidning som kan uppstå inom 
socialkonstruktionismen eller socialkonstruktivismen. Orsaken till 
detta är att forskare inte klargjort sina utgångspunkter för att använda 
dessa teorier. I den variant som företräds av Berger och Luckmann 
(1979) menar jag att problemet hänger samman med att de strävar 
efter att undvika filosofiska, epistemologiska och metodologiska 
förklaringar som berör den sociologiska analysen. De 
uppmärksammar med sin teori hur den socialt konstruerade kunskapen 
utvecklas i sitt empiriska sammanhang och inte i bakomliggande 
filosofiska antaganden. Teorin ger inga klara anvisningar hur 
forskaren bör förhålla sig till de ontologiska, epistemologiska och 
metodologiska frågorna. Den kritik Barlebo Wenneberg (2001) pekar 
på menar jag kan vara en effekt av att forskarna på ett oreflekterat sätt 

34 Som tidigare framgått använder sig Barlebo Wenneberg (2001) av begreppet 
socialkonstruktivism vilket jag i sammanhanget ersatt med socialkonstruktionism. 
Det vill säga, begreppen används som utbytbara.
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nyttjat de möjligheter socialkonstruktivismen öppnar för att närma sig 
olika forskningsobjekt ur olika infallsvinklar. Detta kan ytterligare 
spädas på av en viss begreppslig oreda kring begreppen 
konstruktivism och konstruktionism som i den vetenskapliga världen 
används på olika sätt (Arvidsson, 2003; Gergen, 1999).

Ambitionen i teorikapitlet har varit att klargöra utgångspunkterna för 
studien med stöd av en teoretisk ram som har sin tyngdpunkt inom 
socialkonstruktionismen. Vägledd av de teoretiska perspektiven har 
fokus för studien centrerats kring pedagogernas institutionella värld 
och de processer varigenom den upprätthålls. Inom ramen för det 
institutionella samtalet förklaras språket och dess talhandlingar som 
yttranden vara de intressanta analysenheterna.  Det teoretiska kapitlet 
har syftat till att för egen del och för läsaren klargöra vad jag studerar 
genom att lyfta fram innebörden av centrala begrepp och teoretiska 
perspektiv. Till viss del kan kapitlet betraktas som ett svar på Barlebo 
Wennebergs (2001) kritik av socialkonstruktionismen. Den teoretiska 
ramen avser även ge stöd för att utveckla metoder för hur jag söker 
svaren på mina forskningsfrågor. I nästa kapitel behandlas 
utgångspunkterna för de metoder jag kommer att använda för att svara 
på mina forskningsfrågor.
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Metodens grunder

Kvalitativ metod 
I teorikapitlet beskrivs hur sociala företeelser inom samhällets 
institutioner växer fram, bevaras och ombildas i en komplicerad 
process av externalisering, objektifiering och internalisering. I studien 
försöker jag förstå elevinflytande som företeelse, med fokus på den 
process genom vilket det formas av pedagoger inom ramen för det 
institutionella samtalet. Således är avsikten inte att mäta elevernas 
inflytande utan att förstå hur elevinflytande konstrueras i ett 
betydelsesammanhang utformat av pedagoger. Forskningen inom 
socialvetenskap laborerar med faktorer som är osäkra på grund av i 
vilken form data ”samlas”, hur artefakter påverkar och hur begreppens 
innebörder växlar i betydelse (Oliver, 2003). Silverman (2001) varnar 
för att slentrianmässigt välja en kvantitativ eller kvalitativ metod och 
menar att val av forskningsmetod bör avgöras av den forskningsfråga 
som skall belysas.

The danger … however, is that it seems to assume a fixed 
preference or pre-defined evaluation of what is ´good´ (i.e 
qualitative) and ´bad´ (i.e quantitative) research. In fact, the 
choice between different research methods should depend on 
what you are trying to find out (Silverman, 2001, p.1). 

Metoderna inom den kvantitativa forskningen menar jag är inte 
tillräckligt säkra för att fånga flyktiga sociala fenomen som är 
kännetecknande för studiens syfte (jmf. Hartman, 1998). Jag finner det 
inte meningsfullt att kvantifiera de sociala företeelser och fenomen 
som undersöks i termer av hur mycket och ofta. Däremot erbjuder en 
kvalitativ ansats metoder som bättre lämpar sig för att hantera de 
osäkerhetsfaktorer som ofta följer med den socialvetenskapliga 
forskningen. Gall (1996) menar att kvalitativa metoder lämpar sig i 
studier där utgångspunkten är att den sociala verkligheten konstrueras 
och att mänskliga intentioner ligger bakom rådande förhållande.

Qualitative researchers … Assume that social reality is 
constructed by the pariticipants in it… Assume that social 
reality is continuously constructed in local situations… 
Assign human intentions a major role in explaining causal 
relationships among social phenomena (p. 30).  
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På liknande sätt framkommer i Bogdan & Biklen (1982) att en 
kvalitativ ansats erbjuder metoder för att hantera de problem som 
följer av att studera unika mänskliga fenomen. Kvalitativ metod är 
lämplig inom utbildningsforskning som behandlar sociala företeelser 
som inte låter sig beskrivas i exakta värden eller där individerna inte 
enkelt kan förstås inom ramen för en social kontext. Ansatsen är 
lämplig för att beskriva företeelser där data samlas i ord eller bilder 
snarare än i siffror. 

Qualitative researchers in education can continually be found 
asking questions of the people they are learning from to 
discover ´what they are experiences, and how they 
themselves structure the social world in which they live´ ( p. 
30).

I följande punkter beskrivs huvuddragen i det som kännetecknar 
kvalitativ metod enligt Bogdan och Biklen (1982) vilka är förenliga 
med de principer som ligger till grund för studiens design. 
- Data samlas i sin naturliga omgivning. 
- Forskaren utgör det huvudsakliga instrumentet för att samla 

data.
- Studien har fokus på processen snarare än på utfall och 

produkter.
- Forskaren strävar efter att förstå det fenomen som studeras 

med utgångspunkt i informanternas tankar, intentioner och 
handlingar.

- Studierna betonar det deskriptiva där innebörd och mening är 
av central betydelse. 

- Forskaren använder vanligen en ”induktiv ansats”.

I Hartman (1998) framkommer att den kvalitativa studien lämpar sig 
för att undersöka hur någonting är beskaffat ” … det vill säga vilken 
natur eller vilka egenskaper någonting har” (s. 283). Även Kvale 
(1997) ger uttryck för att kvalitet i kvalitativa studier avser hur något 
förhåller sig utan att mäta mängden av hur mycket eller ofta det 
förekommer. Patton (2002) menar att en kvalitativ metod underlättar 
att undersöka frågeställningar på djupet och närma sig 
forskningsobjekt utan att vara bunden av färdiga kategorier för vad 
som skall analyseras. Sammantaget finner jag att kännetecknen för 
kvalitativ metod som berörs under rubriken ger en tillförlitlig 
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vägledning för att utforma och genomföra studien. Däremot 
undanröjer inte valet av kvalitativ metod de forskningsmetodiska 
problemen utan erbjuder metoder som lämpar sig för att undersöka 
typiska forskningsfrågor inom den sociala vetenskapen. Det ställer 
krav på forskarens förmåga att välja och använda de kvalitativa 
metoder som står till buds (Kvale, 1997).

En abduktiv forskningsprocess 
Forskningsprocessen har i studien pendlat mellan en induktiv och 
deduktiv ansats.  Strävan har varit att närma mig forskningsproblemet 
genom en induktiv ansats utan att vara låst i en förutfattad hypotetisk 
deduktiv uppfattning. Den induktiva tankeprocessen för att nå 
kunskap kan härledas till Aristoteles, som menar att data samlas 
genom observationer av företeelser som vi försöker förstå i den 
konkreta verkligheten (Kroksmark, 2003). Denna kunskap används 
sedan som grund för de slutledningar vi gör om tillvaron. Företeelser 
som omtalas i vardagsspråket kan inte förklaras utifrån abstrakta 
gudomliga principer utan utvecklas genom induktion om det vi 
försöker förstå och föregår de slutledningar vi gör om tillvaron. Patton 
(2002) menar att en induktiv ansats är öppen för att fånga dimensioner 
i det som framträder vid analysarbetet utan låsningar i förutbestämda 
förväntningar om vad som skall visa sig i data. Förståelse av de 
fenomen som studeras bör bottna i direkta erfarenheter från fältet 
snarare än som svar på färdiga hypoteser. I studien har 
forskningsprocessen kännetecknats av att jag har försökt förstå 
underliggande mönster i det empiriska materialet. Det har inneburit att 
jag i analysarbetet har pendlat mellan resultat som har tolkats och nya 
iakttagelser i empirin samt i ljuset av externa forskningsresultat inom 
närliggande områden.

Således har forskningsprocessen kännetecknats av en abduktiv process 
där jag kombinerat en induktiv och deduktiv ansats. Detta för att 
successivt förstå hur det empiriska materialet hänger ihop genom att 
justera och utveckla de mönster jag upptäckt i empirin. Processen har 
präglats av ett uppmärksamhetsskifte mellan del och helhet, empiri 
och teori samt mellan egna och andra forskares resultat.

The method of abduction combines the deductive and 
inductive models of proposition development and theory 
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construction. It can be defined as workning from 
consequenses back to cause or antecendent (Patton, 2002, p. 
470).

En successiv förståelse har utvecklats genom en abduktiv process, för 
att tolka och förstå hur pedagogerna konstruerar elevinflytande i 
kollegiesamtalet. Analysarbetet påminner om en hermeneutisk spiral 
där tolkningsarbetet leder till ökad förståelse av den företeelse som 
studeras (Alvesson & Sköldberg 1994, Ödman, 1979). Såväl 
Silverman (2001) som Ödman (1979) menar att syftet med tolkningen 
i ett första steg utgörs av att beskriva hur något är beskaffat och i ett 
andra steg av en klargörande funktion. Tolkningen i den abduktiva 
processen innebär att resultaten tillskrivits en innebörd som sträcker 
sig utöver vad som faktiskt finns i data. Tolkningsprocessen sker även 
i motsatt riktning för att upptäcka, tolka och öka förståelsen av delarna 
i det empiriska materialet. I studien har tolkningarna i den abduktiva 
processen skett genom en växelverkan mellan att uppmärksamma 
delar i det empiriska materialet och en vidgad förståelse av helheter. 
Alvesson och Sköldberg (a.a.) menar att den abduktiva processen är 
vanligast vid fallstudier där forskaren strävar efter en ökad förståelse, 
vilket de anser särskiljer abduktionen från den induktiva och 
deduktiva ansatsen.

Genom inriktningen på underliggande mönster skiljer sig 
abduktionen fördelaktigt från de båda andra förklarings-
modellerna. Skillnaden är annorlunda formulerat, att den 
inbegriper förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42). 

Under rubriken ”Att beskriva, tolka, förstå och förklara” redovisas 
mera utförligt hur den abduktiva forskningsprocessen bidragit till en 
fördjupad förståelse av data.  

Forskarens förförståelse 
Forskarens förförståelse riskerar att påverka forskningsprocessen 
(Silverman, 2001; Svenning, 2002). Kvale (1997) menar att problemet 
kan smyga sig in i forskningsprocessen som en snedvriden 
subjektivitet. I studien finns på liknande sätt en risk för att min blick 
skyms av att min förförståelse av forskningsfrågan infärgats av 
ambitioner som formats i rollen av att vara läraren, experten vid 
Skolverket, utvecklaren i kommuner eller fortbildaren vid 
universitetet. Risken bör vägas mot fördelen av att kunna använda 
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kunskaper inom området för att utveckla och genomföra studien. Min 
utgångspunkt är att förförståelsen och min forskning (Danell, 2003) 
från fältet bör användas som en tillgång i avhandlingen. Utmärkande 
för en god forskare är att kunna dra nytta av närheten till de fenomen 
som studeras och samtidigt kunna hålla sig med en kritisk distans 
(Merriam, 1994). Att inte använda förförståelse kan leda till att den 
kvalitativa analysen drabbas av det Svenning (2002) betecknar som 
kronvittnessyndromet. Forskarens egen analys uteblir och enbart 
informanterna står för verklighetsbeskrivningen. Merriam (a.a.) 
skriver att balansen mellan närhet och distans hanteras genom att 
forskaren noggrant redogör för sitt tillvägagångssätt i 
forskningsprocessen. Läsaren kan därigenom granska och värdera 
studien utifrån de val som gjorts för att samla, bearbeta och redovisa 
data. Ett omsorgsfullt beskrivet tillvägagångssätt ger även läsaren en 
möjlighet att värdera om forskaren studerat det som var avsett i den 
empiriska världen och hur den representeras på teoretisk nivå. En god 
regel är att vara tydlig över begreppens innebörd och klargöra 
antaganden och värderingar. Frågan handlar enligt min uppfattning 
inte om att förförståelsen skall nyttjas utan snarare om hur jag på ett 
medvetet sätt använder min förförståelse för att berika 
forskningsprocessen och hur jag redovisa detta för läsaren.

… pålitligheten, d.v.s. i vilken utsträckning det finns ett 
sammanhang eller logik i ens resultat, kan stärkas genom att 
man klargör vilka utgångspunkter och vilket teoretiskt 
perspektiv som styrt undersökningen … (Merriam, 1994, s. 
194).

Med en kvalitativ metod följer alltid ett visst mått av osäkerhet som 
orsakas av att forskaren är det viktigaste instrumentet för att samla 
data ute på fältet (Patton, 2002). Trovärdigheten i den kvalitativa 
studien hänger till stor del samman med forskarens agerande (Kvale, 
1997; Silverman; 2001). Med en abduktiv ansats får i viss 
utsträckning den metodiska säkerheten offras för forskarens frihet och 
kreativitet att närma sig komplicerade specifikt mänskliga företeelser 
som inte enkelt låter sig mätas.  

Unfortunately, as most scientists and philosophers are 
agreed, the facts we find in ´the field´ never speaks for 
themselves but are impregnated by our assumptions 
(Silverman, 2001, p. 1).  
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I avhandlingens bakgrund har det tidigare framkommit att jag varit 
involverad i projekt med skolutveckling i den kommun 
licentiatuppsatsen och avhandlingen genomförts. Det innebär att jag 
indirekt studerar effekterna av utvecklingsarbeten jag deltagit i. I dess 
förlängning finns en risk med att jag som forskare tolkar och förstår 
resultaten för att legitimera de egna utvecklingsinsatserna och 
medverkar på så vis i en process med att reproducera ett önskat 
resultat. Problemet kan kännas igen hos Giddens (1976) som den 
dubbla hermeneutiken.

Lay actors are concept-bearing beings, whose concepts enter 
constitutively into what they do; the concepts of social 
science cannot be kept insulated from their potential 
appropriation and incorporation within everyday action (a.a. 
p. 13). 

Enligt Giddens går det inte att komma runt problemet utan det handlar 
om att utveckla en reflexivitet i förhållande till problemet för att inte 
okritiskt återskapa egna positiva eller negativa förväntningar. 
Avhandlingens bakgrund syftar till att synliggöra den förförståelse jag 
bär med mig i avhandlingsarbetet och resultaten av mina tolkningar 
har även kontrollerats mot empirin och andra forskningsresultat. På så 
vis har jag eftersträvat att synliggöra min förförståelse genom att 
redovisa hur den dubbla hermeneutiken kan tänkas ha påverkat 
studien.

Metodisk vägledning inspirerad av etnometodologi  
Berger och Luckmann (1979) är restriktiva med metodiska 
anvisningar, vilket motiverar att jag refererar till metodiska principer 
inom närliggande teoribildningar. Inom ramen för kvalitativ metod 
finns teoretiska underströmningar med överlappande och varierande 
antaganden om hur de konkreta undersökningsmetoderna bör utformas 
(Hartman, 1998). Det räcker inte med att välja en kvalitativ metod för 
att vara säker på att undersökningen genomförs på ett trovärdigt sätt. 
Det finns ingen gemensam doktrin för hur den kvalitativa studien skall 
utformas men däremot underliggande teoretiska antagande som styr 
studiens utformning (Silverman, 2001). Principerna för att utforma 
metoderna finner jag ofta vara gränsöverskridande mellan olika 
teoretiska inriktningar. I studien finner jag det problematiskt att 
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bekänna mig till enbart en metodlära. Bakomliggande antaganden 
finns i varierad omfattning inom socialkonstruktionism, 
etnometodologi eller diskursanalys.

Inom socialkonstruktionismen används ofta etnometodologernas sätt 
att metodisk studera hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet (Wennberg, 2001). De intresserar sig för hur den vardagliga 
verkligheten formas genom medlemmarnas35 handlingar som 
innefattar olika metoder för att konstruera de verkligheter som 
framstår som självklara. Metoderna finns i fokus med hur sociala 
företeelser konstrueras inom ramen för samtalssituationer ”talk-in-
interaction” (Silverman, 2001, p. 38). Uppmärksamheten riktas mot 
vardagens praktik där hur-frågan är i centrum och vad-frågan ges en 
underordnad betydelse.

– Etnomethodology: Its focus on commen–sense practices 
gives rewarding answers to ´how?´ questions but underplays 
the ´what?´ of contextual givens (Silverman, 2001, p. 39).

Särskilt intressant finner jag etnometodologernas fokus på hur-frågan, 
med tanke på att forskningsfrågan handlar om hur pedagoger 
konstituerar elevinflytande. Inom etnometodologin finner jag att även 
att språkliga enheter uppmärksammas för att ha flera betydelser eller 
att en betydelse kan ha flera uttryck. Språket kännetecknas av en 
”indexikalitet” som påverkar den språkliga innebörden genom att dess 
betydelsebärande enheter alltid är situationsbundna (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Det människor säger, uppmärksammas för hur 
språket fungerar och påverkar i interaktion med andra individer (Burr, 
1995). Vad som sägs blir föremål för att studera vad människor 
försöker uppnå genom språket, det vill säga språkets ”dolda” 
funktioner snarare än dess deskriptiva sidor uppmärksammas. 
Etnometodologi har influerats av talhandlingsteorins (speech act 
theory) förhållande till språket där talhandlingar uppmärksammas som 
en mänsklig social praktik. Inom etnometodologin är det i första hand 
de metoder människor använder för att skapa mening i den vardagliga 
sociala praktiken som studeras. Harold Garfinkel (1967) menar att 

35 Garfinkel ersätter Schütz term aktör med medlem. Medlem syftar på de 
individer som tror sig dela commonsense-kunskapen med andra och antas uppfatta 
kunskapen likadant  (Cuff & Payne, 1979, s. 158). 
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språkliga uttryck och handlingar indikerar att det finns givna 
överenskommelser som påverkar hur individen interagerar i samspråk 
med andra. Garfinkel introducerade termen ”etnomethodology” som 
kännetecknade för studier som undersöker hur språkliga uttryck och 
andra praktiska handlingar bidrar till hur det dagliga livet organiseras.

I use the term ”etnomethodology” to refer to the investigation 
of the rational properties on indexical expressions and other 
pracitical actions as contingent ongoing accomplishments of 
organized artful practices of everyday life (Garfinkel,1967, p. 
11).

I teorikapitlet redovisas närbesläktade tankegångar kring språkets 
egenskaper och funktioner i sociokulturella sammanhang hos Berger 
och Luckmanns, Bakhtins, Habermas och Wittegensteins teorier. De 
metodiska principerna inom etnometodologin finner jag till stora delar 
sammanfalla med utgångspunkterna för socialkonstruktionismen, 
studiens syfte och teorietiska grund. Burr (1996) menar att 
etnometodologin är en av underströmningarna inom social-
konstruktionismen, där det huvudsakliga bidraget kommer från Berger 
och Luckmann genom verket ”The social construction of reality” 
(1967).

Metodisk vägledning inspirerad av diskursanalys  
Diskursanalysen fann jag ur olika aspekter ge ytterligare metodisk 
vägledning för studiens genomförande. Den anser jag ligger i linje 
med socialkonstruktionismen och etnometodologin. Språkets 
indexikalitet utgör en gemensam nämnare för de teorier jag använt 
mig av och företeelsen beskrivs även inom diskursanalysen i Van Dijk 
(1997, p. 3) ”… talk and text are therefore said to be indexical.
Winther Jörgensen och Philips (2000) fastslår att diskursteorin, inom 
ramen för socialkonstruktionismen, är en av många möjliga 
utgångspunkter för att förstå sociala företeelser som en diskursiv 
konstruktion.

Socialkonstruktionismen är en gemensam beteckning för en 
rad nyare teorier om kultur och samhälle. Diskursanalys är 
bara ett av flera socialkonstruktionistiska angreppssätt, men 
som många socialkonstruktionister använder (Winter 
Jörgenssen och Philips, a.a.). 
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Burr (1995) menar att det blir allt vanligare att diskurs och 
diskursanalys används som begrepp i litteratur och artiklar där språket 
uppmärksammas inom psykologi och socialpsykologi. Vidare menar 
Burr att diskursanalysen är en utgångspunkt för att uppmärksamma 
vad individer gör och strävar efter att uppnå med hjälp av språket. 
Diskursanalysen synliggör även hur sociala överenskommelser 
konstrueras och påverkar individen i en språklig kontext. ”Research 
and writing about ´dicscours´ in this tradition focusses upon how 
accounts are constructed and bring about effects for the speaker” 
(Burr, 1995, p. 47).

Min förståelse av diskursbegreppet har även influerats av Paul 
Ricoeurs tankegångar där ”… texten är en diskurs som fixeras genom 
skriften … Det är därför vi kan säga att det som kommer till skriften 
är diskursen som intention, förstådd som en vilja att säga något” 
(Kemp & Kristensson, 1993, s. 33). Hos Ricoeur finner jag att 
diskursanalysen kan användas för att komma bakom det som sägs 
genom språket och inte i första hand studera det som sägs i språket. 
Med följande exempel illustreras hur jag tolkat innebörden av i och
genom språket.

Med fokus på i språket, kan jag i uttrycket amalgam uppmärksamma 
att bokstaven a förekommer vid tre tillfällen, vilket innebär att a är
den mest frekventa bokstaven i ordet. Jag kan även notera att a står i 
nära kontakt med bokstaven m. Har jag däremot fokus på vad som kan 
tolkas genom det språkliga uttrycket amalgam, kan jag upptäcka att a
har tre olika fonetiska innebörder beroende av hur de ”co-artikulerar” 
med närliggande symboler. Det vill säga, genom att tolka de språkliga 
symbolerna kan jag rekonstruera en bakomliggande fonetisk innebörd 
av a. Utifrån ”i-perspektivet” skulle jag i studien kunna tänkas räkna 
antal uttryck för elevinflytande som underlag för en innehållsanalys36.
Utifrån ”genomperspektivet” kan jag tolka de språkliga utsagorna i sin 
kontext för att rekonstruera de processer genom vilket elevinflytande 
konstrueras. Med ”i-perspektivet” uppmärksammas det manifesta 
innehållet, det vill säga, den språkliga produkten. Med 

36 ”Med hjälp av en innehållsanalys kan man göra kvantifierade jämförelser av 
förekomsten av vissa element i texter, något som t.ex. kan vara av intresse om 
man vill studera förändringar över tid” (Bergström & Boréus, 2000, s. 19). 
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”genomperspektivet” uppmärksammas processen för att åstadkomma 
det manifesta innehållet, det vill säga, den utgångspunkt jag valt i 
avhandlingen. Liknade tankegångar förekommer även inom CDA 
(Critical discours och analysis, Fairclough, 1995).

Fairclough (1995) menar att den kritiska diskuranalysen lämpar sig för 
att studera sociala och kulturella förändringar för att synliggöra 
förhållanden mellan den sociala praktiken och språket. Genom 
systematiska undersökningar av samband mellan sociala processer och 
språkliga texter kan diskursen synliggöras. Språkliga produkter, 
antingen som skrivet eller talat språk är resultatet av diskursiva 
processer. Diskursanalysen underlättar integrationen av mikro- och 
makroanalyser av diskurser. Enligt Fairclough gör en kritisk diskursiv 
ansats det möjligt att synliggöra och granska samband mellan olika 
typer av texter och sociala processer. Genom den kritiska 
diskursanalysen kan de individer som producerar och tolkar de texter 
(diskurser) synliggöras vilka ofta är beroende av att de diskursiva 
processerna inte kommer i dagen.

Fairclough (1995) använder sig av tre utgångspunkter för att beskriva 
diskursanalysen. Diskurs är en skriven eller talad språklig text som 
tillkommit genom olika specifika händelser i en diskursiv praktik. 
Dessa texter konstrueras, det vill säga produceras och tolkas (läses) i 
en diskursiv praktik som i sin tur är inbäddad i en sociokulturell 
praktik. Diskursen ingår i den sociokulturella praktiken med den 
omedelbara situationen i den större institutionella organisationen och 
på samhällsnivå. Diskursen rör sig, i ett dialektiskt förhållande mellan 
samhällets mikro och makronivåer. Enligt Bergström och Boréus 
(2000) har Fairclough integrerat lingvistiska och 
samhällsvetenskapliga utgångspunkter i den kritiska diskursanalysen 
genom den tredimensionella tolkningen av diskurs som text, diskursiv 
praktik och social praktik. Det är med denna tredimensionella 
innebörd jag tagit till mig diskursbegreppet. Hur det kommit till 
uttryck i studien framkommer i redovisningen av det metodiska 
genomförandet. I följande figur illustreras med hjälp av Faircloughs 
modell (1995) hur jag ser på begreppen diskurs och diskursanalys. 
Figur 1 är att betrakta som ett ”citat” av författarnas illustration. 
Siffror inom parentes är mina egna tillägg.  
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Dimensions of discourse Dimensions of discourse 
analysis

Figur 1: Figur med illustration av diskurs och diskursanalys (Fairclough, 1995, s. 98) 

Av figuren kan utläsas att Fairclough menar att (1) diskursanalys 
inkluderar en lingvistisk beskrivning av texten, (2) analyser av 
relationen mellan de diskursiva processerna och texten samt (3) 
förklaringar av förhållandet mellan de diskursiva och sociala 
processerna. Förhållandet mellan den sociokulturella praktiken och 
texten (diskursen) synliggörs genom den diskursiva praktiken.

Fairclough (1995) menar att hur en text (diskurs) produceras och 
förstås, påverkas av den ordning och de konventioner som råder i den 
diskursiva praktiken, som i sin tur, influeras av den sociokulturella 
praktiken som diskursen är en del av. Det vill säga det råder ett 
dialektiskt förhållande mellan diskursen och den diskursiva praktiken. 
Fairclough hävdar att den diskursiva praktikens produktion av texten 
lämnar ”ytliga spår” som kan undersökas. Det är dessa lingvistiska 
spår använder jag för att studera hur elevinflytande konstrueras i 
pedagogernas diskursiva praktik.

Data konstrueras  
Vissa kvalitativt inriktade forskare använder metoder med 
förutbestämda frågeställningar eller noga iscensätta situationer för att 

                Sociocultural practice 
(Situational: institutional: societal) 

Process of production 

Process of interpretation 

Discourse practice 

Text (1) Description 
(text analysis)

(2) Interpretation 
(processing analysis)

(3) Explanation 
(social analysis) 
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kontrollera hur data ”samlas” in (Silverman, 2001). I studien är 
utgångspunkten att genomföra ljudupptagningar av kollegiesamtal, 
vilka sedan transkriberas till text. Detta är ett vanligt förfarande inom 
etnometodologin och diskursanalysen (Silverman, 2000). Fördelen 
med ljudupptagningar är att forskaren undviker att påverka processen 
som samtalspart och kan i efterhand observera de ursprungliga 
samtalen (Silverman, 2001). Till skillnad från fältanteckningar finns 
datamaterialet inspelat och ständigt tillgängligt för forskaren i sitt 
ursprungliga skick, vilket skapar möjligheter att förbättra 
transkriptioner och analyser. Trots min strävan att undvika att inverka 
på situationen där data ”samlas” påverkas trots allt data ändå av 
forskaren (Silverman, 2000). Exempelvis vid transkribering av ljud- 
och videoinspelningar eller beroende på hur utrustningen för 
inspelningen används. Alvesson och Deetz (2000) menar att 
forskningsprocessen är ”participatorisk” i betydelsen av att forskaren 
själv är med och konstruerar data. Författarna menar att forskaren, 
styrs av sin teoretiska förståelse och andra föreställningar kring 
studieobjektet som påverkar ”… tänkande, dataanskaffningen och 
skrivandet” (a.a. s.156). Tanken om att forskaren konstruerade sin 
kunskap kan även kännas ingen inom kunskapssociologin, inspirerad 
av Karl Mannheims idéer där ”… kunskapssociologin verkligen var en 
metod med vars hjälp man kunde studera nästan vilken aspekt av det 
mänskliga tänkande som helst” (Berger & Luckmann, s. 18). I de 
sociologiska studier som undersöker hur den vetenskapliga kunskapen 
konstrueras kan dessa idéer kännas igen (Barlebo Wenneberg, 2001). 
På liknade sätt finner jag uttrycket att ”samla data”, i studien bör 
förstås som att forskaren konstruerar data. Vägledande för min 
datakonstruktion har varit min praktiska och teoretiska förförståelse av 
studieobjektet, vilket redovisats i avhandlingens bakgrund och 
teorikapitel. 

Studiens avgränsning 
En strävan i kvalitativ studie är att den avgränsas för att komma på 
djupet med de företeelser som studeras (Merriam 1994; Patton, 2002; 
Silverman, 2001). Enligt Merriam (a.a.) är avgränsningen särskilt 
viktig vid fallstudier som vanligen observerar vad som händer i 
naturliga miljöer. Dessutom har fallstudien en induktiv ansats och 
fokuserar på processen snarare än på mål och resultat. Merriam 
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framhåller att fallstudien på sikt bidrar till att utveckla den verksamhet 
som studeras och är särskilt lämpade för en ”… sociokulturell tolkning 
av en viss pedagogisk praxis” (a.a. s. 48).  Dessa studier stannar inte 
vid att vara rent beskrivande, det vill säga, data används för att 
analysera och teoretisera händelser. Förutsättningarna i den aktuella 
studien menar jag kan kännas igen i Merriams beskrivning av 
fallstudien, vilket återspeglas i min studie som avgränsas till ett 
arbetslag. Hartman (1998) menar att den kvalitativa forskningen mera 
generellt kännetecknas av att de avgränsas till enskilda individer eller 
mindre grupper. ”Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man 
försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 
individer” (Hartman, a.a. s. 239). Motivet för att avgränsa studien till 
en grupp individer är att vinna en djupare förståelse av hur 
elevinflytande konstrueras genom pedagogernas samtal. För att 
läsaren skall kunna värdera avgränsningens för- och nackdelar 
redovisas mera utförligt det specifika urval som gjorts i metodkapitlet.

Steg i arbetet med att analysera data 
Utgångspunkterna för att analysera data kan till stora delar kännas 
igen som typiska inom etnometodologin och diskursanalysen. 
Däremot avviker jag i denna fas från etnometodologins mera 
texttrogna analyser av konkreta språkliga formuleringar. 
Analysarbetet har som tidigare framgått inspirerats av Ricoeurs 
tankar. Det innebär att de konkreta texterna utgör underlag för att 
blottlägga diskurser som avser pedagogernas intentioner att säga något 
om elevinflytande. Strävan i analysarbetet är att förstå hur pedagog 
genom språkliga kommunikativa eller strategiska handlingar formar 
innebörden av elevinflytande i sin praktik, snarare än att 
uppmärksamma metoder i det konkreta språket som konstruerande för 
elevinflytande. Att upprätthålla distinktionen mellan dessa 
förhållningssätt kan tyckas förvillande med tanke på att jag i bägge 
fallen söker svar på min forskningsfråga i de texter som studeras. 
Skillnaden, menar jag består i att söka förståelsen i texten eller att 
förstå forskningsfrågan genom att uppmärksamma de diskurser som 
fixeras genom texten. I studien gäller den senare utgångspunkten för 
att svara på frågan om hur elevinflytande konstitueras genom 
kollegiesamtalet.  
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Silverman (2001) anser att diskursanalysen används vid 
undersökningar av hur sociala företeelser konstrueras, fastslås och 
underbyggs i samtal. Författaren pekar även på att det är vanligt att 
diskursanalysen används för att synliggöra gemensamma förklaringar 
som formar rådande diskurs. Vidare framgår att data i diskursanalysen 
utgörs av naturalistiska samtal fångade i vardagliga institutionella 
situationer som sedan transkriberats till texter. Gemensamt för 
diskursanalysen är att den anammat tre grundläggande antaganden 
(Potter 1997:146, i Silverman, 2001, s. 179). En första princip, ”anti-
realism”, innebär att det inte finns en realistisk beskrivning av 
verkligheten utan att olika föreställningar om världen, samhället, 
händelser eller den inre psykologiska världen formas genom diskurser. 
En andra princip, ”constructionism”, innebär att uppmärksamma hur 
medlemmar bidrar eller motarbetar konstruktionen av förekommande 
diskurs.  En tredje princip, ”reflexivity” uppmärksammar hur en 
gemensam objektiv version av verkligheten stegvis konstrueras och 
legitimeras. I denna studie präglas analysarbetet av att rådande 
förhållande inte tas för givna som sanna eller falska beskrivningar 
utan betraktas som en diskursiv version av verkligheten. 
Uppmärksamheten riktats mot hur medlemmarna i samtalen selektivt 
bidrar med att konstruera eller underminera rådande förhållanden. 
Mina utgångspunkter för analysarbetet har således inslag som är 
vanligt förekommande vid diskursanalysen men kan även kännas igen 
i teorier och studier som kan sammanlänkas med Berger och 
Luckmanns (1979) socialkonstruktionism (jmf. Winter Jörgenssen & 
Philips, 2000). 

Att beskriva, tolka, förstå och förklara 
Som framgått i teorikapitlet är strävan i studien att inom ramen för det 
institutionella samtalet förstå de processer av talhandlingar som verkar 
för att konstruera, vidmakthålla, modifiera eller ombilda 
elevinflytande som social företeelse (jmf. Berger & Luckmann, 1979).  
Min förståelse av den empiri som studeras grundas på en dialektik 
mellan hur jag beskriver, tolkar och förklarar pedagogernas samtal. 
Enligt Ricoeur råder ett dialektiskt förhållande mellan förklarings- och 
förståelseinriktade analyser där förklaringar är en förutsättning för att 
utveckla en förståelse och där förståelsen påverkar förklaringarna (i 
Allwood & Eriksson, 1999).
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Utgångspunkterna för vad jag tolkar i studien har influerats av 
Ricoeurs teori om att skilja mellan läsningen av en text och 
författarens avsikter (Kemp & Kristensson, 1993; Andersson, 2000). 
Det innebär att jag i analysarbetet distanserar mig från de ursprungliga 
yttrande och skapar en förnyad innebörd av texternas mening. 
Pedagogerna är inte primärt intressanta utan fokus ligger på de 
talhandlingar som kan spåras i texterna i form av yttranden (jmf. 
Bakhtin i Wertsch, 1991; Habermas, 1996). Enligt Ricoeur växer 
förståelsen fram genom dialektiken mellan erfarenhetsnära och 
erfarenhetsöverskridande tolkningar (Andersson, 2000).

Det praktiska analysarbetet innebär i studien att jag i min tolkning 
växlar mellan att uppmärksamma empiriska yttrande och de diskurser 
de kan tolkas vara uttryck för. Det betyder i studien att erfarenhetsnära 
tolkningar av unika yttranden, i en konkret historisk situation, finns i 
fokus för de erfarenhetsöverskridande tolkningar som görs. Jag följer 
de spår som talhandlingarna avsätter i texterna och rekonstruerar dessa 
genom en tolkning som går utöver det manifesta innehållet. Således 
innebär det praktiska analysarbetet att texterna tolkas, omstruktureras, 
förtätas och sammanställs åtskilda från sin ursprungliga text.

Ricoeur menar att det genom analysarbetet sker en, avkronologisering 
av berättelsen, så att det blir möjligt att lyfta fram den historik som 
gömmer sig bakom berättelsens logik . 

Med utgångspunkt i berättelsen (narrativiteten) för Ricoeur 
på detta sätt historisk forskning och historiskt tänkande in i 
brännpunkten för den moderna vetenskapens universum och i 
centrum för hela vårt kulturella liv. Den historiska 
medvetenheten, insikten om det tidsliga, historiska 
existensen och erinringen om det som har skett och vårt liv, 
vårt samhälle och vårt universum (Kemp och Kristensson, 
1993, s. 51).

Noteras bör att även Berger och Luckmann (1979) sätter historicismen 
i centrum för hur det kulturella livet, det vill säga, den sociala världen 
konstrueras eller kultiveras. Institutionerna är enligt deras uppfattning 
en produkt av sin historia, vilket innebär att processen för kultivering 
genom institutionerna är omsluten av historiciteten. ”Denna verklighet 
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är emellertid historisk och kommer till den nya generationen som en 
tradition istället för som ett biografiskt minne” (a.a. s, 78). Processen 
med hur institutionens historiska minne internaliseras med individens 
subjektiva verklighet beskrivs mer utförligt i teorikapitlet.  

En avkronologisering av texterna innebär i studien att berättelsens 
tidsföljd i de empiriska texterna förändras genom analysarbetet. 
Texterna demonteras och rekonstrueras för att synliggöra den 
diskursiva logik som formar elevinflytande och därmed förändras den 
ursprungliga berättelsens kronologi. Således återskapas yttrande i 
förnyade mönster, vilka arrangerats av forskaren genom en 
erfarenhetsöverskridande tolkning som grundar sig på en intensiv 
erfarenhetsnära tolkning av de transkriberade texterna. Uttrycket 
narrativa mönster som betecknande för de mönster som framträder i 
texten är liktydigt med den innebörd jag lägger i diskurs eller 
diskursiva mönster.

Villkorlig intersubjektivitet och kommunikativ validitet  
Som tidigare framgått bygger analysarbetet på en dialog där forskaren 
skiftar uppmärksamhet mellan data som enskilda delar och dess 
helheter (Kvale, 1997). Resultat växer fram genom ett successivt 
tolkningsarbete som avslutas när olika teman bildar rimliga mönster 
för en trovärdig tolkning av data. Ett sätt att granska forskarens 
tolkning av de mönster som konstrueras är att pröva tolkningarna i 
dialog med andra forskningsresultat inom närliggande områden 
(Merriam, 1994). På liknade sätt avser jag i studien pröva mina 
tolkningar i en dialog med aktuella forskningsresultat inom området. 
Prövningen är inriktad mot studiens interna resultat och dels mot 
externa resultat inom närliggande forskning. En ytterligare åtgärd blir 
att belysa resultaten i ljuset av studiens teoretiska referensram, vilket 
huvudsakligen sker i studiens diskussion. I Patton (2002) kan 
förfarandet kännas igen som olika strategier för att säkerställa studiens 
tillförlitlighet genom intern- och extern kontroll. 

Kvale (a.a.) varnar för risken att tolkningar i kvalitativa studier 
drabbas av en snedvriden subjektivitet där forskaren förlorar sig i sin 
egen förförståelse. Sålunda är det motiverat att forskaren kontrollerar 



66

stödet för det rimliga i en tolkning i sitt interna sammanhang och i 
relation till liknande kontext. 

Det rör sig om att kontrollera de empiriska beläggen för och 
mot en tolkning, undersöka den teoretiska koherensen, och 
kritiskt bedöma och jämföra den relativa rimligheten av de 
olika tolkningarna som givits för samma handling (s. 219).  

I studien prövas tillförlitligheten i de tolkningar som görs internt inom 
ramen för studiens empiri, externt gentemot andra forskningsresultat 
och teoretisk mot den referensram som behandlats i teorikapitlet. 
Resultatens trovärdighet underbyggs genom villkorlig inter-
subjektivitet som innebär att forskaren öppet redovisar och 
argumenterar sig fram till sin tolkning (Edfelt & Jansson, 1995, i 
Gustavsson, 2000). Det är av central betydelse att forskaren ger 
läsaren en god inblick i forskningsprocessen. På så vis får läsaren en 
chans att värdera studiens trovärdighet genom att följa och pröva 
forskarens argument för den tolkning som görs, så kallad 
kommunikativ validitet. Särskilt viktigt är att läsaren får en inblick i 
tolkningsakten av manifesta texter som förvandlats till en vetenskaplig 
berättelse som i studien kan ses växa fram i en process av 
erfarenhetsnära och erfarenhetsöverskridande tolkningar (jmf. 
Andersson, a.a.). Tolkningsakten avser forskarens tolkning av texter 
som syftar till att skapa ett meningsfullt sammanhang eller innebörd 
som kan urskiljas ur texten. 

Tolkningen i sig genererar en ny förståelse, vilken också kan 
ses som en text. Det handlar här om forskarens beskrivning av 
den betydelse som denne urskiljer i texten (Allwood & 
Eriksson, 1999, s. 295).  
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Studiens genomförande 

Indirekta observationer
Observationerna som genomfördes var indirekta i betydelsen av att 
ljudupptagningar av fem kollegiesamtal observerades genom 
avlyssning (Svenning, 2003). I nästa fas transkriberades det inspelade 
materialet till text som sedan observerades genom en grafisk 
granskning. Det vill säga, observationerna gjordes inte av autentiska 
samtal utan indirekt genom att avlyssna ljudupptagningar för att 
därefter observera (läsa) de transkriberade texterna. Enligt Silverman 
(2001) blir det allt vanligare att bland etnografer använda indirekta 
observationer som metod för att samla data. 

Moreover, ethnographers today do not always observe, at 
least directly. They may work with cultural artefacts like 
written texts or study recordings of interactions they did not 
observe firsthand (p. 45).

Observationen kännetecknades även av att vara ideografisk i den 
meningen att den avgränsades till en specifik personalkategori 
(Svenning, 2003). Avsikten med att använda observationen som 
metod var normativ i betydelsen att den avsåg fånga ett visst beteende 
hos pedagogerna. Under pågående samtal gjorde jag spontana 
noteringar och i direkt anslutning till samtalen skrev jag en resumé 
som dels sammanfattade samtalen och dels innehöll egna reflektioner. 
Det innebar att analysarbetet påbörjades parallellt med 
datainsamlingen. Noteringarna fungerade som ett stöd för att komma 
igång med tankeprocessen kring samtalen och visade sig bli särskilt 
värdefulla vid rekonstruktionen av samtal fyra. 

Urval av informanter 
För att välja undersökningsgrupp gjordes ett selektivt urval som dels 
var teoretiskt och dels grundades på min bedömning om studien var 
genomförbar (Alexandersson, 1994, Patton, 2002, Svenning, 2003). 
Det teoretiska urvalet gjordes utifrån ett antal kriterier. Kriterierna 
innebar att informanterna skulle ha prioriterat skolans mål med 
elevinflytande, att det pågick eller hade planerats samtal med avsikt 
att utveckla arbetet med elevinflytande. Samtalen skulle vara naturligt 
förekommande i verksamheten och initierats av arbetslaget. Forskaren 
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skulle beredas möjlighet att närvara vid en serie samtal för att göra 
ljudupptagningar. Väsentligt var att arbetslaget inom ramen för sitt 
yrkesuppdrag ägde initiativet för att utveckla arbetet med 
elevinflytande och inte förväntade sig att min roll var att delta för att 
utveckla deras verksamhet.

För att komma i kontakt med arbetslag som kunde tänkas uppfylla 
ställda kriterier kontaktades skolchefer och utredningsavdelningar i 
två kommuner. Jag informerade om forskningsprojektet och 
efterfrågade samtidigt deras samtycke. Gensvaret var positivt och i 
nästa skede ombads de föreslå skolor jag kunde kontakta. I den ena av 
kommunerna var elevinflytande ett centralt prioriterat område och i 
den andra kommunen hade elevinflytande prioriterats som mål på 
arbetslagsnivå. I ett första skede befanns tolv skolor vara intressanta. 
Rektorerna vid dessa skolor kontaktades via telefon och fick även ett 
brev som beskrev den planerade studien. Rektorerna vidarebefordrade 
i sin tur förfrågan till arbetslag som kunde tänkas stämma in på ställda 
kriterier.

För att försäkra mig om att de arbetslag jag sökte uppfyllde ställda 
kriterier och för att bilda mig en uppfattning om förutsättningarna för 
att genomföra studien kontaktades arbetslagen per telefon eller via e-
post. Ambitionen var att följa upp hur arbetslagen uppfattat 
informationen kring den planerade studien men att för övrigt överlåta 
till skolan och arbetslagen att ta ställning till min förfrågan. 
Skolchefer och utvecklingsledare var positiva till att delta i 
undersökningen men däremot fanns en tveksamhet på arbetslagsnivå 
när de blev varse studiens uppläggning. Vissa arbetslag var osäkra 
över huruvida det var möjligt att följa just deras arbetslag med 
hänvisning till att det var en serie samtal kring frågan om 
elevinflytande. Andra arbetslag föll ifrån genom att deras verksamhet 
redan var planerad och såg det svårt att planera in fler träffar. Mitt 
intryck var att intresset svalnade när det stod klart för arbetslagen att 
det inte enbart handlade om att de skulle intervjuas eller svara på 
enkäter utan att samtalen skulle spelas in för att analyseras.  

I den fortsatta processen med att välja arbetslag återstod slutligen två 
arbetslag som enligt min bedömning överensstämde med ställda 
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kriterier och där jag bedömde att studien kunde genomföras. För att 
ytterligare försäkra mig om att arbetslagen var insatta i 
undersökningens syfte och hur den planerats genomföras besökte jag 
personligen dessa arbetslag. Jag förtydligade vad som förväntades av 
pedagogerna och hur jag såg på min egen roll i sammanhanget. 
Tillfälle gavs för att ställa frågor kring hur undersökningen skulle 
genomföras. De informerades om möjligheten att tacka nej till att 
medverka och upplystes om sin rätt att dra sig ur pågående 
undersökning.37 Efter viss betänketid kom det ena av arbetslagen fram 
till att de inte fanns naturligt förekommande samtal kring 
elevinflytande, även om frågan var prioriterad. Resultaten kan kännas 
igen i Danell (2003) där det framkommer att samtal om elevinflytande 
är sparsamt förekommande inom arbetslag som lever i skolans 
”traditionella” kultur. Däremot var det återstående arbetslaget fortsatt 
positiv till att medverka i studien.

Tillgång till fältet 
Vi enades om att jag till att börja med skulle observera fem samtal 
som vid behov kunde utökas. Avgörande för hur många samtal som 
skulle ingå i studien var huruvida jag bedömde att fler inspelningar 
skulle tillföra ytterligare information. Denna fas i arbetet beskrivs av 
Patton (2002) som ”teoretical saturation”(p. 491), den punkt i arbetet 
när forskaren bedömer att ytterligare information inte bidrar till att 
utveckla nya kategorier och då det är rimligt att avbryta 
datainsamlingen. Alexandersson (1994) skriver om en mättnadseffekt 
som uppnås när forskaren inte upptäcker nya dimensioner i 
analysarbetet genom att samla in mer data och att det i den situationen 
är skäligt att avbryta insamlandet av data. I samförstånd med 
arbetslaget hölls dörren öppen för att kunna bedöma när data uppnått 
en mättnadseffekt. I studien kom detta att ske efter fem samtal, när 
analyserna indikerade att ytterligare data inte bidrog till ny 
information för att belysa forskningsfrågan.

De samtal som observerades sammanföll med arbetslagets planerade 
träffar kring frågan om elevinflytande under vår- och höstterminen 
2004. Tre samtal kom att observeras under vårterminen och två under 

37 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, se 16§ 
gällande information, 17§ gällande samtycke. 
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höstterminen. Några av träffarna flyttades på grund av en hög 
intensitet i arbete vid läsårets början och slut. Samtalen låg inom 
ramen för den normala arbetstid och respektive samtal kom att omfatta 
mellan sextio till nittio minuter.  

Kännetecknande för arbetslaget  
I arbetslaget fanns fritidspedagoger, förskollärare, lågstadielärare samt 
1-7 lärare. Det varierade i vilken utsträckning personerna kom att 
delta vid träffarna. Fritidspedagogerna var beroende av vikarier, vilket 
inledningsvis kom att inverka på närvaron. I vissa fall påverkade 
personliga skäl hur de kom att delta i arbetslagets planerade 
sammankomster. Mellan samtal tre och fyra förändrades 
sammansättningen av arbetslaget genom att två lärare slutade och en 
ny tillkom. I tabell 1 framgår variationen inom arbetslaget gällande 
grundutbildning, huvudsaklig barngrupp och de samtal de medverkade 
i. Ansluten till arbetslaget fanns även en speciallärare som deltog i en 
av träffarna. Till vissa delar arbetade de även gränsöverskridande 
vilket i fösta hand gäller för förskollärare och fritidspedagoger vid 
aktiviteter i musik och idrott. I tabellen nedan anges pedagogens 
huvudsakliga förankring i elevgrupperna. 
Tabell 1: I figuren redovisas grundutbildning, arbetet i barngrupp samt medverkan 
samtalen. Namn i figuren är fingerade 

Medverkade i samtalPerson Utbildning Elev/barngrupp  
1 2 3 4 5 

Lisa Förskollärare Förskoleklass x x x x x 

Pia Förskollärare Förskoleklass x x x x x 

Iris Förskollärare Årskurs ett/två x x x x x   

Marit Lågstadielärare Årskurs ett/två x x x - - 

Anna Lågstadielärare Årskurs ett/två x x x x x 

Lena 1-7 lärare Årskurs ett/två x x x - - 

Cecilia 1-7 lärare Årskurs ett/två - - -  x x 

Ellen Fritidspedagog Fritidsgrupp x x x x x 

Moa Fritidspedagog Fritidsgrupp - x x - x 

Hanna Fritidspedagog Fritidsgrupp - x x x -    

Magdalena Speciallärare Ambulerande - x - - -  
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Av tabellen 1 framgår att det varierade i vilken utsträckning 
personalen inom arbetslaget deltog i samtalen. De olika 
yrkeskategorierna var representerade i hela samtalsserien trots att antal 
ur varje yrkeskategori varierade inom samtalsserien. Vi kan även se 
att de olika yrkeskategorierna till största delen ansvarar för 
elevgrupper som traditionellt hör till yrket.  

Analyser av data 
Det inledande analysarbetet har kännetecknats av en process där 
materialet lästs i omgångar för att intensifiera analysen. Förfarandet 
kan kännas igen som en analys genom successiv approximation i 
Svenning (1997) I de inledande analysfaserna ett och två 
transkriberade och organiserade jag materialet och som enligt Patton 
(2002) är viktigt att forskaren själv utför för att bli förtrogen med data. 
Analysförfarandet har inneburit att de transkriberade texterna 
dekonstruerats i analysfas tre och fyra för att rekonstrueras i fas fem 
och sex. I arbetet med materialet framstod vad- och hur-frågan intimt 
sammanvävda. För att fånga hur elevinflytande konstruerades beskrev 
jag i ett första steg vad som konstruerades för att i nästa steg kunna 
synliggöra processen med hur konstruktionen tillblev. Således har 
resultaten av vad-frågan använts som underlag för analysen av hur-
frågan. Det har inneburit att fokus under analysarbetet har glidit från 
vad- till hur-frågan och med tanke på studiens syfte har resultaten av 
hur-frågan ställts i förgrunden i resultatredovisningen. Följande faser 
sammanfattar de olika stegen i analysarbetet för att beskriva, förklara 
och förstå hur elevinflytande konstrueras genom pedagogernas 
kollegiesamtal.  

1. Från samtal till textat tal. 
2. Utsagor, med korta uttryck till sammanhängande satser, 

identifieras med löpande nummer för respektive samtal. 
3. Materialet analyseras genom en öppen kodning och sekvenser 

identifieras och  kategoriseras.
4. Texten i respektive kategori reduceras till yttranden som därefter 

genomgår en meningskoncentrering.
5. Texterna för respektive samtal rekonstrueras med fokus på vad-

frågan.
6. Den rekonstruerade texten analyseras med fokus på hur-frågan.   
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1. Från samtal till textat tal 
I analysarbetets fas ett transkriberades de inspelade samtalen så 
ordagrant som möjligt till text. Samtidigt noterades analytiska uppslag 
som väcktes under arbetets gång. Vid transkriberingen användes 
bandspelare med möjlighet att vid avlyssningen sänka 
uppspelningshastigheten och enkelt kunna repetera talsekvenser. I 
transkriberingsarbetet användes tecken som är vanligt förekommande 
vid transkriptioner (Linell, 1994; Silverman, 2000). Tecknen 
omarbetades till vissa delar för att passa in i den specifika studien. 
Personer bakom vissa utsagor var inte alltid möjliga att identifiera, 
vilket markerades i den skrivna texten med någon (en), några (två) 
eller flera (mer än två) beroende på det antal som hördes. Uttryck som 
jag var osäker på huruvida jag uppfattat rätt markerades med en 
parentes (  ). Med dubbla parenteser ((  )) markerades att jag lagt till 
egna ord för att förtydliga vad personen avsåg med utsagan. Uttryck 
som framstod svårbegripliga i skriven form justerades efter att ha 
tolkats med stöd av utsagan till sin helhet.  I vissa fall spelades längre 
sekvenser upp som stöd för att tolka det sagda. Uttryck i utsagor som 
jag inte kunde lösa markerades med x inom parentes (xxx). Utsagor 
som överlappades eller avbröt andra utsagor markerades med tre 
punkter. Tankepauser markerades med två punkter. Vid längre pauser 
eller tystnad, upprepades markeringen med två punkter med ett 
mellanslag beroende på hur lång pausen var. Skratt, ”hm-anden” och 
andra läten transkriberades som utsagor. Ett fåtal utsagor, med 
ironiska tonfall eller andra underliggande tvetydigheter markerades 
inom dubbel parentes med en kommentar, exempelvis ((ironi)), i de 
fall de bedömdes riskera att textens läsning skulle leda till att utsagan 
missförstods.

2. Materialet organiseras 
I analysarbetets fas två överfördes texten i en ”analysmall” där utsagor 
avgränsades genom rader och identifierades genom att tilldelas en 
siffra. Tanken var att sammanställa utsagorna i kronologisk ordning. 
Mallen avsåg underlätta att hålla ordning på materialet och kunna 
härleda utsagor till den ursprungliga texten, även när de genom 
analysarbetet frigjorts från sitt ursprungliga sammanhang. Mallen gav 
möjlighet att successivt lägga till kolumner under analysarbetets olika 
faser. I de tre första samtalen överfördes totalt 2878 utsagor som för 
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respektive samtal uppgick 1361, 892 och 615 utsagor. I följande tabell 
ser vi exempel på utsagor överförda i ”analysmallen”.

Tabell 2: Exempel på utsagor identifierade i en analysmall 

Nr Utsagor Analys 
25 Marit: Är det värdegrunden?  
26 Anna: Elevinflytande.  
27 Flera. Elevinflytande, elevinflytande, elevinflytande … För 

det ((gjorde)) jag… 
28 Lisa: Det var ju det vi pratade om, dom här …  
29 Marit: Nå, med barnens inflytande…  
30 Fler: Jo, jo, jo jaja men   
31 Marit: Här är ju barnens inflytande. ((Marit hänvisar till 

anteckningarna)). Eh… ska jag läsa vad vi sa den gången? 
32 Fler… Ja, mm…  
33 Marit: Nulägesbeskrivning. Vi fortsätter med arbetet och vi 

ser att eleverna växer med ansvaret. Och delmål, se tidigare 
delmål. Vi kommer även att göra en liten undersökning, där 
vi ser om eleverna själva tycker att de får vara med och 
bestämma.  

3. Sekvenser identifieras och kategoriseras
Vid analysfas tre bearbetades texterna genom en öppen kodning 
(Alexandersson, 1994; Danell; 2003, Kvale, 1997; Svenning, 2003). 
Texterna lästes i omgångar för att bringa en innehållslig ordning i 
materialet genom att identifiera sekvenser av sammanhängande 
resonemang kring vad de talade om. Inom sekvenserna fördjupades 
analysen genom att kategorisera innehållet. Avsikten var att förbereda 
arbetet med att spåra mönster som kunde tänkas framträda genom 
texten. Silverman (2001, p. 162) betonar vikten av att yttranden 
(utterances) förstås inom ramen för längre språkliga sekvenser. ”For it 
is within these sequences, rather than in singel turns of talk, that we 
make sence of conversation”. I tabell 3 nedan ges exempel på hur 
sekvenser i samtal ett klassificerats i kategorier.
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Tabell 3 :översikt över hur sekvenserna i samtal 1 klassificerats i kategorierna A, C och 
D.

Sekvens Kategori Notering nr 
1 D Positionering 17-52 
2 A Omprövning 53-139 
3 C Pedagogens erfarenheter 141-212 
4 A Omprövning 214-248 
5 C Pedagogens erfarenheter 249-307 
6 A Enkätfrågan 308-596 
7 D Orientering 597-643 
8 A Förnyad position 644-1001 
9 D Positionering 1002-1158 

10 A Praktiken som exempel 1159-1179 
11 D Manifestering 1180-1237 
12 A Genomförandet 1238-1307 

De mönster som successivt växte fram som gemensamma kategorier 
för samtal ett till tre genom analyser av sekvenserna igenkändes 
slutligen i följande kategorier;

A. Samtal om hur man fångar elevens uppfattningar om 
elevinflytande.

B. Samtal om arbetsformerna 
C. Samtal om elevinflytande som företeelse 
D. Ställningstagande till olika företeelser i arbetet med 

elevinflytande.

4. Texten koncentreras 
I analysarbetets fjärde fas koncentrerades texten inom respektive 
kategori för att underlätta det fortsatta analysarbetet (Kvale, 1997; 
Svenning; 2003). Utsagor i kategorierna som uppfyllde kriteriet för 
yttranden togs till vara och övriga utsagor sorterades bort. Därmed 
övergavs mer subtila kommunikativa handlingar som trots allt 
påverkat vilka yttrande som kom att växa sig starka eller vilka som 
kom att tonas ner i samtalet. Även delar som utgjorde ett 
”ackompanjemang” i den språkliga kommunikationen valdes bort. 
Exempelvis, kunde olika betoningar och tonlägen för uttrycket ”ja” 
utgöra signaler på entusiasm, tveksamhet eller avståndstagande. Även 
kroppsliga uttryck valdes bort när samtalen transkriberades till text, 
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exempelvis, en avvaktande eller uppmuntrande hållning, en bortvänd 
eller understödjande blick. Även tystnaden och pausernas betydelse 
för samtalens utveckling är aspekter som har fallit ifrån.

De yttranden som blottlades genomgick en meningskoncentrering där 
långa meningar formulerades i kortare satser och upprepningar 
rensades bort (Kvale, 1997). Därefter påbörjades analysarbetet med att 
finna mönster i dessa yttranden. Den enskilde pedagogens yttranden 
sattes inom ”parentes” i det fortsatta tolkningsarbetet. I tabell 4 kan vi 
se ett utsnitt ur gjorda noteringar under det successiva 
analysförfarandet. Angivna siffror tabellen anger var yttranden 
förekom i den transkriberade texten. Trots reduceringen av texten var 
ambitionen att ligga så nära informanternas formuleringar som 
möjligt.

Tabell 4: Exempel på yttrande som i analysarbetet har bearbetats genom menings-
koncentrering.

Koncentrerade yttrande  Nr 
Att lyssna  39, 49, 355, 563, 663 
Att påverka  59, 305, 428, 539, 543, 592 
Att vara delaktig  138,139 
Att bestämma  143, 334, 663, 762 
Att planera  334, 355, 543 
Att välja  198, 253, 644 
Att göra  143 
Att önska  190 
Att ta ansvar  260, 271, 305 
Att lämna / ge / te emot förslag  176, 588, 595 
Att göra spontana förändringar  165,169 
Att visa respekt mot kamraterna  294 
Att samverka med andra   663, 664, 1100 

Den koncentrerade textens förhållande till den transkriberade texten 
prövades under analysarbetets gång genom en intern kontroll (Patton, 
2003). Yttranden prövades genom en analytisk jämförelse med 
aktuellt avsnitt i den transkriberade texten. Förfarandet kan kännas 
igen från Svennings (2003) beskrivning av förfarandet vid en 
tillhörighetsanalys. ”Man urskiljer de grundläggande enheterna i en 
kulturell miljö. Detta kombineras sedan till större enheter och teman. 
Semantiska släktskap används som analysinstrument” (s. 162). I 
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studien har de större enheterna kombinerats genom analysarbetets 
femte fas och som redovisas under nästa rubrik.  Enligt Kvale (1997) 
är det vanligt att använda externa granskare för att kontrollera 
analysen. Jag bedömde det alltför tidskrävande för en utomstående att 
sätta sig in i materialet för att kontrollera mina tolkningar. I den 
situationen fann jag det mest praktiskt att utöva en ”självkontroll” 
genom en intern och extern prövning av analysarbetes olika faser och 
den text som slutligen kom att presenteras läsaren. Utöver det 
granskades texternas trovärdighet av tre pedagoger med lång 
erfarenhet av skolans värld samt en elev med nio års erfarenhet av 
grundskolan och som dessutom arbetat aktivt med frågan om 
elevinflytande i rollen som elevrådsordförande.

5. Med fokus på vad-frågan
I analysarbetets femte fas rekonstruerades texten. Guidad av yttranden 
i kategorierna A-D genomfördes en förnyad läsning av den 
transkriberade texten. Rekonstruktionen innebar att texten reducerades 
och att kronologin förändrades i förhållande till den ursprungliga 
transkriptionen (jmf. Ricoeur i Kemp och Kristensson, 1993). 
Samtidigt identifierades exempel i den ursprungliga texten som 
användes för att illustrera företeelser i materialet, ett förfarande som 
kan kännas igen som selektiv kodning i Svenning (2003). Därefter har 
texten presenterats för läsaren som de resultat som lagts till grund för 
analysfas sex.

6. Med fokus på hur-frågan 
Vägledd av studiens syfte genomfördes i analysfas sex en förnyad 
analys av texten med avsikt att fånga mönster med hur elevinflytande 
konstruerades i kollegiesamtalen. Fokus för analysarbetet flyttades i 
denna fas från vad- till hur-frågan som syftat till att beskriva, förklara 
och förstå hur pedagogerna genom kollegiesamtalen konstruerat 
elevinflytande. Analysarbetet resulterade i upptäckten av olika 
företeelser som i varierande grad visade sig som återkommande 
mönster i texterna med pedagogernas tal om elevinflytande. 
Resultaten manifesterades i empiriska begrepp som har utvecklats 
genom en erfarenhetsnära tolkning. Dessa begrepp betraktas som 
”internlogiskt” bundna till studiens resultat och avsåg att 
uppmärksamma kvaliteter i processen med hur elevinflytande 
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konstruerats. Sinsemellan var gränserna mellan de empiriska 
begreppen i vissa fall otydliga. I strävan att åtgärda problemet möttes 
jag av ytterligare problem i arbetet med att vidareutveckla begreppen. 
En gräns nåddes där ytterligare koncentrering och förtydligande av 
begreppen ledde till att de tappade i träffsäkerhet med vad de avsåg 
illustrera i empirin. Det vill säga, problemet flyttades från att 
begreppen var problematiska över till de mönster de avsåg illustrera. 
Den gräns jag stötte på i analysarbetet kan ha varit ett tecken på en 
”mättnadseffekt” som bestod i att de mönster som framträtt i 
materialet hade kvaliteter som var särskiljande och inte gick att 
reducera ytterligare utan att de upplöstes. Dessa mönster, som avsåg 
synliggöra processer i empirin, lät sig inte enkelt fångas i empiriska 
begrepp. Därmed kvarstod en ”gråzon” där kopplingen mellan 
begreppet och den empiriska representationen inte blev helt tydlig.  
Med tanke på att studiens syfte var att beskriva och förstå processen 
för hur elevinflytande konstruerades, prioriterades att 
”processhandlingar” säkrades och att ”processprodukter” i form av 
empiriska begrepp kvarstår med vissa brister. De har inneburit att 
problemen även kom att visa sig i resultatredovisningen. 

De resultat som framkom genom analysen av hur-frågan prövades 
genom intern- och extern validering (Patton, 2002). I ett första steg, 
genomfördes en intern validering där resultatet av de mönster som 
framträtt prövades i den rekonstruerade texten.  De mönster jag 
bedömde höll för den interna valideringen prövades i ett andra steg 
genom en extern validering. Trovärdigheten prövades i detta skede i 
ljuset av externa forskningsresultat inom närliggande områden. 
Förfarandet kan liknas vid samstämmighetsmetoden som innebär att 
forskaren ”letar efter likheter i annars olika fall” (Svenning, 2002, s. 
162). De mönster som efter den interna och externa valideringen 
bedömdes tillförlitliga skrevs fram som resultat för hur elevinflytande 
konstruerades. Läsningen av texterna i denna fas, kännetecknades av 
att vara kreativ och fantasifull för att upptäcka hur elevinflytande 
konstruerades genom pedagogernas talhandlingar. ”Det fordras ett 
stort mått av kreativitet, att ha ett ´öga för detaljer´ och att förstå hur 
detaljer och helheter hänger ihop” (Svenning, 2003, s. 160).
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Redovisning av resultaten
Den struktur som använts för att redovisa resultaten har styrts av 
tolkningsarbetets två grundvillkor (Andersson, 2000). Det ena berör 
informationsvillkoret, vilket innebär att de tolkningar som görs 
placeras i ett informationssammanhang som tolkaren uppfattar vara 
relevant för tolkningen. Det andra berör argumentationsvillkoret som 
innebär en strävan att i alla väsentliga led i argumentationsprocessen 
inbjuda läsaren att förstå hur forskaren tolkar sina data. Mot bakgrund 
av detta har jag valt att presentera resultaten i en text uppbyggd i tre 
steg. I ett första steg har mina ”omedelbara” intryck av samtalen 
redovisats. De har grundats på en sammanfattning av noteringar som 
gjorts i direkt anslutning till inspelningen av samtalen. I ett andra steg 
har den rekonstruerade texten redovisats. I ett tredje steg har den 
rekonstruerade texten sammanvävts med förklaringar och tolkningar 
som syftat till att ge en ökad förståelse för hur olika mönster i talet 
verkat konstruerande för elevinflytande. Samtalen har jag valt att 
redovisa i kronologisk ordning för att kunna synliggöra hela 
samtalsförloppet. Det har inneburit att liknande utsagor kan 
återkomma i nyanserad form i de olika samtalen. Bland dessa har jag 
valt att lyfta fram de utsagor jag bedömt fördjupar förståelsen för hur 
pedagogerna konstruerar elevinflytande genom kollegiesamtalet.
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Resultat

Som tidigare påpekats finns ett intimt förhållande mellan vad-frågan 
och hur-frågan i det empiriska materialet. Emellertid syftar studien till 
att redovisa hur-frågan. För att möjliggöra detta redovisas resultatet av 
vad-frågan som underlag för att synliggöra hur-frågan. Inledande 
detaljrika beskrivningar över vad pedagogerna samtalar om vävs 
efterhand samman med beskrivningar och förklaringar över hur
elevinflytande formas i de rekonstruerade samtalssekvenserna. Det 
innebär att den innehållsliga aspekten används som underlag för att 
lyfta fram hur pedagogerna konstruerar elevinflytande i de fem 
kollegiesamtalen. Resultaten av hur-frågan manifesteras i åtta 
empiriska begrepp som redovisas i anslutning till de mönster som de 
illustrerar i pedagogernas tal om elevinflytande. De empiriska 
begreppen framträder efterhand i de fem samtalen med en 
variationsrikedom som kan vara svår att överblicka för läsaren. Den 
läsare som vill skaffa sig en överblick av resultaten kan gå 
händelserna i förväg genom att läsa sammanfattningar av respektive 
samtal på sidorna 93, 107, 127, 136 och 151. En sammanfattning av 
resultaten finns till sin helhet på sidan 153. Där definieras de 
empiriska begreppen till sina innebörder och hur de framträder i de 
fem samtalen. För den läsare som vill följa processen med hur 
resultaten vuxit fram, och intresserar sig för att ta del av de 
informations- och argumentationsvillkor jag strävat efter att uppfylla i 
redovisningen, kan läsa texten som den framställs i kapitlet. Samtalen 
har till vissa delar utspelats kring en enkät som påverkat hur samtalen 
utvecklats. Även de protokoll som förts har till viss del inverkat på 
samtalen. Utöver det har kollegiesamtalet inte följt någon formell 
samtalsordning.
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Samtal 1

Samtalets karaktär 
Samtalet inleds trevande där medlemmarna i arbetslaget hjälps åt med 
att klargöra överenskommelser från föregående samtal. 
Protokollsanteckningarna nyttjas som stöd för att rekapitulera 
föregående träff och stäms av mot arbetslagets minnesbild. Under det 
timslånga samtalet diskuteras formuleringarna av enkätfrågorna. De är 
tveksamma om frågorna kan förstås av eleverna och i vilken 
utsträckning de är relevanta för skola, förskoleklass eller 
fritidshemmets verksamheter. Utan dagordning eller talarlista 
utvecklas samtalet kring påståenden som kommenteras, ifrågasätts, 
underbyggs, justeras, motsägs eller förbises. När ett resonemang kring 
enkätundersökningens genomförande uppfattas vara uttömt görs 
försök att summera det sagda i en protokollsanteckning. I den 
situationen tar resonemangen ny fart underbyggd av olika 
uppfattningar inom arbetslaget.  Förda resonemang leder vidare utan 
att de enas om enkätfrågornas lydelse och enkätens genomförande. 
Trots detta hålls samtalet vid liv av en strävan att komma fram till en 
överenskommelse om undersökningens syfte och genomförande. 
Arbetslaget finner att samtalet försvåras av att betydelsen av 
begreppet elevinflytande inte klargörs. ”Men det är ju därför vi fastnar 
själva.  Vi blir ju själva osäkra. Varför tjorvar vi till det egentligen?” 
(Anna) Osäkerheten över innebörden av uttryck som används för 
elevinflytande visar sig i andra studier. Forsberg (2000) menar att det 
märks bland forskarna att de inte är eniga om vad som skall tillskrivas 
de skilda begreppen för inflytande. Samtalet upptas till största delen 
av hur pedagogerna med hjälp av enkätfrågorna skall kunna fånga 
elevernas uppfattningar om sitt inflytande  

Variationen av uttryck för elevinflytande 
I samtalet framträder olika uttryck för elevinflytande vilka till största 
delen uppmärksammar vad eleven skall göra och hur den bör vara. 
Uttryckens aktionsinriktade sidor tenderar att dominera. Inledningsvis 
redovisas olika uttryck som används synonymt med elevinflytandets 
innebörd. Här följer ett exempel på förekomsten av uttrycken  ansvar
och bestämma i ett resonemang.  
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Marit : Här är ju barnens inflytande. (Hänvisar till protokollet). 
Eh… ska jag läsa    vad vi sa i föregående samtal? 

Fler:  … Ja, mm… 
Marit:   Nulägesbeskrivning. Vi fortsätter med arbetet och vi ser 

att eleverna växer  med ansvaret. Och delmål, se tidigare 
delmål. Vi kommer även att göra en liten undersökning, 
där vi ser om eleverna själva tycker att de får vara med 
och bestämma. Metod, eh, enkät med munnar. Vi har den 
vecka 19. Det är alltså om två veckor. 

Anna:   Om två veckor 
Lena:    Mm, då måste vi göra den idag. 

Av resonemanget framgår att ansvar och bestämma följer med som 
betydelser av elevinflytande från föregående samtal. Ansvar finns som 
ett delmål som skall nås i arbetet med elevinflytande. Vi ser även att 
ansvar uppfattas vara betydelsefullt för elevens utveckling. Begreppet 
bestämma används som centralt begrepp när de skall utvärdera frågan 
om elevinflytande ur elevernas perspektiv. I dialogen används 
begreppet ansvar när elevinflytandet sammankopplas med 
målformuleringarna och ersätts med begreppet bestämma när de 
uppmärksammar eleven. Detta är ett exempel på hur ansvar genom 
begreppsväxling ersätts med begreppet bestämma när det sätts i sitt 
praktiska sammanhang.   

I det fortsatta resonemanget visar det sig att frågan om elevens ansvar
eller vad eleverna skall ansvara för lämnas åt sitt öde. Däremot 
används uttrycket bestämma återkommande och genomgående i hela 
samtalet med en spännvidd från att få bestämma över sitt liv till att 
bestämma över ett angivet och väl avgränsat innehåll. Pedagoger vid 
fritidshemmet och förskoleklass tenderar att använda bestämma i en 
vidare betydelse där det sammankopplas med elevens vardag och 
relationerna till kamraterna. Lågstadie- och ett- till sjulärare avgränsar  
bestämma till att i huvudsak gälla baskunskaper inom ramen för 
lektioner där baskunskaperna betonas som de viktigaste kunskaperna i 
skolan.

I förskoleklassen och vid fritidshemmet laddas bestämma med 
innebörder som förknippas med livskunskaper och social kompetens 
(jmf. Gustavsson, 2003; Haglund, 2004). Således framgår av 
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pedagogernas resonemang att betydelsen av bestämma laddas med 
olika innebörder och är ett exempel på praktisk begreppsladdning.

Under samtalet tillkommer fortlöpande begrepp för elevinflytande och 
i följande dialog ser vi hur Marit lyfter in uttrycket lyssna i 
resonemanget som en innebörd av elevinflytande.

Marit:    Vi har ju fler … fråga nummer två. Lyssnar jag på 
fröken? Och så skall dom fylla i enkäten. Och sen den 
tredje frågan. Kompisarna lyssnar på mig när jag kommer 
med förslag när vi leker. Och då hade vi svarsalternativ 
på rasten och på fritis. 

Någon: Mm 
Marit:    Och sen den fjärde och sista var: Lyssnar jag på mina 

kompisar? … 
Någon:   Ja 
Anna:     Jag förstår inte varför… 
Flera:     Näe, nä, nä Jag förstår inte heller varför … 
Iris:        Och så inte tre alternativ, att vi vill ha det.  Det  där 

kommer från den där som vi skickade hem…  
Marit:     Ja, mm 
Lisa:      Men barnen trodde att om dom skulle få måla på matten, 

alltså vara med. 

I resonemanget ovan markerar några inom arbetslaget att de är 
oförstående till hur uttrycket lyssnar används i enkätfrågorna.  
Samtidigt undviker de att diskutera vad de avser med själva uttrycket 
och arbetslaget glider obemärkt förbi att definiera dess innebörd. I 
sammanhanget lämnas uttrycket lyssnar utan att dess betydelse 
klargörs och hålls på så vis neutralt. Företeelsen är ett exempel på hur 
de inom arbetslaget genom begreppsneutralisering undviker att 
bestämma innebörden av att lyssna. I andra studier beskrivs liknande 
händelser med att centrala begrepp inte definieras inom ramen för 
arbetslaget (jmf. Falkner, 2003; Gustavsson, 2003).

Under det fortsatta samtalet visar det sig dock att uttrycket lyssna
sammankopplas med sammanhang där de tillskrivs olika innebörder. 
För årskurs ett och två åsyftas elevens förmåga att lyssna på fröken 
men även att de lyssnar på eleven. För fritidshemmet betonas elevens 
förmåga att lyssna till kamraterna och att de kan få sin röst hörd i 
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umgänget elever emellan. Uttrycket lyssna tilldelas genom praktisk
begreppsladdning olika betydelser beroende av vilket sammanhang de 
används i. Arbetslaget kan förstås värna om möjligheten att ladda 
begreppens innebörd genom strategin med begreppsneutralisering,
vilket lämnar begreppen öppna på kollektiv nivå och kan laddas med 
en specifik betydelse i sitt praktiska sammanhang. Sett till hela 
samtalet förekommer begreppet lyssna i de inledande resonemangen 
och för att därefter klinga av. Att uttrycken tilldelas olika praktiska 
definitioner i mötet mellan traditionell skol- och barnsomsorgskultur 
framkommer även i Gustavsson (2003).

Påverka, är ett annat uttryck som förs fram i samtalet om 
elevinflytande. I följande resonemang ser vi hur uttrycket introduceras 
i samtalet. 

Lisa:    Påverka, var det inte det vi pratade om 
Pia:       Mm 
Lisa:     Hur mycket får eleverna påverka i matten i svenska och 

…
Fler:     Mm, mm, mm 
Marit: Varför just dom två ((ämnena))? Va var det bara för att de 

va…
Fler:     Ja, ja, ja, ja 
Marit:   Men är det för att det är kärnämnen. Eller jag vet inte men 

det finns ju   musiken, bilden… 
Fler:      Det finns ju musik och bild och …  
Anna:    För dom är ju med , dom skall ju vara med … 
Fler:      Idrott…det är ju i alla ämnen…mm… jag vet 

inte…mm… men då provar vi… då får vi ta bort det… 
Anna:    Sen så tror jag ju att dom här barnen är så små så att inte 

tänker dom på ämnen… 
Ellen:    Näe, det tror inte jag heller… 
Marit:    Sen kan ju vara spännande att ha olika ämnen för det kan 

ju verkligen se olika ut. 
Ellen:    Fast jag tror inte att dom ser… 
Anna:     Nä, dom ser inte ämnena 
Pia:        Vi har ju inte matte och svenska överhuvudtaget så att. 
Lena:     Inte på det sättet. Inte på det sättet att det heter matte och 

svenska.
(Ellen):   Matten och svenskan finns där. 
Lena:      Utan dom ser skoldagen som en helhet. 
Anna:      Jo. 
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Lena: Så att det få vi väl ta bort. Kan vi inte ändra det? 
Fler:       Vi tar bort. Ja, jo, mm. 
Marit:     Det var ju inget bra. 

Av resonemanget framgår att Lisa och Marita begräsar begreppet 
påverka till att gälla ämnena matematik och svenska, med hänvisning 
till att de utgör skolans kärnämnen. Begränsningen förkastas mot 
bakgrund av att övriga ämnen utesluts. Bland annat menar Pia och 
Lena att de betraktar skoldagen som en helhet och har inte matematik 
och svenska som enskilda ämnen. De som förespråkar en avgränsning 
av underökningen till kärnämnen överger sin ståndpunkt och 
instämmer nu med att det kan vara spännande att ta med olika ämnen 
genom att verksamheterna varierar till sina karaktärer. Inom 
arbetslaget bestämmer de sig för att inte avgränsa frågorna till 
matematik och svenska, vilket leder till att de omformuleras.  

För att enas om att använda begreppet i enkätundersökningen 
förkastas dess precisering och begränsningen till skolans kärnämnen. 
Innebörden av Lisas och Maritas praktiska begreppsladdning
neutraliseras genom den diskussion som uppstår. Däremot fastställs 
ingen gemensam betydelse av begreppet som därmed lämnas öppet 
utan att tillskrivas en förnyad mening. Genom begreppsneutralisering
försäkrar de sig om att påverka inte preciserats i en gemensam 
definition och godkänns därmed som ett kollektivt uttryck för 
elevinflytande. Detta innebär att arbetslaget enas kring användningen 
av påverka som ett ytligt språkligt uttryck utan gemensam innebörd 
(jmf. Gustavsson, 2003; Sennett, 1999).  I det fortsatta samtalet 
återkommer begreppet påverka mera sporadisk.

Elevinflytande omtalas även i betydelsen av att eleven lämnar 
spontana förslag i anslutning till pågående pedagogiska aktiviteter 
eller att eleven uppmuntras lämna förslag i samband med planeringen 
av en aktivitet. I dialogen nedan kan vi följa ett resonemang kring 
elevens förslag och planering.    

Lisa:  Ja, men bara den här boken om mig själv. Då frågade vi 
barnen här en gång vad vill ni? 

Pia:  Vad vill ni göra i boken? 
Marit:  Mm 
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Pia:  Vad vill ni, vad vill ni att vi skall göra och så kom barnen 
med förslag och då gjorde vi det. 

Iris:  Jag känner lite grann på dom grupperna, jag har som 
aldrig gått in och sagt i grupperna.         Tänk på vad 
skulle vi kunna göra tillsammans. Det får jag ta på mig. 
Det har jag inte gjort.  Jag har inte .. det är ju faktiskt 

Marit:    Jag tror ju att … 
Iris:       En tanke jag får nu, att det hade jag ju visst kunnat göra. 

Det skulle jag ju … det hinner jag    göra än men ..  
Lisa:      Men vad kan vi göra nästa gång? Vad kan vi göra? 
Iris:       Ja, nästa gång måste man ju också ta då å genomföra det. 

Så planerar vi upp tillsammans med dom. Jag har ju inte 
introducerat dom. 

Marit:    Mm, mm 
Iris:       Utan jag har nog alltid haft en färdig planering . 
Någon: Jaa 
Marit:    Mm, mm. 
Iris:      Och presenterat, dom, den för dom. Att det här skall vi 

göra under den här timmen.  
Lena:    Jag tror att vi mer så här att … 
Iris:       Sen kan man ju spontant ändra, precis som du säger  … 
Lena:    Som vi … 
Iris:       Att fröken … 
Lena:    Ja 
Iris:      Fröken kan vi, kan vi få göra så här när vi avslutar, jo, 

och så säger någon, jo men det går ju jätte bra. 
Lena:   Jaa 
Marit:   Mm 
Iris:       Men jag har aldrig planerat in en lektion tillsammans med 

barnen.
Marit:   Nä … 
Lena:    Nä, det har nog inte jag heller … 

Av resonemanget framgår att Lisa och Pia inbjuder eleverna att utöva 
inflytande genom att ta fasta på vad eleverna vill göra och uppmuntrar 
eleverna att lämna egna förslag. Vi ser även att lärarna Iris, Lena och 
Marit vittnar om att de inte planerar sin undervisning tillsammans med 
eleverna utan att de mer tar fasta på elevernas spontana förslag i 
anslutning till den undervisning som planeras. I resonemanget prövar 
de tanken att ändra sättet att arbeta för att i högre utsträckning ta vara 
på elevernas förslag så att de involveras i undervisningens planering.  
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Resultatet av spännvidden i resonemanget gällande inflytande som 
förslag och planering uppstår som en effekt av att begreppen 
sammankopplas med det praktiska arbetet. Lisa och Pia uppmuntrar 
eleverna att lämna förslag och inkluderar eleverna i planeringsarbetet. 
Iris, Lena och Marita exkluderar eleven från lektionsplaneringen men 
uppmärksammar spontana förslag. Genom praktisk begreppsladdning
formas tydliga skillnader mellan hur uttrycken förslag och planering
gestaltas i sitt praktiska sammanhang. Skillnaderna uppmärksammas 
och det märks tendenser till förskjutning i sättet att tänka i riktning 
mot Lisa och Pias uppfattning. I de resonemang som följer, prövar 
Iris, Lena och Marita hur de i praktiken förhåller sig till det 
samförstånd som kommit till uttryck. De noterar att eleven ställs av 
läraren inför färdigställda valalternativ men att förskollärarna 
efterfrågar elevernas förslag. Skillnaderna i den praktiska 
tillämpningen uppmärksammas.  Därefter glider samtalet över till 
frågan om enkätens utformning. Det samförstånd som antyds lämnas 
utan klargörande om vad det innebär och lärarnas lektioner lämnas 
utanför resonemanget. Begreppen förslag och planering förblir genom 
begreppsneutralisering till sin innebörd neutrala begrepp inom 
arbetslaget. Det kan i sin tur bero på en strävan att undvika konflikter 
genom att enas med ett ytligt samförstånd utan att vara överens om 
vad det innebär (jmf. Falkner, 2003). 

I den situation arbetslaget upptäcker att de inte lyckas med att 
formulera den kollektiva innebörden av elevinflytande söker de stöd i 
arbetslagets formulerade delmål för arbetet med elevinflytande. ”Vi 
arbetar för att barnen skall ha inflytande och vara med och bestämma 
över sin egen vardag.”  I arbetslaget väcks på nytt en diskussion om 
hur delmålen skall tolkas. 

Lisa:     Hur tänker vi? … 
Iris:       Men vi har med det. Det är väl inte så konstigt. 
Pia:       Jag förstår precis hur du tänker. 
Någon: Joå … 
Pia:       Men vi tänker inte så, he, he, he … 
Iris:       Ha, ha , ha … 
Lisa:      Men vi tänker inte som Du. 
Någon: Näe … 
Iris:       He, he, nämen … 
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I resonemanget ser vi hur Lisa och Pia markerar att de inte tänker som 
Iris. Påpekande om att det råder skillnader i sättet att tolka delmålen 
varvas med avväpnande glada skratt och förstående kommentarer. 
Delmålen lämnas med ett konstaterande om att de uppfattas på olika 
sätt men utan att de diskuterar en tänkbar kollektiv tolkning. 
Synliggörandet av skillnaderna kombineras med en ambition att 
undvika öppna konflikter. Genom begreppsneutralisering förblir 
delmålen öppna för olika tolkningar som tycks bidra till att undvika 
konflikter i samtalet. Företeelsen där grupper hålls samman genom att 
inta en ytlig inställning för att därigenom undvika motsättningar 
omvittnas av Sennett (1999) ” … - för att något skall flyta krävs det ju 
att det inte finns några hinder. När olika uppgifter underlättas för oss, 
som i det ovan beskrivna arbetet, förslappas vi. Vårt yrkesmässiga 
engagemang blir ytligt, eftersom vi saknar förståelsen för vad vi gör” 
(a.a. s. 104). 

Elevinflytande som områden, objekt och företeelser
I samtalet framkommer att objekt, områden eller företeelser används 
synonymt med elevinflytande. Inom skolans tradition utgör 
”Planeringsboken” och ”Boken om mig” exempel på objekt som inom 
ramen för lektionen används synonymt med elevinflytande. 
”Önskevälja” framträder som en företeelse där eleven får ge förslag på 
vad den skall arbeta med när de obligatoriska lektionsuppgifterna är 
avklarade. I olika ämnen avgränsas områden för inflytande. Det 
varierar beroende på vilket ämne som avses. I matematik och svenska 
är områden för elevens inflytande mer begränsade än inom ämnen 
som bild, musik och idrott.  Utanför lektionens ram framträder 
klassråd, klassens timme och roliga timmen som områden där
eleverna tilldelas ett större mått av inflytande. Av 
resultatredovisningen har tidigare framgått att elever tycks exkluderas 
från själva lektionsplaneringen. 

Anna:     Och dom har ju sin planeringsbok. Vi sätter ju ramen. Det 
här har ni att välja mellan. Och sen när dom har gjort det 
är det helt fritt. Det är önskevälja. Men där är det ju helt 
dom själva.  

Iris:       Men det är ju faktiskt det vi pratar om med eleverna. … 
Det är ju jättebra .. he he om man inte har andra 
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perspektiv. 
Fler:       Joå … mm … ja … 
Iris:       Vet du vad jag började tänka på nu? Det är ju också den 

här klassens timme. Det är ju lite, det är ju ett inflytande 
… Och idag gick jag faktiskt och tänkte, nu skall jag skall 
gå därifrån, exempelvis när dom lekte. Och det är ju 
också ett inflytande att dom kan hålla ihop den här 
gruppen i ettorna.

Någon:   Mm 
Mia:       Vad gör du då? 
Pia:         På klassens timme? 
Iris:        Ja det är en grupp då på fyra som får välja. Dom får visa 

en sak.
Mia:       Jaha. 
Iris:      Var och en får visa en sak och berätta om den och 

kamraterna får fråga kring det här. Och sen så har dom en 
eller ett par lekar.

Mia:       Hm, hm… 

I resonemanget framkommer hur elevinflytande konkretiseras i objekt 
och områden inom vilka gränser eleverna får möjligheter att välja. 
Klassens timme beskrivs i termer av hur pedagogen lämnar eleverna 
för att klara sig själva, välja en sak att berätta om eller en lek som 
leks. Utöver detta förblir betydelsen av inflytandet outsagda och 
framträder skilt från ett pedagogiskt sammanhang kopplat till 
styrdokumentens intentioner.

I anslutande resonemang framgår att lärarna inom arbetslaget i högre 
grad använder sig av inflytande liktydigt med objekt och inom snävare 
gränser än förskollärare och fritidspedagoger. Lärarna noterar att de 
ställer eleven inför färdiga valalternativ till skillnad från förskollärarna 
och fritidspedagogerna som efterfrågar förslag och inbjuder eleverna 
att planera verksamheten. När de gäller objekt, områden eller 
företeelser utanför lektionens ram lever pedagogerna i större 
utsträckning efter den norm som tillämpas i förskoleklassen och vid 
fritidshemmet, vilket innebär att eleverna får ett ökat inflytande över 
arbetets innehåll och genomförande. Önskevälja ses för årskurs ett och 
två vara en företeelse där eleven har ett utökat inflytande inom ramen 
för lektionen.  Trots att arbetslaget resonerar om avgränsade områden, 
objekt och företeelser som liktydigt med elevinflytande, formas inte
en gemensam innebörd. Genom begreppsneutralisering undviks i 
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resonemanget att symbolvärdet för objekt och företeelser framträder. 
Liknande effekter beskrivs av Gustavsson (2003) som menar att 
pedagoger använder sig av motståndsstrategier för att hindra 
barnomsorgspedagogerna att diskutera och definiera centrala begrepp 
inom arbetslaget.

När det blir tydligt för arbetslaget att de tänker på olika sätt och har 
svårt för att enas om den kollektiva betydelsen av elevinflytande 
använder de sig av den kommunala skolplanens texter. Framför allt 
diskuteras om elevinflytande skall begränsas till lektioner eller om det 
även skall innefatta raster och elevernas relationer. Med stöd av 
skolplanen och hänvisningar till läroplanen förs begreppen lärande 
och lärandeprocessen in i samtalet för att klargöra hur gränserna skall 
dras. Anna argumenterar för att läroplanen skall tolkas att gälla 
lärandet under lektionerna och inte rasterna. Den motsatta 
uppfattningen hävdas av de pedagoger som anser att elevens lärande 
även bör omfatta relationerna till klasskamraterna under rasterna, 
vilket indirekt ses påverka lärandet under lektionerna. Anna håller fast 
vid tanken om att lärande i läroplanen inte avser elevernas relationer 
under raster och menar att frågan hör hemma under skolans 
värdegrund. De förblir oeniga om hur lärandebegreppet skall tolkas 
för att klargöra gränserna för vad som avses med elevinflytande.  I den 
situation som uppstår enas de om att förlägga inflytandefrågor som 
berör raster och relationer elever emellan, under skolans mål för 
värdegrunden. I Danell m.fl. (1999) framgår att syftet med 
elevinflytande varierar i hög grad vid olika skolor och att inställningen 
till elevinflytande speglar synen på organisation, lärande, relationer 
och makt. ”Därför är också elevinflytande ett kontroversiellt ämne 
som leder till intensiva samtal och diskussioner. Det gäller såväl 
mellan skolorna som inom den enskilda skolan” (s. 59). I arbetslagets 
resonemang förklaras de olika tolkningarna av lärandebegreppet vara 
meningsskillnader orsakade av att de förväxlar olika mål i läroplanen. 
Problemet förskjuts genom bortförklaringar till en fråga om bristande 
skrivningar i läroplanens mål. Därmed minskas risken med att olika 
definitioner kommer i dagen som kan skapa konflikter inom 
arbetslaget. Styrdokumenten och lärandebegreppet förekommer som 
ett parentetiskt inslag i samtalet för att klargöra elevinflytandets 
gränser.
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Pedagogens ansvar och uppgifter 
I samtalet uppmärksammas vad som är kännetecknande för 
pedagogens ansvar och uppgifter i arbetet med elevinflytande. Det 
handlar om vad de bör göra och hur de bör vara. I arbetslaget ser de 
sig ha ett särskilt ansvar med att förklara inflytandets andemening och 
träna eleven i konsten att utöva inflytande. De förväntas ange ramar 
och sätta gränser för elevens inflytande när processen riskerar leda i 
fel riktning.

Iris:     Ja det har varit när dom har lekt och någon kamrat inte 
riktigt har förstått lekens regler. Då har eleverna med 
åthävor visat att de är dumma som inte fattar det där va.

Pia:      Då har vi … 
Iris:     Och så har vi faktiskt gripit in.   
Pia:     Jo men det var ju bra. 
Anna: Vi har stoppat och sen har dom fått diskutera det. 
Pia:     Ja, mm. 
Iris:     Så där har vi ju ett, det är ju ett ansvar … 
Päivi: Nämen, just det här att som förskollärare har man ju det 

att man förklarar .. ändå, .. man förklarar ju och förklarar 
åt barnen. 

Av resonemanget framgår att de är eniga om vikten av att sätta gränser 
och ingripa för att korrigera olämpliga åthävor elever emellan. 
Ingripanden från deras sida bör följas av att det förklaras och 
diskuteras med eleven. Diskussionen framstår som oproblematisk och 
stannar vid att pedagogerna är eniga utan att närmare klargöra vilka 
gränser, ingripanden eller förklaringar de är överens om.

Att det inte preciserar om hur de skall ingripa kan hänga samman med 
att de samtidigt talar om att vara flexibla, lyssnande, öppna och 
förstående i sin dialog med eleven. Det vill säga, egenskaper som inte 
appellerar till att tillrättavisa elever, vilket vi ser exempel på i följande 
resonemang.

Iris:      Att man är flexibel och öppen det tror jag vi jobbar med. 
Anna:   Jo, det är man ju.  
Lena:   Men om eleverna ser det vet man inte. 
Anna:   Men det tror jag att dom gör, det är ju en process Ja, att 

träna dom att sätta upp saker, och det här skulle jag vilja 
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Iris och Anna är överens om hur pedagogen bör vara och konstaterar 
att det stämmer väl in på hur de själva är. Däremot råder en viss 
tveksamhet till om det uppmärksammas av eleverna. Samtidigt kan vi 
konstatera att de inte belyser vad det innebär att vara öppen och 
flexibel. Det tycks råda ett tyst samförstånd om vad de avser med 
uttrycken samtidigt som flexibel och öppen relateras till en process där 
uttrycken begränsas till att eleverna tränas att bestämma vad de skulle 
vilja göra.  I resonemanget framhålls vikten av att pedagogen är 
flexibel och öppen samtidigt som de skall träna elevens vilja att välja. 
Flexibel och öppen växlas i sitt praktiska sammanhang till att eleven 
tränas i att välja, det vill säga det sker en begreppsväxling när 
uttrycken relateras till sitt praktiska sammanhang.  

I resonemangen framhålls även vikten av att som pedagog visa sig 
intresserad av elevinflytande, att utveckla goda relationer mellan 
pedagogen och eleverna samt elever emellan. En gynnsam atmosfär 
betonas som en verkningsfull faktor för elevernas intresse att utöva 
elevinflytande. Det framhålls även att de inom arbetslaget arbetar 
under skilda förutsättningar i årskurs ett och två, förskoleklassen och 
vid fritidshemmet. Det beskrivs leda till olika villkor för elevens 
inflytande. Vid fritids och förskoleklassen ses det pågå mer av 
samverkan med eleverna. I årskurs ett och två beskrivs elevens 
inflytande mer styrt.  

Att vi stärker det enskilda barnet att liksom också ta till vara 
den här .. inflytandet. Om jag blir stark och känner mitt eget 
jag då törs jag också påverka mitt skolarbete. Om atmosfären 
är sådan att vi vuxna har skapat dom möjligheterna. Ja, det 
spelar egentligen ingen roll vilket inflytande man har. Man 
kan ha olika inflytande i verksamheterna, tycker jag, va. 
Huvudsaken är ju att vi vill jobba för inflytande. Det är ju det 
som är poängen att barn får vara med (Iris) 

I exemplet ovan finner vi att Iris betonar de vuxnas ansvar för att 
åstadkomma en atmosfär som stärker elevens individuella självkänsla 
och ingjuter mod hos det enskilda barnet att påverka skolarbetet. Vi 
ser även att Iris betonar viljan, modet, atmosfären som gynnsamma 
faktorer för att processen med elevinflytande skall fungera. Däremot 
är det av sekundär betydelse hur inflytandet kommer till uttryck i de 
olika verksamheterna. Elevens vilja och att de får vara med och 
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bestämma uppfattas som överordnade i processen för att utveckla 
elevens inflytande. Vilket inflytande eleven tilldelas ges en 
underordnad betydelse utan att dess innebörd uttalas.

Av resonemangen kring pedagogens ansvar och uppgifter framgår att 
det råder en samstämmighet kring hur de bör agera för att gynna 
processen med elevinflytande. Att resonemangen tycks 
oproblematiska när det gäller vad de bör leva upp till kan hänga 
samman med att uttrycken som används i resonemangen inte 
förtydligas som exempelvis ansvar, vilja, atmosfär, flexibilitet och 
öppenhet. De förblir vaga genom begreppsneutralisering och därmed 
”konfliktbefriade”. I Gustavsson (2003) beskrivs liknande företeelser 
där arbetslag enas genom att undvika diskussioner, ”… konsensus 
bevaras genom att pedagogerna undviker diskussioner och öppna 
konflikter omkring läroplan och pedagogiska mål” (s. 341).

Samtalets vändpunkt 
I samtalets slutskede öppnar sig dörren för en överenskommelse om 
hur enkätundersökningens skall genomföras. Vändningen i samtalet 
sker plötsligt och i samband med att resonemangen förs in på 
möjligheten att genomföra undersökningen muntligt.  Det visar sig att 
samtliga bedömer att de mäktar med att intervjua varje enskild elev. 
Förfarandet uppfattas ge utrymme för att anpassa undersökningen 
efter pedagogernas olika önskemål för hur de vill kommunicera 
frågeställningarna med eleverna. Inom arbetslaget gör de sinsemellan 
upp om hur de kan utforma frågeställningar för eleverna i årskurs ett 
och två, förskoleklassen eller vid fritidshemmet. För årskurs ett och 
två inriktas frågorna mot lektioner och i förskoleklassen mot 
skoldagen i stort. Vid fritidshemmet orienteras frågorna mot vistelsen 
i verksamheten och ”utedagar”. När bitarna fallit på plats repeteras, 
justeras och verifieras enkätfrågornas lydelse som därefter 
protokollförs. Överraskade noterar de hur problemen kring enkätens 
utformning och genomförande löste sig. ”Vilken vändning det tog!” 
(Mia). Lösningen uppenbarar sig när det blir möjligt att muntligt 
anpassa frågorna till respektive verksamheter. Detta tyder på att de 
styrs utifrån olika referensramar med hur frågan om elevinflytande bör 
hanteras. Det muntliga förfarandet underlättar att ta hänsyn till de 
olika önskemålen och man uppnår samförstånd genom att inte enas 
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fullt ut inom arbetslaget. Motsättningarna inom arbetslaget löser de 
genom att anpassa undersökningen till den egna praktiken. Begreppen 
de söker enas om i enkätfrågorna blir till ett hinder snarare än stöd i 
arbetet med att intervjua eleverna. Håkansson (2004) beskriver i sin 
studie liknade företeelser.

De vokabulärer som utvecklats utgör snarare ett hinder än ett 
hjälpmedel för att förstå vari lärares arbete består. En 
lärararbetets vokabulär måste ta i beaktande komplexiteten i 
arbetet, vilket innebär att beskriva dess motsägelsefulla 
karaktär, de institutionella villkoren för arbetets utförande 
samt det sociala fält de ingår i (131).  

Det handlingsutrymme pedagogerna skapar genom ett muntlig 
förfarande vid enkätens genomförande kan ses bottna i ett behov av att 
anpassas frågeställningarna till varierande praktiska förhållanden.

Sammanfattning av samtal 1 
I samtalet framkommer att elevinflytande framträder i form av uttryck, 
objekt, specifika områden och händelser som innebörder av 
elevinflytande. Inflytandet framträder med en variation av olika 
uttryck och synonymt med elevinflytande används bestämma, ansvar, 
välja, lyssna, och påverka. Objekt som ses liktydiga med inflytande 
utgörs av planeringsboken, boken om mig och olika saker, det vill 
säga olika föremål används som synonymt med elevinflytande. 
Specifika områden för vad eleven får inflytande över beskrivs inom 
ramen för olika skolämnen.  Även klassens timme, roliga timmen och 
önskevälja utgör specifika områden för elevinflytande. Bland vissa 
pedagoger framträder relationer, elevens vardag och dess liv i stort 
som specifika områden för elevens inflytande. Händelser som att 
lämna förslag, lyssna och planera uppmärksammas som former av 
elevinflytande. Det vill säga, inflytandets innehåll framträder som 
olika aspekter av elevinflytande men där den bakomliggande 
innebörden förblir otydlig genom begreppsneutralisering.

När vi ser till processen för hur den gemensamma innebörden av 
elevinflytande formas framgår i samtalet att de laborerar med olika 
begrepp som genom olika strategier tilldelas en ytlig innebörd på 
arbetslagsnivå. I samtalet tillförs ständigt nya begrepp som inte 
definieras och leder till en begreppsneutralisering. När de enas om ett 
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begrepp tilldelas de genom praktisk begreppsladdning olika 
innebörder när de sammankopplas med sitt praktiska sammanhang.  
Även överenskomna begrepp, från tidigare samtal, tenderar att 
neutraliseras när det uppdagas att innebörden inte överensstämmer 
med dess praktiska tillämpning. I samtalets slutskede blir det möjligt 
att enas kring bestämma som gemensamt begrepp för elevinflytande 
när arbetslaget väljet ett muntligt förfarande vid undersökningen som 
ger utrymme att anpassa begreppet till den egna praktiken. I det läget 
beslutar sig arbetslaget för att stå fast vid tidigare beslut om att 
använda begreppet bestämma i undersökningen som synonymt med 
elevinflytande. Olika resonemang där begreppet bestämma tidigare 
ifrågasatts överges och de olika förslagen till alternativa begrepp för 
elevinflytande lämnas.

När den gemensamma innebörden av elevinflytande genom 
begreppsneutralisering lämnas öppen för individuella 
tolkningsmöjligheter i relation till den egna praktiken tycks även 
problemet lösas med att komma överens om hur undersökningen skall 
genomföras. Företeelsen upprepas även när elevinflytande uttrycks 
som avgränsade områden, objekt eller händelser. Styrdokumentens 
skrivningar kring elevens lärande används för att klargöra inflytandets 
gränser. Den gemensamma gränsen dras inte genom att 
lärandebegreppet uppfattas på olika sätt och blir genom 
bortförklaringar ett tillfälligt inslag i samtalet. Enigheten kring 
pedagogernas ansvar och uppgifter bevaras genom att de undviker att 
klargöra vad de är överens om. Resultaten antyder att de 
bakomliggande hindren för att forma den kollektiva innebörden av 
elevinflytande bottnar i att arbetslaget har olika uppfattningar om hur 
elevinflytande skall omsättas i den egna praktiken. De enas kring 
centrala uttryck när de samtidig kan bevara den enskildes 
handlingsutrymme, viket innebär att elevinflytande framträder i 
arbetslaget utan att dess innebörd klargörs. Forsberg (2000) finner i 
sin studie att ”Elevinflytande är som konstaterats ett både vagt och 
mångtydigt begrepp” (s. 129). Liknade resultat framkommer även i 
Danell m.fl., 1999; Falkner, 2003; Gustavsson, 2003; Haglund, 2004 
och Sennett, 1999.
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Samtal 2 

Samtalets karaktär 
Med stöd av protokollet drar arbetslaget sig till minnes vad de enats 
om vid föregående möte. Samtalet utvecklas under informella former 
efter hand som pedagogerna tar till orda. Mia för 
protokollsanteckningar. Samtalet uppehåller sig till största delen vid 
hur eleverna kan tänkas förstå och svara på frågorna om 
elevinflytande. Resonemang kring det praktiska genomförandet 
förlöper i en konstruktiv anda utan större meningsskiljaktigheter. 
Däremot ifrågasätts frågornas syfte och utformning av 
fritidspedagogerna som stöder varandra när de kritiserar 
undersökningen. När ett resonemang tycks uttömt och fyllt av så 
kallad ”tankemättnad” inträder en fas av eftertanke. Detta följs av 
ytterligare resonemang som hämtar sin näring ur fritidspedagogernas 
kvardröjande skepsis mot undersökningens syfte och genomförande. 
Övriga i arbetslaget försvarar, förklarar och argumenterar för tidigare 
beslut med undersökningens uppläggning och genomförande.  
Protokollsanteckningar används som stöd för att redovisa hur de 
resonerat inför beslutet vid föregående möte. Fritidspedagogerna låter 
sig inte övertygas av arbetslagets argumentation och förhåller sig 
tveksamma till att omslutas av de beslut som försvaras av övriga i 
arbetslaget  

En viss irritation märks i arbetslaget över att fritidspedagogerna 
ifrågasätter tidigare beslut och de påminns om att enkäten konstruerats 
så att det även skall passa barnen vid fritidshemmet. Haglund (2004) 
vittnar om liknade företeelser där lärarna möter motstånd när de 
försöker inordna fritidspedagogerna i en ordning som är legitim i 
klassrummen. Motståndet ses känneteckna det Haglund (a.a.) 
betecknar som den avgränsade fritidspedagogen.  

Avgränsningen mot lärarna och deras arbete blir med andra 
ord befogad om den sker gentemot lärare som försöker att 
inordna fritidspedagogerna i den praktik som 
fritidspedagogerna ser som legitim i klassrummen (s. 121). 

Kritiken från fritidspedagogerna tonas ner men återkommer sporadiskt 
under det fortsatta samtalet. Därefter glider samtalet över till att 
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arbetslaget redovisar hur eleverna svarat på frågorna och uppfattat 
själva frågeställningarna. I sammanhanget bör nämnas att 
pedagogerna inför samtalet intervjuat ett fåtal av de elever som kom 
att ingå i deras undersökning.

Uttrycket bestämma ifrågasätts
I samtal ett enades arbetslaget om att använda uttrycket bestämma
synonymt med elevinflytande, vilket nu ifrågasätts. En diskussion 
uppstår kring huruvida det är relevant i sammanhanget.  Arbetslaget 
kommer fram till att ordet påverka stämmer bättre överens med 
elevinflytandets innebörd. Trots det, enas arbetslaget om att hålla fast 
vid tidigare beslut om att använda begreppet bestämma. Detta 
motiveras med att de lagt ner mycket möda med att hitta ett begrepp 
för elevinflytande som förstås av eleverna och underlättar för dem att 
besvara enkäten.

Hanna:   Vi har tänkt på elevinflytande. Är det att dom ska får vara 
med och bestämma? Är det de? 

Anna:       Alltså vi kan inte hitta samma fog för det. Alltså frågar vi 
om … 

Hanna:     Är det? Helt enkelt? 
Anna:       Jo, det är det … 
Några:      Få vara med och påverka … 
Hanna:     Att få vara med och bestämma, det är ett inflytande? … 
Anna:       Nej, inte bestämma men att vi säger ett annat ord för dom 

här … 
Fler:          (Talar samtidigt) … 
Hanna:     Så tänker jag. Mer att man har ett, att dom kan vara med 

och påverka sin   dag. 
Någon:    Mm. 
Anna:      Men det är för svårt att nämna det för barn. Säger jag 

påverka så då … 
Lisa:       Vi har diskuterat mycket vad vi skall använda för ord. 
Anna:      Jo, ordval så att dom förstår. 
Hanna:   Bestämma är ju ett starkt ord. Det säger man ju här. Men 

nu har jag bestämt att du skall varar hemma klockan fyra 
…

Anna:     Vilket ord skulle du ha valt? 
Hanna:   Nä, jag säger ingenting … 
Anna:     För vi har ju jättelänge försökt hitta ett ord som … 
Någon:   Innan vi hittade … 
Hanna:   För mig är inte elevinflytande just att bestämma bara, 
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utan det kan ju vara också … 
Anna:     Nä, där är de, de är det ju inte för oss heller utan det är ju 

att de skall får vara med och påverka. 
Någon:   Mm. 

Hanna lyfter fram påverka som ett mer passande begrepp än 
bestämma. Anna håller med om att påverka är ett passande uttryck 
men konstaterar att bestämma förstås av eleverna. De anser att de 
ansträngt sig för att hitta ett lämpligt uttryck för elevinflytande vilket 
även understryks av Lisa.

En förklaring till att arbetslaget slår vakt om uttrycket bestämma tycks
bottna i att det förstås av eleven. Detta tyder på att uttrycket motsvarar 
den praktiska innebörden av elevens inflytande och därmed syns vara 
relevant för elever och pedagoger när det sammankopplas med 
praktiken. Att uttrycket bestämma fungerar mindre bra i förhållande 
till intentionerna med elevinflytande får en sekundär betydelse. 
Elevinflytande ges en innebörd när det sammankopplas med praktiken 
och ett annat när det länkas till läroplanens intentioner med 
elevinflytande. När de skiftar uppmärksamhet mellan läroplanens 
intentioner och sin praktik överbryggar de skillnaderna genom att 
tillämpa strategin med begreppsväxling. Den innebörd som uppfattas 
svara mot sitt praktiska sammanhang blir det som slutligen används. 
Hannas förslag får stå tillbaka för de övriga pedagogernas 
uppfattningar. Det innebär att arbetslaget försvarar betydelsen av att 
elevinflytande avgränsas till vad elever tycker sig få vara med och 
bestämma om. I Haglund (2004) framkommer att fritidspedagogernas 
förslag förkastas av lärarna i strävan efter regional dominans inom den 
skolinriktade regionen, det vill säga, lärarna strävar att dominera den 
praktik som utformas i klassrummen. Dominansförhållandet menar 
jag, gör sig gällande vid strategin med begreppsväxling i 
resonemanget. Uttryck i undersökningen anpassas till den 
skolinriktade regionen där arbetslagets språkbruk inordnas i 
”skolregionens” sätt att uppfatta elevens inflytande.

Hur fortskrider undersökningen?
Fritidshemmets del redovisar att eleverna upplever sig att de får vara 
med och bestämma vad de själva skall göra. Däremot framkommer att 
de inte får vara med och bestämma när det tas gemensamma beslut. 
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De anser sig kunna bestämma vilken roll de skall spela när de leker 
men att fröken i övrigt är den som bestämmer. Några elever är kritiska 
till att kamrater inskränker deras personliga handlingsutrymme. 
”Jamen, dom jag är med, säger ju att jag inte får gräva på vissa ställen 
i min egen vattenpöl” (elevröst, genom Moa). Sammanfattningsvis 
uppskattar de att elever vid fritidshemmet får bestämma upp till nittio 
procent och att fröken bestämmer tio procent. För årskurs ett och två 
redovisas att eleverna sammankopplar bestämma med klassens timme, 
vilken bokstav de skall arbeta med, vad de skall välja ur 
”kvartomdanboken” eller ”planeringsboken”. Iris summerar sina 
intryck genom att konstatera att eleverna trots allt inte tycker att de är 
för dominanta ”… det är positivt att dom inte upplever det som styrt 
då”.

Av arbetslagets redogörelse kan utläsas att bestämma uppfattas av 
eleven som individuella beslut över vad eleven vill göra när de vistas 
vid fritidshemmet och beslut som gäller kollektivt förbehålls 
fritidspedagogen. Elevens inflytande uppfattas kunna inskränkas av 
andra elever. I skolan sammankopplas individens inflytande till 
konkreta och specifikt avgränsade områden. Iris menar att enkätsvaren 
innebär att eleverna inte är besvärade av att verksamheten är alltför 
styrd i skolan. Redovisningen av elevernas svar ger ingen tydlig 
sammantagen bild över hur eleven uppfattar att de får vara med att 
bestämma i årskurs ett och två, förskoleklassen och vid fritidshemmet. 
Trots att eleverna i undersökningen pekar på omständigheter de inte är 
nöjda med tar arbetslaget fasta på det som i elevernas svar indikerar 
att de är nöjda. Genom selektiv uppmärksamhet väljer pedagogerna 
vad de tar fasta på eller bortser ifrån i elevundersökningen. 
Företeelsen påminner om det Bae rubricerar som didaktisk avspårning 
(i Håkansson, 2004) 

Ett något mera raffinerat tillvägagångssätt har karaktäriserats 
som didaktisk avspårning (Bae, 1985) och innebär att 
lärarens kommentarer inte styrs av vad en elev säger, utan av 
vad läraren vill tala om …. På så sätt reduceras barnens 
upplevelser och erfarenheter, från att ha ett värde i sig, till att 
bli ingångar till vad som betraktas som skolrelevanta 
kunskaper (Håkansson, 2004, s. 192).
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Samtalet ändrar karaktär 
I nästa fas av samtalet överges elevernas svar på enkätfrågorna. 
Resonemangen uppehåller sig fortsättningsvis vid arbetslagets 
förståelse av hur elevens situation och elevinflytande som fenomen 
kan förklaras och förstås. Diskussionerna domineras av olika 
försvårande omständigheter i arbetet med att nå läroplanens mål med 
elevinflytande.

Krav, val och konsekvenser 
Eleverna beskrivs möta en framtid vid gymnasiet där krav med att 
kunna välja och ta eget ansvar stiger eleverna över huvudet. Det blir 
för många val som de inte mäktar med att överblicka. Eleverna 
uppfattas inte vara kapabla att överblicka konsekvenser av sina beslut 
och ses lämnade i sticket med att ta ansvar för sina handlingar. Vissa 
elever förutspås klara av situationen medan andra uppfattas resignera. 
Särskilt svårt framställs det vara för elever som inte föreberetts på att 
hantera valsituationer som de ställs inför i gymnasiet. Elever beskrivs 
ge upp inför sin belägenhet som får till följd att de inte aktivt tar del 
av möjligheten att utöva inflytande. Föräldrarnas förutsättningar att 
vägleda eleven ses vara begränsade på grund av otillräckliga 
kunskaper om de valmöjligheter som står till buds.

Hanna: Men jag tror man blir blockerad. Alltså, man orkar till 
slut inte ta dom där besluten. Utan man bara liksom 
resignerar och kanske … man skiter i allting. Det spelar 
ingen roll och så känner man att man misslyckades. Jag 
tror att man måste vara observant för det. 

Någon:   Där har ju föräldrarna mycket att säga till om. 
Ellen:    Men det är ju, dom som styr barnen. 
Anna:   Va då? 
Ellen:    Föräldrarna kan ju styra sina barn. 
Moa:    Jamen .. nog kan jag .. men jag kan inte .. jag måste ju 

prata med honom .. när inte ens .. alltså bara vad vill du 
göra … 

Pia:       Ja, ja då frågar du … 
Moa:    Fast så är inte .. dom är inte .. dom kan inte se det framåt 

…
Pia:      Vi måste ju ge vägledning… 
Moa:    Inte ens fast dom är sexton, sjutton så kanske … 
Pia:      Vi ger ju, vi ger ju vägledning … 
Moa:   Men jag har ju inte en susning om … han behöver läsa 
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tyska eller spanska.    Jag kan ju inte, jag är ju inte .. jag 
har ju inte dom öppenheterna själv. 

Pia:      Ja men du kan tänka, kan du inte ge han en liten fråga så 
här och fråga. Vad har du tänkt dig? 

Moa:    Jo men då lägger jag det på honom och då måste han ta 
det … 

Pia:      Ja men han får lite styrning i sitt tänkande 

Av dialogen framgår att de bekymrar sig över att eleverna resignerar 
inför valsituationer som blir övermäktiga och där eleven får ta 
konsekvenserna. Även föräldrarna ses ha problem med att stötta 
eleverna med sina val. Pedagogens roll ses vara att bistå med frågor 
för att vägleda och styra elevens tänkande i rätt riktning. 
Resonemanget präglas av ett samförstånd kring en problembild som 
åsyftar elever och föräldrar, bortom arbetslagets åligganden.

I det efterföljande resonemanget förstärks intrycket av att de förlägger 
förklaringar till brister i arbetet med elevinflytande utanför den 
kontext de själva befinner sig i. De diskuterar åldersparadoxen som 
indikerar att problem med elevernas inflytande uppstår senare i 
skolsystemet, det vill säga, eleverna får mindre inflytande med 
stigande ålder. Mer precist förklaras orsakerna bero på skolans ökade 
krav med elevens stigande ålder inverkar begränsande för elevens 
möjligheter att utöva inflytande. Även elevens, med åldern växande 
medvetenhet om sin skolsituation, förklaras innebära att de inte längre 
finner sig i att pedagogen bestämmer i samma utsträckning. Det ses i 
sin tur vara en anledning till att eleven uppfattar att deras inflytande 
minskar. Att elever i de yngre åldrarna ser sig ha mera inflytande 
förklaras i arbetslaget bero på att de inte har så stort behov av 
inflytande och därmed är mer nöjda med sin situation. Fröken beskrivs 
vara den som är viktig och intressant och inte frågan om 
elevinflytande. Inom arbetslaget förväntar de sig att det skall synas 
bland eleverna i årskurs ett och två att ökade krav i skolan resulterar i 
att eleverna tycker att det är fröken som bestämmer. Elevernas frihet 
ses inskränkt när eleven går från förskolan till ”lektionsskolan”38.
Eleverna beskrivs vara mer medvetna över sin skolsituation i årskurs 

38  Lektionsskolan används av pedagogen som begrepp för att identifiera skolans 
verksamhet i relation till förskolans och fritidspedagogernas verksamheter (egen 
anmärkning). 
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två vilket antas återspeglas i att de tycker att deras inflytande har 
beskurits. De blir positivt överraskade av att deras tolkning av 
undersökningen inte tyder på att de äldre eleverna är missnöjda med 
sitt inflytande eller anser att det minskar med stigande ålder.  

Jag trodde att dom skulle vara mera negativa i och med att 
dom är tvåor nu. Dom börjar bli stora. Dom börjar bli mer 
medvetna. Dom har gått nästan två år i lektionsskolan och så 
har dom gått i förskolan för det är då lite mindre styrt då 
kanske. Men så att jag trodde att dom skulle ha fallit in i det 
här elevtänkandet att skolan är styrd och det är fröken som 
bestämmer. Men det var inte så, med dom här tjejerna i alla 
fall. Det kanske kommer sen. (Lena) 

Av resonemangen framgår att eleverna förväntas hamna i den 
motsägelsefulla situationen av att antalet komplexa valsituationer ökar 
samtidigt med att elevernas inflytande minskar och det ses hamna i en 
övermäktig situation av individuella val. Den bild som beskrivs 
bygger på arbetslagets föreställningar om vad som väntar eleverna 
senare i skolsystemet och av att vara förälder till äldre elever. När 
tillståndet vid den egna skolan uppmärksammas tolkas eleverna vara 
nöjda och överraskas av att motsägelsen med att eleverna får mindre 
inflytande med stigande ålder inte visar sig gälla de elever som går 
från förskoleklassen till ”lektionsskolan”. Elevinflytande används i 
sammanhanget i betydelsen av val och konsekvenser där dess negativa 
aspekter uppmärksammas och förläggs utanför arbetslagets 
verksamhetsfält. Genom bortförklaringar förläggs problemen i 
resonemanget utanför arbetslagets handlingsutrymme. Detta 
underbyggs i sin tur genom att hänvisa till undersökningar, 
pedagogernas uppfattningar om skolan utanför verksamhetsfältet och 
egna erfarenheter av att vara förälder. Liknande företeelse beskrivs av 
Håkanssons (2004) som menar att lärarna påverkas av händelser som 
ligget utanför deras kontroll och att ”… det ibland är nödvändigt att 
söka förklaringar utanför klassrum eller skola för att förstå vad som 
försiggår inom respektive väggar” (s. 94). I resonemangen finns även 
inslag av omständighetsförklaringar där problem som uppstår i 
processen med att konstruera elevinflytande beskrivs bottna i att 
eleverna har olika förutsättningar att ta ansvar och bära 
konsekvenserna av sina individuella val. Däremot beskrivs dessa 
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problem vara något som uppstår senare i skolsystemet, när skolans 
krav och elevernas medvetenhet ökar.

Gränser och trygghet 
I samtalet framträder betydelsen av att inflytande omges av gränser 
och trygghet för eleven. I resonemangen refererar arbetslaget till egna 
negativa erfarenheter av att som studerande vid lärarutbildningen 
drabbats av otydliga ramar. Lärarutbildarna drog sig undan 
undervisningen med motiveringen att studenterna inte skulle styras. 
De fick själva komma på vad de ville med sin utbildning samtidigt 
som undervisande lärare undanhöll sina kunskaper om vad studenterna 
behövde.  Som studenter drev de sina projektarbeten utan att förstå 
vad de egentligen skulle leda till. Inom arbetslaget drar de även 
paralleller till sitt privata vardagsliv, där de ställs inför valsituationer 
med bristande kunskaper som t.ex. när de skall välja elleverantör eller 
telefonabonnemang.

Anna:    Och så blir vi jättestora och så skall vi helt plötsligt 
bestämma om vi ska ha        Vattenfall eller … som 
elleverantörer … 

Någon:    Mm 
Pia:       Nämen, … man kan ju inte bestämma nåt som man inte 

vet nåt om heller … Det var jobbigt att fundera vad jag 
vill med min utbildning. Så satt lärarna inne med 
jättemycket kunskaper … men så var det ju då. Man kan 
ju bara tänka då på barna va. Komma, vad vill med, vad 
vill jag med det här … 

Anna:     Ja i skolan he he he … 
Ellen:     Ja vilken bok vill du läsa i psykologin? 
Fler:       Mm …mm 
Anna:    Sen när jag inte vet vad det finns att välja på … 
Fler:       Mm… näe … mm .. mm 
Lisa:      Som när jag gick. Då var det ju mycket så att om man … 

skulle lyssna på vad barnet vill
Pia:        Men sen där … 
Moa:    Vad har du för känsla? Vad vill du göra idag? 
Iris:        Jo, dialogpedagogiken.  
Moa:    Jo, dialogpedagogiken. Då skulle man gå efter den 

känslan också.  
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Av resonemanget framgår att vissa valsituationer eleven ställs inför 
överstiger individens förmåga att överblicka.  Erfarenheter som lyfts 
fram känns igen och delas med en ömsesidig förståelse. I dialogen 
framträder erfarenheter vilka, i tid och rum, avser som problematiska 
valsituationer bortom arbetslagets arena och som ligger till grund för 
förståelsen av elevernas rådande situation. Däremot berörs inte 
arbetslagets eller elevernas här- och nu- situation kring elevinflytande. 
Det vill säga, i diskussionen enas de kring problematiska företeelser 
utanför arbetslagets verksamhetsområde.  

I anslutande resonemang omvandlas de uppfattningar som synliggjorts 
i föregående dialog till en kollektiv uppfattning om vad som är viktigt 
att uppmärksamma i arbetet med elevinflytande. Det vill säga, 
arbetslaget använder sina livserfarenheter utanför arbetslagets 
verksamhetsområden för att forma vad som är viktigt i arbetet med 
elevinflytande. Exempelvis, enas arbetslaget om att en grundläggande 
förutsättning för att utöva inflytande är att det finns en förståelse för 
vad det är man utövar inflytande över och att det även gäller för 
barnen i skolan. En annan förutsättning anges vara att det ska finnas 
tydliga ramar kring arbetet. Däremot utreds inte vad de avser med 
tydliga ramar. En uppfattning är att eleverna kan vara med och 
bestämma om ramarna och en annan är att det handlar om att eleverna 
får bestämma inom ett visst avgränsat område. Genom 
begreppsneutralisering om vad som avses med tydliga ramar eller vad 
eleven skall ha inflytande över glider samtalet över till att handla om 
elevens trygghet och reglernas betydelse för att skapa denna trygghet. 
Även föräldrar beskrivs sätta sina barns trygghet i första rummet. ”Jag 
ska känna mig lugn när jag skickar iväg min Jeppe till skolan. Det ska 
inte vara oroligt.” (Anna)

Resultaten visar att de i resonemangen kring inflytandets gränser och 
elevens trygghet genom bortförklaringar refererar till problematiska 
situationer från en svunnen tid som studenter eller aktuella situationer 
i sina privata liv. Med utgångspunkt i dessa minnesbilder enas de om 
att det är av central betydelse att eleven känner sig trygg, vet vad den 
skall göra och att det finns gränser för inflytandet. Gränser och regler 
betonas särskilt viktiga för att klargöra elevernas möjligheter att veta 
vad de kan bestämma över. Det framkommer att det råder olika 
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uppfattningar om hur ramarna skall se ut, vilket får passera utan någon 
klargörande diskussion och utmynnar i en begreppsneutralisering av
innebörden av regler och gränser kring elevinflytande som berör den 
praktik som eleverna befinner sig i. Utan definierade begrepp finns en 
risk för att den språkliga värdegemenskap som kommer till uttryck 
inom arbetslaget utmynnar i så kallade ”trygga simuleringar” 
(Hargreaves, 1998, s. 98). Bortförklaringar och begrepps-
neutralisering kan vara strategier för att simulera att det råder en 
samarbetskultur. Därmed kan de undvika att konfronteras med 
motsägelsefulla realiteter inom arbetslaget (jmf. Nordänger, 2002). 
Även Gustavsson (2003) vittnar om förekomsten av en strategi med 
att enas om ytliga begreppsdefinitioner vilket ses leda att arbetslagets 
värdegemenskap stannar vid att de ” … enbart utgår från begreppens 
fonetiska tolkning och dess formella egenskaper” (s. 267).  

Elevens olika världar 
Vid upprepade tillfällen uppmärksammas skillnader mellan skolan och 
fritidshemmet. I diskussionen om synen på elevinflytande används 
den lokala arbetsplanen som stöd för att klargöra varför de bör ha 
olika frågeställningar för skola, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Inom arbetslaget dominerar föreställningen att barnens inflytande 
berör skolarbetet och vid fritidshemmet barnens fritid. Vid
fritidshemmet uppfattas eleverna vara lediga från skolan och tiden 
kännetecknas av att vara fri tid. Skillnaderna i synsättet ses även vara 
förankrad bland föräldrarna. Allvaret börjar när eleverna inträder i 
skolan, tar sig an skolarbetet och där tiden kännetecknas av att vara 
arbetstid.39 Redan innan eleverna börjat skolan ses de betrakta skolan 
som den riktiga skolan och att verksamheten vid fritidshemmet 
sammankopplas med ”lekskolan”.

Moa:    … det är ju ganska uppenbart att .. skolan är en värld och 
fritids är en annan värld … 

Marit:    Mm 
Moa:     För dom är det de … 

39 I Hargreaves (1998) framkommer att den monokrona tidsuppfattning innebära 
att upprättade planer och genomförandet prioriteras. Procedurer med att slutföra 
uppgifter och hålla planer går före mänskliga relationer. I den polykrona 
tidsuppfattning framhålls relationer före saker och tiden är mer 
människoorienterad än uppgiftsorienterad.  
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Anna:    Men så ska det ju vara … 
Lisa:      Så ska det ju vara …  
Några:   Jo … jo 
Iris:       När de är på fritids är de ju lediga från skolan … 
Fler:      Mm 
Iris:       Det är ju fritids … 
Fler:      Mm…jou, mm 
Iris.       Det är det jag säger, det ser ni på barnen. Titta bara hur 

dom rör sig.
Några: Mm … mm 
Iris:     Till skolan och från skolan, till fritids. Dom har ett helt 

annat sätt. Så att .. så är det … Att det är friare
Anna: Det är mer friare och så, men det är ju det med åldern .

Av dialogen framgår att de är eniga om att skola och fritidshemmet är 
olika ”världar” och att det även är en rimlig uppfattning. Detta 
underbyggs med att skillnaden kan utläsas av barnens kroppsspråk när 
de rör sig mellan verksamheterna. Skola är skola och fritidshemmet 
sammankopplas med ledighet och frihet. Mellan raderna antyds att 
barnen i skolan ägnar sig åt arbete i motsats till den ledighet de får 
inom fritidshemmets verksamhet.  

Resultatet av resonemanget utmynnar i att skillnaderna mellan skola 
och fritidshemmet betonas, vilket kännetecknar samtalet till sin helhet. 
Dessa skillnader växer fram i samtalet som ett konstaterande av 
tingens ordning. Gränsdragningen mellan verksamheterna är tydliga 
och tycks accepteras genom bortförklaringar där skillnaderna 
uppmärksammas men tycks vara något som ligger bortom det egna 
handlingsutrymmet. Liknade företeelser finner vi i Haglund (2004) 
” … fritidspedagogerna försöker hålla isär det arbete de utför från den 
övriga skolverksamheten, både innehållsligt och fysiskt” (s. 125). 
Lärarnas strävan efter att hålla verksamheterna åtskiljda känns igen i 
Calander (1999) som menar att fritidspedagogernas kunskaper inte tas 
emot av skolans kultur om den inte anpassas till rådande 
undervisningspraxis. Med andra ord, visar resultaten på en besvärande 
motsägelse i form av att arbetslaget dels upprätthåller skillnader 
mellan verksamheterna och dels försöker tala sig samman kring en 
gemensam förståelse för hur arbetet med elevinflytande skall 
utvecklas. 
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Elevens begränsning och pedagogens ansvar 
Som återkommande tema i samtalet sker ett tankeutbyte kring elevens 
egenskaper. Resultatet visar att eleven beskrivs vara egocentrisk i sitt 
sätt att förstå vad de kan bestämma över. Dess bristande erfarenheter 
och begränsade värld utgör ramarna för hur de förstår och använder 
sina möjligheter att utöva inflytande. Vissa elever beskrivs uppfatta 
bestämma liktydigt med att de får göra som de vill, andra elever är 
nöjda som det är, några elever kan tycka att det är skönt när fröken 
bestämmer och därmed slipper bestämma. I arbetslaget 
uppmärksammas även problem med att elevens beslut leder till att de 
själva drabbas av negativa konsekvenser. Mot bakgrund av det 
framhålls det vara viktigt att pedagogen tar sitt ansvar för att elever 
inte fattar beslut som leder till att de riskerar att misslyckas.  

Hanna: … Hur mycket kan dom bestämma om utan att känna sig 
misslyckad för att dom har bestämt fel?” 

Iris:       Konsekvenserna kommer … 
Fler:      Mm… mm … 
Iris:       Hur konsekvent kan man ge till barnen att bestämma om 

sitt handlande?
Lisa:     Det finns vissa barn som har sina begränsningar … 
Iris:       Det är där vi vuxna måste vara vuxna. 
Pia:       Vi måste vara vuxna och tydliga. 
Iris:      Tydliga, att man ger uppgifter efter elevens mognad och 

ålder och utveckling och allt … 
Pia:       Och det är viktigt att vi som är arbetslag också … pratar 

igenom sånt. 
Iris:       Att det är väl genomtänkt så att …  

Av dialogen framgår att Hanna frågar sig var gränser för elevens 
inflytande skall dras för att elevens beslut inte skall leda till ett 
misslyckande. Iris och Lisa uppmärksammar att gränsen hänger ihop 
med individens ”begränsningar”. De är eniga om att det måste finna 
gränser och att de bör anpassas efter individens förutsättningar. Var 
gränsen dras och på vilket sätt individens tillkortakommande påverkar 
gränsdragningen framgår inte men däremot betonas samarbetet i 
arbetslaget som viktig för att hantera problemet.

Resonemanget om elevens begränsningar visar att arbetslaget 
uppfattar brister i elevens förståelse och förmåga som en försvårande 
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omständighet i arbetet med elevinflytande. Eleven beskrivs som en 
försvårande omständighet i arbetet, det vill säga vi ser här ett exempel 
på strategin med omständighetsförklaringar. Företeelse 
uppmärksammas även i Danell (2003) där det framkommer att 
pedagogerna uppfattar att ” … olika problematiska omständigheter 
inom elevgruppen till stor del försvårar arbetet i stort men även 
möjligheterna att utöva elevinflytande” (s. 73). Vidare synliggörs i 
samtal två att pedagogen tillskrivs ansvara för att elevens val inte 
leder till att eleven misslyckas. Däremot berörs inte vad som betraktas 
som ett misslyckande, var gränserna går för elevens inflytande eller 
när de bör gripa in för att eleven inte skall misslyckas. Detta, trots att 
det betonas som en viktig uppgift för arbetslaget. Arbetslaget är ense 
utan att essensen av vad man är överens om kommer till uttryck. 
Genom begreppsneutralisering förblir uttrycken neutraliserade i 
resonemanget. Liknade resultat finner vi i Falkner (2003) som menar 
att pedagogerna uppnår samförstånd krig LTG40 som begreppet utan 
att dess innebörd klarläggs. ”Genom att det, bland lärarna, förefaller 
råda konsensus om att LTG är just ett förhållningssätt men inte om 
vad detta innebär, torde samförstånd bygga på en abstrakt grundval” 
(s. 207).

Sammanfattning av samtal 2 
Av samtal två framgår att den innehållsliga aspekten av elevinflytande 
framträder i form av uttryck, objekt, avgränsade områden och 
företeelser för elevinflytande. När vi ser till uttrycken finner vi än en 
gång att bestämma fastslås gälla som kollektivt uttryck för 
elevinflytande. Fritidspedagogernas ambition att införa påverka som
ett gemensamt uttryck förkastas av arbetslaget med hänvisningar till 
att bestämma förstås av eleverna.  Inflytande i betydelsen av att välja
och ta ansvar figurerar i olika resonemang utan att få ett erkännande 
som en gemensam innebörd av elevinflytande. Elevinflytande som 
objekt visar sig i form av ”kvartomdagenboken” och 
”planeringsboken”. Specifika områden för elevens inflytande 
sammankopplas med bokstäver de får välja i anslutning till sin 
läsinlärning. Klassen timme omnämns. Leken, roller och relationer 
berörs, men även färdiga valalternativ och individuella beslut 

40 LTG; Ulrica Leimars metod med läsinlärning på talets grund. 
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framträder som specifika områden. I allt detta betonas 
”lektionsskolan” som ett större specifikt område för elevens 
inflytande. Händelser som uttryck för elevinflytande sammankopplas 
med valsituationer där det är betydelsefullt att klargöra gränser, krav 
och konsekvenser av elevens val.

När jag ser till hur pedagogerna formar elevinflytande finner jag att de 
enas om att skola och fritidshemmet är att betrakta som olika världar. 
Åtskillnaden förstärks av att arbetslaget förkastar Hannas förslag med 
att byta begrepp och uppmärksammar elevens inflytande över 
relationerna elever emellan. Arbetslaget manövrerar förbi dilemmat 
genom bortförklaringar där de förskjuter problem som hänger 
samman med elevernas relationer till skolans mål för värdegrunden.  
De är eniga om att eleverna måste veta vad de skall utöva inflytande 
över och att det finns klara ramar och gränser för elevens inflytande. I 
samtalet förekommer skilda uppfattningar om innebörden i vad de är 
eniga om vilket passerar utan att klargöras genom 
begreppsneutralisering. De tenderar att vara samspelta och överens i 
resonemang som ligger utanför den gemensamma sfären av 
arbetslagets uppgifter. Framförallt diskuteras olika 
omständighetsförklaringar som förorsakas av att eleven har svårt att 
klara problemfyllda valsituationer. Genom inslag av bortförklaringar
förskjuts problemen från arbetslaget till den framtid eleven förväntas 
hamna i vid gymnasieskolan. Arbetslaget refererar även till vad 
eleverna kan förväntas ställas inför i sitt kommande vuxenliv. Den 
kollektiva enigheten underbyggs med situationer som i tid och rum 
förläggs utanför arbetslagets sfär utan att dess praktiska innebörder 
klargörs. Således finner vi i samtal olika strategier för att konstruera 
elevinflytande där företeelserna kan identifieras som 
begreppsneutralisering, begreppsväxling, bortförklaringar och 
omständighetsförklaringar. I andra studier finner vi likheter med de 
företeelser som förekommer i samtal två. En dominant skolkultur i 
relation till fritidspedagogerna visar sig även i Calander (1999) och 
Haglund (2004). En simulerad samarbetskultur där de undviker att 
konfronteras med en motsägelsefull realitet framträder i Hargreaves 
(1998, s. 98), Nordänger (2002) och Gustavsson (2003). Även 
företeelsen där arbetslaget bortser från elevernas uppfattningar kan 
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identifieras som didaktisk avspårning i Bae (1985), i Gustavsson 
(2003).

Samtal 3

Samtalets karaktär 
Anna inleder samtalet med att presentera elevernas svar på 
enkätfrågorna vilket följs av att redovisningen går laget runt. 
Genomgången av vad eleverna svarat följer enkätens struktur vilket 
återspeglas i samtalet som sker i en avspänd atmosfär och 
kännetecknas av en ömsesidig förståelse. Samtalet utmärks 
inledningsvis av resonemang som är specifikt riktade mot de olika 
verksamheterna. Efterhand förändrar samtalet karaktär och övergår till 
en friare diskussion kring eleven och dess inflytande. Skiftningarna 
hänger samman med att redovisningen av enkätsvaren i den inledande 
fasen sker fråga för fråga, för respektive verksamheter. Efterföljande 
tolkningar och förklaringar till hur eleverna besvarat frågorna tenderar 
att förlora sin förankring i enkätsvaren. Efter genomgången av 
enkäterna övergår resonemanget i en friare diskussion där olika 
uppfattningar om svårigheterna i arbetet med elevinflytande kommer 
till uttryck. Elevernas enkätsvar tycks inspirera till ett tankeutbyte om 
vad de inom arbetslaget finner angeläget att diskutera.

I föreliggande studie avser jag att fånga hur pedagogerna formar 
elevinflytande. För att underlätta möjligheten att förstå det 
resonemang som förs i kollegiesamtalet bifogas elevernas svar på 
enkäten i bilaga 1. I resultatredovisningen har jag strävat efter att 
läsaren i möjligast mån skall kunna följa samtalsförloppet till sin 
helhet. Det medför att vissa yrkesaspekter framträder tydligare än 
andra, vilket inte innebär att det finns i förgrunden för mina analyser. 
Däremot synliggörs genom dessa spänningar hur pedagogerna formar 
elevinflytande i kollegiesamtalet. Resultaten för samtal tre presenteras 
i tre steg. I steg ett, redovisas arbetslagets kommentarer med hur 
eleverna besvarat enkätfrågorna ett och två. I steg två, redovisas 
arbetslagets kommentarer i anslutning till enkätfrågorna tre, fyra och 
fem. I steg tre, presenteras resultat av de resonemang som står friare i 
förhållande till enkäten och där eleven framträder som en 
problematisk omständighet.
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Elevernas svar på fråga ett och två
Som tidigare framgått redovisas under rubriken, i steg ett, arbetslagets 
kommentarer i anslutning till svarsfördelningen på enkätfrågorna ett 
och två. 

Av resonemangen framgår att de inom arbetslaget är positivt 
överraskade av elevernas svar och som tolkas betyda att eleverna är 
nöjda. Detta underbygger de med att ta fasta på elevernas svar på 
”enkätfrågan ett” som visar att en majoritet av eleverna anser att de får 
vara med och bestämma vid beslut som berör individen. I följande 
dialog ser vi ett exempel på hur elevernas svar kommenteras i 
arbetslaget.  

Moa:      Vad skall vi säga om det? 
Anna:     Näe, jag tycker dom … 
Hanna:   Dom bestämmer rätt så mycket. 
Fler:       Jo … mm …he he… 
Marit:     Dom är rätt så nöjda tycker jag 
Anna:     Dom får sina ramar dom skall hålla sig till. 
Några:    Jo … mm … hm … hm 
Moa:      Det är ju, det är väl som. Jag tycker att man fått känslan 

av att dom var, att dom var lite förvånade över att man 
frågade liksom. Va då de va, näe … 

Marit:     Dom hade inte tänkt på det liksom … 
Några:    Näe .. näe  
Moa:      Och sen när dom börjar tänka så tycker dom att dom får 

bestämma. På sin nivå och sen är det nog med det. 
Några:    Mm … mm 
Marit:     Dom är nöjda att välja mellan röd och blå stjärtlapp. 
Lisa:       Då har ju dom fått välja och bestämma. 
Några:    Mm … mm 
Lena:    Fast ja, jag måste säga att jag är lite, lite överraskad eller 

att så många tycker att dom får vara med och bestämma. 
För jag trodde att många fler skulle tycka att, att fröken 
bestämmer allt för att så skall det vara i skolan, 
åtminstone i skolbiten. Det är jag förvånad över att så 
många säger …   

Av kommentarerna framgår att elevernas svar förklaras vara ett 
uttryck för att de är nöjda med sin situation. Inom arbetslaget uttrycker 
de sin överraskning över att elever i så stor utsträckning tycker att de 
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får vara med och bestämma och de beskriver att eleverna är förvånade 
över att bli tillfrågade om sitt inflytande.  Eleven ses inte att i någon 
större omfattning ha funderat över inflytandefrågor.

I arbetslagets resonemang uppmärksammas att eleverna är ”nöjda” 
och att inflytande i form av att bestämma avgränsas till en individuell 
angelägenhet. Däremot bortse pedagogerna från vad eleverna anger att 
de inte är nöjda med och att en majoritet av eleverna inte anser sig ha 
inflytande över gemensamma beslut (bilaga 1). Det vill säga, 
enkätsvaren för fråga ett och två visar att eleverna anser att de får vara 
med och bestämma det som berör individuella beslut men är i liten 
utsträckning eller inte alls delaktiga i kollektiva beslut. Således 
sammanvävs i resonemanget ”bestämma” med individen, vilket blir 
styrande för vad de tar fasta på eller bortser ifrån i enkätsvaren. I 
rådande situation leder det till att vissa av elevernas uppfattningar om 
elevinflytande väljs bort i resonemanget, vilket är ett exempel på 
selektiv uppmärksamhet. Företeelsen kan bottna i att arbetslagets 
tolkning av enkätsvaren styrs av att de tar fasta på det de känner igen i 
enkätsvaren och som bekräftar att elevinflytande är en individuell 
företeelse och att eleverna är nöjda. Övriga resultat sovras. Att 
elevinflytande uppfattas som en individuell företeelse 
uppmärksammas även av Dovemark (2004) som pekar på att det skett 
en förskjutning av förståelsen av demokratibegrepp som innebär att, ” 
… elevers delaktighet i skolans vardag fokuseras i enlighet med idén 
om att den enskilde människan skall få större makt att besluta över sin 
situation …” (s. 203).

Elevernas svar på fråga tre, fyra och fem
Som tidigare framgått redovisas i steg två resonemang som begränsas 
till respektive lärare, förskollärare och fritidspedagog i anslutning till 
enkätfrågorna tre, fyra och fem. Det innebar inte att övriga röster helt 
tystnade i samtalen men att respektive yrkeskategori redovisade och 
förklarade elevernas svar, vilket även kommenterades av övriga i 
arbetslaget. 

Elevernas svar i årskurs ett och två 
I resonemangen som ansluter till vad eleverna svarar att de får 
bestämma över konstateras att eleverna ställs inför förutbestämda 
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valalternativ. Elevens inflytande kännetecknas av att ”bestämma i 
andra hand” när läraren vanligen föreslår vad eleverna får välja. De 
menar att eleverna känner att de får vara med och bestämma och 
beskrivs uppfatta att de har varit med och bestämt när de erbjuds olika 
valalternativ. Duktiga elever ses få gehör för idéer och synpunkter 
som går utöver lärarnas förslag. I följande ser vi exempel på ett 
replikskifte där pedagogerna resonerar kring eleverna svar. 

Hanna:   Men, det är ju lätt att bestämma att dom ser på tavlan. Då, 
ni har skrivit upp saker. Det är redan förutbestämt… 

Mia:        Mm … 
Hanna:   Men då får man ändå bestämma i andra hand och då 

tycker man att då har vi ju bestämt. 
Mia:        Mm, mm, dom är nöjd med det.  
Lena: Sen är det många som har påpekat också det här med, när, 

om man inte har skrivit upp allting så kan dom fråga, kan 
inte jag få jobba med det här … 

Mia:        I stället … 
Lena:     I stället, det finns inte med på tavlan bland dom där och 

det är ju oftast, i och för sig dom lite starkare då som 
kommer på att det här tillhör ju också egentligen 
svenskan, för jag kan ju säga för att som idag ska vi bara 
jobba i svenska den här timmen och så skriver man upp 
massa olika svensk uppgifter och så kommer dom, kan 
jag jobba med det här. Oftast är det ju liksom så att de, de 
går  … 

Mia:      Då får dom oftast göra det och då tycker dom att dom har 
ändå fått vara med och påverka.  

Lena:      Och påverka, jaa … 

Av replikerna framgår att elevens inflytande i skolan kännetecknas av 
att eleverna får bestämma i andra hand. Mia bekräftar detta och 
konstaterar att eleverna är nöjda med det. Lena nyanserar bilden 
genom att påpeka att elever får lämna förslag på vad de skall göra men 
att det vanligen gäller de duktiga eleverna.

De resonemang de för sinsemellan vittnar om att innebörden av 
elevinflytande utmynnar i att elever ställs inför färdiga alternativ som 
de kan välja bland. Möjligheten att bestämma ses variera beroende på 
hur pedagogerna uppfattar elevens förmåga att klara av sina 
arbetsuppgifter (jmf. Danell, 2003). Detta exemplifierar en aspekt av 
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situationsanpassad regi som innebär att pedagogen regisserar vad 
eleven får bestämma över utifrån en bedömning av hur ”duktig” 
eleven är. De förlitar sig till sina egna erfarenheter när de förklarar 
och förstår resultaten av elevernas enkätsvar. Elevernas uppfattningar 
(bilaga 1) lämnas utanför resonemanget. Fokus förskjuts i 
resonemangen från elevernas uppfattningar till pedagogernas egna 
perspektiv för att förklara rådande förhållanden. Företeelse kan ses 
vara en följd av selektiv uppmärksamhet som förvandlar enkätsvaren 
till att betyda att eleverna är nöjda. Detta underbyggs med att eleverna 
uppfattas ha en positiv känsla av att få bestämma genom att få välja 
bland de alternativ de erbjuds. Även i Danell (2003) framkommer att 
pedagogerna, ”… iakttar och tolkar elevernas reaktioner utifrån 
lärarens perspektiv som objektiv verklighet”(s. 102). Vi kan även i 
replikskiftet upptäcka företeelsen med begreppsväxling när bestämma
i slutreplikerna byts till påverka av Mia och Lena. Frågan inställer sig 
om situationsanpassad regi, selektiv uppmärksamhet och 
begreppsväxlig är exempel på hur olika strategier används för att 
konstruera innebörden med elevinflytande.

I resonemang som ansluter till vad eleverna uppfattar att de inte får 
bestämma noteras även att de inte ser sig kunna påverka innehållet i 
de dom har inflytande över. De känner igen elevernas beskrivningar 
och finner de stämma med deras egen uppfattning om att eleven 
presenteras förslag till innehåll som de sedan kan välja bland. De 
noterar att eleverna i liten utsträckning ser sig kunna bestämma inom 
ämnet matematik och konstaterar att de själva har samma uppfattning. 
Vidare iakttas att eleverna upplever att de har inflytande över beslut 
som gäller individen men inte kollektivet.

Av nämnda resultat framgår att de uppmärksammar elevernas svar och 
de brister på inflytande som kommer till uttryck. Den bild som 
eleverna ger uttryck för (bilaga 1) ses stämma med hur lågstadie- och 
ett- till sjulärare uppfattar rådande förhållande. Däremot stannar 
resonemangen vid att de noterar vad eleverna svarat och att de känner 
igen beskrivningarna. Det uppstår ingen diskussion om hur elevernas 
förhållande skulle kunna tänkas förändras. Elevernas svar tyder även 
på att innehållet i mer fria uppgifter styrs, vilket uppmärksammas. 
Selektiv uppmärksamhet kan i sammanhanget ses vara en 
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handlingsstrategi som reducerar innebörden av inflytande. Problemet 
med att pedagoger bortser från innehållet i vad eleverna får inflytande 
över finns även beskrivet i Vikström (2005), som menar att 
undervisningens innehåll inte problematiseras och tas för givet bland 
pedagoger.

I det fortsatta resonemanget som anknyter till vad eleverna vill ha 
inflytande över uppmärksammas att elever som klarar skolan bra även 
ger uttryck för att de får vara med och bestämma. Dessa elever 
bedöms kunna hantera det ansvar som krävs och får tack vare det en 
större personlig frihet att kunna bestämma. Däremot menar 
pedagogerna att de elever som har svårt för sig i skolan är de som i 
undersökningen svarar att de inte får vara med och bestämma. Detta 
förklaras vara naturligt med tanke på att de i högre utsträckning styr 
vad dessa elever tillåts bestämma över och konstaterar att det stämmer 
väl överens med hur det förhåller sig i praktiken. Elever som har 
problem med att hinna göra klart sina arbetsuppgifter ses få problem 
med att kunna vara med och bestämma om vad de skall arbeta med. 
Dilemmat hanteras genom att de använder en situationsanpassad regi
som innebär att de bortser från med att elever inte blir klara med vissa 
”obligatoriska” uppgifter. ”Svaga” elever försäkras på så vis att inte 
förlora sina möjligheter att utöva inflytande.  

Av resonemanget framgår att de uppmärksammar dilemman i arbetet 
med elevinflytande på grund av de skillnader som råder mellan 
duktiga och svaga elever. Genom omständighetsförklaringar lyfter 
lärarna fram problem i arbetet som beskrivs uppstå som en effekt av 
omständigheterna kring elever med olika förutsättningar att utöva 
inflytande. Lärarna uppmärksammar eleven som en problematisk 
omständighet och elevens uttryckta vilja med vad de vill bestämma 
över förknippas med svårigheter som uppstår i arbetet. Dilemmat med 
”svaga” elever hanteras genom situationsanpassad regi som innebär 
att de bortser från problemen. En diskussion om verksamhetens 
möjligheter att lösa problemet uteblir, vilket tyder på att situationen 
manifesteras i resonemanget som ett dilemma.  Det vill säga, 
problemet går inte att lösa utan de tvingas handskas med rådande 
situation. Liknande dilemman beskrivs i Dovemark (2004) som menar 
att föreställningen om eleven som ett rationellt väljande subjekt leder 
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till att vissa elever försätts i besvärliga situationer när ”… tiden inte 
fanns för lärarna att diskutera och vägleda eleverna i sina val eller att 
problematisera sina tankar och handlingar” (s. 223).  

Elevernas svar i förskoleklassen 
I resonemangen som ansluter till vad eleverna svarar att de får och inte 
får bestämma över (bilaga 1) tolkas eleverna vara nöjda med sitt 
inflytande. Därefter domineras pedagogerna kommentaren av rådande 
omständigheter i arbetet.  Samlingen intar en framträdande position 
och ses som det forum där eleven kan göra sin röst hörd och där de 
kan tala om vad de vill leka med, ge förslag på sånger de skall sjunga, 
när de vill skriva i sagoboken, vad de vill pyssla med och vem de vill 
vara med. Förskollärarnas redovisning och kommentarer av elevernas 
enkätsvar framstår som kort och okomplicerad. 

I kommentarerna till enkätsvaren uppmärksammas att det var flera 
elever som svarade att det var ingenting de inte fick vara med om att 
bestämma om i förskoleklasserna. Detta tas som intäkt för att rådande 
förhållandena i arbetet med elevinflytande fungerar bra. De 
konstaterar även att eleverna i förskoleklassen är nöjda med vad de får 
bestämma över. ”Dom känner att dom får vara med och bestämma om 
vad dom skall jobba med” (Pia). Frågan om vad de inte kan bestämma 
om visade sig vara svår för eleverna att svara på. Detta tas som 
ytterligare ett tecken på att eleverna är nöjda genom att de har problem 
med att komma på vad de inte får vara med och bestämma om.

Förskollärarnas resonemang resulterar i att de kommer fram till att det 
är ingenting eleverna saknar, vilket underbyggs med enkätsvar som 
vittnar om det. Resonemangen kring elevernas svar är korta och utan 
meningsskiljaktigheter. Utfallet av enkätsvaren tyds till att eleverna är 
nöjda.  Liknande beskrivningar omvittnas av Gustavsson (2003) som 
menar att det finns, ” … ett stort mått av frihet inom förskoleklassen 
då barnen kan gå ifrån och leka eller göra andra saker om de inte vill 
arbeta med sitt förskolematerial” (s. 305). Förskollärarnas uppfattning 
om att de är nöjda överensstämmer med den gängse bilden av att 
eleverna i förskoleklasser har ett stort mått av inflytande. Sålunda kan 
en förklaring vara att diskussionen kring enkätsvaren blir kort 
eftersom de ser sig ha ett väl fungerande elevinflytande. Däremot, om 
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jag ser till elevernas enkätsvar (bilaga 1) finner jag att de efterlyser 
inflytande över vilka arbetsuppgifter de skall arbeta med och hur 
samlingen bör utformas. Detta lämnas utanför diskussionen.  

Då är det till exempel att de inte vill ha samling så länge. Att 
inte behöva jobba med våra jobb i lådorna så länge, om man 
inte vill. Var man skall sitta i samlingen. Mera lek med 
kompisar. Sjunga mer fast inte hela tiden … Att få börja sy 
fast man inte har jobbat färdigt med det man har lådan … att 
man får gå ut när man vill.  Och sen det här, måste man vara 
ute? (Pia)

Av Pias redovisning framgår att eleverna är intresserade av att styra 
över den tid de ägnar åt samlingen, de jobb som skall utföras och vem 
de skall umgås med. Eleverna föreslår även att ändra på normen med 
att de skall ha jobbat färdigt innan de får sy. De vill även styra i vilken 
utsträckning de skall vistas utomhus. Det vill säga, enkätsvar som inte 
stämmer med den gängse bilden och som tyder på att eleverna inte är 
nöjda lämnas genom selektiv uppmärksamhet utanför diskussionen.

Förskollärarnas resonemang i anslutning till vad eleven vill bestämma 
över övergår i resonemanget till att pedagogerna uppmärksammar 
eleven som en problematisk omständighet. Kommentarer kring vad 
eleverna vill ha inflytande över omvandlas genom 
omständighetsförklaringar till att eleverna sammankopplas med olika 
problematiska situationer i arbetet med elevinflytande. Resultaten av 
dessa resonemang redovisas mera utförligt i steg tre under rubriken 
”Eleven, en problematisk omständighet”.

Elevernas svar vid fritidshemmet 
Elevernas svar med vad de anser de får bestämma över (bilaga 1) vid 
fritidshemmet förklaras innebära att de är nöjda med sitt inflytande. 
Synpunkter som pekar på ett bristande inflytande överskuggas av 
förklaringen med att eleverna är nöjda med sitt inflytande. 
Resonemanget domineras av pedagogernas egna förklaringar och 
funderingar kring rådande omständigheter i arbetet med 
elevinflytande. I kommentarerna till elevernas enkätsvar betonas 
betydelsen av elevens möjligheter att påverka relationerna eleverna 
emellan när det gäller vad och med vem de skall leka. Elevens 
inflytande i relation till fröken ses komma i andra hand.  Att eleverna 
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känner att de är med och bestämmer framhålls som särskilt viktigt och 
ses uppnås genom att undvika tvingande uppgifter och visa på de 
valmöjligheter som finns. Frihet att inte välja uppgifter ses som ett 
möjligt uttryck för elevens inflytande. I följande dialoger ser vi 
exempel från redovisningen av elevernas svar och hur arbetslaget i en 
dialog enas om att eleverna vid fritidshemmet är nöjda med vad de får 
bestämma över.

Vid frågan om vad eleverna tycker att de får vara med och bestämma 
redovisas följande svar från fritidshemmet. 

Hanna: På fritids, på fråga om de tycker att de får vara med och 
bestämma, sexton har sagt ja och sjutton sagt nej, fem har 
sagt ibland och en vet inte. Och där har vi kommenterat 
att frågan blev mer relaterat till fröknarna och det här med 
utflykterna som vi gör. 

Någon: Mm 

I följande dialog ser vi exempel på vad eleverna anser att de får 
bestämma över och hur arbetslaget resonerar sig fram till att svararen 
indikerar att eleverna är nöjda.

Hanna:    På fritids har dom svarat, bland annat, vad jag skall leka, 
om   jag är med någon och vad vi skall leka. … ibland får 
jag pricka av på fritidslistan ((närvarolista)). Får liksom 
bestämma om jag vill hoppa hopprep och vilka jag skall 
leka med, ibland ute, ibland bestämmer fröknarna att jag 
får göra vad jag vill .. 

Några:    Hi hi he he  … det var bra … mm. 
Ellen:     Visst hade vi där också några som hade svarat att det är 

bra att få vara med och bestämma? 
Hanna:    På fråga fyra är det en som är .. jo. 
Moa:       Vad skall vi säga om det här? 
Anna:      Näe, jag tycker att dom .. 
Hanna:    Dom bestämmer rätt så mycket. 
Fler:        Jo … mm … he he. 
Marit:     Dom är rätt så nöjda tycker jag det verkar som. 
Anna:     Dom får sina ramar dom skall hålla sig till. 
Några:    Jo…mm… hm. 
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Resonemanget vittnar om att elevens inflytande i samband med leken 
är centralt. Vad de leker och relationerna i leken framhålls vara det 
väsentliga för elevens inflytande. Vi ser även hur de inom arbetslaget 
resonerar sig fram till att eleverna är nöjda med sitt inflytande.  
Samtidigt kan jag konstatera att det är sjutton elever som inte tycker 
att de få bestämma vid fritishemmet. Genom selektiv uppmärksamhet
uppfattas eleverna vara nöjda med sitt inflytande.

Resultaten av vad eleverna anser att de får bestämma över får en 
annan framtoning vid fritidshemmet än i förskoleklassen samt för 
årskurs ett och två.  Detta medför ingen diskussion inom arbetslaget 
trots att det i ”samtal två” framkommer att det råder 
meningsskiljaktigheter kring synen på vad eleverna skall ha inflytande 
över. En bakomliggande förklaring kan vara att oenigheterna 
avgjordes i ”samtal två” när frågan om elevinflytande och relationer 
elever emellan inplacerades under skolans mål för värdegrunden. Att 
mötet mellan skolans och fritidshemmets kultur kan bli problematisk 
finner vi i Haglund (2004).

Sammanfattningsvis innebär den beskrivna yrkespraktiken att 
fritidspedagogerna försöker att hålla isär det arbete de utför 
från den övriga skolverksamheten, både innehållsligt och 
fysiskt (s. 125).

Jag kan konstatera att arbetslagets gemensamma förståelse av 
elevinflytande formas genom en selektiv uppmärksamhet som 
resulterar i att de bortser från vissa förhållanden som vid 
fritidshemmet. Det kan i sin tur vara en effekt av att varken 
fritidspedagoger eller övriga i arbetslaget är beredda att överge sin 
föreställning om vilket inflytande eleverna har. 

I resonemanget om frågan vad eleverna inte får bestämma över 
uppmärksammas resultat som visar att det är bra att fröken 
bestämmer. Detta förklaras bero på att eleverna stödjer sig mot 
pedagogernas beslut för att lösa tvister elever emellan, genom att 
hänvisa till att det är bestämt vad som skall gälla. De uppmärksammar 
problem med att elever inte alltid är medvetna om när de är med och 
bestämma. Vissa elever upplever inte att de har varit med och bestämt 
när fler är involverade i beslutsprocessen, när de inte får som de vill 
eller har svårt att göra sin röst hörd. Pedagogerna refererar även till 
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livet utanför skolans och fritidshemmets väggar och menar att barn i 
sin hemmiljö ofta inte tycker sig ha ett inflytande, ”… hemma säger 
hon ju att hon bestämmer ingenting och att jag bestämmer allt”
(Hanna). Inom arbetslaget bekräftas uppfattningen om att eleverna 
inte alltid är medvetna om det inflytande de har.   

Resultaten visar att fritidspedagogerna tar fasta på enkätsvar som visar 
att det är positivt när ”fröken” bestämmer och förklarar varför 
eleverna ger uttryck för detta. Elevernas svar redovisas men 
uppmärksammas vagt i fritidspedagogernas kommentarer. Däremot 
förklaras eleven generellt sett vara omedveten om när och i vilken 
omfattning de är med och bestämmer, vilket underbyggs med 
erfarenheter från livet i och utanför skolan. Genom 
omständighetsförklaringar i resonemanget riktas uppmärksamheter 
mot erfarenheter av problematiska förhållandena i arbetet med 
elevinflytande. I resonemanget exkluderas elevernas åsikter men 
uppmärksammas som ett problem i arbetet med elevinflytande. Av 
bilaga 1 framgår att elevernas svar spänner från att de anser att de får 
vara med och bestämma till att de anser sig ha ett begränsat 
inflytande. Enkätsvar som inkluderas i samtalet tycks bli de som 
stämmer överens med erfarenheterna av att det är bra att fröken 
bestämmer. Genom en selektiv uppmärksamhet av elevernas svar 
formar fritidspedagogerna sina föreställningar om hur eleverna 
uppfattar sitt inflytande, vilket understöds av övriga pedagoger i 
arbetslaget.  

I de resonemang som anknyter till frågan om vad eleverna vill ha 
inflytande över förs diskussionen på arbetslagsnivå där eleven 
kommer i fokus som en problematisk omständighet. Detta leder till att 
fritidspedagogernas röster för enkätfråga fem vävs in i 
resultatredovisningens tredje steg under rubriken, ”Eleven, en 
problematisk omständighet”.

Eleven, en problematisk omständighet
I samtalet beskrivs de problematiska omständigheterna som råder i 
arbetet med elevinflytande. De verksamhetsspecifika kommentarerna 
överges och en gemensam bild växer fram där eleven framträder som 
en problematisk och hindrande faktor i arbetet. Liknade resultat 
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skildras i Håkansson (2004).  ”Ibland hamnar ändå eleven som person 
i centrum, men det är främst när denne inte uppträder som en elev bör 
… eleven som person blir intressant utifrån i vilken utsträckning 
denne harmonierar med en normalitet som råder i klassrummet” 
(Arensen i Håkanson, 2004, s.189). Håkansson pekar även på att 
företeelsen förekommer inom daghemskulturen, ” … när det uppstår 
motsättningar mellan möjligheten för det enskilda barnets utveckling, 
vilket är en del av den förskolepedagogiska ideologin, och önskan om 
att gruppen skall fungera, tar det senare överhand” (Ehn & Löfgren, 
1982, i Håkansson, s. 188).

Den variation av omständigheter som redovisas under följande 
rubriker inryms till största delen inom förklaringsstrategin med 
omständighetsförklaringar, det vill säga problem som förknippas med 
omständigheter kring eleven.

Elever som har svårt att välja 
Vissa elever beskrivs ha problem med att veta vad de skall välja och 
att de oroar sig för att de väljer fel aktiviteter och därmed går miste 
om alternativ som vore bättre. Elevens svårigheter sammankopplas 
med att de ställs inför olika valmöjligheter. Med ökad ålder förutspås 
elevens problem förvärras med det ökade utbudet av kunskaper och 
mål eleverna ställs inför. För att lösa eleverna ur sitt dilemma finner 
arbetslaget att de bör begränsa dessa elevers valmöjligheter och på så 
vis minska frustrationen inför en valsituation som uppfattas stiga 
eleven över huvudet.

Resonemanget utmynnar i omständighetsförklaringar där eleven 
uppfattas ha problem med att hantera de utbud av valmöjligheter som 
erbjuds. Verksamhetens krav med att eleven skall kunna välja berörs 
men däremot diskuteras inte betydelsen av verksamhetens utformning 
för elevens förmåga att klara av sin situation. Det vill säga, det finns 
ett visst inslag av selektiv uppmärksamhet som bidrar till att 
underbygga omständighetsförklaringar som legitimerar att elevens 
inflytande begränsas.
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Elevers förväntningar 
Förväntningar som eleven bär på framställs som hindrande för elevens 
möjligheter att utöva elevinflytande. Dessa förväntningar ses av 
arbetslaget förmedlade av föräldrarna och leder till att elever förväntar 
sig att allvaret börjar i skolan och att det är fröken som bestämmer.  
Att leka är någonting som de tillåts ägna sig åt i förskoleklassen och 
vid fritidshemmet.

Jo, men … i ettan har alla föräldrarna gått i skolan och där 
skall vi göra som fröken säger när det är rast måste vi gå ut. 
Föräldrarna har en egen bild av hur det skall vara, alltså sin 
egen bild som dom överför. Naturligtvis och mest till dom 
som … börjar ettan. Ja, då börjar riktiga skolan. Då blir det 
andra bullar. (Moa) 

Resonemanget vittnar om omständighetsförklaringar där de 
förväntningar eleven bär med sig beskrivs som en försvårande 
omständighet i arbetet med elevinflytande. Vi kan även märka ett 
inslag av bortförklaringar där problemen sammankopplas med 
föräldrarnas uppfattningar om att ”allvaret” börjar i skolan där det är 
fröken som bestämmer. Förklaringar till uppkomna hinder i arbetet 
med elevinflytande förläggs genom resonemanget hos andra än 
deltagarna i arbetslaget, det vill säga, hos eleverna i första hand och 
föräldrarna i andra hand.

Elevers bristande förmåga 
Bristande förmåga hos eleven att förstå innebörden av att bestämma
framställs som ett problem i arbetet med elevinflytande. Elever 
beskrivs ha svårigheter med att sätta gränser för sina egna behov och 
att lyssna. De blir serverade med vad de kan välja att göra redan på 
”dagisnivå”. Trots det finner de att elever har det jobbigt med att veta 
vad de vill och med att kunna bestämma sig. Dessa elever uppfattas 
vara de som i undersökningen svarar att de inte får vara med och 
bestämma. Arbetslaget diskuterar hur de kan hjälpa dessa elever 
samtidigt som de utvecklar en förståelse för att det finns gränser för 
vad de kan bestämma över. Paralleller dras till vuxenvärlden som 
beskrivs drabbad av liknande symtom när de ställs inför att välja 
försäkrings- eller elbolag. Mot bakgrund av det förklaras det vara 
rimligt att även elever kan uppleva det problematiskt att kunna 
bestämma sig och att det dessutom kan vara skönt när pedagogen talar 
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om vad de skall göra för val. Följande resonemang exemplifierar 
företeelsen med eleven som problematisk omständighet i arbetet med 
elevinflytande.

Moa: Men det finns ju som barn som tycker att det är väldigt 
besvärande. Vissa säger att jag har ingenting att göra. Och 
så säger jag att men vad vill du göra?  Å det är 
jättejobbigt, det måste man ju liksom säga … 

Fler:    Tänka själv … tänka själv … bestämma själv … det där 
är jättejobbigt … 

Iris:     Det är ju där vi liksom matar barnen så mycket … 
Fler:    Mm … mm … jo … 
Iris:     Medan förskoledelen .. .. redan på dagisnivå … 
Moa:   Jo, som du säger. Du kan göra det här, det här, det här. 
Iris:     Men att man inte då respekterar egentligen barnet, 

individen för va .. för vad för … 
Moa:   Men ändå dom säger. För att dom vet inte själv, dom 

tycker att det är jättejobbigt …  
Ellen: Så om någon säger åt dom … 
Iris:     Men det är ju för att vi … 
Anna: Jag tror att dom har blivit servade … 
Iris:     Jo vi servar dom på  
Fler:    Beteendet … jou …mm … 
Iris:     Vi tror att det är bra men … 
Marit: Men tänk vad skönt vi kan tycka ibland när någon 

bestämmer. 
Fler:    Mm … mm … mm  

Resonemanget krig elevens oförmåga att förstå innebörden av att 
bestämma förklaras vara försvårande i arbetet. Trots verksamhetens 
ansträngningar kvarstår problemet med att elever inte kan eller vill 
vara med och bestämma. Omständighetsförklaringar som relateras till 
elevens oförmåga och beteende förklaras ligger bakom att eleverna i 
undersökningen anger att de inte får vara med och bestämma. 
Arbetslaget uppmärksammar dilemmat samtidigt som situationen 
genom bortförklaringar tolkas vara rimlig med tanke på att de själva 
försätts i situationer som leder till att de som vuxna inte vill eller vet 
vad de skall välja. Således vittnar resonemangen om förekomsten av 
omständighetsförklaringar som underbyggs med bortförklaringar som
i tid och rum förläggs utanför den praktik pedagogerna delar.
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Elever som begränsar sig 
I arbetslaget diskuteras en grupp elever som självmant begränsar sina 
möjligheter att utöva inflytande. Dessa elever uppfattas ha svårt att 
bidra med egna förslag med vad de skall göra för att kunna hantera de 
valsituationer de ställs inför. De beskrivs reagera på sin belägenhet 
genom att begränsa sina val och uppgifter inom väl kända områden 
där de känner sig trygga. Elevens agerande ses leda till att arbetet blir 
enformigt och menar att det är nödvändigt att dessa elever tvingas 
möta valsituationer som vidgar elevens föreställning om vad de kan 
utöva inflytande över. Eftersom eleverna förr eller senare måste 
förhålla sig till skolans olika valmöjligheter finner de motiverat att 
dessa elever försätts i valsituationer som de inte själva valt. Övas inte 
dessa elever i förmåga att fatta egna beslut ses risken vara att 
kamraternas val blir styrande för hur de väljer. Resonemanget 
underbyggs med egna erfarenheter av att klasskamraternas val varit 
styrande för hur de själva valt att utforma den egna skolgången. I 
följande citat vittnar fritidspedagogen Hanna sina erfarenheter.

För att om man tänker tillbaka på sig själv så kanske man 
bestämde som kompisarna .. alltså man följde med i tyska 
gruppen om dom flesta andra kompisarna gick med i tyska 
gruppen, fast man kanske hade velat vara i franskgruppen 
eller nånting, att man liksom kanske skulle stärka barnen i 
den här egna vilja … (Hanna) 

Resonemanget vittnar om omständighetsförklaringar där elevens val 
och egna begränsningar framställs som problem i arbetet med 
elevinflytande. Problemen beskrivs uppstå som en följd av att elever 
löser svårigheter med att välja genom att begränsa sina valmöjligheter. 
Följden förklaras bli att dessa elever inte tar till vara sina möjligheter 
att utöva inflytande. Problemet sammankopplas med individens 
förmåga att välja och löses genom tvingande utmaningar som syftar 
till att eleverna skall kunna hantera de framtida valsituationer de 
kommer att ställas inför. I resonemanget tas verksamheten för given 
utan att dess betydelse i sammanhanget problematiseras.  

Elever som tröttnar på sin uppgift 
Vissa elever beskrivs ständigt ha arbeten som de tröttnat på och som 
de inte färdigställt på grund av att de har problem med att göra klart 
sina uppgifter. Principen om att eleven skall göra färdigt en uppgift 
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innan den får väja en ny ses utesluta dessa elever från möjligheten att 
utöva inflytande. Dessa elever förklaras vara de som i undersökningen 
uttryckt att de inte har inflytande och beskrivs komma i kläm mellan 
principen ”att göra färdigt” och intentionerna med elevinflytandet. 
Genom omständighetsförklaringar sammankopplas elevens problem 
med dess bristande inflytande. Företeelsen legitimeras av Iris som 
genom ett inlägg med bortförklaringar som förbinder problemet med 
faktorer som ligger utanför den pedagogiska situationen.  Problemet 
förklaras som ett allmänmänskligt beteende i vuxenvärlden där hon 
kan växla mellan olika projekt utan att ha färdigställt det hon tidigare 
påbörjat.  Hon poängterar att det krävs att eleven skall följa en norm 
som de själva har svårt att leva upp till som vuxna.  

Den här prestigen som jag ibland har mot barnet, att det är 
viktigt att du jobbar klart, innan du börjar med något nytt, för 
jag har tanken här, om du inte jobbar klart då blir du en 
människa som vuxen som hastar hit och dit men som det är 
ingen ordning … Men där, de är faktiskt intressant för där 
kan man ju vara olika som vuxna personer. Du kanske är sån 
i ditt liv att du gör en sak i sänder och det blir klart … För jag 
är mera den där personen som då kanske, jag gör inte klart, 
jag gör klart alltid någon gång.  Sedan har jag tre, fem, tio 
olika projekt på gång, jo och så hoppar jag på nästa. Därför 
jag säger aldrig så här att, jamen, du måste ju göra klart det 
först och göra klart de först. (Iris) 

I resonemanget framträder en konflikt mellan principen om att göra 
färdigt och elevens inflytande. Iris vittnar om en bakomliggande oro 
för den brist på ordning som kan uppstå kring individen om man 
bryter mot principen med att uppgifter inte görs färdigt. Iris värnar om 
normen att göra färdigt, samtidigt som hon argumenterar för att med 
en situationsanpassad regi frångå principen när den leder till att vissa 
elever ställs utanför möjligheten att utöva sitt inflytande. För att lösa 
dilemmat motiverar Iris möjligheten att frångå principen genom 
bortförklaringar och hänvisar till att hon inte tillämpar principen i sitt 
privatliv.
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Var principen kommer ifrån framgår inte av resonemanget men kan 
tänkas vara ett utslag av den kultur41 Iris är bärare av och blir ett 
dilemma i mötet med problematiska elever som inte utövar sitt 
inflytande. Däremot undviks i sammanhanget att diskutera 
verksamheten genom att använda omständighetsförklaringar som 
utgångspunkt för att förklara rådande situation.  

Pia anlägger ett elevperspektiv i innebörden av att göra färdigt och 
menar att vara klar med en uppgift kan för eleven ha en annan 
innebörd än för pedagogen. I vilken utsträckning kan eleven tillåtas 
uppehålla sig vid en uppgift, för att själv bestämma när det är dags att 
ta sig an en annan aktivitet eller uppgift?

Vissa barn älskar ju å tejpa å tejpa och när man låter barnen 
sitta och tejpa papper efter papper så tejpar barnet ganska 
länge, flera dar kan dom sitta. Men när dom har tejpat färdigt 
då hittar, då gör man något annat. Så har, har jag känt att man 
släpper, man håller inte på så här, att du får inte tejpa, alltså 
man låter dom göra tills dom har gjort det färdigt … Det är 
kanske det här eleven menar med att jobba klart. Alltså att 
man är färdig när man är klar. (Pia) 

I resonemanget utgår Pia från ett elevperspektiv och refererar till 
exempel i sin praktik för att klargöra vad hon lägger för innebörd i att 
de skall göra färdigt sina uppgifter. Pia menar att eleven bör ha 
inflytande över när de anser att de är färdiga med uppgiften. Detta 
innebär att Pia sammankopplar att göra färdigt med en annan innebörd 
än Iris. Det vill säga, genom praktisk begreppsladdning tillskriver de 
innebörden av att göra färdigt olika innebörder när det omsätts i 
handling. Samtidigt är de eniga om att elevens oförmåga att ”göra 
färdigt” utgör den bakomliggande orsaken till de problem som 
uppstår.

I det fortsatta resonemanget diskuteras elevernas varierande behov av 
att göra färdigt. Vissa elever kan vara i behov av stöd för att bli klara 

41 ”… olika kulturer utgör en kontext inom vilken vissa undervisningsstrategier 
väljs ut, utvecklas och bevaras under en längre tid. Begreppet undervisningskultur 
eller lärarkultur omfattar således övertygelser, värderingar, vanor och accepterade 
handlingssätt inom ett lärarkollegium där alla tvingats förhålla sig till samma krav 
och begränsningar under en längre tid.” (Hargreaves, 1998, s. 177-178) 



126

med sina uppgifter medan andra klarar av att ha flera uppgifter på 
gång samtidigt. Anna refererar till försök hon genomfört i sin klass där 
elevernas inflytande ”släppts lös”.

Dom plockade ju de jobb dom hade och dom jobbade på. Vi 
hade ju, skrev ju inte alls vad dom skulle göra. Det enda det 
var rasterna. Då skulle dom ut för då skulle jag ha kaffe. Men 
det funkade. Jag tror inte att barn i längden skulle sitta och 
inte göra någonting … (Anna) 

Av resonemanget framgår att Anna konstaterar att det fungerar i 
praktiken med att eleverna får ett utökat inflytande. Hon refererar till 
erfarenheter som visar att eleverna väljer att ”jobba på” med de 
arbeten som ska utföras även när läraren inte skriver upp allt som skall 
göras. Mot bakgrund av sina erfarenheter av vad som händer i 
praktiken med ett utökat inflytande finner inte Anna någon risk för att 
eleverna slutar arbeta med ett ökat inflytande. 

Resonemanget kring de elever som tröttnar på sina uppgifter innebär 
sammanfattningsvis att principen om att göra klart utgör ett dilemma i 
arbetet med elevinflytande. Inflytandet begränsas av en princip vilken 
vissa elever inte förmår eller hinner leva upp till. De innebär att de 
inte är färdiga med anvisade uppgifter och får därmed inte välja sin 
uppgift (jmf. Alexandersson & Limberg, 2004). I det praktiska arbetet 
kringgås dilemmat genom en situationsanpassad regi som innebär att 
se ”mellan fingrarna” med principen i arbetet med eleverna. Detta 
legitimeras med att de själva inte förmår leva efter principen eller att 
eleverna själva får bedöma när de är färdiga med en uppgift. De 
vittnar även om att verksamheten inte går överstyr om principen 
frångås och eleverna ges ett utökat utrymme med att själva välja vad 
de skall göra. Principen förkastas inte av arbetslaget samtidigt som det 
framställs vara motiverat att den frångås när elever riskerar att fastna i 
uppgifter som måste klaras av innan de får ge sig i kast med att välja 
nya uppgifter. Bristande omständigheter kring eleven löser de genom 
att använda sig av situationsanpassad regi. Därmed kan de behålla 
principen om att göra klart, vilket uppfattas gynna arbetsmoralen med 
hur eleverna skall handskas med sina arbetsuppgifter för att nå vissa 
kunskapsmål.  Sålunda uppfattas principerna med att göra klart 
komma i konflikt med målen för elevens inflytande. Konflikten 
förklaras genom omständighetsförklaringar vara förknippad med 



127

eleven som individ. Pedagogerna löser dilemmat med hjälp av 
bortförklaringar, praktisk begreppsladdning och situationsanpassad
regi och där verksamheten hålls utanför dessa resonemang.

Sammanfattning av samtal 3
I samtalet framträder den innehållsliga aspekten av elevinflytande vara 
synonymt med begrepp, objekt, specifika områden eller händelser. 
Innebörden i dessa sidor av elevinflytandet klargörs inte. Genom 
samtalets olika resonemang formas en oklar bild över vad elevens 
inflytande avser innebära. Företeelsen av specifika områden 
dominerar och avgränsas till individens inflytande över valalternativ, 
leken, relationer och känslor. Händelser med att lämna förslag, idéer, 
synpunkter och att kunna avstå att välja framhålls som ett specifikt 
innehåll för inflytande. Bestämma och ansvar används som synonyma 
begrepp för inflytande. Sagoboken och sånger omtalas som objekt 
liktydiga med elevinflytande. Det vill säga, olika aspekter av 
inflytandets innehåll berörs i samtalet men där den bakomliggande 
betydelsen inte blir synlig. 

Ett tydligare mönster visar sig för hur elevinflytande formas i 
samtalet. Inflytande framställs vara en individuell angelägenhet och 
arbetslaget bortser från dess kollektiva innebörd. Arbetslaget tar fasta 
på elevernas enkätsvar som förstärker bilden av en väl fungerande 
verksamhet där eleverna är nöjda med rådande förhållanden. De 
bortser från elevernas enkätsvar som antyder att de inte är nöjda och 
refererar i huvudsak till sin egen uppfattning om verksamheten i 
samtalet. Elevernas svar tycks mera fungera som en utgångspunkt för 
ett tankeutbyte där eleven framställs som en problematisk 
omständighet och dess brister ses utgöra hindrande faktorer i arbetet 
med elevinflytande. Däremot uppmärksammas inte verksamhetens 
betydelse för de problem och dilemman som omvittnas. Således, i 
samtal tre framställs verksamheten vara problembefriad och eleven ett 
problem. Pedagogerna använder sig av olika strategier för att forma 
elevinflytandets innebörd. Omständighetsförklaringar dominerar i 
samtalet och tycks understödjas av företeelserna med 
bortförklaringar, selektiv uppmärksamhet, praktisk begreppsladdning
och situationsanpassad regi. Resultaten kan till vissa delar spåras i 
andra studier. I Håkansson (2004) uppmärksammas att eleven 
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framställs som ett problem. Dovemark (2004) pekar på utvecklingen 
av elevinflytande som en individuell angelägenhet och att läraren har 
bristande möjligheter att hantera inflytandets negativa konsekvenser 
för vissa elever. Gustavsson (2003) vittnar om ett väl utvecklat 
elevinflytande i förskoleklassen. Skillnader mellan fritidspedagogerna 
och den övriga skolverksamheten finner vi i Haglund (2004).

Samtal 4 

Samtalets karaktär
Redovisningen av samtal fyra avviker från övriga samtal genom att 
det rekonstruerats på grund av ett missöde som drabbade mig genom 
yttre omständigheter på min arbetsplats.  Rekonstruktionen bygger på 
de skriftliga sammanfattningar och nedtecknade reflektioner som 
gjordes i direkt anslutning till inspelningen av samtalen. De 
rekonstruerade samtalet skickades till arbetslaget som uppmanades, att 
oberoende av övriga i arbetslaget, formulera texten så att den stämde 
överens med deras egen minnesbild. Inför rekonstruktion av samtalet 
informerades rektor som erbjöd arbetslaget tid för att utföra uppgiften. 
Förslag till justeringar och tillägg har vävts in i texten och redovisas i 
vissa fall i form av citat.

Ett sommarlov har förflutit sedan föregående sammankomst. Inför 
läsåret har lärarna Mia och Lena lämnat arbetslaget. I personalrummet 
möts jag av ett sorl som kan urskiljas handla om de elever de kommer 
att ansvara för under kommande läsår. Jag välkomnas. Sorlet fortsätter 
och jag slår mig ner i den blå soffan där jag inväntar deras initiativ att 
påbörja samtalet. Efterhand tar de plats vid det bord vi brukar samlas 
vid. Inledningsvis uppstår en diskussion om mötets syfte. Ellen är 
övertygad om att mötet bör ägnas åt målen för skolans kvalitetsarbete 
med matematik, ”läs och skriv” eller värdegrunden. Övriga i 
arbetslaget rekapitulerar vad de diskuterade vid föregående möte och 
enas om att de behandlade elevernas svar på enkäten om 
elevinflytande. Några berättar att de redan har förhört sig om hur de 
arbetar med elevinflytande vid andra skolor, vilket inspirerat till att 
införa ansvarsområden som involverar eleverna i planeringsarbetet. 
Anna letar fram det senaste mötesprotokollet.  Hon klargör att de inte 
skall behandla de prioriterade mål som rektor föreslagit skall gälla för 



129

läsåret, utan det är frågan om elevinflytande som står på 
dagordningen. Hanna skriver följande om samtalets inledning.

Vi hade svårt att komma igång och hitta den röda tråden, det 
vill säga, där vi slutade sist. Jag minns att vi parallellt med de 
nya målen som rektor prioriterat inför detta läsår, skulle 
arbeta med våra egna påbörjade utvecklingsområden som är 
elevinflytande, föräldrainflytande, värdegrunden samt 
matematik (citat ur Hannas text).   

Av Hannas skriftliga kommentar framgår att de mål som tidigare 
prioriterats av arbetslaget fortfarande är aktuella men att det 
tillkommit av rektor ytterligare prioriterade mål för läsåret.  

Av det inledande resonemanget framgår att arbetslaget har sitt intresse 
riktat mot de elever de kommer att ansvara för under läsåret. Samtalet 
med elevinflytande kommer efter vissa tveksamheter igång med stöd 
av ett tidigare protokollsbeslut. Trots att mötet kring elevinflytande 
finns på agendan är de frågande till vilka mål det är meningen att de 
skall diskutera. Tillkomna prioriterade mål tycks skapa en osäkerhet 
över vilka mål de träffas för att diskutera. Elever som de tilldelats 
ansvaret för under kommande läsår upptar intresset och arbetet med 
skolans mål framstår som mindre angeläget.  Det tyder på att det finns 
ett primärt och sekundärt engagemang bland pedagogerna som hänger 
samman med vad de uppfattar som mer eller mindre angelägna 
arbetsuppgifter. Det vardagliga mötet med eleven är det som spontant 
fångar uppmärksamheten och ett visst motstånd finns mot att diskutera 
målen för verksamheten. Företeelsen menar jag är ett exempel på 
selektiv uppmärksamhet där arbetslaget sovrar vad de primärt tar fasta 
på och vad de bortser ifrån. Målen uppfattas ha en sekundär betydelse 
i det vardagsnära arbetet och deras föreställningar om vad som är 
viktigt stämmer inte överens med den centrala uppfattningen om att 
mål, planer och utvärderingar gynnar skolans utveckling (Scherp i 
Berg & Scherp, 2003).

Skolplaner, verksamhetsplaner, eller arbetsplaner nämns över 
huvud taget inte av lärare som viktiga i det vardagliga 
förbättringsarbetet på skolorna. Läroplanen och utvärdering 
nämns i mycket liten utsträckning (s. 34).  
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En prövande diskussion 
Efter den gemensamma granskningen av protokollet tar samtalet en ny 
vändning när Hanna ifrågasätter hur föregående möte protokollförts. 
Hon efterlyser den struktur som tidigare använts för protokollen och 
de noteringar om den diskussion som förts inför de beslut som togs. 
Det uppstår en diskussion om vad som är viktigt att ta med i 
protokollen och hur de skall sammanställas för att viktig information 
inte skall gå förlorad. Hanna framhärdar betydelsen av att protokollen 
bör spegla diskussioner för hur arbetslaget kommer fram till sina 
beslut. Hon bemöts med att det inte finns tid för att skriva protokoll 
enligt hennes förslag. Anna, som sammanställt protokollet, säger sig 
inte vara beredd att lägga ned den tid det tar för att skriva protokoll så 
att de uppfyller Hannas krav. Diskussionen är livlig men leder inte till 
att de enas om vad som är rimligt att förvänta sig att ett protokoll skall 
innehålla. I sammanhanget uppstår även en intern diskussion mellan 
fritidspedagogerna där Ellen kritiserar Hanna för att hon avviker från 
överenskomna regler kring inne- och uteleksaker. Hanna förklarar 
varför hon bröt mot överenskommelsen. Ellen är fortsatt kritisk till att 
konsekvenserna av Hannas agerande resulterar i att den som bryter 
mot reglerna uppskattas av eleverna för att vara snäll.  Hanna blir 
irriterad och försvarar sitt regelbrott. Siv, som för protokoll, avbryter 
diskussionen och förklarar att den faller utanför dagordningen och är 
en intern angelägenhet.

Av resonemanget framgår att Hannas kritiska inställning förkastas 
genom bortförklaringar i den diskussion som följer med hänvisning 
till brist på tid. Hannas uppfattningar ställs mot förutsättningarna att 
kunna utföra det arbete som krävs och leder till att frågan överges utan 
att diskuteras. Betingelserna kring arbetet med att skriva protokoll 
framhålls ta för mycket tid i anspråk och används som filter 
varigenom Hannas förslag till förändring förskjuts till en fråga om 
resursbrist och därmed ses ligga utanför arbetslagets 
handlingsutrymme. Liknande resultat finner vi i Dovemark (2004). 
”Hinder för att nå visionen om ´en ny skola´ verbaliseras i termer av 
resursbrist gällande både personal och materiell standard (s. 162). 
Hanna ställs till svars inför arbetslaget för att bryta mot gemensamma 
regler vid fritidshemmet. Ellen uttrycker sitt missnöje med att Hanna 
inte efterlever överenskomna regler. Den spänning som uppstår 
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mellan fritidspedagogerna bottnar i att de har olika uppfattningar om 
hur gällande ordning skall upprätthållas. Ellen kräver att regler skall 
hållas och Hanna är mer flexibel i sin tillämpning av reglerna 
beroende på vilken situation som eleverna befinner sig i. Företeelsen 
med att pedagogerna förhåller sig på olika sätt i mötet med skolans 
traditioner finner vi i Haglund (2004).

Till skillnad från de fritidspedagoger som ges positionen 
fostrare försöker inte de fritidspedagoger, som genomför sitt 
arbete som efterföljare, att avgränsa sig från den 
skolinriktade praktiken i sitt arbete under skoltiden. De 
skolinriktade efterföljarna har, i det praktiska arbetet som 
studerats, till stora delar istället ifrågasatt fritidspedagogernas 
traditioner (s. 205). 

Ellen kan tolkas ha övertagit den skolinriktade praktikens inställning 
till ordning och regler. Den kritik som Ellen riktar mot Hanna kan 
vara ett uttryck för att hon legitimerar och underbygger strategin med 
att fritidspedagogernas tradition förskjuts genom bortförklaringar.

Hanna återupptar diskussionen om protokollet genom att även 
ifrågasätta hur det används inom arbetslaget. Frågan tas emot men 
vrids i resonemanget över till att handla om vem de egentligen skriver 
sina protokoll för. ”För vem skriver man egentligen? Är det för 
arbetslaget eller är det för cheferna? (Anna) Problemet förskjuts i 
resonemanget till att fortsättningsvis handla om varför och hur 
arbetslaget skall kommunicerar med cheferna. Diskussionen blir 
livfull och de enas om att den dokumentation som de använder för att 
kommunicera med chefen får till konsekvens att de ägnar sin tid åt fel 
arbetsuppgifter. De finner det önskvärt att de i arbetslaget får samtala 
utan att skriva ner vad de pratar om. De framhåller betydelsen av att 
kunna ägna sig åt att diskutera hur de skall arbeta med eleverna i sin 
praktik och inte ägna tiden åt att redovisa för chefsnivån hur det 
arbetar med detta. Energin ses gå åt till att klara av att dokumentera 
vad de gjort och att de i sin tur hindrar arbetslaget att tala om hur de 
skall arbeta med elevinflytande. De beskriver sig frustrerade över att 
de endast ”pratar” om skolan utan att det kopplas till vad de gör i 
praktiken. Den röda tråden mellan vad de pratar om och hur de skall 
agera i praktiken ses gå förlorad när det tvingas ägna sig åt fel saker, 
det vill säga, att dokumentera arbetet. De uttrycker sitt missnöje över 
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att samtalen inom arbetslaget fastnar i frågor om hur de skall 
dokumentera sitt arbete och administrera sina möten. Företeelsen med 
att pedagogerna ser sig drabbade av uppifrån kommande innovationer 
omvittnas av Fullan (2001) som menar att förändringar som initierats 
uppifrån upplevs som oönskade på verksamhetsnivå.

The biggest problem facing schools is fragmentation and 
overload. It is worse for schools and for business firms. Both 
are facing turbulent, uncertain environments, but only 
schools are suffering of having a torrent of unwanted, 
uncoordinated policies an innovations raining down on them 
from hierarchical bureaucracies (p. 21-22).   

Resonemanget visar att problemet kring dokumentationen av arbetet 
ses vara ett uppifrån kommande påfund som stjäl tid och 
uppmärksamhet från arbetet med elevinflytande. De enas om att 
dokumentationen tjänar chefsnivån men utgör ett hinder för arbetet 
med verksamheten. Arbetslaget ser sig vara drabbade av 
organisatoriska och administrativa frågor som styrs uppifrån och som 
de menar hör hemma på organisatorisk nivå. Således, uppfattas 
arbetslagets egna angelägenheter hamna på undantag. Detta i sin tur 
kan vara en förklaring till att Hannas diskussion kring protokollet 
förskjuts genom bortförklaringar, dels som en resursfråga att lösa på 
organisatorisk nivå och dels som uppifrån kommande pålagor med att 
dokumentera arbetet. Frågan känns inte igen som en fråga för 
arbetslaget utan förvandlas till ett ärende som förskjuts till chefernas 
bord. Orsaker till missnöjet och möjligheterna att åtgärda problemet 
förläggs utanför arbetslagets sfär. Det vill säga, genom 
bortförklaringar reduceras arbetslagets ansvar och handlingsutrymme. 
I logik med detta blir det därför inte möjligt för arbetslaget att åtgärda 
problemet.

Arbetslaget har nyligen deltagit i en studiedag med skolans 
värdegrund och mot bakgrund av den tar Hanna upp frågan om 
elevernas inflytande och relationer eleverna emellan. Mer konkret 
sammankopplas frågan med en aktuell problemelev vid fritidshemmet 
som hon vill diskutera inom arbetslaget. Problemet vänds i det 
resonemang som följer till en diskussion om frågan hör hemma med 
målen för värdegrunden eller elevinflytande. Känslor och åsikter går 
isär med när och hur det är lämpligt att diskutera och dokumentera 
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elevernas möjligheter att utöva inflytande i umgänget med 
kamraterna. En känslofylld diskussion blossar upp kring vad som är 
viktigt att utveckla i frågan om elevinflytande. Problemet med 
elevinflytande och elevernas relationer undviks i resonemanget genom 
att frågan förskjuts till att vara en lämplig fråga att diskutera och 
protokollföra under skolans mål med värdegrunden. Hanna frågar sig 
hur de inom arbetslaget skulle förhålla sig till de frågor som inte 
passar in i deras mall för att dokumentera. Hanna vidhåller att elevers 
bristande inflytande, i relation till dominanta elever, handlar om 
elevinflytande. Hanna skriver följande om den diskussion som var.

Eftersom jag var part i diskussionen återger jag 
andemeningen i diskussionen för min egen del. För mig 
handlar det om elevens inflytande i sin vardag. Det vill säga, 
elevens möjligheter att själv kunna påverka sin vardag så att 
den skulle kunna vara trivsam och gynnsam för lärande 
samvaro med klasskompisarna. Eleven skall kunna känna sig 
trygg och våga säga ifrån när den, till exempel, ser att en 
kamrat blir illa behandlad av någon annan … På så vis, 
menar jag att eleven har möjlighet att utöva inflytande till att 
det blir en trivsam stämning, en skola som han/hon vill gå i 
och känner sig trygg i. Gränsen är hårfin mellan 
elevinflytande och värdegrundsrubricering, menar jag. De 
går in i varandra beroende utifrån vilken horisont man ser 
det. Vi var inte överens om var diskussionen skulle hamna 
rent rubrikmässigt, även om vi nog delade uppfattningen om 
innehållet (Citat ur Hannas text). 

I texten ovan förtydligar Hanna sin uppfattning om betydelsen av den 
sociala aspekten av elevens inflytande. Hon menar även att de är 
överens i sakfrågan men inte hur den skall rubriceras. Här finner jag 
det troligt att Hannas motstånd är ett uttryck för en mer djupgående 
konflikt med att förena skolan och fritidshemmets sätt att uppfatta 
elevinflytande. Hanna värnar om centrala värden som traditionellt 
uppfattas höra samman med fritidshemmets kultur. På liknade sätt 
beskrivs i Haglund (2004), problem förorsakade av en social 
stängningsstrategi som fritidspedagogerna använder för att värna om 
sin profession i mötet med skolans tradition.

Fritidspedagogerna väljer därför att samarbeta med lärarna på 
ett sådant sätt att de kan bibehålla den övergripande 
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kontrollen över den verksamhet de är involverade i. Man 
skaffar sig på så vis en dominans över en bestämd region, 
den socialt inriktade regionen, och får där möjligheter att 
bestämma regionens regler samt vilka resurser som är 
lämpliga att använda sig av (s. 202). 

Hannas engagemang för att elevernas inflytande skall omfattas av en 
social dimension kan vara ett uttryck för att hon värnar om 
fritidspedagogernas profession i mötet med skolans tradition.

I det fortsatta resonemanget hänvisar arbetslaget till protokollet från 
föregående möte som visar att frågan om relationer elever emellan 
skall behandlas under skolans mål med värdegrunden. Anna menar att 
det blir problematiskt att blanda in värdegrundsfrågor under 
arbetslagets mål för elevinflytande när de tidigare beslutat att frågan 
skall sorteras under skolans mål för värdegrunden. I diskussionen 
framkommer att det som traditionellt betraktas som skola 
kännetecknas av att vara låst i en ”fast struktur”, med andra behov än 
fritidshemmet som framställs verka inom en mer ”lös struktur”. Med 
det överges frågan av arbetslaget. Hanna uttrycker sin besvikelse över 
att samtalet inte ger utrymme för att ta tag i de relationsproblem som 
hon menar är en angelägen fråga för hela arbetslaget och som 
dessutom har med elevinflytande att göra.

Resultatet av samtalet visar att frågan om relationer och inflytande 
omvandlas genom strategin med bortförklaringar till en ordningsfråga 
om i vilket sammanhang den kan diskuteras. Hannas försök att vidga 
inflytandebegreppet förkastas med hänvisning till hur arbetet med 
målen organiserats och att verksamheterna har olika behov. 
Diskussionen utmynnar i att det upprätthålls en boskillnad mellan 
elevinflytande och relationerna eleverna emellan. Genom 
målförskjutning begränsas elevinflytande till en företeelse under 
lektionstid där övergripande demokratiska värden hamnar i periferin 
och riskerar att tappas bort. En viss skoltradition blir sålunda rådande 
för hur frågan uppfattas inom arbetslaget. Liknande företeelse 
beskrivs av Haglund (2004) som menar att skolan ”har starka 
traditioner jämfört med fritidshemmens innehåll och traditioner” (s. 
214). Även Haug (1992) understryker att skolan är en stark 
organisation i förhållande till förskolan (i Lind, 2000).  
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I de fortsatta resonemangen uppmärksammas åter de svårigheter som 
sammankopplas med problem som uppfattas orsakade av en uppifrån 
styrning av verksamheten. Mängden av prioriterade mål ses 
komplicera arbetslagets samtal och de finner det svårt att veta när de 
skall tala om vissa mål men även att kunna hålla isär de mål de talar 
om. Angelägna mål ses komma bort i samtalet på grund av att de inte 
stämmer in i hur arbetslaget formulerat sina mål eller i den ordning 
man avser arbeta med målen. Viktiga frågor ses fastna i procedurer 
kring formalia, vad samtalen skall handla om och hur de skall 
dokumenteras. Väsentligheter sägs komma i skymundan för 
diskussioner kring ”pappersarbete” som inte ses vara en angelägen 
arbetsuppgift. Procedurer kring redovisningen av skrivna mål, nulägen 
och beslutsunderlag uppfattas vara en uppgift som tillgodoser rektors 
behov för att utveckla verksamheten och inte som ett redskap i 
arbetslagets dagliga arbete. Snarare ger de uttryck för att problemet 
med att dokumentera olika aktiviteter förhindrar samtal som knyter an 
till det vardagsnära arbetet.  

Resonemanget ovan är ett exempel på bortförklaringar där problemet 
åter förskjuts till en fråga som hör hemma på organisatorisk nivå. Det 
som sker och utvecklas bland eleverna framhålls vara den uppgift 
pedagogerna vill koncentrera sig på. De ger uttryck för att det vore 
meningsfullt att strunta i organisatoriska procedurer och strukturer för 
att få diskutera vad de själva anser vara väsentligt. Det framkommer 
även en viss skepsis till om allt ”pratande” överhuvudtaget kommer att 
kunna påverka verksamheten. Några refererar till KRAM-projektet 
och hyser en oro för att även samtalen kring skolans kvalitetsarbete, 
med prioriterade mål, inte kommer att få någon praktisk betydelse för 
skolan. Således underbygger de bortförklaringar med minnen som i 
tid och rum ligger utanför arbetslagets gemensamma erfarenheter. 
Misstron mot en uppifrån kommande styrning av skolans utveckling 
omvittnas av Scherp (Berg & Scherp, 2003).

Mål- och resultatstyrningen utgår från alltför rationalistiska 
och instrumentella utgångspunkter som inte passar in i 
skolans komplexa miljö. I stället för att hjälpa skolan att 
hantera komplexiteten, stjälper systemet förändringskraften i 
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skolan genom att skapa upplevelser av bakbundenhet på 
grund av betoning på kontroll (s. 35).  

Trots att de är kritiska till samtalet uttrycker de samtidigt att det för 
med sig positiva effekter genom att de träffas för att diskutera olika 
frågor.

Sammantaget finner jag att det framgår av rekonstruktionen av samtal 
fyra att arbetslaget är missnöjt med att fastna i diskussioner kring 
procedurfrågor. Exempelvis beskrivs det som ett hinder i deras 
verksamhet när de skall dokumentera arbetet med elevinflytande som 
sedan skall ligga till underlag för skolans kvalitetsredovisning. De 
upplever sig känna igen mönstret från tidigare utvecklingsförsök och 
hyser en viss skepsis till att nya initiativ för skolans utveckling skall 
bidra till att utveckla den praktik de befinner sig i. Att dokumentera 
arbetet med elevinflytande i text ses vara svårt och uppfattas ge 
arbetslaget bekymmer med fel frågor. Resonemanget vittnar om en 
viss frustration och uppgivenhet inför att arbetslagets samtal inte leder 
fram till en diskussion om hur de skall hantera frågan om 
elevinflytande i sin praktik. Arbetslaget ser sig drabbat av yttre 
omständigheter förorsakade av en styrning uppifrån. Detta kan 
identifieras som en strategi med bortförklaringar där arbetslaget 
identifierar sig som offer för en uppifrån kommande styrning som 
svarar mot organisationens behov men bortser från arbetslagets 
vardagsnära anspråk. Genom selektiv uppmärksamhet och 
målförskjutning förflyttas uppmärksamheten från läroplanens 
intentioner till att blir en pragmatisk fråga.  Problemet med att 
styrdokumentet inte identifieras som intressant på verksamhetsnivån 
omvittnas av Alexandersson (1999) som skriver ”… att 
styrdokumenten och styrningsdiskursen sällan speglar mångfalden av 
vardagsnära problem som läraren dagligen ställs inför” (s. 111). 

Sammanfattning av samtal 4 
Den innehållsliga aspekten av elevinflytande begränsar sig i samtalet 
till att uppmärksamma relationerna eleverna emellan. Även elevens 
lärande nämns i sammanhanget men förbises genom selektiv
uppmärksamhet. Däremot framträder desto tydligare processen med 
hur innebörden av elevinflytande formas i samtalet. Spontant finns 
eleverna i fokus för pedagogernas uppmärksamhet men genom 
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målförskjutning blir det pragmatiska motiven för arbetet styrande hur 
elevinflytande formas. Mängden prioriterade mål skapar en viss 
förvirring omkring vilka mål de skall prioritera och när de skall arbeta 
med dessa. Vid tolkningen av målens innebörd visar sig skolans 
pragmatiska diskurser dominera, trots Hannas återkommande försök 
att vidga innebörden av elevinflytande till att även omfatta 
relationerna eleverna emellan. Även försök att utveckla protokollen 
avslås med hänvisning till brist på resurser. Genom bortförklaringar
omvandlas förslag till förändringar av arbetet med protokollet och 
elevinflytandets innebörd till ett resursproblem eller en ordningsfråga. 
Detta förklaras i sin tur vara förorsakat av en uppifrån kommande 
styrning. En effekt av att problemen förskjuts är att skolans diskurs 
blir gällande på arbetslagsnivå. Däremot kan det även vara ett uttryck 
för en strävan från fritidspedagogen att bevara sitt professionella 
utrymme genom att inte involvera sig i en skolkultur där den sociala 
diskursen inte accepteras. Pedagogerna visar sig eniga kring 
beskrivningar som vittnar om problem förorsakade av en uppifrån 
kommande styrning. De finner sig drabbade av omständigheter som de 
uppfattar hör hemma på skolans organisatoriska nivå, vilket de anser 
försvårar arbetet på verksamhetsnivå. Även samtalen uppfattas vara 
problematiska på grund av att de tvingas diskutera problem kring 
dokumentation och redovisning av underlag till skolans 
kvalitetsredovisning. De ser sig ålagda arbetsuppgifter av 
organisatorisk karaktär vilka uppfattas som hinder för att 
uppmärksamma problemen på verksamhetsnivå. I samtal fyra 
dominerar företeelsen med bortförklaringar som i sammanhanget 
hindrar fritidspedagogernas diskurs. Samtidigt enas de om en 
problembeskrivning som förknippas med en uppifrån kommande 
styrning. Vi ser även exempel på en målförskjutning där den 
pragmatiska innebörden av elevinflytande blir dominerande i 
arbetslaget. Genom selektiv uppmärksamhet väljer pedagogerna att
bortse från en uppifrån kommande styrning (jmf. Alexandersson, 
1999; Scherp, i Berg & Scherp 2003). De känner sig som ”offer” inför 
denna styrning och anger resursbrist som den bakomliggande 
förklaringen med svårigheterna att nå målen (jmf. Fullan, 2001; 
Dovemark, 2004). Av kollegiesamtalet framgår även att skolans mera 
traditionella diskurs styr innebörden av elevinflytande, samtidigt som 
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fritidshemmet vidare tolkning av begreppet förkastas (jmf. Haglund, 
2004).
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Samtal 5 

Samtalets karaktär 
På väg till personalrummet möter jag Hanna i korridoren som 
överlämnar sin skriftliga rekonstruktion av samtal fyra. Hanna berättar 
att hon inte tyckte sig ha något mera att tillföra samtalet och ”… att 
det är bättre för alla om hon inte deltar”. Jag överraskas av situationen 
och uttrycker min förhoppning om att hon fortsättningsvis kan tänka 
sig delta i samtalen.  Hon återvänder därefter till sin avdelning vid 
fritidshemmet. Avskedet blir abrupt och det infinner sig en känsla av 
att hon är ledsen över situationen.  Lämnad i korridoren med Hannas 
text i handen styr jag mina steg till personalrummet för att träffa 
arbetslaget. Efterhand samlas arbetslaget kring det bord 
kollegiesamtalen utspelats vid. De hjälps åt med att klargöra vad 
mötet syftar till och noterar att det vid föregående möte tog lång tid 
innan de kunde enas om träffens syfte. ”Förra gången höll vi på en 
halvtimme eller vad det var innan vi kom igång” (Ellen). De påminner 
varandra om att inte göra om samma misstag. Protokollet tas fram och 
de klarlägger att syftet med träffen är att diskutera arbetet med 
elevinflytande. Anna inleder. Hon berättar om aktiviteter med att 
introducera ansvarsområden för elevens inflytande. Samtalet 
kännetecknas av att elevinflytande uppmärksammas som det kommer 
till uttryck i det praktiska arbetet. Omständigheter kring vad som 
fungerar och inte fungerar i arbetet gör sig ständigt påminda i de 
resonemang som förs. Fokus på frågan om elevinflytande uppluckras 
och övergår successivt till resonemang kring eleven som en 
problematisk omständighet. Samtalet glider efterhand över till att 
handla om problem och omständigheter kring eleverna i arbetet med 
elevinflytande.

Ansvar för ordning utomhus 
Av resonemanget framgår att eleverna ansvarar för ordningen runt 
skolbyggnaden genom att plocka skräp. De följer upp hur eleverna 
skött sin uppgift och konstaterar att de tar ansvar för att sköta sina 
åliggande vilket framgår av följande dialog. 

Moa: Dom här tvåorna plockar ju allt skräp.  
Anna: Dom försöker. 
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Moa: Kommer in med massor av glasskärvor och allt. Dom går 
runt hela skolan och plockar skräp.

Ellen: Ja, dom tar det verkligen på allvar. 
Anna: Ja, just den grejen kom från dom själva 
Moa: Mm 
Anna: Dom i ettan tar allvarligt på att dom skall kunna det här.  

Förrådet utgör ett område som eleverna tilldelats ansvaret för, bland 
annat genom att upprätthålla ordningen bland uteleksaker och se till 
att kvarglömda leksaker återförs på rätt plats. Även städning utomhus 
ses som ett ansvarsområde. De uppmärksammar huruvida eleverna 
sköter sitt ansvarsområde på ett tillfredställande sätt. Till största delen 
befinns eleverna ta ansvar för städningen inom anvisade områden och 
ordningen i förrådet. För elever som inte tar ansvar för sin uppgift 
konstateras det räcka med en tillrättavisning. Det vittnas om att den 
pojke som vanligen ”strular” mest, har tagit ansvar för att sköta sin 
uppgift. I följande resonemang ser vi exempel på detta.

Pia:  Och förra veckan funkade det också jättebra. Då kom den 
pojken som strular mest. Han kom in först efter fem 
minuter. Då har dom ju gjort ett val. ”  

Mona:    Funkar det? För det var ju två tre veckor sen och då 
funkade det inte bra och så pratade vi. Funkade det bättre 
sen?

Fler:   Jo … jo  

Resonemanget vittnar om att innebörden av elevinflytande förändras 
när den omsätts i praktisk handling. Elevinflytande med innebörden av 
att bestämma förändras till att betyda att ta ansvar när det 
sammankopplas med sitt praktiska sammanhang. Begreppen förändras 
genom begreppsväxling för att stämma överens med de handlingar 
som åsyftas i praktiken. Problemet med att begreppen inte fungerar 
och kan bli vilseledande i en komplicerad verklighet diskuteras i 
Håkansson (2004). Författaren menar att vissa begrepp blir 
vilseledande till vad de refererar till. ”De kan förenkla på ett 
otillbörligt sätt. Att hålla fast vid att ett begrepp har en och endast en 
tänkbar definition gör det svårt att uppfatta alla sidor av fenomenet” 
(s. 135). Elevinflytande övergår i praktiken till att pedagogerna utser 
ansvarsområden för eleverna som de kontrollera hur de tar ansvarar 
för. Områden eleverna tilldelats berör rastaktiviteter och 
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utomhusmiljön. Resultatet kan, innebära att elevens ansvar vidgats till 
att inkludera elevens utomhusmiljö. De kan även förklaras var ett 
utslag av att elevernas ansvar genom målförskjutning marginaliseras 
till perifera innehållsfrågor, inflytandet exkluderas från besluten som 
rör verksamheternas huvuduppdrag.

Ansvar för ordning inomhus 
I samtalet framkommer att eleverna tilldelas ansvarsområden för att 
hjälpa till med ordningen inomhus. Det innebär att ansvar för att ställa 
i ordning efter lektioner, torka bord vid mellanmål och plocka undan 
efter aktiviteter i gemensamma utrymmen. Lek- och allrummet 
beskrivs vara ett ansvarsområde där det brister i elevens förmåga att ta 
ansvar. Eleverna uppmuntras ta ansvar för att leverera meddelanden 
mellan skolan och hemmet. Genom att upprätta listor över 
ansvarsområden kan eleverna själv kontrollera när de ansvarar för ett 
område. Elever beskrivs självmant be att få hjälpa med uppgifter 
utöver sina ansvarsområden. Dessa elever förklaras vara vana att 
hjälpa till i hemmet. Viljan att ta ett ökat ansvar beskrivs bottna i ett 
behov av att få en närmare vuxenkontakt.

Resonemanget ovan visar att ansvar i praktiken får betydelsen av att 
de övas i ansvarstagande genom att plocka undan och städa i 
anslutning till olika pedagogiska aktiviteter inomhus. De 
ansvarsområden som tilldelas inomhus uppmuntras på olika sätt men 
avgränsas samtidigt till att beröra ordningsfrågor. Inflytande i form av 
ansvar för innehållet i de aktiviteter de städar efter berörs inte i 
resonemanget. Genom målförskjutning förvandlas elevinflytandet till 
en ordningsfråga. Ansvar för städområden i anslutning till 
pedagogiska aktiviteter framhålls vara centralt och läroplanens 
intentioner hamnar i periferin. Innbörden av ansvar beskrivs på 
liknande sätt av Permer & Permer (2002). ”Först och främst 
relaterades begreppet ansvar till ordning där handlingsmönster 
beskrivs gällande t.ex. uppträdande och materiell ordning” ( i 
Dovermark, 2004. s. 29). 

Elevernas val och förslag
Arbetslaget beskriver hur eleven tilldelas inflytande över företeelser 
som äger rum i anslutning till undervisningen. Detta innebär att eleven 
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får välja en sak att ta med sig till skolan som de berättar om för 
klasskamraterna eller att de får skriva det återkommande veckobrevet 
till föräldrarna. Vissa klassrumsspecifika aktiviteter kopplas samman 
med elevens inflytande. Det handlar om hur de skall fylla burken med 
”springärtor” eller ge förslag på i vilken ordning eleverna får välja vad 
de skall lyssna på som ”önskemusiken”.  I följande resonemang ser vi 
ett exempel på detta.  

Anna:    Men man märker på tvåorna att dom är på då. För att nu 
börjar det komma mer och mer grejer som dom säger att 
dom vill ha. Ja, kan vi inte rösta om det. Hur vi skall ha 
det. Det kommer massor. 

Fler:      Jo … mm … ja … elev … 
Anna:    Elevinflytande 
Några :  Jo…jo… mm 
Anna:    Vi har ärtor, springärtor. Det var ju när vi introducerade 

dom. Å ja sa, antingen då att den som tar dagens datum 
tar alla.  Kollar. Vi är tjugo.  Ploppar ner tjugo ärtor, eller 
hur skall vi göra? Så kom Ulla. Ja, men att var och en 
skulle få sätta sin ärta och den som har dagens datum tar 
dom där och kollar hur många det skall vara i burken, så 
att alla får sin ärta … 

Iris:       Ja, ja för närvaron … 
Anna:    Jo … 
Lisa:      Just, va  va… 
Anna:    Och sen så .. ja dom .. å nu får vi rösta om hur vi vill ha 

det? För det var flera förslag i luften då? Och så vann 
förslaget att den som har dagens datum plockar X antal 
ärtor från kartongen och lägger i en liten burk. Och när 
dom andra har sprungit sin runda och kommer tillbaks så 
får dom sin ärta och stoppa ner den i burken. 

Moa:     Vad är det? Vad gör de? 
Anna:    En ärta per runda. Vi håller på att samla i en burk. 
Iris:       En runda runt skolbyggnaden? 
Fler:      Ja … ja … just det 
Moa:     Per aktivitet 
Anna:    Mm 

Ellen:    Börjar springburken bli full? 
Anna:    Ja, jag tittade på den och den kommer inte att bli full till 

…
Pia:      Är det en stor burk? 
Anna:   Ja det är en jättestor, som en flaska.  
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Iris: Vad händer då. Är det utlottning? 
Anna:   Ja det har dom, dels frågade dom idag faktiskt. Vad 

händer när den blir full? Jag sa, att det vet jag inte. 
Någon: Näe 
Anna:   Vi får fundera vad vi skall göra. 
Någon: Dom får väl gå på någon match sen .. fotboll … 
Anna:   Eller så får vi koka dom! 
Fler:     He he he  

I resonemanget uppmärksammas hur eleverna inbjuds att bestämma 
över hur de tillsammans skall hantera ”springärtorna”.

Resonemanget utmynnar i att eleverna inbjuds att delta i 
beslutsprocesser där dess innehåll separeras från undervisningen. I 
exemplet ser vi eleverna utöva inflytande i en kollektiv beslutsprocess 
kring en ärta. Eleverna inbjuds vara delaktiga i processer där 
beslutanderätten över innehållet marginaliseras. Elevinflytande 
reduceras till en process där innehållet sammankopplas med ett 
sammanhang som ligger i periferin av verksamhetens huvuduppdrag. 
Eleven blir i praktiken inbjuden att välja och lämna förslag i en 
process där dess innehåll och mening har trivialiserats i förhållande till 
läroplanens mål. Detta tyder på att resultaten snarare är ett pragmatiskt 
svar på de krav som ställs på verksamheten snarare än att förverkliga 
de bakomliggande intentionerna. Detta vittnar om en målförskjutning 
som sker i kollegiesamtalet. På liknande sätt beskrivs i Dovemark 
(2004). ”Att lärarna skapar ett antal valmöjligheter för eleverna blir ett 
sätt för lärarna att hantera och strukturera upp en vardag där krav ställs 
på ansvar och flexibilitet. Det blir med andra ord en praktisk lösning 
på ett praktiskt problem” (s. 150).

Tema och planeringsböcker 
Lärare i årskurs två har efter föregående samtal inspirerats till att 
arbeta med tema för att öka elevernas inflytande. Lärarna bestämmer 
temat och eleverna ger förslag på vad de vill arbeta med inom ramen 
för detta. Efter en ”brainstorm” sammanställer lärarna elevernas 
förslag som de sedan använder för att arbeta vidare med. Även 
elevernas möjligheter att komma med förslag till avslutningssången 
ges som exempel på elevens inflytande. Arbetet med planeringsböcker 
för eleverna har spridit sig inom arbetslaget och beskrivs som ett 
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uttryck för elevinflytande. Föräldrarna har informerats och getts 
tillfälle att lämna synpunkter på att de inför planeringsböcker. Deras 
inställning rapporteras vara positiv. Effekterna av planeringsböcker i 
årskurs två ses öka elevernas engagemang med att lämna förslag och 
vilja rösta i olika frågor. Eleverna uppfattas i utökad utsträckning 
förstå att de har ett inflytande och kan vara med och påverka.

Lärarnas resonemang visar att de i praktiken associerar elevens 
inflytande med temaarbete och planeringsböcker.  Inom temaarbetet 
ges eleven möjligheten att välja vad den vill arbeta med inom det tema 
läraren anvisat. Hur planeringsböckerna används framkommer inte. 
Att de förekommer tas som intäkt för att eleverna har inflytande men 
den praktiska innebörden förblir outtalad. Elevens inflytande får i 
sammanhanget betydelsen av att eleven får välja inom ramen för en 
arbetsform och i anslutning till arbetets planering. Vad de olika 
yttringarna av elevinflytande innebär i det praktiska arbetet framgår 
inte. Resonemanget resulterar i en begreppsneutralisering av 
inflytandets innebörd.  Däremot konstaterar lärarna att införandet av 
temaarbetet och planeringsböcker ökat elevernas medvetenhet om sina 
möjligheter att utöva inflytande. Innebörden av elevinflytande 
neutraliseras i resonemanget men samtidigt uppmärksammas olika 
aktiviteter förknippade med elevinflytande ha positiva effekter. 
Förklaringen till att innebörden av elevens inflytande vid temaarbeten 
och planeringsboken lämnas utanför resonemangen kan hänga 
samman med att elevens inflytande i form av valmöjligheter ser olika 
ut inom arbetslaget. I situationen nöjer sig arbetslaget med att 
konstatera att eleverna tycks vara nöjda. Detta tas av pedagogerna som 
intäkt för att verksamheterna fungerar och undviker genom 
begreppsneutralisering en konfrontation mellan olika uppfattningar 
om temaarbete eller planeringsbokens funktion. Liknande företeelser 
finns beskrivet i Gustavsson (2003), där arbetslagen undviker att 
klargöra innebörden av att arbeta med tema, vilket beskrivs bero på att 
lärare och omsorgspersonal ser begreppet utifrån olika perspektiv. 
”Arbetslaget har aldrig definierat begreppet ”tema” (egen 
anmärkning) kollektivt då Maud menar att lärare och 
barnomsorgspedagoger kommer från två olika världar med två olika 
perspektiv på omvärlden” (s. 255). På liknande sätt beskrivs i 
Dovemark (2004) att temaarbete vanligen sammankopplas med 
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elevernas individuella valmöjligheter, vilket förklaras leda till att 
arbetslagen tenderar att undvika att definiera innebörden av 
temaarbetet.

Ytterligare en vanligt förekommande form av val var det som 
gick under benämningen ”tema/fördjupning”, vilket innebar 
att eleverna under delar av arbetsdagar kunde välja att 
antingen arbeta med olika påbörjade arbeten, eller att välja 
att arbeta extra med något som de kanske fann särskilt svårt 
och besvärligt och som de därför behövde träna extra på … 
Valmöjligheterna gällande verksamhetens innehåll såg 
således olika ut, allt ifrån val inom ett och samma ämne till 
val mellan helt skilda ämnesområden (s. 206).  

Klassråd 
Klassråden förs in i samtalet när en i arbetslaget väcker frågan om hur 
de arbetar med dessa. Det framkommer att de i tidigare protokoll 
angett att även förskoleklassen skulle ha klassråd. I resonemangen 
drar sig pedagogerna till minnes hur de tidigare arbetat med 
klassråden och hur angelägenheter utanför klassens ram behandlades 
vid ”husmöten”. De minns även hur de arbetat med klassråd när de 
tjänstgjort vid andra skolor. Klassrådet ger eleverna tillfälle att skriva 
protokoll och kunna diskutera regler för privata leksaker de tar med. 
Diskussionen falnar och utmynnar i att de huvudsakligen minns hur de 
tidigare arbetat med klassråden.  

Resonemanget resulterar i att klassråden framstår vara ett fenomen 
som varit aktuellt men som fortfarande hänger med utan att väcka 
något engagemang inom arbetslaget. Frågan dyker upp och förblir 
genom selektiv uppmärksamhet en parentes i samtalet. I föregående 
samtal har omvittnats att elevinflytande uppfattas vara en privat 
angelägenhet för elevernas individuella val, vilket kan vara en 
förklaring till att klassråd som ett demokratiskt forum för kollektiva 
frågor berörs flyktigt. Att klassråden inte väcker något större 
engagemang kan även ses hänga samman med utvecklingen av ”Ett 
individuellt demokratibegrepp där fokus läggs på elevens individuella 
intresse och möjligheter till fria val blir överordnat ett 
medborgarperspektiv med fokus på ´en skola för alla´” (Dovemark, 
2004, s. 175). Att klassråden som forum för gemensamma beslut tycks 
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ha förlorat sin aktualitet kan var en förklaring till att de framträder 
som en parentes i samtalen.  

Besvärande initiativ och byteshandel 
Elevernas initiativ med att ta med sig saker till verksamheten ser sig 
pedagogerna föranlåtna att avstyra då det uppfattas störande för 
verksamheten. I dialogen nedan ser vi exempel på elevinitiativ som 
stoppas med motiveringen att de uppfattas vara störande för 
verksamheten.

Moa:     Det kommer jag ihåg. Det var små troll som pratade. Rätt 
som det var så började  dom prata när man gick förbi i 
korridoren.  

Pia:       Jo, herregud. 
Någon: Dom reagerade på rörelser 
Moa:     Och så skull man ju sätta dom på hyllan och ibland var 

det ett himla liv där ute i hallen. Och jag vet inte om vi 
skulle tagit ut batterierna. 

Pia:       Och så var vi tvungna att stoppa det … 
Moa:     Dom gapade ju på hela tiden där ute i hallen. Det gick 

inte att stänga av dom och ögonen öppnades och 
stängdes.

Pia:       Dom smög med dom i veckor och överallt.
Anna:   Och det var ettorna … Och nu har vi dom här armbanden 

De drar sig till minnes att de har tvingats avstyra byteshandel med 
hockeykort och armband på grund av de problem de ställde till med 
för elever som gjorde misslyckade bytesaffärer. Elevernas initiativ ses 
leda till en kommersialisering av umgänget eleverna emellan. De 
blickar tillbaka på sin egen skoltid och minns när de bytte filmstjärnor, 
men att det inte var i så stor omfattning. Det framkommer i 
resonemanget att eleverna uppmuntras att ta med sig föremål i form av 
leksaker som förvaras i en gemensam låda och som även kamraterna 
kan låna för sina lekar. I följande citat berättar Anna om sina 
erfarenheter av att elevernas byteshandel gått överstyr. 

Och hockeykorten kommer jag ihåg. Herre Gud när Stig 
rusade hem. Det var någon som hade lurat av honom ett 
hockeykort som var värt femhundra kronor och en annan 
fattade ju ingenting om dom där korten. Det är nu några år 
sen barnen samlade på dem. Vi fick stora bekymmer i skolan 
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eftersom de tog med sig korten hit för att byta med varandra. 
När någon talade om för dem att de gjort ett dåligt byte blev 
det konflikt mellan barnen.  Så det blev ju bara värre. Det 
hela blev ohållbart och vi blev tvungna att förbjuda dem i 
skolan. (Anna) 

Av resonemangen framgår att elevernas inflytande för med sig att 
arbetslaget ser sig tvingat att avstyra initiativ som uppfattas störande.  
Populära företeelser i elevens värld ses ställa till problem när de 
överförs till skolan. De hänvisar till att initiativen stör ordningen och 
att eleverna gör dåliga bytesaffärer. Beslutet underbyggs med 
erfarenheter av att händelserna gått över styr vid liknade situationer. 
Eleven framträder som en problematisk omständighet i arbetet med 
elevinflytande och är ett exempel på företeelser med omständighets-
förklaringar i samtalet. Däremot uppmuntras möjligheten att ta med 
egna saker när det regleras inom ramen för en gemensam ordning och 
där alla kan vara delaktiga. Arbetslaget begränsar privata initiativ som 
uppfattas störande men uppmuntrar initiativ som kan inordnas i den 
kollektiva ordning som råder. Dilemmat pedagogerna beskriver 
känner vi igen i Dovemark (2004). ”Lärarna tvingas balansera talet 
om elevers lust och inneboende kraft, med kravet på kontroll och 
ordning” (s. 158). 

Elevens vilja, en försvårande omständighet
I arbetslaget vittnas om olika situationer där de tvingas tampas med 
problem som elevens vilja och egna val förorsakar i arbetet. 
Svårigheter beskrivs vara att uppmärksamma eleverna på att deras val 
leder till konsekvenser som de har ansvar för. Det framstår vara 
problematiskt att sätta gränsen för när de skall ingripa om eleven inte 
tar sitt ansvar. I vilken mån skall eleven själv få bära konsekvenserna 
av sina val? I vilken utsträckning kan föräldrarna hållas ansvariga om 
det inte fungerar? Vissa eleverna beskrivs som krävande, 
egocentriska, avvikande och jobbiga att försöka samarbeta med. En 
stor del av resonemanget uppehåller sig vid var gränsen går för elevers 
och föräldrars ansvar för att elever klär sig så att det inte ställer till 
med problem för verksamheten. Återkommande diskuteras i vilken 
utsträckning eleven kan tillåtas drabbas av konsekvenserna av sina 
klädval. I sammanhanget ses de utmynna i att de blir blöta och fryser, 
vilket vi ser exempel på i följande dialog.
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Moa:      Men samtidigt så säger jag så, att var går gränsen … 
Någon:   Ja 
Mona:    Hur långt skall vi gå? Ska vi klä på dom? … 
Fler:       Mm …jo … jo … jo  …mm 
Lisa :     Och vad är det för årstid? Jag menar att på vintern låter 

vi ju dom inte gå ut utan mössa. Det gör vi ju inte … 
Siv:      Att, är gränsen när det börjar bli livsfarligt? Alltså, jag 

tänkte man har väl … 

Det fortsatta resonemanget upptas till stor del av väntetider som 
uppstår när elever, inte vill, eller klär sig långsamt. Det blir svårt att 
sätta gränsen för hur länge det är rimligt att vänta på dessa elever. 
Eleven framträder som en problematisk omständighet som försvårar 
arbetet, ett ytterligare exempel på företeelsen med 
omständighetsförklaringar. Arbetslaget resonerar om och i vilken 
utsträckning de kan tvinga eleverna att klä sig. Hur mycket kan skolan 
lägga sig i hur eleverna är klädda? I sammanhanget framtonar 
föräldrar som ett problem genom att de inte tar ansvar för att eleverna 
är ändamålsenligt utrustade. ”Jag tycker att det är lite galet om 
föräldrarna gör det som att, ja, men skyll dig själv då om det är blött” 
(Anna). Pedagogerna menar att det är svårt att veta vad som ligger 
bakom att elever vägrar foga sig i den ordning som krävs för att få de 
gemensamma aktiviteterna att fungera. På likartat sätt beskriver 
Håkanssons (2004) att när den institutionella ordningen tas för given 
förklaras avvikelse bero på brister hos individen.

Fritidspedagogerna konstaterar att de inte som skolan kan ställa krav 
på att alla elever skall delta. De frågar sig vad de kan göra om 
föräldrarna inte ställer upp. I jämförelse mellan fritidshemmet och 
skolan konstaterar de i arbetslaget att det är mera styrt i skolan, för att 
där finns en massa ”måsten”.  Att det är fler personer som är 
involverade i arbetet uppfattas leda till de blir uppbundna. 
Resonemanget utvecklas i vida svängar kring olika åtgärder för att 
komma till rätta med problemen som förklaras bero på föräldrarnas 
uppfostran. De ställer sig frågande till om det är deras uppgift att 
åtgärda detta. Genom dessa bortförklaringar förskjuts problemet från 
arbetslagets sfär för ansvar och handlingsmöjligheter över till 
föräldrarna. Efterhand kommer de fram till att det bästa sättet att 
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förhålla sig till problemet är att positivt förstärka och uppmärksamma 
de elever som har en fungerande klädsel och försöka undvika att 
uppmärksamma de som slarvar. De använder sig av 
situationsanpassad regi för att hantera olika problematiska situationer 
som uppstår i samband med ”klädprobelmatiken” samtidigt med att 
eleven skall kunna acceptera rådande ordning. Således löser de sig ur 
dilemmat som uppfattas uppstå i gränslandet mellan verksamhetens 
och föräldrarnas ansvar genom strategier med bortförklaringar och 
situationsanpassad regi.

Föräldramötena framhålls som det forum där de kan lyfta frågan om 
elevernas klädsel. Slit och slängsamhället, föräldrarnas ekonomi och 
modesvängarna med märkeskläder ses försätta föräldrarna i en 
brydsam situation. Elevernas val av klädsel ses skapa problem med 
den gemensamma ”utedagen”.  Syftet med dagen är att ge eleven 
möjligheter att påverka innehållet men ses inom arbetslaget förvandlas 
till ett problem kring elevens klädsel. I följande resonemang ser vi 
exempel på detta. 

Moa:   Men, ändå jag känner som när vi har utedag. Då kommer. 
Ni vet ju det finns ju några här som utan … 

Någon: Mm … 
Moa:     Utan sockar och men vad gör vi med dom? … 
Iris:     Idag, det är ju, nu drar jag alla över en kam. Det är ju 

ytterst få som har yllesockor till exempel till stövlar. Det 
förekommer. Det är vanliga frottésockor och så slänger 
man in foten. Så det har jag också slutat reagera för.  

Moa:    Nämen om vi säger att dom skall iväg och så har dom inte 
eller dom har inte ens täckbyxor på vintern. Vad skall 
man då göra?  Ska man lämna dom eller vad skall man 
göra?

Iris:       Man kan ju inte ta med dom om de har jätte tunna … 
Moa:     Då är det ju liksom så dära …   
Fler:     Många gånger … jaå … det finns ju inte att låna … vi har 

ju … jo … 
Iris:      Ibland finns det ju att låna men det är ju inte alltid det 

finns täckbyxor då
Lisa:     Och ibland sätter dom ju inte på … 
Iris:      Näe, dom vill ju inte ha alla … 
Moa:    Näe, inte låna med kläderna …  
Några: Nä … näh 



150

Moa:     Så att det är ju någonting man måste … 
Pia:       Men egentligen om man skall i väg då från fritids …  
Någon: Om man inte har rätta kläder … 
Pia:      Jo, precis då får ju, då har ju jag också som förälder ett 

ansvar. Mitt barn kan ju då inte följa med på den utflykten 
om inte mitt barn har ordentliga kläder. Mitt barn skall 
inte vara här just då.

Efter att samtalet uppehållit sig en längre tid kring klädproblematiken 
bryter Iris in och frågar om de kommer längre med den här frågan. Siv 
som för anteckningar läser upp hur hon sammanfattat träffen.

Av arbetslagets resonemang framgår att elevens inflytande, den egna 
viljan och dess val uppfattas som försvårande omständigheter i 
arbetet. De beskriver situationer där de tvingas sätta gränser för 
elevens initiativ och beteende. Problem uppstår med att avgöra var 
gränsen går mellan verksamheten, individens och föräldrarnas rätt att 
agera.  De får besvär med att avgöra vem som kan hållas ansvarig och 
vem som skall drabbas av konsekvenserna som följer med elevens 
inflytande. Arbetslaget kommer inte fram till någon lösning på 
problemet. De konstaterar snarare att arbetet med elevinflytande 
skapar ett dilemma med att elevernas initiativ och inflytande 
uppmuntras samtidigt som det stävjas. Oförmågan att lösa problemet 
kan orsakas av att gränsen för när de skall ingripa är beroende hur 
verksamheten, elever och föräldrar förhåller sig till den allmänna 
ordning som eftersträvas. Genom omständighetsförklaringar och 
bortförklaringar förskjuts lösningen på problemet utanför arbetslagets 
sfär där problemen förklaras förorsakade av elever och föräldrar. I 
Håkansson (2004) förekommer på liknade sätt företeelser med att 
problematiska villkor i arbetet förklaras bottna i förhållanden som 
ligger utanför arbetslagets påverkansmöjligheter.

Vad gäller lärararbetets villkor dominerar, inte så sällan, ett 
tänkande, som hänvisar till ett övergripande förhållande eller 
faktorer som grundläggande förklaringar till en rad konkreta 
problem t.ex. klasstorlek, brist på resurser, avsaknad av 
personal, etc. (Håkansson, 2004, s. 137).
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Sammanfattning av samtal 5 
I samtalet framgår att uttrycken ansvar, valmöjligheter och temaarbete 
används synonymt med elevinflytande. Inflytandets områden utgörs 
av ansvarsområden för den fysiska inne- och utemiljön. 
Planeringsboken och leksaker nämns som objekt liktydiga med 
elevinflytande.  Specifika områden som klassråd, ansvarsområden och 
önskemusiken framträder som avgränsningar av elevinflytandet. 
Klassrådet omtalas som en övergiven arena för elevinflytande och 
vittnar om en individualisering av demokratibegreppet. Specifika och 
perifera områden framträder som symboler för inflytandets innehåll. I 
arbetslagets process med att utforma elevinflytande marginaliseras 
dess innehåll genom målförskjutning till springärtor och 
önskemusiken. Olika företeelser som sammankopplas med 
elevinflytande tas som intäkt för att eleverna har inflytande samtidigt 
som den bakomliggande innebörden styrs av pragmatiska motiv. Detta 
kan bottna i att de inom arbetslaget undviker konfrontation mellan 
olika föreställningar om inflytandets innebörd genom att avstå från 
vissa klargöranden i samtalet. Däremot råder ett omvänt förhållande 
till eleven, som blir samtalets huvudperson genom 
omständighetsförklaringar och därigenom framstår som en 
problematisk omständighet. Elevernas initiativ, vilja och val ses skapa 
problem i arbetet med elevinflytande. Frågan om elevinflytande 
förvandlas genom samtalet till en ordningsfråga för det dagliga 
arbetet.  Svårigheter med gränsdragningen för ansvarsfrågor mellan 
pedagogen, eleven och föräldrar framträder som ett dilemma i arbetet. 
I sammanhanget uppmärksammas elever och föräldrar som hindrande 
faktorer samtidigt som pedagogerna bortser ifrån arbetslagets egen roll 
i sammanhanget. Sammantaget framträder i samtal fem, sju strategier 
med hur elevinflytande formas av pedagogerna. I kollegiesamtalet 
visar företeelser med begreppsneutralisering, begreppsväxling,
situationsanpassad regi, målförskjutning, selektiv uppmärksamhet,
omständighetsförklaringar och bortförklaringar.

I redovisningen av samtal fem har även framgått att vissa av de 
empiriska begrepp som identifieras kan kännas igen i andra studier. 
Dovermark (2004) beskriver företeelser som påminner om 
målförskjutning där elevinflytande förvandlas till ordningsfrågor, 
vilket vittnar om en pragmatisk syn på elevens inflytande när de 
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avvägs mot krav på att upprätthålla rådande ordning. Företeelser med 
begreppsneutralisering påminner om resultat i Dovemark (2004) och 
Gustavsson (2003) där begreppet tema används utan att dess innebörd 
tilldelas en gemensam betydelse. Genom selektiv uppmärksamhet
formas elevens inflytande till en individuell angelägenhet vilket 
omvittnas på liknade sätt i Dovemark (a.a.). Företeelsen med 
omständlighetsförklaringar, där elever framställs som en problematisk 
omständighet finner vi även i Håkansson (2004) och Dovemark (a.a.).  
Problem med att uttryck som inte svarar mot den praktik de refererar 
till och som i samtalet hanteras av pedagogerna genom 
begreppsväxling omvittnas även i Håkansson (a.a.). Med andra ord, 
finner jag att merparten av de strategier som identifierats genom 
empiriska begrepp i studien finns i samtal fem. 
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Sammanfattande resultatredovisning 

I texterna framträder tre huvudspår med begrepps-, uppmärksamhets- 
och problemförskjutning. I dessa huvudspår framtonar även mönster 
som illustrerats genom empiriska begrepp. I den följande texten har 
mönster i samtal ett till fem sammanfattas under rubriker för de tre 
huvudspåren. I texterna har det även funnits ”lösa trådar” som inte 
bedömts ge tillräcklig vägledning för att identifieras som mönster. Det 
har exempelvis lett till att företeelsen med begreppsneutralisering 
förekommer som mönster i samtal ett, två och fem men inte i övriga 
samtal. Detta utesluter inte att företeelsen med begreppsneutralisering 
kunnat anas i övriga samtal men har inte bedömts bilda ett urskiljbart 
mönster. Hur dessa mönster framträder i samtalen framgår av tabell 5, 
sidan 155. 

Begreppsförskjutning
I huvudspåret med begreppsförskjutning finns exempel på mönster 
med begreppsneutralisering, praktisk begreppsladdning och 
begreppsväxling.

Begreppsneutralisering (a) kännetecknas av att de begrepp som 
används för elevinflytande neutraliseras i samtalen. Begreppen 
”minglar” runt i samtalen utan att de tillskrivs en gemensam innebörd. 
När elevinflytande förknippas med innebörden i läroplanens 
intentioner eller med pedagogens informella läroplan förskjuts 
begreppets betydelse genom att neutraliseras. Företeelsen framträder 
som mönster i samtal ett, två och fem. 
Praktisk begreppsladdning (b) kännetecknas av att gemensamma 
begrepp laddas med olika specifika innebörder när de sammankopplas 
med sitt praktiska sammanhang. När pedagogerna talar om den egna 
verksamheten laddas begreppen med en specifik innebörd som 
förskjuter dess betydelse. Företeelsen framträder som mönster i samtal 
ett och tre.
Begreppsväxling (c) kännetecknas av att begrepp för elevinflytande 
växlas till praktikanpassade uttryck när det förbinds med sitt praktiska 
sammanhang. I samtal ett och fem ser vi exempel på att begreppet 
bestämma i talet om elevinflytande byts till ansvar när det 
sammankopplas med sin praktiska tillämpning. Av samtal två framgår 
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att de väljer begreppet bestämma när det ses svara mot rådande 
förhållande i praktiken, trots att arbetslaget är eniga om att påverka är 
ett begrepp som bättre speglar läroplanens intentioner med 
elevinflytande. Sålunda innebär begreppsväxlingen att pedagogerna 
förskjuter innebörden av elevinflytande genom att växla begrepp. 
Växlingen sker när uppmärksamheten skiftar från arbetslagets tal om
elevinflytande till tal om konkreta handlingar i arbetet med 
elevinflytande. Företeelsen framträder som mönster i samtal ett, två, 
tre och fem 

Uppmärksamhetsförskjutning
I huvudspåret med uppmärksamhetsförskjutning finns exempel på 
mönster med situationsanpassad regi, målförskjutning och selektiv 
uppmärksamhet. Mönstren framträder i varierad omfattning i samtal 
två till fem.

Situationsanpassad regi (d) används av pedagogen i de situationer där 
elevens agerande riskerar att leda till att arbetet med elevinflytande 
faller utanför normen med vad som uppfattas vara rimligt. Avgörande 
för hur den pedagogiska situationen regisseras styrs av 
kunskapsområdets karaktär eller pedagogens bedömning av elevens 
förmåga att agera inom ett tänkt pedagogiskt scenario. Med stöd av en 
situationsanpassad regi lotsar sig pedagogen förbi problematiska 
situationer som leder till att uppmärksamheten förskjuts från problem 
där enskilda elevers praktik avviker från ett rimligt utfall. Företeelsen 
visar sig som mönster i samtal tre och fem. 
Målförskjutning (f) kännetecknas av att elevinflytandets innebörd 
marginaliseras i periferin av läroplanens intentioner när det 
uppmärksammas till sitt innehåll eller som process. Elevinflytande 
framträder i samtalet på ett sådant sätt att det förskjuts till ett 
oväsentligt innehåll eller sammanhang i förhållande till läroplanens 
mål. Företeelsen visar sig i samtal fyra och fem.  
Selektiv uppmärksamhet (e) kännetecknas av att de på arbetslagsnivå 
eller att den enskilde pedagogen väljer vilka aspekter de 
uppmärksammar när de talar om elevinflytande. I samtalet om 
elevinflytande förskjuts dess innebörd beroende på vad de tar fasta på 
eller väljer att bortse ifrån. Företeelsen framträder som mönster i 
samtal två till fem. 
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Problemförskjutning
I huvudspåret med problemförskjutning framträder mönster med 
omständighetsförklaringar och bortförklaringar. Mönstret med 
bortförklaringar förekommer i alla fem samtal och mönstret med 
omständighetsförklaringar visar sig i samtal två, tre och fem. 

Omständighetsförklaringar (g) kännetecknas av att problematiska 
omständigheter kring eleven förklaras orsaka de svårigheter som 
uppstår i arbetet med elevinflytande. I samtalet förskjuter pedagogerna 
förklaringar till problem i arbetet med elevinflytande som förorsakade 
av omständigheter, vilka kan förknippas med den enskilde eleven eller 
eleverna som grupp. Företeelsen visar sig i samtal två, tre och fem. 
Bortförklaringar (h) kännetecknas av att problematiska situationer 
förklaras vara orsakade av händelser bortom det egna 
handlingsutrymmet. Det kan exempelvis beröra en uppifrån eller 
utifrån kommande styrning som uppfattas skapa problem i arbetet med 
elevinflytande. Det kan även röra sig om problem som förknippas med 
föräldrar. Det vill säga, i samtalet förskjuts problem genom att 
förklaras vara orsakade av händelser som ligga bortom arbetslagets 
ansvarsområde. Företeelsen visar sig som mönster i alla fem samtal. 

I tabell 5 illustreras hur mönstren framträder i samtal ett till fem.
Tabell 5 Översikt av empiriska begrepp som används i kollegiesamtal 1-5 

HUVUDSPÅR MÖNSTER SAMTAL 
1

SAMTAL 
2

SAMTAL 
3

SAMTAL 
4

SAMTAL 
5

Begrepps- 
neutralisering * * *
Praktisk 
begreppsladdning * *

Begrepps- 
förskjutning 

Begreppsväxling * * * *
Situationsanpassad 
regi * *
Målförskjutning * *

Uppmärk- 
samhets-
förskjutning 

Selektiv
uppmärksamhet * * * *
Omständighets- 
förklaringar * * *Problem-

förskjutning 
Bortförklaringar * * * * *

 * Förekommer i samtalet 
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Diskussion

Diskussionen syftar till att fördjupa förståelsen för hur elevinflytande 
formas genom kollegiesamtalet. Under rubriken diskuteras de 
diskurser som illustreras genom de empiriska begreppen. Här 
påminner jag om att dessa begrepp skall förstås som preliminära. Ett 
visst begrepp kan ändra nivå och det kan även förhålla sig så att ett 
begrepp kan växla nivå till övriga begrepp. Beroende på utgångspunkt 
i ett perspektiv kan det i ett annat ses som överordnat. 
Begreppsneutralisering kan exempelvis avse enskilda yttranden 
samtidigt som det ur ett övergripande perspektiv kan tolkas vara en 
effekt av praktisk begreppsladdning eller målförskjutning. Det är i 
första hand företeelserna bakom begreppen och inte begreppen i sig 
som är intressanta. Begreppen är situationsbundna i den meningen att 
de är förenade med specifika mönster i texterna.

Ett alternativ till att arbeta med approximativa begrepp vore att 
precisera begreppen genom tydliga definitioner. Vid försök att 
utveckla mer solida begrepp fanns en gräns för där de tycktes förlora 
kontakten med de företeelser de avsåg illustrera. Inom ramen för 
studien avsåg jag i första hand att beskriva och försöka förstå hur 
elevinflytande formas via kollegiesamtal vid en skola under en viss 
tidsperiod. Mot bakgrund av detta ser jag det vara rimligt att redovisa 
diskurserna med den osäkerhet som råder kring de empiriska 
begreppen. Dörren hålls därmed öppen för att i ytterligare studier 
kunna pröva och justera begreppen för att precisera processer 
varigenom sociala företeelser konstrueras i pedagogiska sammanhang. 
Håkansson (2004) finner att det är problematiskt att inpassa 
svårfångade komplexa fenomen i språkliga formuleringar ”… en 
kringgående rörelse kan vara mera framgångsrik än att försöka sig på 
direkta definitioner” (s. 89). Med stöd av metaforer gör Håkansson i 
sin studie en ”kringgående rörelse” för att fånga komplexiteten i 
företeelser inom lärarnas yrkeslandskap. På liknande sätt använder jag 
mig av empiriska begrepp för att fånga de mönster som kan skönjas i 
texterna.

Resultatens trovärdighet hänger samman med hur data konstruerats, 
analyserats och tolkats. I resultatkapitlet har läsaren kunnat följa den 
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analys och tolkningsprocess som ligger till grund för detta. Läsaren 
har inbjudits att kunna iaktta spåren av mitt analys- och 
tolkningsarbete. Samtidigt har jag redovisat hur jag argumenterat mig 
fram till mina tolkningar. Det innebär att läsaren haft insyn i de 
bakomliggande processerna med att konstruera data. Det vill säga, 
trovärdigheten ligger i betraktarens ögon.

Utöver detta har resultatens trovärdighet prövats av en extern elev och 
de tre externa pedagoger. Eleven kände igen sig i resultatet och 
kommenterade detta med:

Det är precis så här det är, lärarna träffas i arbetslag en timme 
i veckan och sedan gör var och en precis som den vill. 
(Jenny)

Även pedagogerna kunde känna igen sig i samtalen vilket följande 
citat visar: 

Precis så här är det. Man har suttit i oändliga samtal som inte 
lett framåt. (Eva) 
Man känner igen sig i samtalen. Man enar sig mot ledningen 
och tar för givet att uppifrån kommande initiativ inte är bra. 
Man är intresserad av att prata om det man gör i 
klassrummet. Det är det som är det viktiga. (Agneta)
Det här pågår varje dag, varje rast. Jamen visst, när det 
bränns byter man ämne. Jag får en aha-upplevelse när jag 
läser samtalen. Är vi i skolans värld rädda för kärnfrågor? Så 
är det nog, därför att man är mån om att var sams på ytan. 
(Rebecka) 

För en ytterligare prövning av de huvudresultat som sammanfattats i 
de empiriska begreppen diskuteras dessa i relation till studiens 
teoretiska ram och Håkanssons (2004). Att jag välja Håkanssons 
hänger samman med att författaren i sin studie har utvecklat teoretiskt 
grundade pedagogiska begrepp för att beskriva lärarnas arbete. I 
föreliggande studie har jag utvecklat pedagogiska begrepp som är 
empiriskt förankrade. Finns det beröringspunkter mellan begreppen i 
dessa studier? Hur står sig de empiriska begreppen i förhållande till 
studiens teoretiska ram?   
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Som tidigare påpekats finns hur-frågan i fokus och vad-frågan i 
bakgrunden, vilket återspeglar den process jag själv genomgått i 
arbetet med att analysera texterna. I det första mötet med texterna 
framträdde hur-frågan vagt och vad-frågan var dominerande. Under 
det successiva analysarbetet bleknade vad-frågan för att nästan 
upplösas och hur-frågan hamnade i förgrunden. Det är svårt att sätta 
fingret på vad som egentligen hände under analysarbetet men jag 
överraskades av att bakgrunden i texterna plötsligt framträdde som 
förgrund. Fortsättningsvis diskuteras de empiriska begreppen. 

Berger och Luckmann (1979) menar att mänsklig kunskap utvecklas, 
vidarebefordras och bevaras i sociala situationer.  Det är viktigt att 
förstå de processer varigenom detta sker. I studien framträder i 
processen med att konstruera elevinflytande tre huvudspår med hur 
elevinflytande formas i kollegiesamtalen. Dessa har identifierats med 
de empiriska begreppen begreppsförskjutning, uppmärksamhets-
förskjutning och problemförskjutning. I studien framkommer att det i 
dessa huvudspår framträder mönster med variationer på hur de 
samtalar om elevinflytande. I den följande diskussionen behandlas de 
tre huvudspåren med tillhörande mönster. 

I det första huvudspåret, benämnt som begreppsförskjutning, visar 
studien att det finns olika mönster i huvudspåret med hur de samtalar 
om elevinflytande. Dessa varierar beroende av begreppens närhet till 
läroplanen eller pedagogernas föreställningar.

I samtalen framträder ett mönster med begreppsneutralisering som 
urholkar begreppens innebörd mening. Processen sker huvudsakligen i 
två riktningar. I den ena riktningen neutraliseras elevinflytande när 
begreppen återspeglar läroplanens intentioner. I den andra riktningen 
neutraliseras begreppen när elevinflytande förbinds med den enskilde 
pedagogens föreställningar. De uttryck som framstår som ”laddade” 
med intentioner accepteras i den stund de frikopplas från läroplanen 
eller den enskilde pedagogen. I samtalen tillförs ständigt nya begrepp 
som inte tas emot av arbetslaget och där begreppen ”minglar” runt 
utan att dess symbolvärden tillåts framträda. Mönstret upprepar sig när 
elevinflytande sammankopplas med läroplan, områden, objekt eller 
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normer. Uttryck för elevinflytande som accepteras i samtalen ikläds 
vaga formuleringar och övervakas för att inte inskränka pedagogens 
manöverutrymme och möjligheter att tolka läroplanens intentioner 
visavi den egna praktiken.

Genom neutraliseringen av begreppen har fältet lämnats fritt för den 
enskilde att konstruera elevinflytandets innebörd. Därmed undviks att 
gemensamma definitioner framstår som hinder för den enskildes 
möjligheter att tolka och aktivera läroplanens intentioner. Företeelsen 
är särskilt tydligt i samtal ett och två för att klinga av i de efterföljande 
samtalen men återuppstår i samtal fem. Det kan tolkas som att 
pedagogerna med vissa mellanrum försäkrar sig om att 
begreppsneutraliseringen finns att tillgå som ett redskap för att bevaka 
den enskildes tolkningsföreträde. Samtalet får funktionen av en frizon 
där intentioner neutraliseras. Berg (2003b), använder uttrycket 
”frirum” som ger uttryck för att skolutveckling handlar om att 
pedagogerna skall upptäcka och erövra ”frirummet” mellan 
uppdragets yttre gränser, reglerat av lagar och förordningar och dess 
inre gränser som regleras av rådande kultur. Resultaten i föreliggande 
studie tyder snarare på att pedagogerna neutraliserar uppdragets yttre 
och inre gränser för att undvika att binda sig vid läroplanens eller 
andras intentioner.

Samtalsmönstren med begreppsneutralisering kännetecknas av en 
”systematisk förvrängd kommunikation” (Habermas, 1996, s. 101). 
Det innebär att pedagogerna i ett led strävar efter en gemensam 
förståelse av elevinflytande där processen kännetecknas av ett 
kommunikativt handlande. I ett andra led, kännetecknas processen av 
ett strategiskt handlande där de på arbetslagsnivå neutraliserar 
läroplanens eller kollegornas intentioner. På så vis förvrängs 
kommunikationen och där det finns ansatser att uppnå en gemensam 
förståelse undviks detta genom begreppsneutralisering. I Habermas 
teorier (a.a.) kan mönstret kännas igen som ett omedvetet förtäckt 
strategisk handlande. Genom kollegiesamtalen bevaras med hjälp av 
begreppsneutralisering det egna tolknings- och handlingsutrymmet. 
Således pågår parallellt med processen att konstruera elevinflytande 
samtidiga processer där överenskommelser på arbetslagsnivå 
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neutraliseras genom en systematisk förvrängning av 
kommunikationen.

Mönstret med praktisk begreppsladdning framträder när pedagogen 
riktar uppmärksamheten mot sin egen verksamhet. Det innebär att 
begreppen laddas med betydelser som återspeglar företeelser som 
hon/han känner igen. Med utgångspunkt i Berger och Luckmanns 
(1979) kan företeelsen förstås som en effekt av att pedagogernas 
commonsense-kunskaper ligger till grund för förståelsen av 
verksamheten. Detta tar sig uttryck i att begreppen tillförs en 
verksamhetsförankrad laddning. Modifieringen av begreppen genom 
praktisk laddning återskapar betydelser där arbetsförhållanden och 
rutiner i arbetet kan kännas igen. Det kräver i sin tur att begreppen inte 
är upplåsta i kollektiva tolkningar. Enligt Bakhtin (i Wertsch, 1991) är 
språket laddat med betydelser som låser utrymmet att formulera sig i 
samtal. Individen tvingas att erövra orden och göra dem till sina egna 
genom att relatera orden till det faktiska sammanhang man refererar 
till. På liknade sätt, menar jag att pedagogerna använder sig av 
praktisk begreppsladdning när de förskjuter begreppens innebörd i 
riktning mot den praktik de refererar till. Bakhtin (a.a.) menar att i 
samtalet möts olika intentioner inbäddade i ett gemensamt språk. I det 
perspektivet kan praktisk begreppsladdning förstås vara ett uttryck för 
att pedagogerna modifierar begreppen för kunna referera till ett 
faktiskt pedagogiskt sammanhang de känner igen.

Genom begreppsväxling förskjuts begreppens betydelse när 
uppmärksamheten skiftar från arbetslaget till ett sammanhang som 
refererar till en pedagogisk situation utanför arbetslaget. Begreppen 
växlas för att anpassa vokabulären till ett faktiskt sammanhang. 
Processen verkar även i andra riktningen, det vill säga, de begrepp 
som återspeglar pedagogens sammanhang byts ut på arbetslagsnivå. 
Växlingsprocessen tycks ske utan att arbetslaget reflekterar över 
företeelsen. I samtal ett och fem ser vi exempel på att begreppet 
bestämma växlas till begreppet ansvar när de i samtalet relaterar till ett 
känt sammanhang. I samtal två framkommer att begreppet påverka 
växlas mot begreppet bestämma. Detta trots att de i arbetslaget 
samtidigt enas om att begreppet påverka återspeglar läroplanens 
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intentioner. Det vill säga, de växlar de till ett begrepp som uppfattas 
svara mot rådande förhållanden.

Enligt Berger och Luckmann (1979) fyller samtalen en viktig funktion 
med att kunna ”prata igenom” olika erfarenheter för att dessa skall 
kunna ”objektiveras som en verklighet i ens medvetande” (s. 178). 
Företeelsen med begreppsväxling är ett uttryck för att språket inte 
räcker till när de samtalar om sina yrkeserfarenheter. När 
intentionerna inte korresponderar med företeelser växlar de till 
begrepp som kan relateras till den egna verksamheten. Alternativt 
laddas begreppen med ett innehåll som svarar mot det faktiska 
sammanhang de refererar till. Kollegiesamtalet får funktionen av ett 
språklaboratorium där pedagogerna modifierar begreppen för att göra 
det möjligt att kunna relatera till ett sammanhang som inkluderar den 
verksamhet de befinner sig i. ”En bristande överensstämmelse, av mer 
varaktigt och omfattande slag, mellan begreppen och de företeelser de 
refererar till leder till förändringar antingen av vokabulären eller 
praktiken” (Håkansson, 2004, s. 131). Här delar jag Håkanssons 
uppfattning med att det finns brister i pedagogernas yrkesspråk som 
gör det svårt att beskriva komplexiteten i arbetet. Företeelsen med 
begreppsväxling kan förstås som en strategi med att förändra 
vokabulären för att kunna relatera till faktiska företeelser i 
verksamheten.

I det andra huvudspåret med uppmärksamhetsförskjutning visar 
studien att det finns olika mönster inom huvudspåret med hur 
pedagogerna samtalar om elevinflytande. Under denna rubrik 
diskuteras mönster som situationsanpassad regi, selektiv 
uppmärksamhet och målförskjutning.

Situationsanpassad regi används i det praktiska yrkesutövandet när 
det pedagogiska sammanhanget, ofta på ett problematiskt sätt, avviker 
från läroplanens intentioner eller rådande rutiner. Detta mönster 
framträder i samtalen som en handlingsstrategi för att forma 
elevinflytandets innehåll och gränser utifrån hur de värderat elevens 
förmåga att agera i ett tänkt scenario. Elevinflytandet begränsas och 
preciseras beroende av vilka aktiviteter som bedrivs och vilken elev 
det gäller. De elever som bedöms klar sina arbetsuppgifter och tar det 
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ansvar som krävs tilldelas ett större mått av inflytande.  De elever som 
på olika sätt uppfattas ha det ”svårt” i skolan styr pedagogerna 
däremot i högre utsträckning över och vad de får bestämma om. 
”Svaga” elever får sällan utöva inflytande på grund av att de inte 
hinner med de obligatoriska arbetsuppgifterna och får sällan välja sina 
arbetsuppgifter. Genom situationsanpassad regi undviks att situationen 
går över styr. Regin av situationen kan bestå i att pedagogerna ser 
”mellan fingrarna”, de bortser ifrån att vissa elever inte lever upp till 
normen med att ”göra färdigt” eller att eleverna inte ges tillfälle att 
utöva inflytande. Möjligheten till ett inflytande ökar när inflytandets 
objekt har en svag koppling till undervisningen eller då inflytandet 
avgränsas till specifika objekt (planeringsboken) eller företeelser 
(önskevälja) inom ramen för lektioner, undervisningen eller vid 
klassråd.

I samtalen framkommer att de genom den situationsanpassade regin 
lotsar sig förbi ett till synes olösligt dilemma genom att å ena sidan 
kompromissa med att upprätthålla en fungerande ordning och å andra 
sida minska eller utesluta elevernas inflytande. Företeelsen blir synlig 
när elever tangerar gränserna för vad som är normativt acceptabelt. I 
Berger och Luckmann (1997) kan situationen kännas igen som 
”konsistensproblemet” där individen, det vill säga pedagogen, 
modifierar situationen eller relationen till eleven för att lösa 
problemet.

Selektiv uppmärksamhet innebär att pedagogerna förhåller sig 
selektivt till vad de uppmärksammar i processen med hur de formar 
elevinflytande. Elevernas påpekande om bristande möjligheter att 
utöva inflytande förskjuts i samtalen till att handla om dilemman som 
pedagogerna själva upplever. Resultat som berör elevernas bristande 
inflytande över arbetsuppgifter och vid samlingen lämnas utanför 
diskussionen. De bortser från att en majoritet av eleverna inte anser 
sig få vara med och bestämma vid kollektiva beslut. Däremot tar de 
fasta på att eleverna ger uttryck för att de är delaktiga när det gäller 
individuella beslut. Utifrån denna information drar de sedan slutsatsen 
att eleverna är nöjda. Klassråden berörs men passerar i samtalen utan 
att få någon större uppmärksamhet. Pedagogerna riktar primärt sin 
uppmärksamhet mot den del i arbetet som innefattar mötet med 
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eleven. Det som sammanhänger med verksamhetens mål och med att 
dokumentera verksamheten framstår ha en underordnad betydelse. 
Lärandebegreppet uppmärksammas i resonemang som knyter an till 
skolans styrdokument för att försvinna när skolplanens texter inte 
finns med i resonemanget. I samtalen överges eller omtolkas elevernas 
föreställningar. Pedagogerna förhåller sig i samtalen selektiva till 
vilken information och vilka aspekter av elevinflytande de tar fasta på 
eller låter passera.  

Berger och Luckmanns (1979) begrepp ”semantiska fält” kan i 
sammanhanget ses innebära att pedagogerna har byggt upp en 
kunskapsbank med språkliga objektifieringar som skapar en 
meningsfull ordning i de rutinhändelser som hör samman med det 
dagliga arbetet. Det semantiska fältet har byggts upp genom 
pedagogernas biografiska och historiska erfarenhet som blir styrande 
för vilka intentioner som tas tillvara. I studien finner jag att elevernas 
föreställningar överges eller omtolkas för att selektivt passa in i den 
rådande ordningen för att handskas med händelser i det dagliga 
arbetet. Utifrån Berger och Luckmanns teori kan den selektiva 
uppmärksamheten ses vara en strategi för att välja bort de aspekter av 
elevinflytande som inte passar in i pedagogernas biografiska och 
historiska erfarenheter av hur en fungerande verksamhet kan 
upprätthållas. Genom att modifiera elevernas uppfattningar kan de 
vidmakthålla rådande rutiner. Det vill säga i samtalet med att 
konstruera elevinflytande pågår samtidigt en dialog med det 
semantiska fältet där den historiska rösten, som även Bakhtin 
beskriver, gör sig påmind. 

Målförskjutning innebär att elevinflytandets innehåll och processer 
genom strategiska handlingar marginaliseras i förhållandet till 
läroplanens mål. Den praktiska innebörden av elevinflytande 
resulterar i att eleverna får inflytande över beslutsprocesser och 
innehåll som förskjuts till ordningsfrågor i anslutning till 
rastaktiviteter, utomhusmiljö eller undervisning. Elevernas inflytande i 
relationen till skolkamraterna förklaras vara en fråga som hör hemma 
under målen för skolans värdegrund, vilket resulterar i att 
elevinflytande separeras från skolans demokratiska mål. Företeelsen 
med målförskjutning leder till att elevens inflytande avgränsas till 



164

specifika situationer som frikopplats från sitt demokratiska 
sammanhang. Att värdegrundsfrågor avgränsas till ordningsfrågor kan 
även kännas igen i Håkansson (2004) som menar att den ”moral” som 
utvecklas inom institutionerna är förbunden med att upprätthålla den 
ordning som gäller. ”Hur man skall uppträda och behandla andra 
människor behandlas snarare som en ordningsfråga än att utveckla ett 
etiskt grundat förhållningssätt” (s. 157).

Ur Berger och Luckmanns perspektiv (1979) kan företeelsen med 
målförskjutning ses som en indikation på att pedagogerna i första hand 
anstränger sig för att förmedla och upprätthålla en institutionell 
ordning. De aktiviteter som förknippas med elevinflytande kan förstås 
vara ett uttryck för att frågan om elevinflytande finns integrerad i en 
parallell process med att vidmakthålla rådande ordning. 
Marginaliseringen av aktiviteterna med elevinflytande kan tolkas vara 
en handlingsstrategi för att upprätthålla rådande ordning genom att 
kontrollera inflytandets villkor och gränser (jmf. Danell, m.fl. 1999). 
Genom målförskjutning försäkrar sig pedagogerna om att behålla 
kontrollen över de kunskaper som förmedlas. På så vis kan de 
säkerställa att kunskaperna som förmedlas har sin legitimitet inom den 
diskurs de företräder. Företeelsen kan även tolkas innebära att 
kontrollen över elevens inflytande hänger samman med hur 
inflytandet över verksamheten kommer att fördelas mellan pedagoger 
och elever. Det vill säga, i processen med att forma elevens inflytande 
pågår samtidiga processer med att upprätthålla rådande ordning 
mellan lärarens och elevens inflytande. I samtalen visar det sig att 
elevens inflytande exkluderas från pedagogens ansvarsområde genom 
strategiska talhandlingar som förpassar elevinflytandet i marginalen 
av skolans mål. Eleverna tilldelas ett eget ansvarsområde där 
inflytandet har förvandlas till ordningsfrågor. I processen med att 
forma elevinflytande pågår sålunda även en process med att skilja 
pedagogernas arena från elevinflytandet samtidigt som det upprättas 
en arena för elevens inflytande.   

I huvudspåret med problemförskjutning framträder samtalsmönster 
som omständighetsförklaringar och bortförklaringar.
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Omständighetsförklaringar framträder som olika problematiska 
omständigheter vilka anses hänga samman med begränsningar i 
elevens förmåga och förståelse. Även elevens förväntningar uppfattas 
som en försvårande omständighet i arbetet och förklaras bottna i att 
vissa elever inte tar ansvar eller vill utöva inflytande. Valfriheten som 
följer med elevinflytande uppfattas skapa problem för de elever som 
har svårigheter med att välja. Eleverna ses förorsaka bekymmer 
genom att självmant begränsa sina valmöjligheter genom att inte ta till 
vara det inflytande som står till buds. Elever beskrivs stå inför en 
övermäktig situation av individuella val där vissa uppfattas lyckas och 
andra misslyckas. Omständighetsförklaringarna klargörs hänga 
samman med elevernas varierande förutsättningar att hantera 
individuella val, överblicka beslut och bära dess konsekvenser. 
Misslyckanden i arbetet med elevinflytanden framställs orsakade av 
individuella omständigheter på elevnivå.

Med utgångspunkt i Berger och Luckmanns (1979) teori kan 
omständighetsförklaringarna ses som ett uttryck för att det i samtalen 
pågår parallella processer för att legitimera och upprätthålla rådande 
verksamhet. Via legitimeringsprocessen konstrueras förklaringar som 
ger den rådande ordningen en ”kognitiv giltighet” där problemen 
förklaras förorsakade av de omständigheter som hänger samman med 
eleven som individ. Berger och Luckmann (a.a.) understryker att 
legitimeringsprocessen både har ett normativt och förklarande inslag. 
Det kan i sammanhanget förstås innebära att pedagogerna genom 
omständighetsförklaringarna utvecklar giltiga förklaringar för att 
upprätthålla den norm som ligger bakom rådande ordning. Således 
pågår i samtalen med att forma elevinflytande samtidigt processer 
med att legitimera den institutionella ordningen, detta genom att ge 
dess ”praktiska imperativ en normativ värdighet” (Berger & 
Luckmann, a.a, s. 112).

Bortförklaringar vittnar om en återkommande företeelse där orsakerna 
till uppkomna problematiska situationer förläggs utanför arbetslaget. 
Förklaringar förknippas med skolans organisatoriska nivå, föräldrarna, 
resursbrister eller med en bristfällig läroplan. Även möjligheten att 
åtgärda dessa problem förläggs utanför arbetslaget. Särskilt 
problemfyllt framställs de faktorer vara som förklaras vara 
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förorsakade av verksamhetens formella styrning. Mängden 
prioriterade mål uppfattas försvåra arbetslagets samtal. De finner det 
svårt att avgränsa de sammanhang målen ingår i och har även 
bekymmer med att hålla isär vilka mål de diskuterar. Vardagliga 
problem i arbetet blir vanskliga att passa in i diskussioner om skolans 
mål efter en given ”dagordning”. Att dokumentera arbetet ses stjäla tid 
och uppmärksamhet från eleverna och samtalen uppfattas ledas in på 
sidospår kring procedurfrågor kring dokumentationen. De förhåller sig 
tveksamma till att arbetet med att dokumentera verksamheten och att 
samtala enligt en uppifrån angiven ordning kommer att utveckla 
verksamheten.

Förekomsten av bortförklaringar kan utifrån Berger och Luckmanns 
tankegångar ses bottna i att pedagogerna strävar efter att reducera 
risken för egna statusförluster. Problemen förklaras ligga bortom det 
egna institutionella uppdraget och förskjuts till skolan som 
organisation. Berg (2003b) skiljer mellan skolan som organisation och 
institution. Erixon (2003) beskriver att dessa skillnader består i att ”… 
organisationen står för en formell styrning och institutionen skola, 
med vilket historia och tradition är intimt förbundet, för en informell 
styrning” (s. 175). Bortförklaringar som förknippas med skolan som 
organisation menar jag kan förstås som en handlingsstrategi för att 
bevara en tradition där rådande förhållanden legitimeras med hjälp av 
bortförklaringar. Dessa blir i sammanhanget en del av skolans 
informella styrning.  Företeelsen kan ses vara ett uttryck för ännu en 
parallellprocess som pågår samtidigt med att pedagogerna konstruerar 
elevinflytande.

Avslutande diskussion 
Kollegiesamtalen om elevinflytande kännetecknas både av att vara 
framåtsträvande och tillbakabildande. I processen med att forma 
elevinflytande framträder samtidigt parallella processer med att 
upprätthålla den institutionella ordningen. Elevinflytande formas 
genom att eleverna integreras, involveras och kollektivt engageras i 
skolans arbete. I samma andetag exkluderas, marginaliseras och 
individualiseras inflytandet. Framåtsträvanden möts av neutraliserande 
processer. Samtidigt som arbetslaget har prioriterat frågan om 
elevinflytande så upphävs ansatsen genom kollegiesamtalet. Mål i 



167

läroplanen och lokalt uppsatta mål med elevinflytande neutraliseras 
eller ställs åt sidan.  

Genom samtalen skapas en frizon där bakomliggande intentioner 
förlorar sin laddning. I samtalen används en repertoar av strategier för 
att bevaka zonens neutralitet på arbetslagsnivån. Genom 
kollegiesamtalet övervakar och kontrollerar pedagogen sitt tolknings- 
och handlingsutrymme för elevinflytande visavi den egna praktiken. 
Eleverna tilldelas inflytande samtidigt som denna zon regleras och 
kontrolleras genom anvisningar för arbetsformer, objekt och specifika 
områden. Samtidigt som pedagogerna tilldelar eleverna inflytanden 
strävar de att kontrollera zonen för elevens inflytande.

I förhållande mellan skolans formella styrning och kollegiesamtalet 
verkar en hindrande, det vill säga, en prohibitiv kraft som neutraliserar 
läroplanens och arbetslagets kollektiva intentioner. I förhållande 
mellan den enskilde pedagogen och skolans informella styrning verkar 
en progressiv kraft. Genom repertoaren av handlingsstrategier laddas 
den frizon som uppstått på arbetslagsnivå med intentioner om hur 
elevinflytande skall passas in i sitt sammanhang. Hur elevinflytande 
kommer att utformas är beroende av hur pedagogerna använder sina 
omedvetna strategier. För vissa elever integreras elevinflytandet i 
skolarbetet och för andra marginaliseras det.

I fältet mellan progressiva (framåtsträvande) och prohibitiva 
(hindrade) krafter utvecklas institutionella paradoxer som ständigt gör 
sig påminda. I studien har vi kunnat följa hur elevinflytandets 
paradoxer genom kollegiesamtalen främjat och samtidigt motverkar 
utvecklingen av elevinflytande. Paradoxerna tycks oundvikligt skapas 
och återskapas genom kollegiesamtalen. Pedagogernas 
handlingsstrategier med begrepps-, uppmärksamhets- och 
problemförskjutning vittnar om att paradoxerna utvecklats ur 
motsägelsefulla institutionella omständigheter. Företeelsen kan kännas 
igen i Håkansson (2004) som ger utryck för att det institutionella livet 
präglas av motsättningar och hur de kan hanteras. Författaren menar 
att det huvudsakligen finns två alternativa förhållningssätt att hantera 
motsättningarna, vilket består i att de förnekas och införlivas i ett 
harmoniserande perspektiv eller att de tas som en utmaning för att 
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undersöka befintliga handlingsmöjligheter. Jag finner att institutionen 
i sina grundvalar är paradoxal (se Berger & Luckmann, 1979) vilket 
innebär att dess grundvalar präglas av att vara disharmonierande. På 
mikrosociologisk nivå har jag genom studien uppmärksammat hur ett 
arbetslag återkommande söker lösa motsägelser som finns inom den 
institutionella miljön. I motsats till Håkansson menar jag att 
pedagogerna inte kan eliminera motsättningarna genom att förneka 
eller införliva dem, vilket innebär att paradoxerna kvarstår. 
Visserligen kan pedagogerna förändra situationen inom institutionen. 
Däremot kan de inte förändra de institutionella grundvalarna, under 
förutsättning att de inte upplöses (se Berger & Luckmann, a.a.). 
Studien pekar snarare på att pedagogerna har utvecklat en repertoar 
med handlingsstrategier för att parera de institutionella paradoxerna.

Blossing menar att ”… arbetslagen samarbetar om att bevara varje 
lärarindivids självstyre – så att varje lärare kan fortsätta att utöva 
undervisningen som han eller hon själv anser bäst gynna det egna 
umgänget med eleverna” (i Berg & Scherp, 2003, s. 114). 
Kollegiesamtalen jag har studerat vittnar om att pedagogerna använder 
en repertoar av ”omedvetna” strategiska talhandlingar för att 
neutralisera kollektiva överenskommelser som inkräktar på det egna 
självbestämmandet. I skolverkets rapport (1999b) framkommer att 
samtalen vid 270 skolor var det viktigaste verktyget i skolans 
utveckling. Det bestående intrycket från projektet var att det 
utvecklats en ny samtalskultur som gav en ökad förståelse för olika 
arbetssätt inom arbetslagen. I skolverkets förnyade styrningsfilosofi 
förväntas samtalet bli det kitt som binder samman verksamheten 
(1999c). I rapporten framskymtar en normativ utgångspunkt för hur 
skolans styrning kan förbättras genom att visa respekt, lyssna och 
förstå sin samtalspart. Nordänger (2002) menar att den offentliga 
sfären har invaderat lärarnas raster, vilket hon anser är ett utryck för 
det offentligas intrång på samhällets arenor. På liknande sätt kan det 
institutionella samtalet ses ha drabbats av en ökad inblandning från 
offentligheten för att stärka sitt inflytande på verksamhetsnivån. I 
kollegiesamtalet bjuder pedagogerna motstånd genom olika 
handlingsstrategier mot de offentligas intrång. Ur ett 
mikrosociologiskt perspektiv kan kollegiesamtalen ses stärka skolans 
informella styrning och bjuda motstånd mot skolans formella styrning.
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I avhandlingens bakgrund har jag berättat om hur jag som pedagog 
under 1970-talet avsåg förverkliga elevinflytande enligt Lgr69. Jag 
möttes då av kollegor som ifrågasatte idén med att förverkliga 
läroplanens ”poesidel”. Hur kan det komma sig att de tillbakahållande 
krafterna för frågan om elevinflytande fortfarande är starka under 
2000-talet? Lärarkåren har till största delen bytts ut men problemet 
med att utveckla frågan om elevinflytande tycks kvarstå. Det tyder på 
att svaret inte kan sökas hos den enskilde pedagogen utan bör förstås i 
relation till de institutionella förutsättningarna.

Skolan som demokratisk institution förväntas verka för att upprätta ett 
samförstånd med pedagoger och elever. Samtidigt skall de påverkas 
för att internalisera samhällets värderingar. Habermas (1996) menar 
att samförstånd och påverkan är ”ömsesidigt uteslutande mekanismer 
för handlingskoordinering” (s. 114). Således finns frågan om 
samförstånd och samverkan ständigt levande i den institutionella 
miljön. De ömsesidigt uteslutande mekanismerna för 
handlingskoordinering menar jag finns närvarande som 
framåtsträvande och hindrande krafter.

Att jag var en ivrig lärare som sällade mig till läroplanens skrivningar 
på sjuttiotalet kan vara ett utslag av att jag inte förstod livsvillkoren i 
skolans institutionella miljöer. Jag misstänker att det även drabbat 
delar av den forskning och de utredningar jag refererat till i 
avhandlingens bakgrund.

Vad som på systemnivå kan beskrivas som omdanande 
förändringar kan dölja en stabilitet i de processer som pågår i 
de enskilda ”produktionsenheterna”, de enskilda 
klassrummen (Du Rietz, a.a, s. 157). 

I avhandlingens bakgrund menar Du Rietz (1987) att reformerandet av 
skolan under perioden 1846 till 1962 i stor utsträckning utgjorts av 
organisatoriska förändringar. Samtidigt pekar han på paradoxen med 
yttre organisatoriska förändringar men en bibehållen inre stabilitet i 
klassrummen. Du Rietz paradox vittnar om betydelsen av att ställa 
frågan om vad som pågår i de enskilda ”produktionsenheterna”. 
I Skolverktes rapport (1999c) kan skönjas ett svar på frågan. Där 
framgår att den omstrukturering som har pågått inom det svenska 
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skolsystemet har präglats av en spänning mellan en rationell teknisk 
instrumentalism till att involvera de professionella i planering, 
utvärdering och reflektion över skolverksamheten. Vidare 
framkommer att pedagogerna lämnats relativt ensamma om att 
genomföra den senaste läroplansreformen och att det därför återstår 
väsentliga inslag som behöver finna former i praktiken. I en studie 
inriktad mot hur kommunerna faktiskt styr skolan framkom att de 
frågor som initierats, beslutats, genomförts och dess resultat inte följt 
en rationell logik. I rapporten av studien lyfts pedagogens agerande 
fram som en förklaringsgrund till att intentioner inte fullföljdes, vilket 
var avhängigt av i vilken grad pedagoger inte kunde, förstod eller ville 
genomföra besluten i fråga.

Jag instämmer i rapportens historieskrivning men däremot inte i den 
analys som pekar ut pedagogen som orsak till att reformer tenderar att 
misslyckas. I avhandlingens bakgrund beskrivs att Kallós och 
Lundahl-Kallós (1994) menar att det är väsentligt på vilket sätt lärarna 
involveras i skolans förändringsprojekt för hur de kommer att reagera 
i mötet med skolreformer. Frågan är om det är en framkomlig väg att 
lyfta fram pedagogerna som problemet. I avhandlingens bakgrund var 
jag inte helt obenägen att instämma i Skolverktes analys. Efter att ha 
genomför denna studie är jag tveksam till att förklara problemet med 
att intentionerna inte fullföljdes genom att pedagogerna i varierande 
grad inte kunde, förstod eller ville genomföra reformerna. Jag finner 
snarare att det handlar om att pedagogerna i allmänhet gjorde vad de 
kunde i en paradoxfylld skolvärld. I det perspektivet handlar 
skolutveckling om att minska spänningen mellan de framåtsträvande 
och hindrande krafterna. Därmed minskar risken med att de 
institutionella paradoxerna utvecklas till ett institutionellt problem. 
Kan framåtsträvande krafter frigöras genom att minska paradoxernas 
stryka? Skulle jag kunnat ha lyckats med att omsätta mina progressiva 
ambitioner på 1970-talet i en institution med försvagade paradoxer?

För att öka förståelsen för vad som sker i skolan som institution bör 
forskningen genom mikrosociologiska studier i större utsträckning 
uppmärksamma dialektiken mellan de progressiva och prohibitiva 
krafterna. Därigenom kan en fördjupad förståelse utvecklas om hur 
skolans institutioner formar de sociala betingelserna för pedagoger 
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och elever. Min förhoppning är att föreliggande studie bidrar med 
kunskaper om hur pedagogerna genom kollegiesamtalet formar 
sociala fenomen i en specifik institutionell miljö. Avslutningsvis 
handlar det om att ”kunna se det stora i det lilla”.42

42 Personlig kommunikation med Mikael Alexandersson 2006-01-16. 
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Summary

Background and aim 
Through the decentralisation of the school system and the introduction 
of management by objectives, a shift of responsibility from the 
political level to the professionals in schools has taken place. 
Pedagogues have to an increasing extent become involved both in 
formulating the local goals of schools and in implementing its overall 
goals. It is their responsibility to organise and manage the pedagogical 
activities at the same time as the students are to be educated as 
democratic citizens. They have to safeguard the curriculum’s goals 
and the compulsory school attendance, while at the same time the 
students are offered influence over their own work. The extent of the 
pedagogues’ responsibility has increased in a formal sense, as they are 
expected to participate in the work with the problems of both 
formulation and implementation. 

There was wide consensus on the need to develop student influence 
among representatives of local authorities and schools. In the 1990s 
various efforts were made by society in order to stimulate the 
development. The ELIAS project (Elevens Inflytande och Arbetet i 
Skolan, ‘Student Influence and Work at School’) was one of these 
efforts. In the project 41 schools were noted, which were consciously 
striving to develop student influence. The report (Skolverket, 1999a) 
on the project showed that student influence was manifested in 
different ways in the practice of schools. The conditions for student 
influence turned out to be multi-faceted, complex and linked to issues 
concerning the organisation of schoolwork, choice of working 
methods, distribution of responsibility, and the relations between 
pedagogues and students. Formal and informal forms of decision-
making, student-active working methods, students’ own work, 
thematic work, in-depth assignments, students’ responsibility and 
options were discussed in schools to a varying extent. It was above all 
my experiences of meetings with the schools in the ELIAS project that 
aroused my curiosity and interest in the issue, which subsequently 
developed into research questions in my licentiate paper and in the 
present study. 
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The results (Danell, 2003) show that conversations in the working 
team took place only rarely in the work with student influence. The 
absence of conversations at working team level may in turn have 
contributed to the curriculum’s weak impact on the issue of student 
influence. Against this background I found it important to deepen my 
understanding of how student influence is shaped in working teams 
that have prioritised the issue and who are working within the 
framework of a renewed development strategy with greater 
responsibility for school development. In the present study the 
problem has been limited to the process in which student influence is 
constructed in staff conversations. The aim of the thesis is thus to 
describe and develop an understanding of how student influence is 
constructed in staff conversations taking place in a working team at a 
school

A theoretical frame of reference 
As a theoretical point of departure I have used a theoretical framework 
based on sociology of knowledge (see Berger & Luckmann, 1967) and 
social constructionism with links to Mikhail Bakhtin, Jürgen 
Habermas and Ludwig Wittgenstein. This means that I am trying to 
find a sociological answer to the question of how student influence is 
constructed. Guided by this theoretical framework, the focus of the 
study has been on the institutional world of teachers and on the 
processes by which it is upheld. Within the framework of institutional 
conversations, the language, speech acts, and above all, utterances are 
central units of analysis. Starting out from the theoretical framework, 
the following questions served as guidance: What happens in the 
linguistic interaction when pedagogues constitute student influence? 
How will different speech acts affect the way in which student 
influence is constructed? Will it be possible to recognise the speech 
acts as communicative or strategic? Can the speech acts be understood 
in terms of a specific language game? What types of utterances should 
form the basis of the linguistic analysis? 

The basis of the method 
The methodological implementation was inspired by ideas in 
ethnomethodology in order to find out how the members of the 
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working team construct student influence. The French philosopher 
Paul Ricœurs inspired me to observe speech as text in order to find 
answers to the research questions. What can be understood through 
the text is above all in focus. From Fairclough (1995) I adopted the 
idea of visualising and examining the connections among different 
types of texts and social processes. I was most of all inspired by his 
method of conducting discourse analyses. This means that I have thus 
adopted the idea that discourse is a written or spoken language text 
that has come about through various specific events in a discursive 
practice. These texts are constructed, that is, produced and interpreted 
(read) in a discursive practice that in turn is embedded in a 
sociocultural practice. The discourse is embedded in the sociocultural 
practice in the immediate situation, in the larger institutional 
organisation and at the societal level. It moves, in a dialectic 
relationship, between society’s micro- and macro-levels. 

The implementation of the study 
For the implementation of the study a working team was chosen that 
was working within the framework of a renewed development strategy 
and where the pedagogues’ role and influence on the development 
process had been strengthened. The working team had also chosen to 
prioritise the work with student influence. During one school year a 
series of conversations was observed in which the issue of student 
influence was on the agenda. The conversations were tape-recorded 
and transcribed. The texts were then analysed and interpreted in order 
to try to understand how student influence was shaped in the 
pedagogues’ conversations. The work of analysing and interpreting 
the data developed successively in the analysis of the empirical 
material. In the research process, attention has shifted between parts 
and wholes, empiricism and theory, and between my own and other 
researchers’ results. The study can be regarded as a case study, and its 
reliability is based on a careful presentation of how the data is 
constructed and accounted for. 

The following phases summarise the various steps of the analysis 
work of describing, explaining and understanding how student 
influence is constructed through staff conversations. 
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Phase 1: From conversations to written speech. 
Phase 2: Utterances, from short expressions to coherent clauses, 
were identified with a running number for the respective conversation. 
Phase 3: The material was analysed through open encoding and 
sequences were identified and categorised. 
Phase 4: The text in the respective category was reduced to 
utterances that were then exposed to concentration of meanings. 
Phase 5: The texts of the respective conversations were 
reconstructed with a focus on the what question? 
Phase 6: The reconstructed text was analysed with a focus on the 
how question. 

Results
The results show that the pedagogues used different strategies in order 
to neutralise the curriculum’s intentions and attempts at collective 
agreements on the meaning of student influence. The student influence 
was shaped when the pedagogues concentrated on intentions that were 
perceived to be realizable in their own practice. With the aid of a 
battery of strategic speech acts, the meanings of student influence 
were neutralised that were not perceived to fit into their activities. 
Through the analysis work three main lines appeared with specific 
patterns for how the pedagogues were shaping student influence. 
These were identified by means of empirical concepts for each main 
line and pattern. In the first main line (I), called conceptual shifting, 
there appeared patterns of conceptual neutralisation, practical concept 
loading and conceptual change. In the second main line (II), called 
attention shifting, there appeared patterns termed situation adapted 
management, goal shifting and peripheral attention. In the third main 
line (III), called problem shifting, there were patterns termed 
circumstantial explanations and excuses. 

Conceptual shifting (I) 
In the main line of conceptual shifting (I) there are examples of 
patterns of conceptual neutralisation (a), practical concept loading (b) 
and conceptual change (c). These patterns appeared to a varying 
extent in conversations one, two, three and five. 
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Conceptual neutralisation (a) is characterised by the concepts used 
about student influence being neutralised in the conversations. The 
concepts “mingle” around in the conversations without being ascribed 
a common meaning. When student influence is associated with the 
purport of the curriculum’s intentions or with the pedagogues’ 
informal curriculum, the meanings of the concepts are shifted by 
being neutralised. This phenomenon appears as a pattern in 
conversations one, two and five. 

Practical concept loading (b) is characterised by common concepts 
being loaded with different specific meanings when connected to their 
practical contexts. When the pedagogues talk about their own 
activities, the concepts are loaded with specific meanings that shift 
their significance in relation to other pedagogues in the working team. 
This phenomenon appears as a pattern in conversations one and three. 

Conceptual change (c) is characterised by concepts of student 
influence being changed into expressions adapted to practice when 
linked to their practical contexts. In conversations one and five we can 
see examples of the concept of deciding in talks of student influence 
being replaced by responsibility when connected to its practical 
application. Conversation two shows that they choose the concept 
decide when it is seen to correspond to current circumstances in 
practice, although the working team are agreed that influence is a 
concept that more adequately reflects the curriculum’s intentions 
about student influence. The conceptual change thus means that the 
pedagogues shift the meaning of student influence by changing 
concepts. The change takes place when attention is shifted from the 
working team’s talking about student influence to talking about 
concrete actions in the work with student influence. This phenomenon 
appears as a pattern in conversations one, two, three and five. 

Attention shifting (II) 
In the main line of attention shifting there are examples of patterns of 
situation-adapted management (d), goal shifting (e) and selective 
attention (f). Table XX shows, after the following description of the 
empirical concepts, how these are distributed on the five 
conversations.
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Situation adapted management (d) is used by the pedagogues in 
situations where a student’s action risks resulting in the work with 
student influence falling outside the norm for what is considered 
reasonable. The decision on how to manage the pedagogical situation 
is governed by the nature of the knowledge area and the pedagogue’s 
assessment of the student’s ability to act in a potential pedagogical 
scenario. With the aid of situation adapted management the pedagogue 
steers past problematic situations, which leads to attention being 
shifted from problems where individual students’ practice deviates 
from a reasonable outcome. 

Goal shifting (e) is characterised by the meaning of student influence 
being marginalised in the periphery of the curriculum’s intentions, 
when it is paid attention to in terms of its content or as a process. 
Student influence appears in the conversation in such a way that it is 
shifted to an inessential content or context in relation to the 
curriculum’s goals. 

Selective attention (f) is characterised by the individual pedagogue or 
those at the working team level choose what aspects they will pay 
attention when talking about student influence.

Problem shifting (III) 
In the main line of problem shifting there appear patterns of 
circumstantial explanations and excuses. 

Circumstantial explanations (g) are characterised by problematic 
circumstances relating to the student being declared to cause the 
difficulties arising in the work with student influence. In the 
conversation the pedagogues shift their explanations of problems with 
the work with student influence to being caused by circumstances that 
can be associated with the individual student or with the students as a 
group.

Excuses (h) are characterised by problematic situations being declared 
to be caused by events beyond the pedagogues’ own scope of action. 
They may for example be linked to management from above or from 
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outside that is perceived to cause problems for the work with student 
influence. They may also have to do with problems associated with 
parents. That is problems are shifted in the conversation by being 
declared to be caused by events beyond the area of responsibility of 
the working team. 
Table 1 illustrates how the patterns appear in conversations one to 
five.

Table 1 Summary of the empirical concepts used in conversations 1-5 

MAIN LINE PATTERN CONVER-
SATION 1 

CONVER-
SATION 2 

CONVER-
SATION 3 

CONVER-
SATION 4 

CONVER-
SATION 5 

Concept 
neutralisation * * *
Practical concept 
loading * *

Conceptual 
shifting

Conceptual 
change * * * *
Situation adapted 
management * *
Goal shifting * *

Attention 
shifting

Selective attention * * * *
Circumstantial 
explanations * * *Problem

shifting
Excuses * * * * *

* Occurs in the conversation 

Table 1: Theoretical concepts distributed on conversations one to five. 

Discussion 
The results are judged to imply that through various conversation 
strategies the pedagogues strive to be able to control their work 
situation by avoiding being hemmed in by binding interpretations of 
the content or implementation of student influence. They are governed 
by pragmatic motives serving as guidance for directing attention to 
what they are doing, have done or have planned to do. The 
pedagogues’ experiences and routines with established patterns of 
action for facing the circumstances that might occur in the meeting 
with students were decisive for how student influence came to be 
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shaped. The intentions and conceptions in the curriculum and among 
colleagues that were not perceived to fit into their own activities were 
neutralised.

Starting out from Bakhtin’s ideas, the strategies at work in the 
conversations can be understood as an expression of the pedagogues 
creating a free zone through the conversations. In this space they can 
be seen to confer with the historical voices that offer guidance through 
the informal curriculum. Through the historicity a common set of 
values has developed and been preserved with specific knowledge of 
how the pedagogue can act in order to create functioning activities. 
The so-called hidden curriculum was not hidden but rather informal 
and materialised in the study through the utterances fixed in texts. The 
goals for student influence came to be overshadowed by the pragmatic 
motives for creating functioning teaching within the framework of the 
existing conditions. In the staff conversations there arose a tension in 
the relation between the authorised curriculum and the historically 
loaded school practice. The results also indicated tensions within the 
working team caused by differences among the pedagogues’ values. 

In the field of force between progressive and conservative efforts, 
institutional paradoxes developed that were constantly noticeable in 
the staff conversations. In the study I was able to follow how the 
institutional paradoxes promoted but also counteracted the 
development of student influence. The paradoxes seemed always to be 
created and re-created through the staff conversations. The action 
strategies of conceptual, attention and problem shifting bear witness to 
the counterforces developing out of the contradictory institutional 
circumstances. This phenomenon is recognisable in Håkansson 
(2004), who describes that the institutional life is marked by conflicts 
and how these can be handled. 

Håkansson (2004) thinks that there are principally two alternative 
approaches to handling the conflicts. The can be denied and included 
in a harmonising perspective, or they can be seen as a challenge for 
examining existing ways of acting. I find that the institution is 
paradoxical in its very foundations (see Berger & Luckmann, 1967), 
which means that the institutional environment is characterised by 
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being disharmonising. Through my study I observed, at a micro-
sociological level, how a working team repeatedly tried to solve the 
contradictions hidden in the institutional environment. In contrast to 
Håkansson I think that the pedagogues cannot eliminate the conflicts 
by denying or including them. Thus the paradoxes remain. It is true 
that the pedagogues can change the situation within the institution, but 
they cannot change the institutional foundations, provided that it is not 
abolished (see Berger § Luckmann 1967). My study indicates rather 
that the pedagogues develop various action strategies in order to parry 
the paradoxes embedded in the institutional environment. 

In order to increase the understanding of what happens at school as an 
institution, I think that research should study the dialectics between 
the progressive and conservative forces within the institutions of 
schools, which can be done by means of micro-sociological studies. 
This may lead to the development of a deeper understanding of how 
the institutional environments of schools affect the social conditions 
that pedagogues and student live in. My hope is that the present study 
is a contribution to the knowledge of how pedagogues through staff 
conversations shape social phenomena in a specific institutional 
environment. In conclusion this is about “being able to see what is big 
in what is small”.
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Bilaga 1 
Lärarnas redovisning av elevernas svar för enkätfråga ett och två 
Frågorna ett och två besvarade eleverna med alternativen ja, nej, ibland och vet 
ej. Lärarna redovisar elevernas svar genom att ange hur svaren fördelar sig i antal 
för respektive alternativ. Resultaten visar att sjuttiofem elever svarat ja på frågan 
om de tycker att det får bestämma när det gäller individuella beslut som de skall 
göra. Det är tjugoen elever som svarat att det inte får bestämma, att det sker 
ibland eller att det inte vet. Vid fråga två visar resultaten att det råder ett omvänt 
förhållande vid kollektiva beslut, det vill säga att det är fler elever som anser att 
de inte får vara med och bestämma än de som anser att då får var med.  Fyrtioåtta 
elever anger att de inte får vara med och tjugotre elever anger att det är ibland de 
får bestämma. Trettioåtta elever anser att de får bestämma. (tabell 1) 

Fördelning av elevernas svar för enkätfråga ett och två. 

1.Får du vara med och bestämma om vad du skall göra på lektionerna i skolan / i 
skolan / på fritids / 

Årskurs Antal ja Antal 
ibland

Antal vet ej Antal nej 

1 19 0 0 1 
2 16 7 1 1 
Förskoleklass 18 0 0 4 
Fritidshem 32 2 1 4 
Totalt 85 9 2 10 

2. Får du vara med och bestämma om vad ni ( alla)  skall göra på lektionerna i 
skolan / i skolan / på fritids

Årskurs Antal ja Antal 
ibland

Antal vet ej Antal nej 

1 10 2 0 8 
2 7 7 0 11 
Förskoleklass 5 9 0 12 
Fritidshem 16 5 1 17 
Totalt 38 23 1 48 

Lärarnas redovisning av elevernas svar för enkätfråga tre, fyra och fem 

Fråga 3: Vad får du vara med och bestämma om på lektionerna i skolan? 



I skolans värld redovisar lärarna att eleverna i årskurs ett och två tycker sig få 
bestämma över undervisningsspecifika objekt som att välja bokstav, i vilken 
ordning de gör matteuppgifter eller att välja planet vid temaarbete om rymden. 
Idrottsämnet anges till sin helhet ge eleven större möjligheter att bestämma än 
övriga ämnen. Under delar av lektionen som tycks vara avskild från 
undervisningen anger eleverna att de får bestämma fritt inom ramen för specifika 
företeelser och objekt som önskevälja, kvartomdanboken eller ritboken. Vid 
klassrådet anges eleven vara med och diskutera rutiner, normer, regler och 
ordningsfrågor när det uppstått problem i klassen. 

Fråga 3: Vad får du vara med och bestämma om i skolan (förskoleklass)  
I förskoleklassen framgår av elevernas svar att de i största allmänhet kan 
bestämma vad de skall jobba med. Samlingen intar en framträdande position som 
det forum där eleven kan göra sin röst hörd genom att ange vad de vill leka med, 
ge förslag på sånger de skall sjunga, när de vill skriva i sagoboken, vad de vill 
pyssla med och vem de vill vara med.

Fråga 3: Vad får du vara med och bestämma om vid fritidshemmet/? 
Vid fritids anger eleverna att vad de får bestämma över till största delen berör 
angelägenheter sammankopplade med leken ”.. om jag vill vara hund eller katt 
eller djurskötare. ” Vad eleven ser sig kunna bestämma berör till stora delar vilka 
lekar som skall lekas, vilka roller som skall spelas och av vem. Eleverna 
framhåller betydelsen av att de i sammanhanget tillsammans med kamraterna får 
vara med och bestämma om hur leken utformas. Relationen mellan eleverna 
framträder vara central när de svarar på vad de får bestämma över. Elevens 
bestämmande i relation till fröken har en svag framtoning och anges begränsat 
till att få pricka av närvarolistan, bestämma var en lampa skall hänga eller 
bestämma om de vill vara ute eller inne när de spelar brännboll. Elever anger 
även att vad de kan bestämma innebär hur de skall känna sig eller vem de skall 
leka med. ”Jag bestämmer om jag skall vara lugn eller arg eller rolig. Ibland får 
jag vara med den jag vill och leka vad jag vill”.

Fråga 4: Vad eleven inte får bestämma på lektionerna i skolan?  
När lärarna redovisar vad eleverna tycker att de inte får bestämma framkommer 
att det i första hand rör sig om lektionsanknutna aktiviteter. Vissa ämnen 
uppfattas vara undantagna vad eleverna får bestämma över. Inom 
ämnesområdena so och no menar eleverna att de inte får vara med och bestämma 
om vad hela klassen skall jobba med. ”Det kom upp sådana här saker som so och 
no. Dom här större bitarna till exempel om hela klassen skall jobba med 
någonting.” (Anna) Innehållet i diktering ses vara bestämt av läraren. Inom 
ämnet matematik anges läraren avgöra vilka uppgifter eleverna skall arbeta med. 
Ansvarsområden eleven tilldelas ett utökat inflytande inom planeras av läraren. 
Även vid inslaget ”jobba klart” anges det vara läraren som bestämmer vilka 



uppgifter som skrivs upp på tavlan. Utanför lektionens ram anger elever att de 
inte deltar i kollektiva beslut för gemensamma utflykter, kulturevenemang, vad 
man ska äta, hur långa raster det skall vara och tider för prao-dagar.

Fråga 4: Vad eleven inte får bestämma i skolan (förskoleklass)? 
I förskoleklassen redovisas att eleverna inte kan bestämma hur länge de skall 
arbeta med sina uppgifter eller om de skall göras. De menar även att de inte kan 
bestämma vad de skall göra under samlingen, hur länge de skall lyssna, 
bestämma vilka sånger de skall sjunga eller vilken film de skall ta med till 
”fredagskul”. Eleverna berör även ordningsfrågor, exempelvis som att de inte får 
springa till maten. När det gäller relationer uttrycks att de inte får bestämma 
vilken roll kamrater skall spela i leken. Bland flera elever kom det även fram att 
det uppfattade att det ”var ingenting de inte fick vara med och bestämma om”.   

Fråga 4: Vad eleven inte får bestämma vid fritidshemmet? 
Vid fritids ger eleverna uttryck för att de inte kan bestämma över kompisar och 
lekar. Vilket även gäller för frågor som berör utflykter, mellanmål eller om de 
skall vistas ute eller inne. Ordningsfrågor som att springa till maten eller ta med 
sig godis tas upp. De framkommer även att det är bra att fröknarna bestämmer 
och en del elever anger att det inte är något särskilt de inte får bestämma över. 
Inget särskilt, jag brukar följa dom regler dom har bestämt, fritidsfröknarna 
bestämmer vart vi skall gå på utflykt, om man är med dom större barnen så 
bestämmer dom. Vissa elever menar att de får bestämma om allt. Jag får vara 
med om att bestämma om allt, till exempel kan jag fråga om jag får vara med och 
då får jag det, det är ju så där självklart.  

Fråga 5: Vad skulle jag vilja vara med och bestämma om på lektionerna i skolan? 
Eleverna i skolan vill, inom ramen för lektionerna, i högre utsträckning 
bestämma över innehållet i sitt arbeta men även hur mycket och när arbetet skall 
göras. Ämnen som särskilt berörs är matematik och svenska. ”Att bestämma själv 
när man skall jobba med inte- färdig- matten och det är inte läraren som ska säga 
till då.”   Vid temaarbeten inom no- och so-ämnen anger elever att de vill 
bestämma om vilka teman de skall arbeta med men även att de kan bestämma att 
jobba tills de blir klar med ett påbörjat arbete.  De större barnen uppfattas vara 
angelägnare om att var med och planera arbetet som gäller hela klassen. I det 
stora hel ger många elever uttryck för att det är bra att få vara med och 
bestämma. Trots det, är de kritiska till att områden de tillåts bestämma över 
villkoras med att de måste vara färdiga med obligatoriska uppgifter innan de 
tillåts arbetat med de områden de har mandat att bestämma inom. Vissa efterlyser 
att kunna påverka rasterna och skoldagens längd.  Några ger uttryck för att de 
inte vill bestämma eller att det är skönt att läraren bestämmer och att det är bra 
som det är.



Fråga 5: Vad skulle jag vilja vara med och bestämma om i skolan 
(förskoleklass)?
I förskoleklassen framför eleverna önskemål om vad de vill och inte vill göra 
samt styra hur länge de arbetat med olika moment. Mer konkret innebär det;

”Pia: Då är det till exempel att de inte vill ha samling så länge. Att inte behöva 
jobba med våra jobb i lådorna så länge, om man inte vill. Var man skall sitta i 
samlingen. Mera lek med kompisarna. Sjunga mer fast inte hela tiden … Att få 
börja sy fast man inte har jobbat färdigt med det man har lådan … att man får gå 
ut när man vill.  Och sen det här, måste man vara ute?”

Av Pias redovisning framgår att eleverna är intresserade av att styra över den tid 
de ägnar åt samlingen, de jobb som skall utföras och vem de skall umgås med. 
Eleverna föreslår även att ändra på normen med att de skall ha jobbat färdigt 
innan de får sy. De vill även styra i vilken utsträckning de skall vistas utomhus.

Fråga 5: Vad skulle jag vilja vara med och bestämma om vid fritidshemmet? 
Hanna sammanfattar var eleverna svarat vid fritids;  

” Femton angav att ingenting skulle de viljan vara med och bestämma om. Åtta 
angav utflykterna. Två som inte visste. Fem svarade om att få vara ute eller inne. 
Om mellanmålet var det fyra stycken. Tre angav vad dom skulle göra inne. Fyra 
relaterade till kompisar. Dom flesta barn sa att jag vet inte, ingenting särskilt. Det 
var många som sa att dom ville gå till järnvägsparken. Det var någon som inte 
tyckte om att man måste gå till parken. All dagar är bra utom utedagarna”  
(Hanna)

Av Hannas redovisning framgår att det är flera av eleverna som vid fritids inte 
anger något speciellt de vill vara med och bestämma om. När eleverna anger att 
de vill bestämma så framträder utflykter och mellanmålen som intressanta för 
eleven. Vi ser även att det finns ett visst intresse för elevens möjligheter att 
bestämma över om de skall vistas ute eller inne.






