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Abstract 

The general experiences from the development of the Swedish school 
system, confirmed by researchers, show that there is a gap between the 
intentions and directives of the government and what is implemented in the 
school system. What role is the teacher playing in implementing the 
intentions and directives of the governmental authorities? The overall aim 
of this thesis can be divided into two parts; one is to illuminate how the 
teachers in praxis are constructing the intentions of the government; the 
other is to interpret the teachers' narrations of this process in the light of 
social constructivism. The design of the study was inspired by a process 
analytical model of thinking. A qualitative method was used where 
interviews from twelve teachers were analysed with a method inspired by 
the approaches of phenomenography. The results indicate that there is an 
imbalance between the intentions of the teachers and their praxis in the 
process of constructing students' participation and a balance between the 
teachers' actions and experiences in the same process. The teachers have 
only to some extent in praxis implemented the intentions of the 
government regarding students' participation. Their actions were governed 
by their own understanding and experiences as to what part of the 
governmental intentions were realistic to implement. Teachers used 
working methods and consultations with the students to control and 
legitimise the degree of participation given to the students. The responses 
of the students were important when pedagogical and organisational 
changes were considered. From the perspective of social constructivism the 
teachers' actions can be seen as an effort to maintain their status by 
legitimising and controlling the existing order of the school system as an 
institution. 

Key words: School development, students' participation, social 
constructivism, qualitative method, teachers and teaching. 
Mats  Danell  
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Kapitel 1. Bakgrund 

En  tillbakablick 

Med ambitionen att leva som  jag  lärt vid  en progressiv  lärarutbildning och 
med  en  ny läroplan som rättesnöre gjorde  jag  entré i skolans värld i början 
av 1970-talet. SIA-utredningen och  den  debatt som följde i dess spår 
stärkte  min  övertygelse om vikten av att förändra skolan.  1  Tillsammans 
med  en  entusiastisk kollega enades vi om att införa schemafri undervisning 
i årskurs fyra och fem. Eleverna fick inflytande över undervisningens 
innehåll, arbetsformer och hur arbetet organiserades. Vi försökte även 
övertyga kollegor att följa vårt exempel och deklarerade att betygen 
utgjorde ett  hinder  för elevernas möjligheter att utöva inflytande.  En  
kampanj startades för betygens avskaffande. Lärarnas reaktioner kom 
snabbt. Dörren öppnades till  en  skolkultur som förhöll sig tveksam till 
dessa reformeringssträvanden. Erfarna kollegor menade att det var vackert 
tänkt  men  inte möjligt att avskaffa betygen. Det fanns gränser för vad 
elever kunde tänkas  ha  inflytande över. Kollegor pekade på  di  praktiska  
problem  förändringarna  skulle  medföra för arbetet med årskursbundna 
läromedel, årskursbyten, lärarbyten, stadieövergångar och  den  årskurs-
bundna undervisningen. Vissa lärare menade att  de  var villiga att avskaffa 
betygen  under  förutsättningen att  de  kunde ersättas med någonting som var 
bättre. Livliga diskussioner inom rektorsområdet uppmärksammade mig på 
att lärare hade olika uppfattningar om innebörden av elevinflytande och 
hur  en  praxis kännetecknad av elevinflytande kunde gestaltas.2  Min  
läroplansbundna föreställning om skolan  sattes  på prov när erfarna 
kollegors reformmotstånd blev synligt.  De  lät mig förstå att intentionerna i 
läroplan för grundskolan, Lgr  69  (Skolöverstyrelsen,  1969)  var att betrakta 
som orealistiska önskningar. Med andra ord uppmärksammades  jag  på det 
Lindensjö och Lundgren  (1986)  omvittnat, att det  bland  lärarna fanns ett 
bristande förtroende och  en  motvilja inför nya  reformer  som bottnade i att 

Regeringen  tillsatte  en  kommitté  år 1970  för att föreslå åtgärder för skolans inre 
arbete (SIA-utredningen).  Bland  annat  for  att råda  bot  på  rådande disciplinproblem. 
Utredningen lämnade sitt betänkande  1974,  Skolans arbetsmiljö  (SOU  1974:53), med 
en rad  flit-slag  för skolans inre  reformering  (Richardsson,  1994). 
2  Begreppet praxis  av  grek. praxis  betyder  utförande  eller handling  (Våra  ord, 1979).  
Praxis  används i betydelsen  av de  verksamheter människan företar  sig  för att bearbeta  
sin  fysiska och sociala omvärld. I praxis förenas  tanke  och  handling  till ett görande 
och kunskapens giltighet prövas i praxis. Begreppet upplöser skillnaden mellan  tanke  
och  handling,  mellan  teori  och  praktik  (Stensmo,  1994). 
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de  inte vunnit lärarnas tilltro. Dessa trevande möten med skolan 
synliggjorde  den  realiseringsarena där verksamhetens "street  level  
bureaucrats"3, i detta  fall  lärarna utövade makt över vad som realiserades 
och inte realiserades i skolan. Efter  en  livlig samhällsdebatt om SIA-
utredningens betänkande beslutade regeringen om nya riktlinjer för skolan  
1976  (Marklund,  1983).  Resultatet av  den  slutliga SIA-reformen upp-
fattade  jag  som  en  politisk reträtt och reformens stöd för att radikalisera 
skolans inre arbete försvagades.  

Under  1980-talet arbetade  jag  som speciallärare inom ramen för  en  
samordnad specialundervisning som tillkom genom SIA-reformen.4  Med 
reformen öppnades klassrumsdörren för specialläraren. Det blev  nu  synligt 
vad andra lärare faktiskt gjorde i  sin  undervisning. Även om lärare var 
eniga om innebörden i skolans mål kom  de  till uttryck på olika sätt i praxis, 
trots likartade förutsättningarna. Mitt bestående intryck av perioden som 
speciallärare var att det varierade vilka erfarenheter  den  enskilde lärare 
gjorde, hur samhällets intentioner uppfattades och framförallt realiserades i 
skolans praxis. Detta, i likhet med Carlgren och Marton  (2000),  som 
menat 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  åren  1996  till  1998  arbetade  jag  åt Skolverket för att följa och 
dokumentera försök vid  41  skolor med att utveckla  elevens  inflytande och 
arbetet i skolan (ELIAS-projektet).  5  På fältet kom  jag  i kontakt med lärare 
vid skolor spridda över riket. Vid skolor som kommit långt i  sin  utveckling 
med elevinflytande fanns enskilda lärare och arbetslag där utveckling inte 
alls pågick. Vid skolor där det gick trögt att utveckla området för 
elevinflytandet kunde finnas öar av lärare och arbetslag som hade ett väl 
utvecklat elevinflytande.  Under  projektets gång framstod lärarna som 
betydelsefulla aktörer för hur samhällets intentioner med elevinflytande  

3  Begreppet "street  level  bureaucrats"  användes  av  Lipsky  (1978). 
4  En  riktpunkt för  undervisningen av elever med  skolsvårigheter  var,  att dessa  elever så  
längt  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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kom till uttryck i praxis. Dessa erfarenheter  har  förstärkt mitt intryck av att 
lärarna bidrar till att skapa, "...sinsemellan mycket olika miljöer för 
lärande" (Carlgren & Marton,  2000, s 66).  Arbetet för skolverket fortsatte 
vid regionavdelningen i Norrbotten med uppdrag att,  under  åren  2000  och  
2001,  stödja sexton skolhuvudmän med att leva upp till förordningen för 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet.6  Jag  fann påfallande ofta  en  
tveksamhet  bland  lärare att  delta  i detta arbete.  Bland  skeptiska lärare 
möttes  jag  av misstanken om att kvalitetsredovisningar var ett ytterligare 
påhitt som  skulle  leda till ytterligare ekonomiska besparingar och  en  
byråkratisering, vilket  togs  till intäkt  for  att reformen inte behövde tas på 
allvar. 

I möten med lärare  under  ett 30-årigt yrkesliv är  min  erfarenhet att det 
finns  en dunkel  sida av hur lärarna konstruerar  den  praktiska innebörden av 
skola. Lärarna intar  en central position  i skolans spänningsfält mellan 
samhällets önskade skola och  en  i praktiken möjlig skola.7  Positionen  
innebär att lärare tolkar och förstår  de  intentioner som skall omsättas i  
handling,  agerar och får erfarenheter av livet i praxis. Således är det viktigt 
att uppmärksamma hur lärare hanterar det befintliga handlingsutrymmet 
för att förstå varför det blir som det blir i skolans praxis.  8  Carlgren och 
Marton  (2000)  menar att "lärarnas arbete är lika mycket ett svar på  den 
situation  som  de  befinner sig i som ett förverkligande av vissa intentioner"  
(s 71).  Följande frågeställningar finner  jag  intressanta att uppmärksamma. 
Hur uppfattar lärare samhällets intentioner? Hur realiserar lärare sina 
uppfattningar av samhällets intentioner? Vilka erfarenheter gör lärare i 
arbetet med att omsätta intentioner i  handling? 

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 (jfr  Lind, 2000). 
s Berg  och Wallin  (1983)  definierar handlingsutrymmet som skillnaden mellan 
skolans yttre gräns och det utrymme som nyttjas. Styrdokumenten avgör  den  yttre 
gränsen. Skillnaden mellan  de  nyttjade utrymmet och  den  yttre gränsen utgör det 
outnyttjade handlingsutrymmet.  
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En  historisk tillbakablick 

När det historiska perspektivet går förlorat vid reformsträvanden kommer  
reformer  mer eller  mindre  att skapas och uppfattas i ett här- och nu-
perspektiv (Popkewitz,  1987).  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 
eleverna.  

While issue of socila change is historical, many of our theories about change deny an 
historical consciouness ... 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).  

Ett exempel på  en  reformsträvan där  man  blundade för det historiska 
perspektivet, menar  jag  var vid införandet av åldersintegrerade under-
visningen i början av 1980-talet (Danell,  1995). Reformen  lanserades i 
många  kommuner  som ett sätt att utveckla skolans undervisning genom att 
organisera eleverna i åldersblandade grupper (Malmros & Salin,  1992).  
Synen på  den  åldersintegrerade barngruppen förändrades mellan  1970-  och 
1980-talet, från att vara  en  försvårande omständighet i undervisningen till 
att bli  en  lösning på dess  problem.  I  den  allmänna debatt som fördes 
bortsåg reformföreträdare från det historiska faktum att skolan  under  två 
sekel arbetat med åldersblandade elevgrupper. Redan  under  1800-talet 
väcktes skarp kritik mot brister i skolans undervisning, vilka ansågs 
orsakade av att "elevgrupperna var ytterst heterogena såväl  alders-  som 
kunskapsmässigt" (Andersson,  1986, s 38). Under  större delen av 1970-
talet tilldelades B-skolor  extra  resurser i  form  av fler lärarresurser,  mindre  
klasser och  en  särskild timplan i Lgr  69  för att kompensera  de  pedagogiska  
problem den  åldersblandade gruppen förde med sig (Danell,  1995). Den  
allmänna strävan  under  1970-talet var att undvika åldersblandade klasser 
och önskvärt var att organisera eleverna i åldershomogena grupper. 

När vi bortser från det historiska perspektivet riskerar  reformer  att vara 
slarvigt underbyggda och kortsiktiga, vilket i  sin  tur kan bidra till att 
utveckla  en  kultur  bland  lärare där  reformer  förkastas som tillfälliga 
skolpolitiska nycker. Det vill säga att det inom lärarkåren utvecklas  en  
kultur av att förhålla sig skeptisk till samhällets intentioner med skolan. I 
vissa  fall  kan det vara motiverat att lärare agerar som reformförstörare för  
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att skydda verksamheten från ett alltför nyckfullt reformerande.  9  I andra  
fall  är  det  möjligt att lärares reformmotstånd  kan  förklaras utifrån bekväm-
lighetsskäl  eller  ideologiska orsaker. I ett här- och  nuperspektiv  är  det  inte 
alldeles lätt att avgöra  vad som  är ett sunt  eller  osunt motstånd.  Goodson  
(1988)  ansåg 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).  

För att förstå innebörden i dagens utvecklingssträvanden och lärarens  
situation  i spänningsfältet mellan  en  önskad och  en  verklig skola är det 
nödvändigt att göra  en  historisk tillbakablick. Tillbakablicken behandlar 
utvecklingssträvanden generellt och frågan om elevinflytande granskas 
särskilt i kapitel  4.  Problemställningar som belyses i detta kapitel kan i ett 
övergripande perspektiv ses beröra följande: Är dagens reformsträvanden 
och  de  intentioner läraren skall omsätta i skolans praxis ett uttryck för 
tillfälligt kortsiktiga politiska nycker?  Eller  är dagens reformsträvanden ett 
uttryck för ett långsiktigt arbete i linje med tidigare ideologiska intentioner 
inom det svenska skolväsendet?  Den  historiska tillbakablicken ger inte 
facit på dessa frågor  men  förhoppningsvis  en  djupare förståelse för det 
pedagogiska sammanhang läraren befinner sig i. Fortsättningsvis ges i 
kapitlet ge  en  summarisk beskrivning över tillkomsten av  en  
medborgarskola som till  sin  yttre  organisation  kom att utvecklas till  en  
skola för alla. Därefter behandlas  den  efterföljande reformeringen av 
skolans inre arbete och  en  framväxande insikt om lärarens betydelse för 
skolans utveckling. 

Inledningsvis vill  jag  fastslå att lärarens uppdrag, att förmedla kunskaper 
om vårt kulturarv är sprungen ur  en  mänsklig nödvändighet. Människan  
lever  med två säkra förutsättningar, nämligen att hon  har  fötts  men  också 
att hon skall dö. Det som händer där emellan är av intresse  men  ovisst. 
Genom att fortplanta sig kan individen överföra sitt biologiska arv till 
nästkommande  generation.  Däremot tvingas varje  generation  förmedla sitt 
kulturarv till det uppväxande släktet. Det innebär att människan är dömd  

9  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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till  en situation  av livslångt lärande och kan till  sin  karaktär beskrivas som 
"homo docens -  den  undervisande människan"  (Barnett,  i Carlgren & 
Marton,  2000, s 14).  I ett första livsskede blir individen till övervägande  
del  objekt för socialiseringssträvanden för att senare i livet uppträda som 
socialiseringsagent, det vill säga i  en  undervisande och fostrande  roll.  
"Dessa grundläggande, ofrånkomliga fakta om att varje medlem i  en social  
grupp föds och dör gör att utbildning och uppfostran är nödvändiga" 
(Englund,  1999, s 36).  

När vi ser till svenska förhållanden  har  framförallt familj, kyrka, stat och 
kommun svarat för undervisning och fostran av samhällsmedborgaren 
(Andersson,  1986).  I det gamla bondesamhället integrerades utbildning, 
undervisning och uppfostran som  en  naturlig  del  i det dagliga livet.  Den  
undervisning och fostran som förmedlades hade  en  stark  koppling till 
lokalsamhället, där individen kunde söka arbete som dräng, piga eller 
lärling.  De  krav som ställdes på läskunnighet sköttes vanligen av kyrkan. 
Med  en  övergång från bondesamhället till industrisamhället sprängdes  "de  
gamla institutionella ramarna" (Andersson,  1986, s 27)  för att socialisera 
individen.  Den  snabba befolkningstillväxten  under  1800-talets första hälft 
och  den  påföljande inflyttningen till  de  industrialiserade städerna fick till 
följd att hushållen inte längre klarade av att uppfostra och utbilda 
allmänhetens  barn  och ungdomar. Samhället drabbades av  en  reproduk-
tionssvikt som resulterade i  en  upptrappning av  social  oro, fattigdom, 
dryckenskap och brottslighet. Från samhällets sida var  man  rädd för att 
'folkets råa massa"  (s 28) skulle  gripa makten genom  revolution.  Utifrån 
socialliberala idéer drevs  tanken  att  den  sociala misär som rådde i  de  lägre 
samhällsskikten bottnade i  en  otillräcklig folkbildning.  Johan Olof  Wallin, 
ärkebiskop och medlem i snillekommittén med uppgift att  se  över hela 
skolväsendet, deklarerade i ett skoltal  1837  vikten av ett enhetligt skol-
system (Isling,  1984). Basen skulle,  enligt Wallin, utgöras av  en  folkskola 
där samhällsmedborgaren  skulle  inhämta  de  nödvändiga kunskaperna i  
religion,  läsning, skrivning, matematik  samt  enklare begrepp om "naturen, 
världen och fosterjorden" (Isling,  s 82).  Riksdagen lämnade ett förslag till  
en  allmän skollag  den 14  juni  1841.  Kunglig Maj:t utfärdade  den  första 
folkskolestadgan  den 18  juni  1842.  Beslutet innebar att varje församling 
och socken blev ansvarig för att inom  en  femårsperiod upprätta och 
organisera  en  obligatorisk undervisning. 

Med stadgan överfördes successivt undervisningen från föräldrar, klockare 
och präst till  en,  av seminarier och domkapitlet, godkänd folkskollärare.  
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Folkskolläraren fick av samhället huvudansvaret för uppgiften att 
medborgarna  skulle  inhämta nödvändiga kunskaper. I ett inledande skede 
handlade det i första  hand  om att utbilda och fostra  barn  till 
kroppsarbetande föräldrar som i huvudsak även var fattiga. Genom 
reformen avvisades  den  då pågående diskussionen om att skolan  skulle  
tillhöra fattigvården. För att klara skolans utbyggnad på landsbygden 
inrättades  1853 mindre  folkskolor där undervisningen fick skötas av lärare 
utan seminarieutbildning. Lärare  skulle  uppvisa  "god  frejd och kristligt 
leverne" (Isling,  s 125)  och dessutom  ha  kunskaper som motsvarade 
minikurs, det vill säga  den mindre  folkskolans lärokurs. Genom införandet 
av  de mindre  folkskolorna skapades ekonomiska möjligheter att öka antalet 
skolor. Antalet lärare nära tredubblades  under  perioden från  1847  till  1868.  
Brister i  de mindre  folkskolorna och folkskolans växelundervisning, där 
"duktiga" elever (monitörer) undervisade klasskamrater  under  lärarens 
ledning, resulterade i att klassundervisning i folkskolan blev obligatorisk  
1864.  Med beslutet fick småskollärarna ansvar för nybörjarundervisningen 
i folkskolans årskurs ett och två, först  1819  blev småskollärarexamen 
obligatorisk. 

Trots folkskolereformen kom folkskolan  under en  lång period att betraktas 
som  en  skola för  de  fattiga, avskild från  de  välsituerade barnen som 
förbehöll sig rätten till fortsatt privatundervisning, privatskolor och  studier  
vid läroverk. Framväxten av ett obligatoriskt skolväsende, i betydelsen av  
en  medborgarskola  for  alla,  tog  drygt hundra år att förverkliga.  Perioden 
har  av Isling  (1984)  beskrivits som  "Kampen  för och mot  en  demokratisk 
skola".  En  milstolpe i skolans demokratiseringssträvanden utgjordes av 
skolkommissionens betänkande från  1946.  Skolkommissionen föreslog  en  
samorganisation (Richardssons,  1994, s 64)  av folkskolan och realskolan. 
Ett ytterligare steg  togs  år  1948  då kommissionen  foreslog en  
sammanslagning  (s 64)  av olika skolformer till  en  gemensam enhetsskola 
för alla. Förslaget innebar att lärarna av samhället tilldelades 
huvudansvaret för alla medborgares utbildning och fostran i  en  gemensam, 
demokratisk och jämlik skola. 

Genom  de  politiska reformerna  under 1800-  och 1900-talet  har  elever från 
olika skolformer i organisatorisk bemärkelse integrerats i  en  med-
borgarskola för alla. Inom ramen för det offentliga skolväsendet  togs sedan.  
beslut i differentieringsfrågan, det vill säga hur elever med hög eller låg 
teoretisk begåvning och elever med hög eller låg praktisk begåvning  skulle  
passas  in  i skolans  organisation  (Marklund,  1985).  Skolkommissionen från  
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1946 tog  ställning mot ett skolsystem med  en  tidig differentiering av elever 
och menade att ett sådant synsätt enbart  tog  hänsyn till teoretiskt inriktade 
elever.  En  organisatorisk differentiering förordades först efter att  eleven  
uppnått  en  ålder av femton år.  Den  anpassning av skolans undervisning 
som kommissionen trots allt menade måste ske, med  tanke  på  elevens  
intresse och anlag, föreslogs ske med stöd av  en  individualiserad 
undervisning inom klassen  ram  (Isling,  1984). Tanken  om att lösa differen-
tieringsproblemet genom  den  individualiserade undervisningen  satte  
läraren och lärarens undervisningsmetoder i fokus för reformsträvandena. 

Skolkommissionen  (1946)  var skarpt kritisk till  den  klassundervisning som 
bedrevs och beskrev  den  som ett "betungande arv frän rneddeltiden och 
ämbetsmannastatens skola" (Isling,  1984, s 306).  Undervisnings-
metoderna, menade kommissionen  skulle  utvecklas genom ett ökat inslag 
av "... laborativa metoder, aktivitetspedagogik"  (s 306).  Vidare betonade 
kommissionen läraren som  den  viktigaste faktorn i skolans liv med stor 
betydelse för skolans utveckling. Läraren i  en  skola med demokratiska 
intentioner  skulle  rimligen ges stor frihet i sitt yrkesutövande. 

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

Att kommissionen tillskriver  den  enskilde lärarens agerande vara 
avgörande för vad som blir skola finner  jag  särskilt intressant. Egna 
erfarenheter och frågeställningar som tidigare redovisats indikerar även  de  
på betydelsen av att uppmärksamma lärarens agerande för hur samhällets 
intentioner omsätts i skolans praxis.  Kommissionen  lyfter också fram 
"skolans liv", vilket  jag  menar innebär att kommissionen redan  1946  
visade på skolans praxis som intressant för att förstå skolans utveckling. 
Det historiska perspektivet understryker vikten av att ställa läraren i fokus - 
för att förstå varför skolan blir som  den  blir. 

Först med  1962  års grundskolereform slutfördes  tanken  om  en  
organisatoriskt integrerad skola för alla skolformer (Richardson,  1994).  
Parallellskolsystemet avskaffades till  sin  yttre  organisation  och folkskolan 
sammanfördes med realskolan som successivt ersattes av enhetsskolan. 
Genom reformen förvandlades skolan till  en  obligatorisk enhetsskola med 
nioårig skolplikt. Elever från  den  allmänna folkskolan integrerades med 
elever från  en  tidigare särskiljande urvalsskola. Differentieringsprob-
lematiken  skulle  lösas, så långt som möjligt, genom att individualisera  
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undervisningen inom klassens  ram.  Ett centralt inslag i reformen var 'Prin-
cipen om det fria tillvalet"  (s 67). Tanken  var att  eleven  vid grundskolans 
högstadium, efter intresse och anlag,  skulle  ges stora möjligheter att välja 
kurser och ämnen. Utvecklingen av det svenska skolväsendet, med 
politiska intentioner om att utveckla  en  demokratisk medborgarskola för 
alla, förverkligades genom denna  reform  till  sin  yttre  organisation.  Med  
den  senare reformeringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen  under  
1960-talet ansågs uppbyggnaden av det svenska skolväsendet vara 
avklarad och att skolsystemet "... fortsättningsvis i stort sett endast krävde 
smärre justeringar"  (s 83).  Med  1962  års  reform  tilldelades lärarna av 
samhället uppdrag att ansvara för att undervisa alla elever mellan sju och 
sexton år. 

Redan mot slutet av 1960-talet framfördes kritik från lärare och deras 
fackliga organisationer mot det nya skolsystemet (Richardson,  1994).  
Kritiken mot  den  svenska grundskolan handlade framför allt om disci-
plinproblem, bristande trivsel och ordning. Även i USA:s offentliga 
utbildningssystem kritiserades  reformer  som i slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet avsåg att åstadkomma  en social  utjämning med hjälp 
av utbildningssystemet  (Du  Rietz,  1987).  Utvärderingar av  reformer  
riktade mot socialt utsatta grupper visade att dessa  reformer  inte i någon 
större utsträckning hade lett till  en  eftersträvad  social  utjämning. Kritiken, 
både i  Sverige  och  USA,  berörde till vissa delar differentieringsproblem 
som uppstått genom införandet av ett offentligt och enhetligt skolsystem. I 
utredningar och skolforskning som åberopats i utbildningsdepartementets 
beredningsunderlag framkom att uppbyggnaden av det svenska skol-
väsendet inneburit radikala förändringar när det gällt skolsystemets  orga-
nisation (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 7produktionsenheterna",  de  enskilda 
klassrummen  (Du  Rietz,  1987, s 157). 

Du  Rietz  (1987)  beskriver  en  paradox,  med yttre organisatoriska för-
ändringar  men  med bibehållen inre stabilitet i klassrummen. Detta fenomen 
kan även märkas i  de  erfarenheter  jag  tidigare vittnat om, där läraren agerar 
som reformförstörare när reformerna  har  upplevts sakna förankring i 
skolans "verklighet". Vilket, i  sin  tur, kan vara  en  bidragande orsak till att 
omdanande förändringar tenderar att stanna på skolans organisatoriska 
nivå.  En  ytterligare förklaring kan vara att det finns  en  allmän kvar- 
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dröjande förställning om att organisatoriska förändringar är liktydigt med 
skolutveckling.  Under  senare delen av 1900-talet  har  reformeringen av 
skolan präglats av att skapa  en  skolorganisation som överensstämmer med 
ideologin om  en  skola för alla, det vill säga att organisatoriska förändringar 
framstod som liktydigt med skolutveckling. Således blir det ännu viktigare 
att uppmärksamma läraren för att förstå vad som kan "dölja  en  stabilitet i  
de  processer som pågår i  de  enskilda "produktionsenheterna",  de  enskilda 
klassrummen"  (s 157).  

Mot bakgrund  av den kritik som  drabbade skolan i slutet  av  1960-talet, 
trots skolans  reformering,  tillsatte  regeringen 1970 en  utredning  om  
skolans inre arbete, SIA-utredningen (Richardsson,  1994). Med  SIA-
utredningen  (SOU  1974:53) kom fokus  för skolsystemets utveckling att 
förskjutas i riktning mot att reformera 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).  Dåvarande styrsystemet,  med en  statligt  centralt samt  
detaljerad resurs- och regelstyrning uppfattades  av  utredningen  som  ett  
hinder  för skolans fortsatta utveckling (Richardsson,  1994).  Lösningen  på  
skolans  problem låg  i att decentralisera beslutsbefogenheter och införa  en  
friare resursanvändning.  Det  vill säga att  gradvis  överge  en  i detalj  centralt 
regel-  och resursstyrd skola. Skolans  differentierings-  och individuali-
seringsproblem  skulle  lösas  med  hjälp  av den  individualiserade  under-
visningen  där  elever med  olika begåvning, inom  klassens ram, skulle  
kunna ta  del av en  gemensam referensram och ett gemensamt kunskaps-
innehåll. Dåvarande Skolöverstyrelsen  gav  även 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).  

I SIA-utredningen fastslogs att skolan hade tillräckligt med resurser och 
särskilt mot bakgrund av  en  explosionsartad kostnadsutveckling inom 
specialundervisningen (Marklund,  1983).  Utredningens uppfattning var att 
skolan utvecklades genom att befintliga ekonomiska och personella 
resurser effektivare styrdes dit  de  bäst behövdes. Skolans inre utveckling  
skulle  inte styras genom yttre påbud utan av initiativ inifrån verksamheten. 

...  en  utveckling,  en  förnyelse,  en reform,  i dess slutliga syftning inte kan dikteras 
utifrån.  Den  kommer inifrån som ett resultat av frihet och ansvar.  Regler  och ramar  
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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 politisk och  administrativ  decentralisering till  
den  kommunala nivån. I förlängningen var  tanken  att befogenheterna på  
kommunal  nivå  skulle  decentraliseras så nära  den  enskilda skolan som 
möjligt  (Du  Rietz,  1987). En  minskning av antal statliga regler, bestäm-
melser och  en  friare resursanvändning  skulle  ersättas med målangivelser  
for  att styra skolan. Kontroll av verksamheten  skulle  ske genom  en  ökad 
utvärdering. ik ena sida minskade staten  den  centrala styrningen av skolan, 
å andra sidan skärptes  den  statliga kontrollen genom utvärderingar och att 
läroplanens allmänna  del,  i Lgr  80,  till  sin  helhet fastställdes av regeringen. 
Läroplaner från  1962, 1969  hade tidigare delvis fastställts av Skol-
överstyrelsen. 

Forskningsrapporter visade att skolans inre utveckling gick långsamt trots 
SIA- reformen och var mer problemfylld än beräknat (Wennås,  1989).  
Wennås pekade på att läroplanens intentioner hade svårt att slå igenom, 
arbetet med lokala arbetsplaner gick trögt, förstärkningsresursen gick inte i 
avsedd utsträckning till elever med skolsvårigheter, det skedde små 
förändringar av arbetssätten inom skolan, systemet för utvärdering funge-
rade bristfälligt och elevinflytandet ökade inte nämnvärt på högstadie-
skolorna. Även kommunernas fördelning av skolans resurser, trots möjlig-
het till  en  friare resursanvändning, förblev sig likt det tidigare stads-
bidragssystemet. 

Reformens svaga genomslag uppfattades bottna i att styrningen av 
reformens genomförande inte varit tillräckligt  effektiv.  För att åtgärda 
brister i styrsystemet föreslog regeringen  en  förstärkt valfrihet för 
kommunerna och skolorna gällande skolans  organisation,  innehåll och 
arbetssätt (Reg.prop.  1988/89:4).  Gränsen för valfriheten, det vill säga 
statens kontroll för  en  enhetlig och likvärdig utbildning,  skulle  upp-
rätthållas genom statligt fastlagda mål och  en  ramlagstiftning.  En  målstyrd 
skola, med  en  förstärkt decentralisering och målstyrning ansågs förbättra 
möjligheten till ett förverkligande av läroplanen. I  den  nya modellen för 
skolans styrning betonades  bland  annat det lokala ansvaret,  en  fortsatt 
utveckling av skolans styrning genom färre regler och tydligare mål, 
förstärkt utvärdering och  en  effektivare tillsyn av skolan (Reg.prop.  
1990/91:18).  Kommunerna fick ett helt och odelat arbetsgivaransvar för  all 
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personal  i skolan när riksdagen  1991  beslutade att överföra ansvaret för 
lärarna till kommunen. 

Trots SIA-reformen, decentralisering av skolas styrning och kommu-
nalisering av skolan gick det trögt med skolans pedagogiska utveckling. 
Åhs  (1986)  menade att problemet inte handlar om att det "... saknas 
styrimpulser, regler eller  mal.  Problemet är att  de  grundläggande 
intentionerna är svara att uppfatta och följa"  (s 63).  Vidare ansåg Åhs att  
en  decentralisering av ansvaret i  en  målstyrd skola förutsätter att aktörer 
var bekanta med värderingar och tankar bakom reformen. Dessa förut-
sättningar var enligt Åhs inte uppfyllda och skapade ett tomrum som 
fylldes av  en  tidigare regelstyrd  tradition  och fackliga partsintressen. Andra 
försvårande omständigheter utgjordes av; 

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

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

Rothstein  (i Wennås,  1989), har sin  avhandling jämfört  reformeringen av  
arbetsmarknadspolitiken  med  grundskolereformen. Författaren hävdade att 
genomförandet  av en ny aktiv  arbetsmarknadspolitiken  var  framgångsrik i 
förhållande till uppställda  mål  tack  vara att  den  genomfördes  av en  arbets-
marknadsorganisation  som  kännetecknades  av;  

...  en  hög precision i målstyrningen, stor handlingsfrihet för  den  operativa personalen 
och stora, av allt att döma framgångsrika insatser för att få uppslutning hos 
personalen bakom reformpolitikens målsättning, allt i syfte att uppnå  den  nödvändiga 
situationsanpassningen i implementeringsledet  (s 63).  

Däremot menade  Rothstein  att skolan misslyckades  med  att genomföra 
grundskolereformens  mål på grund av  att skolorganisationen känneteck-
nades  av det  motsatta förhållandet.  Det  vill säga, skolreformens genom-
förande utmärktes  av låg  precision i målstyrningen och  med en  skolpolitisk 
oenighet inom riksdagen. Uppslutningen  hos  skolpersonalen  var  splittrad 
där motståndare till  reformen kunde  hänvisa till  en  stark  parlamentarisk 
opposition. Vid  själva genomförandet  av reformen  anförtroddes genom- 
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förandet åt  den  rådande skolbyråkratin vilket  Rothstein  menade  var en  
ytterligare 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 hand-
lingsprogram — kan  man  förmoda att decentraliseringssträvanden knap-
past leder någon vart ...  " (s 64).  

Hallerström (i Wennås,  1989)  ansåg att hennes forskningsresultat tydde på 
att det kunde ifrågasättas om det samband som förutsattes finnas mellan 
skolans mål, lokala beslut och skolans verksamhet verkligen existerade. 
Vidare menade författaren att målstyrning och decentralisering inte lett till 
att skolan "närmat sig det uppställda målen"  (s 65)  och att det fanns ett 
visst överseende med  bristen  på överensstämmelse mellan mål och 
verksamhet. Författaren ställde sig frågande till om målen  har  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 sammanhandget.  De har  
inte någon reell betydelse för verksamheten, som ändå rullar på  (s 65).  

Av citaten ovan framgår att det  har  varit och är svårt för lärare att uppfatta 
grundläggande intentioner i skolpolitiska  reformer,  möjligen ännu svårare 
att följa dessa och att  de  inte alltid slutit upp bakom reformerna. Detta 
indikerar ytterligare att lärares  har  stor betydelse för hur samhällets 
intentioner tas emot i skolan.  

Ar 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 slutbe- 
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tänkande  (SOU  19/7:121) slog de bland  annat  fast sin tro på en  fortsatt  
decentralisering  och  demokratisering av  skolan. Däremot betonades att 
styrningen  av  skolans inre utveckling, genom att skriva läroplaner, lokala 
skolplaner och arbetsplaner inte  på  något sätt garanterar  vad  skolan faktiskt 
gör i  sin  verksamhet. För att åstadkomma skolutveckling framhölls 
betydelsen  av  att involvera skolans verksamhetsnivå, där  den  enskilde 
skolan, läraren och  elevens  arbete ställdes i  fokus.  Strategin  för skolans 
utveckling, menade kommittén,  borde  följa två huvudlinjer där  den  ena  
bestod  i ett ökat utrymmet för lärarens  ansvar  och  den  andra  av  ett ökat 
inflytande från närsamhället.  En  framgångsrik utvecklingsstrategi  borde  ta 
fasta  på  hur  verksamheten faktiskt är och inte enbart kritisera skolan  for 
vad den  inte är och  som den borde  vara.  En  fortsatt  decentralisering låg  i  
linje med vad  Skolkommittén avsåg vara  en  framgångsrik  strategi  för 
skolutveckling  men  att  det  handlade  om  att fokusera  den  faktiska 
verksamheten. 

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

Skolkommitténs diskussion från  1997,  menar  jag,  förstärkte  1946  års 
skolkommission och dess uppfattning om vikten av att lyfta fram under-
visningen, läraren och följa vad som faktiskt sker ute i verksamheten för att 
kunna utveckla skolans praxis. 

Utvecklingen  under  1990-talet  har  visat att decentralisering och 
målstyrning fick olika och ibland motstridiga konsekvenser (Utbildnings-
departementet,  2001).  På skolnivå var intentionen med decentraliseringen 
att lärare och skolledning  skulle  få  en  förstärkning med ökat ansvar och 
engagemang. Lärarna  skulle  få ett större tolknings- och handlingsutrymme 
för att utveckla  den  egna verksamheten.  Den  kommunala styrningen och 
ledningen blev emellertid mer komplex och konfliktladdad till följd av  de  
avvägningar som måste göras mellan mål och  kommunal  ekonomi. I 
många  kommuner har  lärare 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 som  
den  kommunala nivån (jfr Lindesjö & Lundgren,  1986).  Klämda mellan 
vad styrdokument och resursfördelning medgav  samt den  påverkan som 
skolans kontext utövade förstärktes det motsägelsefulla i lärarnas  position  
(jfr Lindblad,  1994). De  centralt formulerade målen kom dessutom att 
uppfattas som oklara och ibland tvetydiga, varför läromedlens utformning  
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många gånger fick ersätta  det  tolkningsarbete  som  lärarna  var  tilltänkta att 
utföra (Utbildningsdepartementet,  2001). Decentraliseringen med  åtfölj-
ande effektivitetskrav förde vidare  med sig  ett mera resultatorienterat  per-
spektiv på  uppföljning och utvärdering  (SOU  1992:94).  Utvärderingar fick 
ofta  en  karaktär  av  uppföljningar  som var  inriktade  på  att lösa  det så  
kallade enkla  relationsproblemet,  vilket innebar att skolans  mål  och  resultat  
i främst kvantitativa  termer sattes  i  relation  till varandra (jfr Franke-
Wikberg & Lundgren,  1985).  Dessa uppföljningar  kom  att dominera fram-
för kvalitativa utvärderingar  med  djupare  analyser,  där  den  bakomliggande  
tanken  är att lösa  det  dubbla  relationsproblemet, det  vill säga att utöver  
relationer  mellan förutsättningar och  resultat  även belysa relationerna till  
processen  i skolan  som  någonting väsentligt. 

Trots  en  ny ansvarsfördelning genom ett förändrat styrsystem och skolans 
kommunalisering gick det fortsatt trögt med skolans utveckling och  en  
förväntad skolutveckling uteblev. (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 komma till rätta med dessa  problem  initierade Skolverket  1996  
paraplyprojektet "Skola i utveckling". Det primära syftet med projektet var 
att få kunskap om hur skolors utvecklingsarbete kan stimuleras och 
främjas. Projektet redovisade, inom sju prioriterade utvecklingsområden, 
bilder och beskrivningar av innehåll och processer i  270  skolors utveck-
lingsarbete mellan åren  1996  till  1998.  Inledningsvis  har  framgått att  jag  
inom ramen för projektet "Skola i utveckling" arbetade inom ELIAS-
projektet, med att följa skolor som var engagerade med att utveckla 
området  for  elevinflytande. 

Som  en  annan åtgärd för att få  fart  på skolans utveckling infördes  
forordningen  om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS,  1997:702).  
Av skolverkets allmänna råd framgick (Skolverket,  1999:1)  att syftet med 
förordningen var att redovisningen av uppföljningar och utvärderingar, 
som redan var ett åläggande för kommunerna,  skulle  göras på ett tydligare 
sätt än tidigare. Regeringen och riksdagen bedömde att värdering och 
utveckling av kvaliteten i skolsystemet behövde förstärkas som  en  naturlig  
del  av verksamheten. Skolorna, huvudmännen och staten var i behov av ett 
bättre underlag för skolförbättringsarbetet.  En  förnyad skrivning av 
förordningen trädde i  kraft 1  november  2001  (SFS  2001:649)  vilket inne-
bar att  kommuner  och skolor på ett tydligare sätt skall redogöra för vilka 
åtgärder skolan avser att vidta om målen inte  har  uppnåtts. I ett påföljande  
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steg är kommunernas kvalitetsredovisningar tänkta att ligga till grund för  
en  utvecklingsdialog mellan skolverket och enskilda  kommuner (1999b).  

Skolverket  har  på uppdrag av regeringen genomfört  en  analys av innehåll 
och kvalitet i  de  kvalitetsredovisningar som inlämnades för år  1999  
(Skolverket,  2000a). Analysen  visade  bland  annat att kvalitetsarbetet 
inledningsvis hade  en  hierarkisk inriktning där förvaltningar och rektorer i 
hög  grad  var delaktiga  men  att lärare, elever och föräldrar involverades i 
liten utsträckning. Kvalitetsarbetet uppfattades av många lärare som  en  
extra  pålaga utöver det ordinarie arbetet och inte som ett  led  i skolans 
utveckling. Slutsatsen stämmer väl överens med mina egna erfarenheter. 
Vidare framgick av skolverkets analys att lärare sällan deltog i kompe-
tensutveckling  for  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  vanli-
gast förekommande resultaten som redovisades var av uppföljnings-
karaktär, till exempel betygsstatistik eller utfall av nöjdhetsenkäter.  Analy-
sen  visade slutligen att  kommuner  med högt invånarantal var  over-
representerade  bland de  som upprättat kvalitetsredovisningar. I Norrbotten 
var situationen år  2000  att endast tre skolhuvudmän hade inlämnat 
kvalitetsredovisningar.  En regional  satsning från skolverket  under 2001  
bidrog till att i princip alla skolhuvudmän i Norrbotten levererade  en  
kvalitetsredovisning enligt förordningen  under  år  2002.  I samband med 
mitt tidigare omnämnda arbete vid skolverket kom  jag  i kontakt med  
Kiruna  kommun där skolans utvecklingsgrupp utvecklat strategier för att 
systematisk och kontinuerligt arbeta med skolutveckling. Med  tanke  på att  
jag har  valt att förlägga  min  empiriska studie till  Kiruna  kommun finns det 
anledning att återkomma till att mera ingående beskriva vad utvecklings-
gruppens arbete resulterat i. 

Kvalitetsredovisningens  roll,  i ett  mål  och  resultatstyrt  styrsystem, 
föreslogs bli förstärkta i ett betänkande  av 1999 års  skollagskommitt  
(SOU,  2002:121)  genom att förordningen  om  kvalitetsredovisning lyfts  in  i 
skollagen.  A  andra sidan föreslår kommittén att slopa centrala  regler om  att 
kommunerna skall upprätta skolplaner och arbetsplaner. I  linje med  SOU  
(1997:121)  förordades  en  fortsatt  decentralisering men med en  förstärkt 
insyn i verksamheten genom kvalitetsredovisning.  En kombination av  inre 
frihet och yttre insyn förväntades leda till att skolan effektivare uppfyller  
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uppsatta  mål. "Decentraliseringens  kreativa möjligheter  ligger  i  en klok 
kombination av  yttre tryck och inre frihet"  (SOU,  1997:121, s 59). 

Den  historiska tillbakablicken i  kapitlet  vittnar  om  betydelsen  av  att ställa 
läraren i  fokus  för att förstå varför skolan blir  som den  blir, läraren  som  
förändringsagent och  den  process varigenom läraren förhåller  sig  till 
samhällets  intentioner  i skolans praxis.  Den  historiska tillbakablicken och 
egna yrkeserfarenheter  ligger  till  grund  för att lyfta fram  de  forsknings-
frågor  som belyser  lärarens agerande i mötet  med  samhällets  intentioner. 
Min  medverkan i  ELIAS-projektet  är  anledning  till att  jag valt  elevin-
flytande  som  exempel när  jag  söker  svar på  mina forskningsfrågor.  Som  
tidigare framkommit behandlas elevinflytande i  kapitel 4.  Att förlita  sig  till 
yrkeserfarenheter för att ringa  in  forskningsfrågan  finner jag  vara motiverat 
när  de  förmedlats  av en informant  (Merriam,  1994), det  vill säga "...  en 
person som  känner till  kulturen men som  också är i stånd att reflektera 
över  den  och i  ord  formulera för forskare  vad det  är  som sker  ..."  (s 90).  

Uppsatsens syfte 

Övergripande kan studiens syfte sägas sönderfalla i två delar. I  en  första  
del,  är syftet att ge  en  beskrivning av utvecklingsstävanden inom skolan, 
med fokus på hur lärare i  tanke  och  handling  konstruerar samhällets inten-
tioner i praxis. Denna  del  avgränsas till följande tre delsyften som inriktas 
mot hur lärare konstruerar samhällets intentioner med elevinflytande. _ 

- Hur uppfattar lärare samhällets intentioner med elevinflytande? 
- Hur omsätts lärares uppfattningar om elevinflytande i  handling?  
- Vilka erfarenheter gör lärare av arbetet med elevinflytande? 

I  en  andra  del,  är syftet att tolka lärarnas beskrivningar; i huvudsak mot 
bakgrund av  en  socialkonstruktivistisk teoribildning.  

De  tre delsyftena i studiens första  del  kan även ses vara ett försök att pröva  
tanken  om att utveckla  en  processanalytisk modell för att studera  den  
process där läraren omsätter intentioner till  handling  i skolans praxis. Att  
just  dessa delsyften valts  har  inspirerats av samtal med  Tom  Tiller  i 
studiens planeringsfas. Även Pertti Kaansanen  har  genom samtal och texter 
bidragit till att kopplingen mellan  en  processanalytisk modell och 
undervisningsprocessen förtydligats. I kapitel  5,  beskrivs mer utförligt  
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innebörden av dessa möten. Detta innebär att valet av delsyftena gjorts mot  
en  bakomliggande struktur som preciserar vad i processen  jag  avser belysa.  
Modellen  kan bli intressant att vidareutveckla om  den  visar sig vara giv-
ande i studien. Däremot är inte syftet i denna studien att särskilt behandla 
modellen. 

Även om studiens tre delsyften fortsättningsvis behandlas var för sig finns 
inga skarpa gränser mellan  dem,  utan  de har  naturligtvis seriellt och tids-
mässigt överlappat varandra. När det gäller syftet att beskriva, avses 
beskrivningar av lärarnas uppfattningar i första  hand  återspeglas i studiens 
resultat. I diskussionen fokuseras på syftet att förstå lärarnas beskrivningar, 
huvudsakligen i  relation  till  en  socialkonstruktivistisk teoribildning. 

Presentation av påföljande kapitel 

Nedan  ges en  inledande  kort  inblick i  vad som  behandlas i kommande  
kapitel.  I  Kapitel 2  tecknas  en  bakgrund till varför  jag valt  att förlägga  
studien  i  Kiruna. Kapitlet  behandlar förändringsarbete i  Kiruna  kommun  
och  hur  jag har  varit involverad i detta.  Kapitel 3 ger en  översiktlig besk-
rivning  av teorier, strategier, faktorer av  betydelse och problemställningar 
kring skolutveckling  Kapitel ger  även ge  en  kortfattad  belysning av 
forskning  inom  "Teachers  and  Teaching"  som  inspirerat till teoretiska och 
metodologiska ställningstaganden.  Kapitel 4  berör utvecklingen  av  demok-
ratin  som  värdegrund och landvinningar inom  området  
ÅT-e-ifinetande i styrdokumenten, utredningar och i  forskning belyses  i  
kapitlet. Kapitel 5  behandlar undersökningens teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter.  Kapitlet  klargör bakomliggande tankar för  
hur  undersökningen planerats  samt de metoder som  använts för att samla, 
bearbeta och rapportera  data.  I  kapitel 6  redovisas  de resultat  under-
sökningen utmynnat i,  dels  sett till  processen av intentioner,  handlingar och 
erfarenheter till  sin  helhet och  dels  till  respektive  delar i  processen.  
Undersökningens metodiska uppläggning, genomförande och  resultat samt  
förslag till fortsatt  forskning  diskuteras i  kapitel 7. 
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Kapitel 2. Kiruna projektet  

Skolverksamheten i  Kiruna har  valts som exempel för att studera hur lärare 
möter och hanterar samhällets intentioner med elevinflytande. I kapitlet ges  
en  beskrivning av utvecklingssträvanden inom skolorna i  Kiruna  kommun 
och  min  egen  roll  i utvecklingsarbetet. 

I avsikt att utveckla och förbättra skolverksamheten i  Kiruna  kommun  har 
en  rad åtgärder vidtagits.  En  ny skolplan  har  antagits för skolverksamheten 
för  barn  och ungdomar i åldrarna  1-19  år  samt  studerande på Komvux  
(Kiruna  kommun,  2001).  I Skolplanen  framhålls kvalitetsredovisning som 
ett viktigt hjälpmedel.  Kommunen har  även tagit ett övergripande grepp för 
att utveckla ett större mått av kvalitativa inslag i skolornas kvalitets-
redovisningar. Det strategiska greppet karaktäriseras av  en  enhetlig struk-
tur för alla arbetslag och skolenheter, med syfte att inom organisationen 
fånga upp  de  underlag som tas fram av arbetslagen. Ett  konkret  uttryck för  
den  kvalitativa ansatsen är att skolan  har  påbörjat  en  övergång till  en  
systematisk kvalitetsredovisning i löpande text, på såväl skol- som kom-
munnivå.  Den  centrala utvecklingsgruppen inom kommunen  har  utvecklat  
en  struktur som stöd till  den  enskilde läraren och till arbetslaget för att sys-
tematiskt kunna iaktta, tolka och värdera  sin  verksamhet. I ett senare skede 
avser  den  systematiska granskningen användas som underlag för 
pedagogiska, organisatoriska och politiska åtgärder. I praktiken innebär 
det att alla arbetslag aktivt bidrar med underlag till skolornas kvalitets-
redovisningar och att dessa underlag sammanställs i  respektive  skolas 
kvalitetsredovisning. Skolornas redovisningar utgör i  sin  tur underlag för 
sammanställning av kommunens kvalitetsredovisning.  All personal  i 
kommunen tillhör eller  har en  anknytning till ett arbetslag. I  den  
kommunala skolplanen betonas betydelsen av lärarnas inflytande i 
verksamheten för att nå skolans mål. Lärarna "... förfogar över  maximal  
frihet i valet av tillvägagångssätt för att arbeta mot målet"  (Kiruna  
kommun,  2001, s 2).  Centralt är att varje lärare genom sitt arbetslag för-
väntas bidra till skolans självutveckling genom ett systematiskt och 
långsiktigt kvalitetsarbete. 

För att implementera  den  kvalitativa ansatsen  har Kiruna  kommun sam7  
verkat med  Institutionen  för lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet. 
I ett första skede  har all  skolpersonal introducerats i arbetet med att 
kvalitativt granska och utveckla verksamheten. I ett andra steg,  har 49 
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resurspersoner utbildats  for  att stötta arbetslagen med att ta fram underlag 
till skolornas kvalitetsredovisningar.  Under 2002  deltog rektorerna i  en  
kortare utbildning kring skolans kvalitetsarbete.  Under 2003  gavs  en  
fördjupad utbildning av resurspersonerna.  Kiruna  kommun  har  även 
tillsammans med universitetet finansierat delar av  en  forskartjänst som 
knyts till kommunens förnyade arbete med skolförbättringar. 

Utifrån tre olika  roller har jag  personligen kommit i kontakt med  den  
skolutveckling som bedrivs vid skolorna i  Kiruna  kommun, dels som 
expert  for  skolverkets räkning, dels  via  utbildningsinsatser från 
universitetet och dels som forskare genom denna studie. Utvecklingen i  
Kiruna  kan ses som ett exempel på  en  utvecklingsstrategi som ligger i linje 
med Skolkommitténs slutbetänkande  (1997),  med  tanken  om  en  fortsatt 
decentralisering och demokratisering av skolan och där verksamhetsnivån 
involveras för att effektivare styra verksamheten i riktning mot uppsatta 
mål. Det finns  en ambition  att åstadkomma skolförbättringar genom att 
utveckla  den  inre redovisningsskyldigheten. Genom ett "bottom-up"  pers-
pektiv tilldelas lärarna på verksamhetsnivån  en  framskjuten  position  som 
aktörer i skolans utveckling.10  Projektet ligger också i linje med Skolver-
kets allmänna råd för kvalitetsredovisning, där  tanken  lyfts om vikten av 
att kvalitetsredovisningar skall fungera som stöd för att utveckla och 
förbättra verksamheten (Skolverket,  1999:1).  

I det inledande kapitlet  har  vittnats om att förändringssträvanden  har en  
tendens att utmynna i förändringar på enbart retorisk och organisatorisk 
nivå. I Kirunas lokala skolplan  har  betydelsen av lärarnas inflytande lyfts 
fram, i linje med  1946  års skolkommission och  1997  års skolkommitté. 
Således finner  jag  utvecklingssträvanden i  Kiruna  kommun vara ett försök 
med att bygga broar mellan skolans formulerings- och realiseringsarena, 
för att stärka utvecklingen i praxis mot att nå uppställda mål.11  Mot 
bakgrund av det finner  jag  det intressant att förlägga  min  studie i  Kiruna. 

1°  Bottom-up  används här i betydelsen av att  de  professionella aktörerna på 
verksamhetsnivå tilltros utföra  en intern  redovisning i förhållande till gällande 
styrdokument (Egerbladh &  Tiller,  1998). 
11  Formulerings- och realiseringsarena utgör det arenor där utbildningspolitik utformas 
och där  den  realiseras. (Lindensjö & Lundgren,  1986) 
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Kapitel 3.  Skolutveckling 

Forskning om skolutveckling 

Förändringar inom samhället får återverkningar inom skolan. Av Imsen  
(1999)  framgår att  den  viktigaste anledningen till utveckling inom skolan 
är sammankopplad med skolans reproduktiva, produktiva och identitets-
skapande funktion i samhället. "Förändringar i innebörden i någon av 
dessa funktioner reser oundvikligen frågan om förändringar i skolan"  (s 
384).  Enligt Dalin  (1994)  utgörs  den  underliggande frågeställningen för  all  
skolutveckling av hur förändring sker inom sociala  system  och att själva 
processen för skolutveckling är komplicerad och svår att överblicka, vilket 
även gör  den  svår att bemästra. Bakom reformförslag finns ofta någon  
form  av teori och strategi för hur  de  kan genomföras. Däremot är det sällan 
är klarlagt vilken teori som ligger bakom val av strategi vid skolans 
reformering.  Kapitel  tre avser summariskt peka på möjliga bakomliggande 
teoretiska perspektiv, strategier och faktorer för utvecklingsstävanden inom 
skolans värld. 

Teoretiska perspektiv 

Paulston (i Dalin,  1994) har  delat  in  teorier om förändring i ett 
jämnviktsparadigm och konfliktparadigm. Inom jämnviktsparadigmet 
uppfattas förhållandet mellan skola och samhälle i grunden vara 
harmoniskt. Det råder ett starkt beroendeförhållande mellan skolan och 
samhället där skolan är avhängig av samhällets resurser och samhället är 
beroende av att reproducera sig genom skolan. Utveckling uppfattas som  
en  strävan att skapa harmoni i relationen mellan skola och samhälle och 
disharmoni uppstår genom  den  ständigt pågående samhällsutvecklingen, 
från enklare till mera avancerade  former.  

Utgångspunkten inom konfliktparadigmet är att det finns schismer i 
samhället.  Den  dominerande samhällsgruppen  har  ett intresse av att 
skolsystemet bidrar till bevara dess makt och  position.  Brister i skolan 
förklaras vara ett uttryck för underliggande konflikter i samhällets 
ekonomiska och sociala  system.  Förändringar och skolreformer för att 
åtgärda skolans brister syftar till att bevara  den  dominerande gruppens 
inflytande och ställning i samhället.  
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Förändringar kan även förstås utifrån perspektiv som kännetecknas av att 
vara teknologiska, politiska eller kulturella, vilket framgår av  House  (i 
Dalin,  1994).  I ett teknologiskt perspektiv handlar utvecklingssträvanden 
om att sprida  den  rätta lösningen på effektivast sätt för att nå uppställda 
mål. Vad som är  den  rätta lösningen antas råda enighet om och ses som 
överförbar till andra situationer. Kännetecknande för ett politiskt 
perspektiv är att  man  tar fasta på intressemotsättningar som uppstår i 
förändringsprocesser mellan individer, grupper eller på organisatorisk nivå.  
En central  fråga är vem som gynnas eller missgynnas av förändringen. 
Lösningen på orättvisor sker genom att kompromisser mellan olika 
intressen inom  en organisation  byggs  in  i reformen. 

I ett kulturellt perspektiv antas att värderingar och normer inom  en  grupp 
eller  en organisation  styr utvecklingen av  en  förändringsprocess.  Den  
avgörande faktorn är i vilken utsträckning intentioner i  en  förändring 
stämmer överens med gruppens värderingar och normer.  En  allmän enighet 
kring  en reform  uppfattas vara svår att uppnå, på grund av att olika grupper 
i  en organisation lever  med olika normer, vilket kommer till uttryck i 
värderingskonflikter. Lärarna beskrivs omfattas av  normen  att  den  enskilda 
läraren bör  ha  ett stort inflytande för att kunna kontrollera  de  förändringar 
som skall genomföras inom skolans praxis. 

Olika strategier  

Chin  och  Bernie  (i Dalin,  1994) har  i  en studie  från  1969,  delat  in  skolor i  
tre  huvudkategorier  med  utgångspunkt från  hur  de valt strategi  i 
förändringsprocesser.  Den  rationella strategin, tar  sin  utgångspunkt i att 
människan i  grunden  är  rationell  och låter  sig  övertygas  av  goda  argument.  
Genom försöksverksamheter skapas goda exempel  som grund  för att 
övertyga lärare  om  vinsterna  med  att anamma nya  undervisningsmetoder. 
En normativ strategi  utgår ifrån  hur  individen förstår sina  problem  och 
uppfattas kunna bidra till att förändra verksamheten  på  ett önskvärt sätt.  
Strategin  är att ändra individens synsätt och beteende och  på så vis  aktivera  
individer  inom  systemet  för att skapa önskad förändring. Maktstrategier, 
utgår ifrån att människan är ovillig till förändringar. Olika  delstrategier  
används för att locka  eller  tvinga fram förändring och  då  vanligen genom 
belöning  eller  bestraffning  som  kopplas till anställningsvillkor. Föränd-
ringen  kan  även tvingas fram genom förordningar och lagstiftning.  

26 



Sett till  svenska förhållanden  under  1900-talets senare  del har  olika  
strategier  tillämpats för att utveckla  den  önskade skolan.  Under  1950-talet  
var  strävan att förändra  en  otidsenlig  undervisning med  hjälp  av  
försöksverksamheter för att utveckla nya  undervisningsmetoder  
(Andersson,  1996;  Carlgren & Hörnqvist,  1999b). Forskningen  prövade  
sedan  metodernas tillförlitlighet för att säkerställa deras  kvalitet. Under  
1960-talet  var  lärarens  roll  att utveckla och kunna  visa på  framkomliga 
vägar för att genomföra skolreformer. Forskarens uppgift  var  att dokumen-
tera framgångsrika pedagogiska utvecklingsarbeten  som sedan kunde  
spridas  som  goda exempel  på  generella lösningar  till  andra skolor.  Perio-
den finner jag  till  stora delar  kan  liknas  vid den  rationella strategin  Chin  
och  Benn  beskrivit.  Det  visade  sig  dock  att  den  önskade spridningseffekten 
för hur  den  rätta  undervisningsmetoden kunde  tillämpas i skolans  praxis  
med tiden  uteblev.  

Under 1970-  och 1980-talet  blev det  lokala utvecklingsarbetet (LUVA)  den  
vanliga  formen  för att driva skolutveckling.  Tanken var  att lösningen  på 
problemet  redan fanns  men  att  det  handlade  om  att involvera flertalet lärare 
i arbetet  med  att utveckla skolan i önskad riktning. Läraren  vid den  
enskilda skolan  skulle  anpassa och omsätta  forskningens  förslag  till  
lösningar i  sin egen  praxis  (jfr Carlgren,  1986). Den strategi som  tilläg-
nades  under perioden  påminner  om den  Chin  och  Benn  benämner för  en 
normativ. 

Den omstrukturering som har  pågått inom  det  svenska skolsystemet  har  till 
viss  del  präglats  av en  spänning mellan  å  ena sidan  en tendens  till  rationell  
teknisk  instrumentalism  och  å  andra sida  en tendens  till att involvera  de  
professionella i  planering,  utvärdering och reflektion över skolverk-
samheten (Skolverket,  1999c).  I skolverkets  rapport  konstateras att lärare 
lämnats ganska 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 fram-
kom, att  de  frågor  som  initierats, beslutats, genomförts och  vad det  resul-
terat i inte följt  en  rationell  logik.  I  rapporteringen av studien  lyftes lärar-
nas agerande fram  som en  förklaringsgrund till att intentionerna inte 
fullföljdes,  beroende på  att lärarna i varierad  grad kunde,  förstod  eller ville  
genomföra besluten i fråga.  Rapporten  betonade att ett aktörsperspektiv  
som  inkluderar lärarna är nödvändigt för förståelsen  av  hur  skolan  styrs. 
Vad den  enskilde lärare uppfattar, förstår och vill  har således stor  betydelse 
för  hur  skolans  intentioner kommer  till uttryck i praxis.  Reformer har  visat  
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sig vara starkt beroende av hur  de  tas emot av lärarna (Lindensjö & 
Lundgren,  1986;  Alexandersson  1999). De  personliga och historiska erfa-
renheter som beskrivs i det inledande kapitlet, berättar även om att lärarnas 
agerande  har en  avgörande betydelse för om och hur samhällets intentioner 
kommer att omsättas i skolans praxis. Enligt Kallos och Lundahl-Kallos  
(1994)  är det väsentligt på vilket sätt lärarna involveras i skolans föränd-
ringsprojekt  for  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 idente and develop that project by themselves"  
(Kallos  & Lundahl-Kallos,  1994,  p.  156). 

Egerblad och  Tiller  (1998)  menade 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 utveck-
lingsarbete och att lärandeprocessen kan förstärkas genom ett samarbete 
med utomstående forskare som intresserar sig  for  skolans vardag. Skolans 
förmåga till självutveckling är avgörande för dess förmåga att utvecklas. 

Carlgren och Hörnqvist  (1999b)  fann att skolans kunskapsuppdrag och 
förutsättningar  for  att genomföra detta  har  förändrats och att tidigare 
lösningar  for  att utveckla skolan inte fungerar. Resultaten av Skolverkets 
projekt "Skola i utveckling" (Skolverket,  1999b)  tydde på att  den  skolut-
veckling som faktiskt sker i första  hand  är ett uttryck  for  att förändringar 
utanför skolan gör sig gällande genom förändrade arbetsvillkor i skolan. 
Författarna pekade på 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  1;0  som  en  
startpunkt för förändringar blir förståelsen för det som sker  en  annan (Carlgren & 
Hörnqvist.  1999, s 85).  

Faktorer av betydelse  

Miles  (i Dalin,  1994)  menade att  en  erfarenhet som kan dras av forsk-
ningen om skolutveckling i början på 1990-talet är att skolreformer är 
beroende av  god  kontakt med verksamhetsnära aktörer  for  att reformen 
skall få genomslag i praxis. Stora skillnader i uppfattningar mellan skolans 
lo153lia och centrala nivå beskrivs vara  en  vanlig orsak till att  reformer  inte 
utvecklas till ---ät bli  en del  av skolans vardagliga verksamhet.  Miles  
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menade även att skillnaden mellan att utveckla förändringsförslag och att  
sedan  genomföra dessa i skolans praxis ligger bakom svårigheten att åstad-
komma förändringar på verksamhetsnivån. För att  en reform  skall lyckas 
bör  den  förankras både på  den  enskilda skolan  men  också på dess policy-
nivå.  En  av  de  viktigaste framgångsfaktorer för  en  skolreform är enligt  
Miles  att det utvecklas ett förtroendefullt samarbete mellan  de  olika nivå-
erna inom skolsystemet. 

Fullan (i Dalin,  1994)  presenterade olika faktorer av betydelse för att åstad-
komma ett önskat utfall av  en reform  i skolans praxis. Fullan menade att 
införandet av  reformer  bör betraktas som  en  process och inte som  en  hän-
delse som sker vid ett enstaka tillfälle. Förändringsförslag riskerar att 
misslyckas om  de  inte tar hänsyn till rådande skolkultur.  En  kultur som 
kännetecknas av att lärarna är så hårt uppbundna av sitt dagliga arbete så 
att  de  inte orkar ta till sig  en innovation.  Av samma orsak kan förändringar 
motarbetas för att förändra så lite som möjligt. Fullan  har  även pekat ut 
faktorer som bör uppmärksammas vid införandet av skolreformer. Viktiga 
förändringar kan inte tvingas fram, både  en  ansats av ett  top-down  och 
bottom-up  perspektiv är nödvändigt. Krav utifrån måste möta behov inifrån 
verksamheten. Varje lärare bör betraktas som  en  viktig förändringsagent 
för att  en innovation  skall kunna bli  en del  i skolans vardag. Även 
Rönnerman  (1993) har  i  sin  avhandling visat att förändringsförsök som 
bottnat i lärarnas behov och där  de  själva var initiativtagare hade förut-
sättningar att utvecklas och långsiktigt påverka verksamheten. 

Forskning om lärares tänkande  

Studier  av lärares tänkande  tog fart  i slutet av  1980-  och början av 1990-
talet (Alexandersson,  1994).  Forskningen  har  vuxit som  en  reaktion mot  
den tradition  av undervisnings- och klassrumsforskning där läraren 
betraktas som pedagogisk tekniker som skall följa uppifrån kommande 
instruktioner för arbetet.  Studier  som bedrevs  under  1970-talet  har  till 
största delen uppmärksammat undervisningstekniker och  modeller  som 
förväntades kunna bidra till  en  effektivare undervisning. Forskningsresultat 
beskrev mestadels kännetecken på  en  bra lärare och effekterna av olika 
undervisningsmetoder.  Under  1980-talet inträffade  en  förskjutning från 
forskning om lärares beteende, som till övervägande hämtade sina 
teoretiska utgångspunkter från  den  kognitiva psykologin, till forskning om 
lärares tänkande.  Clark  & Peterson (i Alexandersson,  1994) har  sam- 
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manställt  cirka 100 studier  och forskningsprojekt  under  rubriken,  
Teachers' Thought Processes  och där studierna kategoriserades i preactiv, 
interactiv och postactiv  (s 23-24).  Kategorin för preactiv avsåg  studier som  
handlade  om  lärares tänkande kring  sin planering,  interactiv berörde  stud-
ier som  uppmärksammade lärarens agerande i  undervisningsprocessen  och 
kategorin postactiv innehöll  studier om  lärares personliga  teorier om sin 
undervisning.  Indelningen  av  forskningsprojekten i  de tre  kategorierna pre-
activ, interactiv och postactiv, innebar att forskningsprojekten  var  
uppdelade i endera  av  kategorierna.  Clark  & Peterson  efterlyste en  mera 
heltäckande  studie om  hur  lärare tänkte  om den  egna  undervisningen  och 
menade att  det  finns ett  stark  samband mellan lärares tänkande och 
agerande i praxis. 

... lärares beteende och handlande i klassrummet inte bara påverkas av deras 
tänkande; det snarar bestämmer handlandet. Hur lärare tänker kring olika aspekter av 
undervisningen är därvid av högst  central  betydelse för undervisningens 
genomförande och utfall (Alexandersson,  s 25).  

Redan här vill  jag  uppmärksamma läsaren  på  att  jag  framledes  kommer  att 
använder  mig av de kategorier Clark  & Peterson nyttjat för att karak-
tärisera  studier  inom  forskningen  för  Teacher Thinking.  Däremot  så  skiljer  
sig min studie på så vis  att  jag valt  att använda alla  tre kategorier,  preactiv, 
interactiv och postactiv, inom ramen för samma  studie.  Avsikten är att 
skapa  en  mera heltäckande  bild som underlag  för förståelsen  av  hur  läraren 
konstruerar och rekonstruerar samhällets  intentioner med  elevinflytande i 
skolans praxis.  En  annan viktig skillnad är att  jag valt en  pedagogisk och 
inte  en psykologisk  utgångspunkt för att studera lärares tänkande, vilket  
leder  till att innebörden i kategorierna  delvis  blir  en  annan. I  kapitel 5  
behandlas mera ingående  de  teoretiska och metodologiska överväganden  
som  inspirerats  av forskning  inom  Teacher  and  Thinking  och  som  numera 
benämns  som  Teachers  and  Teaching.  
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Kapitel 4.  Elevinflytande 

Historisk tillbakablick  

Studien har  avgränsats till hur lärare i  tanke  och  handling  konstruerar 
samhällets intentioner med elevinflytande i skolans praxis. Mot bakgrund 
av det ges i kapitlet  en  inblick i skolans tidigare patriarkaliska samhälls-
och människosyn  samt  framåtskridandet av  de  demokratiska värden som 
numera ligger till grund för skolans sätt att förhålla sig till  eleven.  Kapitlet 
avser även belysa något om hur samhällets intentioner med elevinflytande 
kommiLtill uttryck i skolans läroplaner. Utvecklingen inom området för 
elevinflytande begränsas i kapitlet till vissa offentliga utredningar, 
utvecklingsprojekt och forskning, med avsikt att förmedla  en  aktuell 
lägesbeskrivning. Eftersom studiens syfte avser hur läraren konstruerar _— 

aelevinflWfide i  den  svenska skolan avgränsas också kapitlet i huvudsak till 
svenska förhållanden. 

Skolans inre liv kännetecknades,  under  perioden  1840  till  1920,  av  den  
patriarkaliska skolans grundläggande värderingar (Isling,  1988) Eleven  
uppfattades som ursprungligen ond och  skulle  fostras i Luthersk tro och  
moral.  Skolan förmedlade i första  hand  utbildning för  den  kyrkliga 
verksamheten.  Eleven  möttes av  en  auktoritärt hållen undervisning och 
fostran, med intentioner att  forma  individen till, "lydnad och ödmjukhet, 
flit och ordning, fromhet och tacksamhet"  (s 456)  inför kyrkan, lokal-
samhället och rikets överhet. Utbildningens mål var ytterst att individen  
skulle  inta  sin plats bland  samhällets undersåtar och folkskolans utbildning 
riktade sig i första  hand  till  de  lägre skikten i samhället.  

Ellen Key (1849-1926), en  av  de  första frihetspedagogerna, kritiserade i 
sitt verk Barnens århundraden från  1901 den  elevsyn som kom till uttryck 
genom Folkskolans undervisning (Isling,  1988). Key  förordade  en  friare 
pedagogik med arbetssätt som  tog  till vara barnens intressen, resurser och 
behov av aktivitet. Framför allt kritiserades Folkskolans läsebok för sitt 
"patriarkaliska mönster och moraliska texter"  (s 331). Key  ansåg att 
uppfostrans mål borde var att utveckla nya människor som vandrare på nya 
vägar och tänkare av nya tankar.  

John  Dewey  (1859-1952),  grundare  av den  reformpedagogiska 
progressivistiska rörelsen i  USA, har  i sitt verk  Democracy  and  Education  
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(1916),  lyft fram utbildningens betydelse för demokratin.  Dewey  menade 
att ett kännetecken för  det  demokratiska samhället utgörs  av  att  det  
besörjer alla medlemmar  på  lika villkor, att medborgarna  får del av  dess 
förmåner och där samhällets  institutioner  medverkar till att  det sker på  ett 
demokratiskt sätt. För att uppnå detta menade  Dewey  att samhället måste  
ha en  utbildning  som  präglas  av en demokratisk ideologi som  utvecklar 
demokratiska  individer, "som  gör  det  möjligt att genomföra sociala 
förändringar utan att oordning uppstår"  (Dewey,  1999, s 140).  Fram-
förallt  var  Dewey  kritisk  till rådande  undervisning  i amerikanska skolor  
som var  inspirerad  av tysk  pedagogik där  undervisningens mål var  att; 

... tämja det vildvuxna barnet, och medlet härför var  en  starkt  form  aliserad 
undervisningsprocess med syftet att till  eleven  förmedla  en fast  massa av objektiva 
ämnes kunskaper (Liljequist,  1994, s 175). 

Key  och  Dewey  var  tongivande röster i  den  debatt  som  fördes för att 
utveckla skolan i  demokratisk  anda. Naturligtvis fanns underliggande 
samhällsförändringar  som bidrog  till framväxten  av det  svenska samhällets  
behov av en  ideologiskt mera  demokratisk  skola.  Ur historien kan  
exempelvis nämnas  den  ryska  revolutionen 1919  och rädslan för att något 
liknande  skulle  hända i  Sverige  genom "upproret" i Västervik och Seskarö  
omkring 1919. Fascismens  utveckling i  Tyskland under 1930-  och 1940-
talen stämde till  eftertanken,  att  en  liknade utveckling även  var  tänkbar för 
svenska förhållanden (jfr,  kap 2). Den  läsare  som  vill fördjupa  sig  i  den  
svenska  "kampen  för och emot  en  demokritisk skola" hänvisar  jag  till 
Isling och Marklund  som  utförligt behandlat  den  politiska utvecklingen 
inom  det  svenska skolväsendet.  

Under  1900-talet fick demokratins grundläggande värden successivt fäste i  
reformer  inom det svenska skolväsendet. Redan i  1919  års undervisnings-
plan fanns tankar om att folkundervisningen  skulle  utveckla  en  medbor-
garskola, inspirerad av Deweys tankar om utbildning och demokrati 
(Liljekvist,  1994).  Liberala socialpolitiska idéer och uppfattningar inom 
arbetarrörelsen var drivande för  de  demokratiska  reformer  som utgör  den  
gemensamma demokratiska värdegrund som skolan vilar på. I skuggan av 
andra världskriget utgjorde  1946  års skolkommission  en  milstolpe för 
skolans  roll  och innebar ett genombrott i svenskt skoltänkande genom 
direktiv som fastslog att "skolans främsta uppgift är att fostra demok-
ratiska människor"  (s 126). 
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Elevinflytande i läroplaner 

I skolans läroplaner dröjde det till 1900-talets senare hälft innan skolans 
demokratiska uppdrag kom till uttryck. Själva termen demokrati återfinns i 
svenska läroplaner först med  1962  års läroplan för grundskolan (Liljequist,  
1994).  När kom då begreppet elevinflytande att användas i läroplanen och 
med vilka innebörder? Vid  en  granskning av Lgr  69  och fram till dagens 
läroplan kan konstateras att begreppet elevinflytande inte förekommer, 
trots att det i dag används som ett etablerat begrepp i skolans värld. Däre-
mot används begreppet medinflytande och då vanligen i  relation  till  
elevens  ansvar eller medansvar. Från Lgr  69  och till dagens läroplan märks 
ett framåtskridande för  elevens  inflytande,  men  det går även att skönja  en  
viss förändring från kollektiva inflytandeformer till  en  betoning av indivi-
duella inflytandeformer. 

I  Lgr  69  fastslogs att "Skolan skall vara  demokratisk  ... Ett individuellt 
medinflytande i skolsamhället  mäste  följas  av  ett motsvarande individuellt  
medansvar" (s 27).  Vidare framgår att eleverna  skulle  fostras  till  
medinflytande och  ansvar  vilket  var en  förutsättning  for  elevernas 
engagemang och delaktighet i skolans utformning. Formerna för inflytande 
och  ansvar borde  anpassas  efter  elevernas ålder och förutsättningar.  I  prin-
cip skulle  skolan erbjuda eleverna i alla lägen, när  det  är möjligt, att utöva 
medinflytande och  medansvar.  Genom olika  former av  samverkan  borde  
eleverna uppleva  sig som  medansvariga för arbetet i skolan. Samtalet  som 
dialog,  mellan lärare och  elever,  framhölls vara  en  viktig  form  för sam-
verkan.  

I  den  följande läroplanen för grundskolan, Lgr  80  (Skolöverstyrelsen,  
1980)  framgick, i likhet med Lgr  69,  att "Skolan  har  skyldighet att ge 
eleverna ett ökat ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder 
och mognad"  (s 13).  Även Lgr  80  framhöll att skolan aktivt skall fostra 
eleverna att utveckla egenskaper som bär upp och förstärker demokratiska 
grundläggande värderingar. Däremot betonade Lgr  80,  tydligare än Lgr  69,  
att  den  demokratiska fostran skall komma till uttryck i skolans praktiska 
och vardagliga arbete. Vidare tryckte Lgr  80  på betydelsen av informella  
former  för samråd och samverkan och vikten av att samarbetet utvecklades 
genom det dagliga samtalet mellan lärare och elev. Liljequist  (1994)  
menade att skolan på ett fördjupat sätt  tog  ställning för  en normativ  demo-
kratisk värdegrund genom Lgr  80,  det vill säga att skolans intentioner tyd- 
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ligare låg i linje med  en  demokratisk livsform där värden om jämlikhet och 
delaktighet beaktades. 

Med  1994  års läroplaner för grundskolan, Lpo  94  och gymnasiets läroplan, 
Lpy  94,  (Utbildningsdepartementet,  1994)  fastslogs att det inte räckte med 
att skolan delgav eleverna kunskaper om demokratins värden. Undervis-
ningen  skulle  bedrivas i demokratiska arbetsformer och eleverna lära sig ta 
ansvar för ett demokratiskt förhållningssätt. Med läroplanerna  1994  förtyd-
ligades hur elevernas inflytande  skulle  komma till uttryck genom att peka 
ut arbetsformer, undervisningens innehåll, planering och utvärdering som 
intressanta områden för elevernas inflytande. I  den  första läroplanen för 
förskolan, Lpfö  98  (Utbildningsdepartementet,  1998)  som i  sin  huvudsak-
liga struktur överensstämmer med Lpo och Lpy  94,  fastslogs att förskolan 
skall vila på demokratins grund. Även  de  allmänna råden för fritidshem 
och för familjedaghem (Skolverket,  1999:2, 1999:3)  betonade vikten av att 
verksamheterna  skulle  genomsyras av grundläggande demokratiska värde-
ringar och att dessa förankrades hos  barn  och elever. 

Trots att  elevens  inflytande gjort framsteg inom ramen för skolans 
läroplaner  har  olika utredningar visat att utvecklingen i praxis gått trögt. 
SIA-utredningen  (1975)  konstaterade 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 följ-
de med det nya skolsystemet (Richardsson,  1994).  

Elevinflytande i offentliga utredningar 

Offentliga utredningar  har under 1980-  och framför allt 1990-talet visat att  
eleven  inte tilldelats  det  inflytande  som skulle  kunna förväntas utifrån 
skolans styrdokument.  Den  nationella utvärderingen  av  grundskolan  1992  
(Skolverket,  1993)  visade att skolans fostran till  demokrati  fått ett 
begränsat genomslag. Elevernas medbestämmande visade  sig  ofta 
begränsat till ärende  om  elevutrymmen, skolresor och  val av  arbets-
kamrater. Frågor gällande  undervisningen  avgjordes oftast utan att elever-
na  deltog  i  planeringen eller  beslutsfattandet. I  det  stora hela fanns ett visst 
inflytande  vid  skolorna  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  
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skolan, oavsett ur vilket perspektiv frågan beskrevs. Vidare menade kom-
mittén att det viktigaste var att eleverna gavs inflytande i  den  vardagliga 
undervisning  9  och över det egna lärandet. Även i skolkommitténs slutbe-
tänkande,  Om  skolan i ny tid --(SÖtf,  1997i121),  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 eleverna ledde sällan till någon förändring. Generellt uppfat-
tade sig elever vid gymnasieskolans  program  för yrkeslinjer  ha  mrire 
möjligheter att påverka undervisningen och  de  yttre förutsättningarna, jäm-
fört med övriga elever vid gymnasieskolan. 

Inledningsvis  har  i  kapitlet  framkommit att elevinflytande inte används i 
läroplanerna  som  ett vedertaget begrepp.  En  förklaring till att begreppet 
ändå etablerats  kan  vara att  det  använts  av  skolkommitténs i betänkande, 
Inflytande  på  riktigt  (SOU,  1996:22)  och i slutbetänkandet,  Om  skola i  en 
ny tid  (SOU,  1997:121).  Även  1999 års  Skollagskommitt (använde  sig av  
begreppet elevinflytande.  Med  andra  ord, har  begreppet stegvis etablerats 
genom ovan nämnda statliga utredningar. I skolverkets  rapport, Med  
demokratin  som  uppdrag (Skolverket,  2000b),  konstateras att elevin-
flytande alltmer i  kommuner  kommit att bli ett etablerat begrepp och 
används även  som  beteckning för arbetet  med  skolans demokritiska upp-
drag. Däremot framgår  av rapporten  att  det  varierar  vad som  läggs i 
begreppets innebörd.  

De  fiesta  kommuner  och skolor jämställer demokratiarbetet  med  elevinflytande,  men  
uppfattningen  om vad  elevinflytande egentligen är och  vad man  avser varierar. Ofta 
menar  man  olika formella beslutsforum. Inflytande över arbetssätt är  en  annan  aspekt 
som  nämns  (s 24). 

Som  tidigare nämnts  går det  att skönja  en  förändring från  mer  kollektiva 
inflytandeformer till  en betoning av mer  individuella sådana. Tydligast 
märks denna förskjutning i  1999 års  skollagskommitt  (SOU,  2002:121).  I  
linje med en  ökad målstyrning föreslog kommittén att formerna för  hur  
elevinflytande skall utövas avregleras.  De  formella formerna för inflytande 
menade kommittén bör anpassas i  takt med de  omvärldsförändringar  som  
tränger  in  i skolans värld. Därutöver ansåg kommittén att elevinflytande till 
största  delen  bör handla  om  att eleverna skall kunna påverka  det  dagliga 
arbetet och att rättigheten  fastslås  i skollagen. Sammantaget innebär 
förslaget att samhällets  intentioner  för elevinflytande tycks utvecklas från  
en kollektivt  formaliserad  syn på  inflytande till förmån för  en mer 

y 
 

informell  och  individuell  syn på  formerna för elevinflytandet.  
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Försök med att utveckla elevinflytande  

Under  1990-talet genomfördes olika satsningar från samhällets sida  for  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 har  skolverket följt och stöttat skolor  som  satsat  på  
att utveckla elevernas inflytande  vid den  enskilda skolan. Skolverkets  
rapport  från  projektet  (Danell, Klerfelt,  Runevad  &  Trodden,  1999a)  visade 
att elevinflytande  som  begrepp i skolans praxis  stod  för olika företeelser, 
elevinflytande sammankopplades  med  formella och informella  former for  
beslutsfattande, elevaktiva arbetssätt,  eget  arbete,  tema med  fördjupnings-
uppgifter, ansvarstagande och valmöjligheter.  Vid  skolorna framträdde 
skilda  motiv for  att arbeta  med  elevinflytande  som  att utveckla demokra-
tiska och ansvarsfulla  individer,  främja elevernas lärande, följa läroplanens 
föreskrifter  eller  att utveckla  en  arbetsform.  Elevens  inflytande i  undervis-
ningen  knöts i varierad  grad  till  vad  eleverna gavs inflytande över gällande  
undervisningens organisering  och elevaktiva arbetsformer.  Vid  vissa skolor 
utvecklades nya mötesplatser för elevinflytande, där  elever  och lärare gavs 
möjligheter att i förnyade  former  samtala  om undervisningens  innehåll och 
uppläggning.  Rektors  och lärares arbetssituation visade  sig  påverka skolans  
ambition  att tilldela eleverna inflytande. Elevinflytande  som  fenomen och 
dess villkor i praxis framstod i  rapporten som  mångfacetterat och komp-
lext. Lärare uppfattade  det  problematiskt att avgöra  var  och  hur  gränserna 
för elevernas inflytande  skulle  dras. 

Tidigare forskning om elevinflytande 

>(. Isling  (1984)  diskuterade i  sin  avhandling olika uppfattningar om inne- 
börden i skolans demokratibegrepp. Medelsförespråkare ansåg att demo-
kratin enbart var ett medel för att fatta beslut. Det var av  mindre  vikt att 
alla aktivt deltog med att lämna förslag och i beslutsfattandet, snarare 
förespråkades att styrelser eller andra utvalda representanter  skulle  styra 
och att "...dugliga eliter fritt får konkurrera ... och således gynna folket 
som helhet"  (s 22).  Målföreträdare representerade  de  som betraktade demo-
kratin som ett mål i sig och där allas deltagande i beslutsprocesser var  en  
indikator på om demokratin fungerade. Isling förordade målföreträdarnas 
synsätt och ansåg att beslutsfattandet i  en  demokratisk skola borde omfatta 
såväl  formen  för beslut som dess innehåll. Vidare menade Isling att skolan 
aktivt  skulle  verka för  en  demokratisyn där förändringar, genom  demo- 
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kratiska beslut, ledde till  en  mera demokratisk och jämlik skola  samt  att 
skolan därmed blev  en  demokratiskt verkande  kraft  i samhället.  

Sundgren  (i  Svedberg & Zaar  1999),  menade att demokratin i skolan  har  
framställts med —huvudsakligen tre innebörder.  En  första utgjordes av att 
eleverna utövade inflytande genom formella  forum  som klassråd och 
elevråd. Inflytande handlade om frågor som berörde skolans miljö eller 
administrering. Det huvudsakliga syftet med inflytande var att eleverna 
övades i demokratiska färdigheter. I  en  andra innebörd, som benämns det 
fenomenologiska-didaktiska perspektivet, uppfattades inflytandet gynna 
elevernas lärande. Det innebar att läraren  tog  fasta på elevernas upp-
fattningar om det fenomen som  skulle  behandlas i undervisningen, det vill 
säga att lärarna i undervisningen knöt  an  till elevernas uppfattningar.  En  
bakomliggande pedagogisk avsikt var att genom inflytandet komma åt 
elevernas spontana uppfattningar och vardagliga begreppsbildningar, vilket  
skulle  underlätta att lära ut  en  mera allmänt vedertagen och vetenskaplig 
begreppsbildning. I  en  tredje innebörd sågs skolans grundläggande demo-
kratiproblem handla om  elevens  makt över kunskapsprocessen och vilket 
innehåll som bäst bidrog till  elevens  kunskapsutveckling  samt  hur  den  
framtida demokratiske samhällsmedborgaren kunde formas i skolan. Vikti-
ga aspekter var även i vilken utsträckning eleverna  tog  ansvar och fick 
inflytande över sitt eget lärande och i vilken utsträckning  de  utvecklade 
egna tankar och idéer i mötet med ett utbud inom ramen för skolans verk-
samheter. Elevernas självständighet och utveckling till  en  fullvärdig 
samhällsmedborgare betonades och avgörande var i vilken utsträckning 
skolan och undervisningen "kan beröra elevernas känsloliv, deras 
spontana intressen, uppfattningar och  motivation" (s 267).  

Selbergs avhandling  (1999)  är ett exempel på  en  studie som  faller  inom 
ramen för det  Sundgren  ovan beskriver berör  elevens  makt över kunskaps-
processen och hur skolan skall fostra  den  framtida samhällsmedborgaren. 
Selberg studerade i  sin  avhandling relationen mellan elevinflytandet och  
elevens  lärande och tar ställning för  den  progressiva pedagogikens inne-
börd av elevinflytande, det vill säga att skolan även skall vara  en  demo-
kratiskt verkande  kraft  i samhället (jfr Isling,  1984).  Resultaten i studien 
visade att det fanns  en relation  mellan elevernas inflytande och deras 
lärande. Elever med "större erfarenheter"  (s 150)  av inflytande visade sig  
ha  bättre möjligheter att lära sig när  de  ställdes inför kravet att göra 
självständiga val av undervisningens innehåll. Dessa elever var även mera 
medvetna om hur  de skulle  gå till väga för att lära sig. Elever vana att  ha 
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inflytande hade "större möjligheter"  (s 150)  än elever med "liten vana av 
inflytande att ta ansvar för det egna lärandet och att få ut hållbara 
kunskaper ur detta"  (s 150). 

Berg (2003)  ansåg att forskningen inom området tyder på att elevinflytande 
vaTer-̀1"exklusiv angelägenhet"  (s 144)  för  de  anpassade eleverna i skolan.  
Berg  menade att förhållandet till skolplikten återspeglade uppfattningen 
om hur elevinflytande uppfattades av eleverna. När skolplikten sågs som  
en  rättighet för  eleven  som vägde tyngre än plikten fanns ett större enga-
gemang och intresse  bland  eleverna för att arbeta med elevinflytande. När 
plikten av att gå i skola upplevdes som  en  skyldighet mer än  en  rättighet 
för  eleven  återspeglades det negativt i elevernas uppfattning om 
elevinflytandet. Skolan för dessa elever sågs som "inte bara  en  tvångsin-
stitution utan också  en  tvångsorganisation"  (s 146),  vilket fick till 
konsekvens att dessa elever inte uppfattade sig delaktiga och blev därmed  
mindre  engagerade med att utöva inflytande. Det nuvarande styrsystemet, 
med mål och resultatstyrning, bidrar till att eleverna i grund- och 
gymnasieskolan utvecklade olika förhållningssätt till elevinflytande med" 
...  en  elevroll av typ medverkare,  men den  möjliggör även elevroller som 
kan uttryckas som deltagare och till och med åskådare"  (s 146).  

Forsl_____251  (2000) har  i  sin forskning  studerat  elevers  inflytande  under  1990-
talet och konstaterar att elevinflytandet  har  många ansikten. "Elevin-
flytande är inget  entydigt  begrepp och gränserna för elevinflytande  kan  
inte  enkelt  fastställas"  (s 45).  Forsberg menade att  under 1970-  och 1980-
talet  har studier om  elevinflytande främst fokuserat  elevens  kollektiva och 
formella inflytande.  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. Vidare konstaterade 
Forsberg att  det  finns  få forskningsrapporter men  gott  om  utvärderingar 
kring elevinflytande. I  de  fiesta  undersökningar ställdes höga  ideal  i - 
styrdokumenten mot  hur  det var  i skolans värld, vilket resulterar i "elän-
desbeskrivningar"  (s 15).  I dessa undersökningar framkom att elevernas 
inflytande  var  begränsat. Vidare påpekade Forsberg att  det  i  stort  sett 
saknades  studier som  relaterar resultaten till  hur  det var  i skolans värld till  
vad som var  möjligt att åstadkomma  under  rådande villkor. Författaren 
pekade  på en  avsaknad  av forskningsansatser som "konkret  förbinder 
aktörs- och handlingsinriktade  ansatser med  strukturella"  (s 21). 
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Till  vissa delar kan  min  studie ses som ett svar på ett behov av  en  
forskningsansats som förbinder aktörs- och handlingsinriktade ansatser 
med strukturella. Det vill säga, i  min  studie handlar det om att beskriva hur 
lärare genom handlingsinriktade ansatser bidrar till att i praxis konstruera 
samhällets intentioner med elevinflytande. I praxis uppstår ett spännings-
fält, mellan läraren som aktör och skolan som  system,  vilket påverkar 
utfallet av hur samhällets intentioner med elevinflytande kommer till ut-
tryck. Det innebär att studien inte handlar om att mäta hur mycket eller hur 
lite inflytande eleverna  har,  utan mer om att förstå samhällets önskan om 
elevinflytande i ett betydelsesammanhang konstruerat av lärare. Med det 
följer även  en  strävan, att ur ett lärarperspektiv, beskriva hur det är och vad 
som uppfattas vara möjligt att åstadkomma i skolan när det gäller elev-
inflytande.  

Kapitel 5.  Teoretiska utgångspunkter 
och metodologiska överväganden  

Som  ti4gare  framgått  har studien  avgränsats till att beskriva  hur_  lärare i 
praxis genom  processen av intentioner,  handlingar och erfarenheter 
konstruerar samhällets  intentioner med  elevinflytande. Avsikten  med 
kapitlet  är att behandla teoretiska och metodologiska överväganden  som 
ligger  till  grund  för  studiens  syfte,  planering,  genomförande och  
rapportering.  I  den  beskrivning  av de  teoretiska utgångspunkter  som  följer 
behandlas begrepp  som institution, social konstruktion,  vardaglig 
verklighet, vardagsvärld,  intentioner,  typieering och typifieringsscheman. 
Begreppen är centrala i  studien  och används i  den  betydelse  de  tilldelas 
inom ramen  Berger  och Luckmanns  (1966)  teoribildning. Därmed finns  det  
anledning  att inledningsvis förtydliga några  av  dessa begepp  och även 

s:(5La betydelsen  av  ytterligare begrepp  som  används i  studien.  

Centrala begrepp 

Uppfattningar används som ett centralt begrepp i studiens delsyfte ett och 
två och avser hur lärare uppfattar samhällets intentioner för att i nästa steg 
använda sina uppfattningar som grund för att agera i skolans praxis. När  
jag  söker svar på mina forskningsfrågor  bland  lärare utgår  jag  ifrån att  de  
uppfattningar lärare förmedlar i sina beskrivningar. Beskrivningar som 
kommit till genom lärares iakttagelser av  sin  verklighet och lärarnas  
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uppfattningar finns lagrade i erfarenheter, vilka syntetiserats till upp-
fattningar för att skapa mening av det erfarna. Det vill säga, med begreppet 
uppfattningar avses i studien lärares subjektiva tolkningar för att skapa 
mening av gjorda erfarenheter. "Människans kunskap om värden kan ses 
som  en  mängd uppfattningar av olika företeelser i världen och relationer 
mellan sådana uppfattningar" (Alexandersson,  1994, s 69).  

Begreppet erfarenhet används i betydelsen av vad och hur lärare erfar 
något i  sin  vardagsverklighet, det vill säga det "betydelsespelrum inom 
vilket  man  är i stånd att tolka det varande"  (Lübeck, 1988, s 138).  Studiens 
tredje delsyfte utgörs av att fånga lärares beskrivningar av  de  erfarenheter 
det gör i arbetet med elevinflytande. Erfarenheter avgränsas i studien till att 
uppmärksamma erfarenheter läraren gör inom ramen för skolans kontext. 

Ett centralt tema utgörs i studien av hur lärare uppfattar samhällets 
intentioner och konstruerar egna intentioner. Begreppet  intention  används i 
betydelsen av avsikt eller målsättning och svarar "... mot att  en handling 
har en  speciell avsikt — att där finns  en  medvetenhet om målet för hand-
lingen" (Alexandersson,  1994, s 62). Intention  implicerar  en  medveten 
avsikt hos subjektet. Med samhällets intentioner avses i studien överens-
komna intentioner, det vill säga avsikter som kollektivt kommer till uttryck 
i läroplanens målsättningar. Det innebär inte att det råder ett ett till ett 
förhållande mellan läroplanens intentioner och  de  intentioner som omfattas 
av lärare i skolan. Lärare och elever förhåller sig till samhällets intentioner, 
vilket kan leda till omtolkningar som förstärker, försvagar eller förvanskar  
den  ursprungliga intentionen.  

De  undervisningsbegrepp  som  åsyftas i  studien har den  innebörd  som  
föreslås  av 1999 års  Skollagskommitt  "...undervisning  används genom-
gående från förskola till vuxenutbildning och definieras  som  sådana 
må/bestämda  processer som under  lärares  ledning  syftar till inhämtande  
av  kunskaper och värden"  (SOU  2002:121,s 158).  

Teoretiska utgångspunkter 

Syftet vittnar om att  jag  uppfattar det vara  en  sak att känna till vad som 
skall åstadkommas,  en  annan sak att utföra det och  en  tredje sak att erfara 
vad som förevarit. Möjligen kan det liknas vid  en slags  "trestegs-process" 
genom vilken samhällets intentioner för elevinflytande omsätts i skolans  
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praxis. Utgångspunkten för mitt sätt att tänka kring lärare och skola 
stämmer väl överens  med  Bergers och  Luckmanns sociala  konstruktions-
teori.  Berger  och Luckmann  (1966) har  utvecklat kunskapssociologin från 
att vara ett  perifert  fenomen _till  en central del  inom  den  socio19gis-ka 
teoribildningen. Inom kunskapssociologin studeras  relationen  mellan 
människans tänkande och samhällets_organi_s_ationsformer. Ett grund-
läggande antagande är att  det  finns ett samband mellan människans 
tänkande och rådande sociala förhållanden. Sambandet betraktas  som  dia-
lektiskt i betydelsen  av  att rådande sociala förhållanden påverkar tänkandet 
och att tänkandet  kan  påverka  det  sociala livet/Ambitionen inom kun-
skapssociologin är att  synliggöra  de  samband  som råder  mellan sociala  
gruppers  sätta att leva och tänka.  Berger  och Luckmann  (1966) var  kritiska 
till kunskapssociologin för att  den  till största  delen tog  fasta  på  fenomen  
som  politiska  ideologier,  religiösa och moraliska trossystem och försum-
made därmed  den  kunskap  som  samhällets  individer  använder i sina 
vardagliga  liv. De var  även kritiska till fenomenologin  som de  menade  var  
alltför  filosofisk  i sitt betraktande  av  omvärlden och argumenterade för att _ 
uppmarksamma  det  sociala  livets  betydelse för fenomens uppkomst och _ 
innebörder. Författarna  var, bland  annat, inspirerade  den tradition  inom 
kunskapssociologin där Durkheim  (1858-1917) fastslog  att  en fundamental 
regel  är att sociala  fakta  är att betrakta  som  verkliga  objekt  "Consider  
social facts as  things"  (p. 18). De tog  även fasta  på  Durkheims synsätt att 
sociala fenomen inte låter  sig  reduceras till enbart psykologiska fenomen.  

Berger  och Luckmann  (1966) har lagt grunder  för  den  riktning inom socio-
login  som  kommit att benämnas  som socialkonstruktivismen eller  
socialkonstruktionismen (Arvidsson,  2003).  Utan att fördjupa  mig  i  en 
diskussion om  hur  dessa begrepp lämpligen bör tolkas ansluter  jag mig  till 
Arvidssons sätt att betrakta socialkonstruktivism  som en sociologisk teori.  
Likt Arvidsson instämmer  jag  även i att denna  form av social-
konstruktivism lämpar  sig som teoretisk  utgångspunkt för pedagogisk  
forskning.  

Hur  den  sociala verkligheten och kunskapen  om  denna värld är  socialt  
konstruerad  har  Berger  och Luckmann  (1966)  förtydligat och utvecklat. 
Författarna  har,  inom ramen för  en  sociologiskt inriktad fenomenologisk  
forskningstradition,  lanserat  en teori  där  grundtanken  är att samhället i  
grund  och botten är  en  mänsklig  social konstruktion  och att  det  därmed  kan  
sägas vara  en  mänsklig  produkt. Samtidigt  beskrivs samhället vara  den  
sociala  konstruktion som  skapar individen och blir i  den  betydelsen  en 
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objektiv  verklighet. Förhållandet kan beskrivas vara dualistiskt i betydel-
sen av att det råder ett motsatsförhållande mellan att samhället samtidigt är 
ett subjekt och objekt. Individen kan som  social  aktör både påverka och 
påverkas av samhällets struktur, det vill säga, individen blir  den  som 
ständigt bekräftar och skapar samhället.  

Berger  och Luckmann  (1966)  menade att  det  bevisligen är  så  att  den  
mänskliga existensen  sker  i  en  kontext  som  upprätthålls genom  ordning,  
riktning och  stabilitet.  "Empirically,  human  existence takes  place  in a  
context of  order,  direction, stability"  (p. 51). Social ordning har  inget  med  
naturlagarna att göra utan är  helt  och hållet  en  mänsklig  konstruktion.  
Människan utvecklar vanor och  rutiner  för sina sociala  aktiviteter  för att 
inte vara  tvungen  att definiera varje  situation på  nytt. Genom  det  
vanemässiga handlandet skapas  en  gemensam  grund  för  den  sociala 
samvaron. Individen  kan  vila i väl kända  rutiner  och rikta  sin  uppmärk-
samhet mot utmaningar  som ligger  utanför  det  vanemässiga. Inom 
vardagslivets verklighet skapas typifieringsscheman  med  mönster för att 
uppfatta och interagera  med  andra  individer  i samhället. Typifieringar  kan  
liknas  vid  ett mönster för vanemässiga handlingar  som  är  mer eller mindre  
offentliga. Ett utvecklat vanemässigt handlande föregår  all institutiona-
lisering som  utvecklas för att upprätthålla  en  överenskommen  social ord-
ning. Det  sociala kunskapsförråd  som  byggs upp inom  institutionen  förser 
dess aktörer  med  typifieringsscheman,  en slags tanke  och handlings-
beredskap  som  underlättar att hantera  de  viktigaste rutinerna i vardagslivet. 
Rådande  ordningen  är  en  skapelse  som  uppstått i ett tidigare tidsskede och 
hålls  vid liv så  länge  den  förmedlas genom mänskliga aktiviteter/För-
fattarna  talar om en  primär  socialisering som sker  inom familjen och  en  
sekundär  socialisering som sker  inom skolan  eller  andra institutionella mil-
jöer.  Institutionen  framstår  som en objektiv  verklighet,  det  vill säga  den  
finns där och är bärare  av den  sociala världens samlade erfarenheter och 
värderingar.  Institutionen får på så vis  ett särskilt  ansvar  för att överföra  
den  samlade erfarenheten och värderingar till kommande  generationer.  
Trots  det,  är  det  bara  en  liten  del av  mänsklighetens samlade erfarenheter, 
kunskaper och  traditioner som  blir möjliga att sedimentera i dessa  institu-
tioner.  Genom institutionernas bevarande  av social ordning  och  struktur  
förmedlas även olika  roller som  är möjliga spela i  den  vardagliga världen 
och vem  som  förväntas kunna agera i dessa  roller. Det  är även känt vilka  
roller som  finns att spela.  
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"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  roled  in question ... it is known that this standards are known"  (p.  74).  

För att förstå fenomens innebörder i denna värld bör dessa analyseras i  de 
processer  där  de  förekommer i  den  vardagliga verklighet,  "commonsense  
reality" (Berger  & Luckmann,1966,  p. 19). Den  vardagliga världen 
kännetecknas  av  ett "här och  nu" perspektiv,  i  den meningen  att  det  är där  
man lever  sitt vardagliga  liv,  utför sitt arbete och världen uppfattas vara 
möjlig att påverka. Uppmärksamheten är i första  hand  inriktad  på vad  
individen gör,  har gjort eller  planerar att göra i denna värld "...  that  is,  my  
attention to  this world  is  mainly determined  by  what I  am doing,  have done  
or  plan to do in  it"  (p. 22). Det  vill säga, individens medvetande riktar  sig  
mot  objekt  i  den  vardagliga verkligheten. Även  om  ett "här och  nu" 
perspektiv råder kan  individen röra  sig  utanför denna zon i  tid  och  rum 
med  hjälp  av  språket. Genom  en  ständig  kommunikation  och  interaktion  
mellan egna och andra  individers  erfarenheter konstrueras fenomen i  den  
vardagliga världen  som  bidrar till att upprätthålla  den  gemensamma 
vardagliga verkligheten.  "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  "(p. 23). 

Enligt  Berger  och Luckmann  (1966)  intar  språket  en central  roll som 
medium  för att kommunicera individens förståelse  av  sociala fenomen  som  
tas för givna.  Med  hjälp  av  språket synliggörs  tanken.  Människan distan-
serar  sig  från här- och  nusituationer med  språkets hjälp och  kan  därmed 
intellektuellt bearbeta egna och andra  individers  sätt att uppfatta fenomen i  
den  vardagliga världen. Språket frigör  tanken  i  tid  och  rum,  i språk  kan  
erfarenheter ackumuleras och organiseras för att förmedlas till kommande  
generationen.  Därmed blir språket även  socialt  och kulturellt laddat,  med  
meningsbärande innebörder  som  förmedlas inom och mellan  generationer.  
I mötet  med  andra  individer  kommuniceras  den  subjektiva förståelsen  av  
världen och genom  interaktion med  andra  individer  utvecklas  en  gemen-
sam överenskommelse  om  fenomens innebörder,  det  vill säga, fenomenen 
blir  på så vis  gemensamt  socialt  konstruerade  objekt. Det  finns  mer eller 
mindre  problematiska  sektorer  i vardagsvärlden och  så  länge  problem  och 
förändringar inom  en sektor kan  integreras  med  fungerande  rutiner  i var-
dagslivet  så  uppfattas  de som  oproblematiska, Däremot framstår  problem 
eller  förändringar  som  problematiska när  det  bryter fungerande  rutiner.  
Radikala förändringar i förståelsen  av  fenomen i  det  vardagliga  leder  inte 
automatiskt till att  den  vardagliga värden förändras.  Den  tidigare för- 
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ståelsen övervintrar i vardagsspråket som på så sätt släpar med sig av  de  
tidigare rutinerna. Med andra ord, språket kan utöva  en  dämpande funktion 
på förändringssträvanden. 

Noteras  kan  att  Berger  och Luckmann  (1966)  inte tar upp Vygotsky  eller  
Bakthin i sitt verk. Trots  det  menar  jag  att  den  finns  anledning  att peka  på  
några beröringspunkter  med  Vygotsky. Wertch  (1991)  framhöll att Vygot-
sky menade att  det  är viktigt att uppmärksamma och undersöka  den  
historiska, kulturella och institutionella påverkan  av  individens handlingar 
och beteende  på det  mentala  planet.  Individens mentala  funktioner  är 
sammanlänkande  med en historisk,  kulturell  och  institutionell  kontext. 
Individens handlingar blir ett uttryck för individens agerande inom ramen 
för sociala  system.  Förenklat uttryck, menar Vygotsky att tankar och  
handling  inom sociala  system  förmedlas genom  "tools  (or  'technical 
tools)  and  signs  (or  'psychological tools)"  (p. 28). Det  vill säga, förmed-
ling  av  tankar och handlingar  sker en med  hjälp  av  fysiska verktyg och 
språkliga  konstruktioner.  Vygotsky uppmärksammade därmed språkets och 
andra symbolfunktioners betydelse för förmedling  av  mänskligt beteende, i  
tanke  och  handling.  "Vygotsky  approached  language and  other  sign 
systems in terms  of  how  they  are  a part  of  an  mediated  human action  ..."  
(p.29).  

Avsikten  har  i texten ovan inte varit att ge  en  heltäckande redovisning av 
socialkonstruktivistiska teorier, utan att ge  en  teoretisk bakgrund till  den  
empiriska studien. Utifrån dessa teorier är ett antagande för att förstå varför 
skolan är som  den  är och blir som  den  blir att läraren betraktas vara  en  
aktör som ständigt skapar, bekräftar och återskapar skolan. Läraren är  den  
representant för samhället som står närmast  den  process där  den  av sam-
hället önskade skolan skall omsättas i  den  möjliga. I processen kan läraren 
beskrivas utföra ett pedagogiskt trestegshopp för att i praxis konstruera 
skolan. Det vill säga, i steg ett förhåller sig läraren till samhällets inten-
tioner, i steg två iscensätts pedagogiska aktiviteter och i steg tre förhåller 
sig läraren till  de  erfarenheter som görs i praxis. Naturligtvis är det ett 
förenklat sätt att beskriva  en  komplicerad process av tankar, handlingar 
och erfarenheter där processen inte nödvändigtvis sker stegvis och där  de  
olika faserna i tid inte är lätta att urskilja. Enligt Elbaz (i Alexandersson,  
1994)  följer lärarens kunskaper inte  en  linjär tidsuppfattning och sekven-
seras sällan logiskt genom att undervisningen kännetecknas av att  en  
mängd händelser inträffar samtidigt. Trots det menar  jag  att det kan vara  en  
fördel att klargöra vad i denna komplicerade process som uppmärksammas  
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i studien och vilka utgångspunkter forskaren använder sig av för att 
orientera sig i processen.  En  logisk följd av att betrakta skolan  som  en 
social  konstruktion, med läraren både som socialt konstruerad och som 
socialt konstruerande, är att anta att  de  förhållanden som  Aster  i skolan 
styrs av bakomliggande mänskliga intentioner. ik andra sidan påverkar 
kiim  institution  innebörden i att vara lärare. Det vill säga, skolan 

konstruerar i  sin  tur läraren genom att socialisera lärarna genom skolans 
kultur och  den roll  som individen förväntas spela. NatuLligtvis  påverkas 
skolan av omgivande samhälle_ och i det perspektivet kan  den individuelle  
lärarens möjliga handlingsutrymme synas vara begränsat. Däremot  har jag  
i tidigare kapitel vittnat om att läraren som aktör inom ramen för sitt 
handlingsutrymme  har  makt att avgöra vad som blir  den  möjliga skolan. 
Lindensjö och Lundgren  (1986)  menade att  den  organisatoriska nivån ofta 
tillmäts för stor betydelse för förståelsen av ett reformmisslyckande eller 
bristande måluppfyllelse.  De  anser att läraren är  en  intressant aktör att upp-
märksamma genom  sin  makt att påverka hur framgångsrikt skolan når sina 
mål. 

"Fieldimplementation" är  den  yttersta verkställigheten  av en reform; den  utförs  av  
verksamhetens "street  level  bureaucrats",  i detta  fall  lärarna. Allt fler forskare pekar  
på  detta  led som det  avgörande för framgäng  eller  misslyckande"  (s. 76).  

Metodologiska överväganden 

Kvalitativ metod 

I denna studie avser  jag  belysa hur läraren utför "pedagogiska 
trestegshopp", inom ramen för lärarens möjliga handlingsutrymme, med 
uppdrag att i  handling  omsätta läroplanens intentioner med elevinflytande. 
Som  en  följd av  den  teoretiska utgångspunkten  har jag  valt  en  kvalitativ 
metod för att uppnå syftet med  min  undersökning. för  den  
kyalitatiya metoden är att  den_  utgår ifrån att_  den  sociala„xerklighaen i: 
konstrueras och rekons-trueras av dess deltagare och att 
intentioner ligger bakom  de  förhållanden som råder inom dessa socialat!  
konstruktioner (Gall m.fl. ,  1996)  

"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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Alexandersson  (1994)  menade att människan  ständig  måste bilda 
kunskaper för att begripa och manövrera i  en  komplicerad värd och 
begreppen uppfattningar och erfarenheter är centrala i människans kun-
skapsbildning.  Den  fenomenografiska  forskningen  avser att beskriva olika  
aspekter av  innehållet i denna kunskap. "Fenomenografins forsknings-
intresse riktas mot  vad  denna kunskap innehåller. Detta  sker  genom att 
fenomenografin uppmärksammar  hur  människan uppfattar avgränsade  
aspekter  i världen"  (s 69).  Mot bakgrund  av  att  jag  i  studien  avser beskriva 
och förstå olika  aspekter av  lärares uppfattningar och erfarenheter finns  det 
anledning  att beröra fenomenografin.  Enlig  Alexandersson  (1994) har  
fenomenografin utvecklats inom ramen för metodologiska erfarenheter  
som  gjorts i arbetet  med kvalitativt  inriktade forskningsprojekt  vid Göte-
borgs universitet sedan  början  på  1970-talet.  Det  vill säga att  metoden  är i 
första  hand  empiriskt utprövad och  har  vuxit fram  ur  "metodologiska 
erfarenheter"  (s 68). Den  fenomenografiska  ansatsen har  till  stor del  
använts för beskrivningar  av  "människors uppfattningar  av aspekter av  
omvärlden"  (s 68).  Vidare menade Alexandersson att denna vetenskapliga 
inriktning är  sprungen ur en  empiriskt utprövad erfarenhet och saknar  en  
tydligt uttalad  teoretisk eller filosofisk tradition.  Utifrån ett  mer  praktiskt, 
forskningsmetodisk  perspektiv, har jag valt  att tillämpa  en  arbetsgång  som  
till vissa delar inspirerats  av  fenomenografins arbetssätt.  Det  innebär att  jag  
lånat vissa metodiska inslag  men  är fenomenografin i övrigt inte  trogen  när  
jag  sammanställer, analyserar och tolkar resultaten.  Med  andra  ord, den  
kvalitativa metod  jag  använder  har  inslag  qv  fenomenografiska grepp. 
Alexandersson  (1994) har  i  sin  avhandling beskrivit  en  fenomenografisk 
arbetsgång  ur  vilken  jag  lånat delar  som  stöd för mitt metodiska arbete  
(figur 2). Det  innebär inte att  min studie  genomförs  steg  för  steg enligt 
figuren  utan  strukturen  fungerar  som en  hjälpreda för att organisera arbetet.  
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Avgränsning av  en  
företeelse 
i världen 

Intervju 
om företeelsen 

Identifiering 
av uppfattningar av 
företeelser genom analys 
av utsagor 

Urskiljning 
av aspekter 
av företeelsen 

Utskrivning 
av intervjun 

Redovisning 
i beskrivnings - 
kategorier 

Samordning 
av beskrivnings - 
kategorier i 
ett utfallsrum  

Figur 2.  Arbetsordningen i  den  fenomenografiska forskningsansatsen  

Figur 2  läses uppifrån och ner  samt  från vänster till höger. Fortsättningsvis 
redovisas studien i stora  drag  enligt  en  fenomenografisk arbetsgång, i figur  2.  

Lärares perspektiv och pedagogiska tänkande 

Grunderna för  studiens  avgränsningar  av en  företeelse i världen  har  
redovisats i  kapitel  ett till fyra.  Av  dessa  kapitel har  framgått att  en 
personlig  och  historisk  infallsvinkel använts för att avgränsa och lyfta fram 
betydelsen  av  lärarens agerande, för  om  och  hur  samhällets  intentioner  om-
sätts i skolans praxis.  Som  stöd för att urskilja  aspekter av den  företeelse  
jag valt  att studera  har  använts,  The Model  of Teacher's Pedagogical 
Thinking.  Modellen  utvecklades i syfte att bidra  med en struktur  för att 
studera lärares pedagogiska tänkande (Kansanan, Tirri,  Men,  Krokfors, 
Husu, & Jyrhämä,  2000). Till grund  för  modellens konstruktion ligger de  
kunskaper  som  kommit fram  vid en  genomgång och sammanställning,  av 
de  senaste rönen från  forskning  inom  "Teacher  and  Thinking".  Begreppet,  
Teachers Pedagogical Thinking,  åsyftar lärares tänkande i pedagogiska  
situationer som  karaktäriseras  av ansvar  och plikter  som  föreskrivits i 
styrdokument (Kansanen m.fl.,  2000). 

Most pedagogical thinking takes place in connection with schools and teachers' 
minds, but it also has an important place in students' thinking, the purpose being that 
students may also be acting pedagogically. (Kansanen m.fl., 2000, s 3) 

Kansanen, m.fl.  (2000)  benämnde processen av pedagogiska tankar och 
handlingar som involverar lärare och elever i skolans undervisande  
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situationer  för  en  "teaching-studying- learning  process"  (s 2).  Lärares 
arbete  består av  "teaching",  elevernas  av  "studying"  och  "learning"  
uppstår  som en effekt av de processer  där läraren undervisar och  eleven  
studerar.  Dock  med den  skillnaden att lärande för  eleven  föreskrivs  av  
läroplan  men  inte för läraren. I  studien  är  det  lärarens  perspektiv som  
gäller,  det  vill säga,  den  aktör  som av  samhället tilldelats uppdraget att 
arbeta  med undervisning.  När och  om elevens perspektiv kommer  till 
uttryck är  det  genom lärares uppfattningar. 

Inom ramen för,  The Model  of Teacher's Pedagogical Thinking  
(Kansanen,  et al, 2000),  beskrivs  tre  nivåer för att studera lärares 
pedagogiska tänkande,  så  kallade  'Pedagogical  level  thinking  (s 25).  I  
modellen har jag  använt  mig av  nivån för lärares pedagogiska tänkande  på 
"action level"  för att strukturera  studien.  Valet  av "action level"  motiveras  
av  att nivån avser lärares tankar  som  riktar  sig  mot  det  praxisnära arbetet. 
Nivån för  "action level", med de tre stegen av  "preinteraction,  interaction  
och postinteraction", sammanfaller  med studiens tre  delsyften. I  steget  för 
"preinteraction" fokuseras  vad  lärare tänker före  handling, det  vill säga 
uppmärksamheten riktats mot  hur  lärare förhåller  sig  till samhällets  
intentioner med  elevinflytande. I  steg  två,  "interaction",  uppmärksammas  
hur  lärare  beskriver  sina handlingar och inte i första  hand  vad de  tänker när  
de  agerar. I  steg tre,  "postinteraction", handlar  det om  lärares tänkande  
efter handling  där lärare uppmanas att berätta  om  sina erfarenheter  av  sitt 
arbete  med  elevinflytande.  Det  innebär att  modellen har en temporal 
struktur, det  vill säga, att  modellen anger en  tidsmässig  ordning  för att be-
skriva  hur  lärare i  tanke  och  handling  förhåller  sig  till samhällets  inten-
tioner med  elevinflytande.  Modellens struktur har  varit vägledande för att 
samla, bearbeta och redovisa  data.  Naturligtvis  kan  lärares pedagogiska 
tänkande, i andra sammanhang, avse  en  större och mera  komplex  tanke-
värld för kognitiva  aktiviteter,  känslor,  intentioner,  erfarenheter och 
uppfattningar  som  uppstår genom lärarens varande i skolans värld.  Således 
kan det  metodiska tillvägagångssättet liknas  vid orienteringspunkter eller  
metodiska "titthål"  som  skall fungera begränsande och vägledande för att 
studera  en  komplex  och svårfångad värld  av  tankar och handlingar. 

Inledningsvis  har  framgått att samtal med  Tiller  (2001)  medverkat till att 
strukturen ovan vuxit fram för att avgränsa studien. Avsikten med  den  
processanalytiska modellen är att synliggöra aktörer inom systemet vid tre 
kritiska faser i processen med att omsätta samhällets intentioner i praxis.  
En  första  fas  utgörs av hur samhällets intentioner tas emot, i spännings- 
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fältet mellan skolans aktörer och systemet.  En  andra  fas  utgörs av aktörers 
handlingar i praxis där utfallet kan förväntas resultera i  a,  handlingar leder 
till att samhällets intentioner omsätts enligt intentionerna b, handlingar 
leder till att samhällets intentioner anpassas till och följer rådande 
förhållanden c, handlingar motverkar samhällets intentioner.  En  tredje  fas  
utgörs av uppmärksamma aktörers erfarenheter i systemet och vilka 
erfarenheter  de  återför till systemet.  Jag  påminner om att  den  process-
analytiska modell är  under  utveckling och avsikten med att redovisa ett ej 
färdigt utkast är att lyfta fram bakomliggande idéer som bidragit till  den  
struktur som används för att avgränsa studien. 

Metod 

Genom att studien fokuserar lärarens perspektiv framstod  den  kvalitativa 
intervjun som  en  lämplig metod för att få tillgång till lärarens uppfattningar 
och erfarenheter. Kvale  (1997)  menade att  "Den  kvalitativa 
forskningsintervjun  har  unika möjligheter att träda  in  i och beskriva  den  
levda vardagsvärlden"  (s 55).  Vidare ansåg Kvale att  den  kvalitativa 
intervjun är  en  passande metod för att samla  data  i  studier  med fenomeno-
logiska ansatser.  Jag har  valt att arbeta med halvstrukturerade intervjuer 
(Kvale,  1997)  där studiens tre delsyften utgjort  en  underliggande struktur 
som satt gränser för  de  öppna samtal varmed  jag  fångat lärarnas upp-
fattningar. Vid intervjutillfället  har jag  styrt samtalen till att handla om 
studiens tre delsyften. Däremot  har min  strävan varit att undvika att 
påverka vilka uppfattningar lärarna förmedlat inom samtalets gränser. I 
intervjusituationen  har jag  intagit  rollen  av att vara  en  aktivt lyssnade sam-
talspart. Följdfrågor och andra kommentarer  har  syftat till att uppmuntra 
intervjupersonerna att utveckla och klargöra sina uppfattningar. Varje 
intervju  har  inletts med att  jag  deklarerat att  jag  är intresserad av intervju-
personens egna uppfattningar, i anslutning till studiens tre delsyften. 

Tolv  intervjupersoner valdes  med  varierande bakgrund inom skolsystemet 
för att  få en så  variationsrik och nyanserad  bild som  möjligt. Vilket är ett  
vanligt  förfarande  vid en  fenomenografisk  forskningsansats. "Om  datain-
samlingen koncentreras till  en  alltför  homogen  undersökningsgrupp finns  
det en  risk för att  de  nyanser och  variationer, som kan  vara  av  intresse, 
inte framträder" (Alexandersson,  1994, s 74).  Utöver att väja  en heterogen.  
samling  lärare  var tanken  även att välja  en "informant"  (Merriam,  1994, s 
90). Det  vill säga  en person som  känner till  kulturen  och  kan  "uttrycka  
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tankar, känslor och åsikter  samt  sitt eget  Perspektiv'  på det ämnesområde  
man  talar om"  (s 90).  Rektorerna i kommunen ombads att föreslå lämpliga 
intervjupersoner.  Bland  dessa valdes tolv personer. Nedan följer, i 
punkterna  1  till  6  kriterier som avsåg guida rektor vid arbetet med att före-
slå intervjupersoner. Kriterier som var högt placerade på listan angavs  ha  
hög prioritet.  

1. Lärare i arbetslag som prioriterar  den  kommunala skolplanens mål för  
barn  och studerande inflytande.  
2. Lärare som arbetar med  barn  i olika åldrar  
3. Lärare som i möjligaste mån arbetar i olika arbetslag, vid olika skolor, 
vid stor skola och liten skola, på landsbygd och i stad.  
4. Lärare som rektor uppfattar  ha  intresserat sig för — reflekterat över — 
insikter eller kunskaper om  "barn  och studerandeinflytande"  
5. Föreslå med  tanke  på  en  jämn fördelning mellan män och kvinnor.  
6. Du  får lämna fler förslag än  jag  efterfrågar. 

Urvalsförfarande enligt ritualer ovan resulterade i att följande tolv lärare 
valdes att intervjuas. 

- För åldersgrupperna  0-5 år  , två förskollärare 
- I förskoleklass  (6år),  två lärare ( fritidspedagog och förskollärare) 
- I åldrarna  7  -  9 år,  två lärare 
- I åldrarna  10  —  12 år,  två lärare 
- I åldrarna  13  —  15 år,  två lärare 
- I åldrarna  16  —  19 år,  två lärare 

Inför intervjun uppmanades lärarna att i förväg tänka igenom samtals-
områdena och om  de  önskade kunde  de  ta med sig minnesanteckningar. 
Intervjuerna genomfördes på lärarens arbetsplats där samtalen spelades  in  
med hjälp av  digital  bandspelare. Intervjun inleddes med ett samtal om 
själva intervjuns uppläggning och etiska frågor kring intervjun. För varje  
person  avsattes  90  minuter. Intervjupersonerna erbjöds att i efterhand 
kontakta mig  via  e-post  eller telefon om det var något  de  kom på att  de  
önskade tillföra intervjun. Intervjupersonerna förbereddes även på att  jag  
vid behov kunde kalla till  en  ytterligare intervju. 

Efter  den  förberedande inledningen av intervjun uppmanades intervju-
personen att berätta hur  den  tänkte kring  respektive  delsyfte. Som 
intervjuare varierade mina egna insatser. I vissa  fall  ställdes endast frågor  
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som  försäkran  om  förståelse och  samtidigt  signalerades intresse  av vad  
intervjupersonen  hade  att berätta. I andra  fall  ställdes stödfrågor för att  få  
igång samtalet.  Efter  varje frågeområde gavs  "feedback" på vad jag  upp-
fattat intervjupersonen  sagt  och  bad  därefter intervjupersonen att korrigera, 
förtydliga  eller  komplettera. När samtalet kring delsyftet bedömdes  var  
uttömt,  det  vill säga  den punkt  i intervjun när ytterligare  data  inte tillför  
mer  till frågan, styrdes samtalet över till nästa delsyfte. Bogdan och Biklen  
(1982)  benämner denna  punkt for "data  saturation',  the point  of  data  
collection where  the information  you get  becomes  redudant"  (p. 64).  I  det  
läge  intervjun  var  mättad till  sin  helhet ombads läraren beskriva  hur  de  
uppfattat frågornas innehåll, intervjuns karaktär  samt  själva intervju-
situationen.  Tanken med  förfarande  var  att kunna korrigera eventuella  
brister  i  metoden under  arbetets gång. 

Ett första steg i bearbetningen av  data  bestod i att skriva ut  de  inspelade 
intervjuerna så ordagrant som möjligt, vilket resulterade i drygt  200  sidor 
text. Utskriften av intervjuerna var mer att betrakta som  en  registrering av  
data. "En  gemensam nämnare för fenomenografiska undersökningar är att 
samtliga intervjuer bandas för att  sedan  skrivas ut ordagrant" 
(Alexandersson,  1994, s 74).  Däremot gick det inte att sätta likhetstecken 
mellan  data  i  form  av tal eller skrift.  Den  mutliga kommunikationen  bars  
fram av röster som även innehöll  information  som förmedlades med stöd 
av olika tonfall, betoningar, pauser och kroppsspråk. Dessa nyanser går till 
vissa delar förlorade vid  en  översättning från tal till skriftspråk (Kvale,  
1997).  ik andra sidan  har  det varit möjligt att till vissa delar kompensera 
detta genom att  jag  själv svarade för att såväl intervjuerna som utskrifterna. 
I samband med utskrifterna skrevs noteringar kring sådant som inte direkt 
framgick av ljudupptagningarna. Noteringarna kunde bestå av kommen-
tarer med förtydligande av innehåll som framstod som otydligt när det 
översattes till text.  De  flesta noteringarna bestod av idéer som "poppade 
upp"  under  arbetets gång och berörde vad lärarnas berättelser egentligen 
handlade om. Dessa noteringar användes i det senare analysarbetet. 

Analys och tolkning 

Principer för analys och bearbetning av insamlade  data  som samlats vid 
kvalitativa forskningsintervjuer  har  beskrivits av Svenning  (1997)  och 
Kvale  (1997).  Svenning använder begreppet kodning som beteckning för 
proceduren att överföra  data,  från nivån av empirisk registrering av text till  
en  nivå där  data  representerades av begreppsmässiga koder. Svenning  
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menar att kodning och analys pågår parallellt i  den  kvalitativa analysen. 
Vidare anser Svenning att poängen med att frigöra  data,  från empirisk nivå 
till  en  mer koncentrerad och  abstrakt form  av  data,  är att forskaren kan 
tränga djupare  in  i materialet och på så vis skapa  en  ökad förståelse för 
fenomenet som studeras. 

Svenning (1997) beskrev tre  olika  steg  för att koda  data. Det  första  steget 
består av en  öppen  kodning  där forskaren  med  ett öppet sinnelag  vid de  
första genomläsningarna  av data  söker  ansatser  och mönster. I denna  fas av  
arbetet är forskaren noggrann  med  att analysera alla  data. Den  andra  fasen 
av  analysarbetet, axiell  kodning,  tränger forskaren djupare  in materialet  
genom att skapa länkar mellan begrepp och  sekvenser  i  data.  I  den tredje 
fasen, selektiv kodning,  letar forskaren  efter  fall  som  illustrerar teman  som  
vuxit fram i  den  tidigare  kodningen.  Själva principen för arbetet  med  att 
analysera och bearbeta kvalitativa  data  menade  Neuman  uppstår genom  
"en cyklisk  process  som successivt  skärper  analysen" (s 153)  i  de tre  
stadierna.  

Den  fenomenografiska arbetsgången kan även inkludera principer Kvale  
(1997)  och Svenning  (1997)  beskrev för att bearbeta och analysera 
kvalitativa forskningsintervjuer. Ett grepp i  den  fenomengrafiska analysen 
utgörs av att i  en  första  fas  i arbetet skapa ett helhetsintryck av  de  skrivna 
intervjutexterna (Alexandersson,  1994).  Vid  den  öppna kodningen 
genomlästes materialet i två omgångar för att skapa  en  första allmän 
förståelse av innehållet i textmaterialet. Parallellt med läsningen noterades 
spontana idéer som dök upp. Några av texterna lästes i ytterligare 
omgångar för att testa intressanta idéer för att vidareanalysera och bearbeta 
materialet. Med avsikten att skapa ordning, överblick och hanterbar  data  
reducerades texternas omfång genom meningskoncentrering (Kvale,  1997),  
vilket innebar att innehållet i det intervjupersoner uttryckt koncentrerades i 
kortare meningar. "Länga uttalande pressas samman i kortare uttalanden, 
i vilka  den  väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några få 
ord"  (s 174). De  koncentrerade meningarna placerades som rubriker i 
anslutning till det innehåll i texten som avsågs. Vid  omformuleringen  av  de  
koncentrerade meningarna var ambitionen att ligga så nära intervju-
personernas egna uttalanden som möjligt. För att markera att det var 
lärarnas vittnesmål och uppfattningar som bearbetats  har  dessa koncentre-
rade meningar benämnts för utsagor.  
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I  en  andra  fas  fortsatte arbetet med att skapa ordning i  data  genom utrens-
ning av utsagor där  den  enskilde läraren upprepat samma sak. Därefter 
beräknades antalet utsagor för att kunna följa hur utsagorna  skulle  komma 
att fördela sig i det fortsatta analysarbetet. På så vis avsågs bilda  en  upp-
fattning om "intensiteten" i lärarnas uppfattningar. Genom att räkna antal 
utsagor avsågs få kontroll över ofrivilligt förlorade utsagor  under  arbetets 
gång. Nästa steg i denna analysfas utgjordes av  en  mer avancerad öppen 
kodning. Utsagorna från  den  öppna kodningen lyftes ur sitt sammanhang i 
texterna och sammanställdes i  en  särskild text med utsagor. Därmed 
påbörjades arbetet med att spåra likheter och skillnader mellan utsagorna. I 
det skedet söktes efter innehållsliga teman i  de  särskilda texterna för att 
lyfta fram gemensamma egenskaper för utsagorna  under respektive  
delsyfte.  De  begrepp som namngav teman  skulle,  utöver att spegla utsagor-
nas innehåll, även upprätthålla ett logiskt samband till studiens tre 
delsyften. I arbetet med att skapa teman granskades även  de  spontana ideer 
som noterades vid tidigare genomläsningar av intervjutexterna. Redan i 
denna  fas  av analysarbetet blev det tydligt att lärarnas utsagor antingen 
riktades mot elever eller lärare. Mot bakgrund av det beslutades i denna  fas  
av analysarbetet att markera i vilka utsagor  eleven respektive  läraren fanns 
i fokus.  

Den  tredje analysfasen gick ut på att söka mönster i utsagornas innehåll. "I 
analysen kan  man t. ex  söka efter  de  citat, eller kategorier som utgör 
exempel på  en  underliggande idé, fråga eller uppfattning..." 
(Alexandersson,  1994, s 100).  I början av denna process genomfördes  en  
axiell kodning för att tränga på djupet i  data  genom att skapa länkar mellan 
utsagorna inom  respektive  tema (Svenning,  1997).  Utsagor med liknande 
egenskaper sammanställdes i kategorier. Denna  fas  av arbetet kan sägas  ha  
varit inriktad på att förstå hur lärarna uppfattade innehållet i  de  teman som 
skapats. Så långt i analysarbetet hade  jag  även kontroll över hur antal 
utsagor fördelade sig inom teman och kategorier. 

Vid  en  fjärde bearbetningsfas av  data,  övergav  jag  kontrollen av utsagornas 
fördelning i antal för att skapa  en  hanterbar mängd  data  och samtidigt 
fånga variationer av utsagornas innebörd.  De  enskilda utsagorna samman-
fördes i  en  gemensam text inom  respektive  kategori. Dessa texter granska-
des. Innehållsligt lika utsagor inom  respektive  kategori koncentrerades till 
färre utsagor  men  med ambitionen att bevara variationen av uppfattningar 
inom kategorin. Utsagor som kvarstod efter  den  slutliga koncentreringen 
av  data  utgjorde underlag för att skriva fram resultaten för  respektive  kate- 
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gori i löpande text. Det innebär att  de  löpande texterna avser spegla 
innehållsliga variationer och att  den  enskilda lärares utsagor inte  har sin  
direkta motsvarighet i  den  framskrivna texten för lärarna som grupp. 

I  en  femte analysfas genomfördes  en selektiv  kodning (Svenning,  1997)  
med ett återvändande till  de  ursprungliga intervjutexterna med avsikt att 
lyfta fram citat för att illustrera enskilda lärares uppfattningar inom  
respektive  kategori. Avsikten med  den  selektiva kodningen är att ge 
läsaren  en  inblick i hur  jag  som forskare kondenserat genuina beskriv-
ningar till meningskoncentrat som sammanfogats i löpande texter. Citaten  
har  i första  hand  valts för att  just  vara illustrativa och är därmed i 
varierande utsträckning representativa för delar av resultaten.  De  namn 
som anges i anslutning till citaten är påhittade  men  överensstämmer med 
kön. 

Bortfall 
I  de  olika analysfaserna framgick att föräldrar och rektor endast berörts i 
ett fåtal utsagor. I det läget bedömdes dessa utsagor som försumbara. Trots 
det menar  jag  att det försumbara inte är betydelselöst, i  den  meningen att 
frånvaron av föräldrar och rektor i sig är intressant att uppmärksamma.  Till  
exempel att föräldrar omnämns kunna bidra med värdefulla erfarenheter  
samt  ge förslag som hjälp för läraren i sitt arbete och dels att rektor nämns 
i samband med att ett arbetslag överlämnat sina dokumenterade erfaren-
heter, vilka därefter sparats i  en  pärm. 

Samtal med föräldrar där ...  ja  dorn säger hur det  har  varit och kan komma med 
förslag. För föräldrarna är ju också jätte viktig...  Men  om  man  undrar över någonting 
så då kan  man  ju få hjälp av föräldrar (Förskollärare).  

Rektor  blev ganska extatisk över  den  där pärmen i början och tyckte att det här var 
fantastiskt bra och han sa att alla borde egentligen göra  en  sådan här pärm och så  
skulle man ha den  i lärarrummet så att alla kunde gå och titta (Fritidspedagog). 

Tolkning av data  

Förenklat uttryck  har  analysarbetet syftat till att förstå hur  data  hänger 
ihop, det vill säga hur lärare uppfattar processen med att konstruera 
elevinflytande skolans praxis. Avsikten med att tolka  data  är att försöka 
förstå varför lärare uppfattar arbetet med att konstruera elevinflytande som  
de  gör i skolans praxis. Det vill säga tolkningen avser att flytta fokus från 
hur till varför något förhåller sig på ett viss sätt och på så vis kunna förstå 
möjligheter och gränser för  en social reform  (Silverman,  2001). 
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"My argument suggests that one's initial move should be to give close attention to how 
participants locally produce contexts for their interactions. By beginning with this 
question of 'how', we can then fruitfully move on to 'why' questions about institutional 
and cultural constraints. Such constraints reveal the functions of apparently irrational 
practices and help us to understand the possibilities and limits of attempts at social 
reform"  (p.  297) 

I  likhet  med  Silverman  menar även  Ödman (1979)  att syftet  med 
tolkningen  i ett första  steg  utgörs  av  att beskriva  hur  något  är  beskaffat och 
i ett andra  steg av  "tolkandets  klargörande  funktion"  (s 58).  Det  är  i  den  
senare betydelsen resultaten diskuteras i  relation till en 
socialkonstruktivistisk  teoribildning i  det  avslutande  kapitlet. 

Tolkningen innebär att resultaten tillskrivits  en  innebörd som sträcker sig 
utöver vad som faktiskt står skrivet i resultatredovisningen. I tolknings-
processen  har  delar av resultaten återgetts i ett vidgat förståelse-
sammanhang som konstruerats av forskaren. Tolkningsprocessen utgörs av 
att forskarens tolkning diskuteras i  relation  till socialkonstruktivistisk 
teoribildning. I viss utsträckning  har  även forskningsresultat eller andra 
erfarenheter åberopats för att ytterligare vidga perspektivet för hur resul-
taten kan förstås. Det vill säga att arbetet med att tolka sker i  en  process 
som går från resultatens delar till  en  helhet av vidgad förståelse av dess 
innebörder (jfr Ödman,  1979).  Tolkningsprocessen kan även sägas ske i 
motsatt riktning, det vill säga att det socialkonstruktivistiska perspektivet 
bidrar till att upptäcka, tolka och förstå delar i resultaten. Tolknings-
processen pågår i  en  växelverkan mellan att uppmärksamma konkreta delar 
i resultaten och olika nivåer av  en  vidgade förståelse av helheter. Tro-
värdigheten i forskarens sätt att tolka resultaten menade Ödman kan göras 
genom  en  inre och yttre kontroll av tolkningsprocessen där;  

"Den  inre kontrollen sålunda kontrollerar tolkningssystemets interna logiska 
konsistens, medan  den  yttre gäller tolkningarnas samband med tolkningsobjektet och 
med existerande  information  med anknytning till tolkningsobjektet"  (s 190).  

För att möjliggöra för läsaren att kontrollera hur tolkningsprocessen förlöpt 
är strävan i diskussionen att sammankoppla hur resultat, forskarens 
tolkningar och  de  teoretiska argumenten används för att vidga förståelsen. 
Läsaren ges på så vis möjlighet att genomföra  en  inre och yttre kontroll av 
hur tolkningsprocessen hänger ihop. Hänger logiken ihop i  den  interna 
tolkningen?  Finns  ett synligt samband mellan  den  vidgade tolkningen och  
de  resultat som anknyter till tolkningsobjektet? Ödman  (1979)  menade att; 

"Läsare skall  ha  möjlighet att kontrollera uttolkarens tolkningar och slutsatser, ett 
krav som kan tillgodoses genom det sätt varpå uttolkare utformat  sin  dokumentation 
och  argumentation" (s 190) 
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Kapitel 6. Resultat 

Som tidigare framgått utgörs studiens tre delsyften av:  1,  Hur uppfattar 
lärare samhällets intentioner med elevinflytande?  2,  Hur omsätts lärares 
uppfattningar om elevinflytande i  handling? 3,  Vilka erfarenheter gör 
lärare av arbetet med elevinflytande? Dessa delsyften förhåller sig tids-
mässigt till lärares konstruerande av elevinflytande som före,  under  och 
efter.  Den  temporala betydelsen markeras genom förstavelserna pre,  real  
och  post.  Pre-konstruktion används som benämning för huvudtemat vid 
delsyfte  1.  Dessa utsagor belyser hur lärare tankemässigt konstruerar  sin  
förståelse av elevinflytande som föregår det praktiska handlandet.  Real-
konstruktion  används som benämning för huvudtemat för delsyfte  2.  
Utsagor inom huvudtemat tar fasta på hur elevinflytande realiseras.  Post-
konstruktion  används som benämning för huvudtemat med delsyfte  3.  
Utsagor med anknytning till huvudtemat tar fasta på lärares erfarenheter 
efter det praktiska handlandet. Tidigare  har  framgått att det i analysarbetet 
blev tydligt att lärarnas utsagor antingen riktades mot elever eller lärare. 
Mot bakgrund av det markerades i analysarbetet vilka utsagor som foku-
serade  eleven respektive  läraren och resultatet av detta redovisas även  
under  rubriker eller formuleringar med fokus på  eleven  eller läraren. 

I figur  1  presenteras på sidan  57 en  överblick med hur resultat-
redovisningen strukturerats i huvudteman, teman och kategorier för  
respektive  delsyfte. Innebörder av teman och kategorier i figur  1  redogörs 
för i anslutning till redovisningen av resultaten för detta. Utsagor med 
fokus på  eleven  och läraren redovisas, inom huvudteman, teman och 
kategorier.  
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Delsyfte  1:  Hur lärare uppfattar samhällets intentioner med elevinflytande? 
Huvudtema : Pre-konstruktion  
Tema  : Intentioner 
Kategorier:  a, Fakta  och Förståelse b, Färdigheter c, Normer  
Tema  : Omständigheter 
Kategorier:  a,  Förväntningar b, Förmågor c, Arbetsförhållanden 
Utsagor med fokus på  eleven  eller läraren 

Delsyfte  2:  Hur lärares uppfattningar om samhällets intentioner omsätts i praxis. 
Huvudtema:  Real-konstruktion 
Kategorier:  a,  Arbetsformer b, Samråd 
Utsagor med fokus på  eleven  eller läraren 

Delsyfte  3:  Lärares erfarenheter av sitt arbetet med elevinflytande 
Huvudtema:  Post-konstruktion 
Kategorier:  a,  Elevers reaktioner b, Metodiska och organisatoriska överväganden. 
Utsagor med fokus på  eleven  eller läraren.  

Figur 1. Struktur  för presentation av  studies  resultat. 

Av figur  1  framgår att huvudtemat pre-konstruktion innehåller två teman 
vilket skiljer det från redovisningen av delsyfte  1  och delsyfte  2  där det 
endast finns huvudteman. Utsagor  for eleven  och läraren finns redovisat  
under  alla tre delsyften och på alla nivåer.  
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Huvudteman 

Sammanställningen av det totala antalet utsagor utföll med  602  utsagor. 
Fördelningen av utsagorna i tre huvudteman, med fokus på  eleven  eller 
läraren framgår av tabell  1.  

Tabell  1  Utsagor fördelade inom huvudteman och deras fördelning med fokus 
på  eleven  eller lära 

Huvudtema Antal utsagor  
Eleven  i fokus Läraren i fokus  Summa  

Pre-konstruktion 
Real-konstruktion 
Post-konstruktion 

132 
103 
48 

141 
53 

125 

273 
156 
173 

Summa 283 319 602 

Av tabell  1  kan utläsas att utsagorna fördelar sig totalt sett relativt jämt 
mellan  eleven  och läraren i fokus, dock med viss övervikt för läraren. 
Fördelningen av utsagor inom  respektive  huvudtema visar att det finns flest 
utsagor inom huvudtemat för pre-konstruktion och  en  relativt jämn fördel-
ning mellan utsagor i huvudteman  real-  och  post-konstruktion. Minst 
utsagor finns inom huvudtemat för  real-  konstruktion med läraren i fokus 
och inom huvudtemat  post-  konstruktion med  eleven  i fokus. 

Resultaten visar att antal utsagor minskar när lärare går från  tanke  till  
handling.  Detta förhållande  anger en relation  mellan  tanke  och  handling  
som karaktäriseras av att lärares pre-konstruktion av elevinflytande till stor  
del  inte omsätts i  real-konstruktion.  Den  jämna fördelningen mellan huvud-
temat för  real-konstruktion och  post-konstruktion visar däremot att lärares 
genomförda praxishandlingar återspeglas i  de  erfarenheter som kommer till 
uttryck. Att lärare ger uttryck för betydligt fler intentioner än erfarenheter 
uttrycker även  en  svag koppling mellan lärares erfarenheter och bakom-
liggande intentioner i arbetet med elevinflytande. Eleverna finns i stor 
utsträckning i fokus för lärarnas tankar kring elevinflytande och speciellt 
när dessa tankar omsätts i  handling.  Däremot i lägre  grad  i  de  erfarenheter 
som lärarna drar av det genomförda arbetet. I lärarnas tankar om elevin-
flytande finns  de  själva med i minst samma omfattning som eleverna. När 
deras tankar omsätts i pedagogiska aktiviteter flyttas fokus  klart  över mot 
eleverna och tillbaka till sig själva när erfarenheter dras.  
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Vid  en  närmare granskning av huvudtemat pre-konstruktion utkristal-
liserades två teman. I det ena temat karaktäriseras utsagorna av intentioner 
med elevinflytande och i andra av omständigheter i lärarnas arbete. Där-
med benämns dessa teman för intentioner och omständigheter. För 
huvudtemat,  real-  och  post-konstruktion resulterade analysarbetet inte i 
kategorisering av utsagor i teman, det vill säga att dessa huvudteman för-
blev stabila. 

Elevinflytande som pre-konstruktion 

Som tidigare framkommit beskriver utsagorna inom huvudtemat för pre-
konstruktion hur lärarna uppfattar samhällets intentioner med elevin-
flytande. Huvudtemat, det vill säga hur lärare tankemässigt pre-konstruerar 
elevinflytande, sönderfaller i temat intentioner och omständigheter. 
Intentioner avser som tidigare hur lärare uppfattar elevinflytande med 
fokus på  eleven  eller läraren. Omständigheter som utkristalliserats inom 
huvudtemat avser  hinder  i arbetet där antingen  eleven  eller läraren finns i 
fokus. Svarsmönstret framgår av tabell  2.  

Tabell  2:  Svarsmönster uppdelat på teman för intentioner och omständigheter  samt  
fördelning med fokus på  eleven  eller läraren  

Tema  Antal utsagor  
Eleven  i fokus Läraren i fokus  Summa  

Intentioner  
Omständigheter  

87 
42 

54  
90 

141 
132 

Summa  129 144 273  

Av tabell  2  framgår att summan av utsagorna fördelar sig relativt jämt 
mellan intentioner och omständigheter  samt  mellan  eleven  och läraren. 
Däremot dominerar antal utsagor med fokus på  eleven  i temat intentioner 
och antal utsagor med fokus på läraren i temat omständigheter. 

När lärarna beskriver hur  de  uppfattar samhällets intentioner med elev-
inflytande tar  de  till största delen fasta på intentioner som riktar sig mot  
eleven.  Däremot förskjuts tankarna mot omständigheter när läraren finns i 
fokus. Det tyder på att lärare i stor utsträckning kopplar samman egna 
omständigheter i arbetet med intentioner för elevinflytande. Det tycks med 
andra ord, finnas  en relation  mellan omständigheter för läraren och hur 
läraren kommer att uppfatta samhällets intentioner med elevinflytande.  
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Frågan är i vilken utsträckning omständigheter blir  en  styrande faktor vad 
gäller elevinflytande. 

Intentioner i tre kategorier  

Kategoriseringen  av temat intentioner utföll i kategorierna  a, Fakta  och 
förstå b, Färdigheter  samt  c, Normer.  

Fakta  och förstå innehåller utsagor där lärarnas intentioner, med fokus på 
eleverna beskrivs som kunskaper för eleverna i  form  av fakta och för-
ståelse.  Fakta  kan innebära att  eleven  skall veta vad  en  ordförande och sek-
reterare  har  för uppgifter i ett klassråd. Förståelse kan betyda att  eleven  
skall förstå inflytandets villkor. Antal utsagor som riktar sig mot läraren 
inom kategorin uppgår till noll. 

Färdigheter innehåller utsagor där intentioner för elevers och lärares 
kunskaper uttrycks i  form  av färdigheter. För  elevens del  kan  en  färdighet 
avse  elevens  förmåga att ta ansvar för gemensamt fattade beslut. För 
lärarens  del  kan färdigheter avse lärarens förmåga att skapa  en  fungerande 
undervisningssituation. 

Normer  innehåller utsagor  med intentioner  i  form av  normativa kunskaper  
som elever  och lärare bör äga. För elevernas  del kan en norm  handla  om  att  
en elev  inte bör ta  for sig  pa  andra  elevers  bekostnad.  En norm for  lärare  
kan  innebära att läraren bör vara lyhörd och lyssna till elevernas önsk-
ningar.  

Beroende på hur lärarna uttalar sig kan samma fenomen figurera i olika 
kategorier. Ett exempel på detta är att intentionen för elevinflytande i vissa 
utsagor framställs som att eleverna måste förstå vikten av att ta ansvar, i  en  
annan utsaga kan intentioner avse  elevens  färdigheter med att ta ansvar 
och i  en  tredje utsaga kan intentionen avse att  eleven  som  norm  bör vara 
ansvarsfull.  
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Utsagor fördelade på kategorierna  Fakta  och Förstå, Färdigheter och 
Normer 

Av tabell  3  framgår svarsfördelningen av utsagor i kategorierna  Fakta  och 
förstå, Färdigheter  samt  Normer, med fokus på  eleven respektive  läraren. 

Tabell  3:  Utsagor fördelade på kategorierna fakta och förstå, färdigheter och normer 
med fokus på  eleven respektive  läraren.  

Tema  Intentioner Antal utsagor 
Kategori  Eleven  i fokus Lärarens i fokus  Summa 
Fakta  & förstå  12 0 12  
Färdigheter  34 32 66  
Normer  41 22 63 
Summa 87 54 141 

Av tabell  3  framgår att lärarnas intentioner i första  hand  riktar sig mot 
eleverna. Det finns få utsagor inom kategorin  Fakta  och Förstå. Huvud-
delen av utsagorna är relativt jämt fördelade mellan kategorierna 
Färdigheter och Normer. 

Svarsmönstret tyder på att lärarnas intentioner för elevinflytande till största 
delen lyfts fram i  form  av kunskaper som färdigheter och normer som 
berör både elever och lärare. Vad gäller lärarna kan det vara intressant att 
notera att deras färdigheter uppmärksammas med ungefär lika många 
utsagor som eleverna. Sett till  eleven  och läraren i  de  olika kategorierna, 
finns flest utsagor för intentioner uttryckt som  norm  för  eleven,  det vill 
säga hur  eleven  bör vara. Vi kan även  se  att lärarna inte uppmärksammas 
när det gäller kunskaper om elevinflytande i  form  av fakta och förståelse.  

Fakta  och förståelse för eleverna 

Av utsagorna i kategorin framgår vikten av att elever förstår meningen 
med att gå i skolan och vad skolarbetet syftar till. Det är viktigt att eleverna 
som individer kommer underfund med vad  de  vill uppnå med skolarbetet. 
Eleverna skall  rent  generellt kunna förstå kunskapen  de  skall tillägna sig. 
Specifikt skall eleverna utveckla  en  förståelse när det gäller inflytandets 
villkor och gränser. Eleverna bör lära sig att förstå att  de  inte alltid kan få 
som  de  vill. Enstaka utsagor klargör att vissa kunskaper, i  form  av fakta,  
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bör undantas  elevens  inflytande och där läraren avser behålla kontrollen 
över kunskapsområdet. 

Nä,  men han  tyckte att  vi skulle ha var  sitt  Nintendo  och  var sin TV.  Dä  talar vi om  
varför  vi  gör  som vi  gör, varför  vi  tycker  det  skall vara  som det  skall vara och att  de  
liksom tänker  på  varför. Att barnen förstår att  man  inte alltid  kan få som man  vill  
(Ulla).  

Alltså,  barn  och studerandeinflytande.  Jo, men  då kommer det där igen det att förstå 
att det är  for  deras egen  skull.  Dorn  skall liksom veta varför vi gör det här och varför  
de  skall  ha  inflytande över  just  det. Det är därför att målet finns ju där  (Erika).  

Att eleverna fick välja att pröva,  har jag  prövat  en  gång  men  då vill dorn börja med x, 
c,  w  och y ... dom går till dorn konstiga bokstäverna, och det kan ju dorn inte börja 
ljuda ... Det är viktigt att eleverna skriver bokstäverna rätt formade som  jag  vill. Vi  
har  pilar med riktningar så att dom skall veta var  man  skall börja och sluta när  de  
skriver bokstäver. Nä, vissa delar tycker  jag  inte att eleverna skall få välja bort, inte 
bokstäver...  (Iris).  

Utsagorna inom kategorin riktar sig främst mot elevernas förståelse av 
meningen med att gå i skola och betydelsen av  en  förståelse för inflytan-
dets villkor och gränser. 

Färdigheter för eleverna 

Vikten av att elever generellt förmår uppföra sig och ta ett personligt 
ansvar för sina handlingar i skolan framhålls. Specifikt betonas vikten av 
att elever klarar av att ta ansvar för att fullfölja sina arbetsuppgifter. 
Elevernas förmåga att lyssna på varandra är viktig för att  de  skall kunna 
utöva inflytande. Eleverna bör även klara av att utöva elevinflytande inom 
ramen för klassråd, elevråd och i skolans övriga intressegrupper. Färdighet 
med att hantera och ansvara för inflytande, anses gynna elevernas förmåga 
att välja  en  meningsfull fritid och på lång sikt bidra till förmågan att 
utveckla ett meningsfullt liv.  
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Att eleverna vågar göra  sin  röst hörd, att dom vågar säga vad dom tycker och tänker, 
att dom vågar framföra både obekväma saker och sådant som inte alla andra tycker. 
Att dorn vågar vara med i olika grupper och ta ansvar och dom inte bara finns där, 
utan att  de  knappt får bestämma något. Det står ju i våran läroplan om elevinflytande 
...  Ja  eleverna skall ju lära sig att kunna påverka saker och vågar göra det. Att det blir  
en aktiv handling  för eleverna, att dorn verkligen tar  sin  rätt att vara med i elevrådet 
och vågar göra  sin  röst hörd (Frida). 

Och sådana här enkla saker, att lära sig fullfölja någonting  man har  påbörjat.  Har 
man  börjat spela ett spel, då skall  man  spela färdigt det också.  Har man  börjat göra  
en  sak, så skall  man  göra färdigt det också och orkar  man  inte längre,  just nu,  så 
lägger  man  undan  den. Men sedan  påminner  man  dom, att när det är läge, att  nu  
kanske  du skulle  göra  klart den  här som  du har  på byggen  (Ulla). 

Ja,  det är ju att barnen skall kunna  ha  inflytande över  sin  egen vardag att dorn liksom 
skall kunna välja vad  de  gör, för det är ju egentligen deras egen fritid  (Ulla).  

Utsagorna i kategorin pekar i första  hand  på vikten av att eleverna i 
skolarbetet, på fritiden, livet i stort kan utöva färdigheterna att ta ett 
personligt ansvar, lyssna och framföra sina synpunkter. 

Färdigheter för lärarna 

Av utsagorna framgår att lärarna bör äga färdigheten att få verksamheten i 
stort att fungera. Särskild vikt läggs vid att läraren förmår skapa  en  
fungerande  situation  i undervisningen, vid samlingen och kring "fria 
leken". Läraren skall klara av att styra det pedagogiska arbetet så att 
skolans kunskapsmål inte äventyras när eleverna tilldelas inflytande. 
Läraren bör även förmå att fostra eleverna så att  de  tar ansvar och utövar 
inflytande i skolarbetet. Förmågan hos läraren att kunna ta fasta på  elevens  
önskemål betonas. Att lära sig av sina erfarenheter, vid behov klara av att 
genomföra förändringar i verksamheten och kunna gå utanför tidigare 
kända referensramar lyfts fram som viktiga förmågor för läraren. 

... att ibland våga gå utpå gungfly, att våga ta dorn här stegen att utmana sig själv lite 

...  Man  försöker som hela tiden att dra lärdom av det  man  gör. Ibland  har man  gjort 
någonting som inte gick så bra och då måste  man  sätt sig ner och fundera över varför 
det inte gick så bra ...  Ja,  att  man  liksom försöker analysera varför det inte gick bra. 
Det gick ju så himla bra ända från början, varför gick det inte bra  nu  då (Frida)?  

Ja,  det är väl när  man  känner att det blir som ingenting utan eleverna får som 
ingenting gjort ...  Ja,  alltså om det blir svammel, så då måste  jag  ju gå  in  ... Då kan  
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in  styra upp det.  Till  exempel, dorn  ganger Kalle  behöver träna på treans 
cultiplikationstabell (Stina).  

De  är viktigt att lyssna på barnen och  sen  på vilket sätt det kommer verksamheten till  
del  ... Så är det inte alltid ...  Men  dagens  barn  måste  man  lyssna på för  de har  så 
mycket att säga så  ...Ja  det är jätteviktigt.  Men  om det är direkt elevinflytande, det kan  
jag  inte  heller  säga  (Iris).  

Intentionerna avser lärarnas förrnåga att skapa  en  fungerande verksamhet 
genom att styra det pedagogiska arbetet så att skolans övriga kunskapsmål 
kan förenas med målen för elevinflytande. Lärarens allmänna ledar-
kompetens framträder som  den  viktiga färdigheten för lärarna i arbetet med 
elevinflytande. 

Normer för eleverna 

Eleverna bör uppleva och få känslan av att  ha  inflytande och ansvar. 
Eleverna skall känna ansvar för att skolarbetet leder fram till uppställda 
mål.  Elevens  uppförande bör vara så att det bidrar till ett tillåtande klimat 
eleverna emellan och att  de  inte hävdar sig på andra elevers bekostnad. Att 
eleverna är empatiska i sitt sätt att vara är  en  förutsättning för att 
konstruktivt bidra till ett fungerande elevinflytande. Eleverna bör följa 
demokratiskt fattade beslut där olika intressen kan komma till tals i skolan. 
Elevinflytandet i sig ökar elevernas  motivation,  det blir roligare för 
eleverna att  delta  i undervisningen och  den  allmänna trivseln ökar. 

Det ger dorn mycket mer, att liksom få vara med och bestämma. Det här var ni faktiskt 
med och bestämde, att vi  skulle  göra det här ...  Ja, men  alltså, dom känner mera 
ansvar för  sin  utbildning, att dom ser  sin  egen  studiegang. Ja,  det var ju det vi var med 
och bestämde för två månader  sedan  att vi  skulle  göra ... Att det inte blir  jag,  hela 
tiden som skall  visa,  att kom ihåg det här då och  nu  repetera vi det. Att dorn är mycket 
mera medvetna och känner mera ansvar  for  sitt eget. För då blir det ju deras eget, för 
det  man  själv gör, det vill  man ha  inflytande över  (Erika). 

Men,  intentionen att  man  uppmärksammar elevinflytande tycker  jag  är bra,  for  att i  en  
lärandesituation, ju mer eleverna är delaktiga  desto  mera ta dorn till sig eller 
förkovrar sig.  Den  kunskap  man  försöker förmedla, tror  jag  kommer fram mycket 
bättre om dorn själva är delaktiga att  forma  undervisningen  (Ulf).  

Så, att  jag  tycker det är viktigt att eleverna får känna att dom  har  möjlighet att 
påverka.  Men  att dorn också lär sig att det inte alltid handlar om individuella beslut, 
utan att  man  måste ta gemensamma  rent  praktiska beslut, vilket inte alltid är helt lätt  
(Mona). 
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Utsagorna i kategorin visar att lärarna framhåller vikten av att  eleven  
upplever sig  ha  inflytande och ansvar  samt  att  de  uppför sig på ett sådant 
sätt att det gynnar elevinflytandet genom att vara empatiska och efterleva 
fattade beslut. Elevinflytande anses allmänt stärka  elevens motivation  för 
att  delta  i undervisningen. 

Normer för lärarna 

Lärarna  har  olika uppfattningar om hur mycket elevinflytande  de  bör 
tillåta.  Variationen  i lärarnas uppfattningar spänner från att  elevens  in-
tressen skall styra verksamheten helt till att  elevens  inflytande kan vara 
menligt för andra verksamhetsmål.  En  vanlig gränsdragning mellan lärar-
nas och elevernas inflytande är att lärarna bör bestämma över under-
visningens innehåll och eleverna inbjuds att utöva inflytande över vilket 
arbetssätt som skall tillämpas. Läraren bör till sitt sätt vara lyhörd och 
lyssnande inffir elevernas önskningar. Att arbeta med elevinflytande är ett 
ständigt pågående arbete. 

Elevinflytande, tror  jag  liksom är  en  fråga  man  ständigt får jobba med ...  Jag  tror inte 
att  man  ger inflytande och  jag  tror att vi hela tiden måste pusha våra elever att våga 
ta inflytande ...  Jo, men  alltså att  man  inte glömmer bort det här.  Ja,  att  jag  tycker i år  
har  vi  haft  så mycket inflytande så  nu  behöver  jag  inte  ha  något mer. 
Det är ett ständigt pågående arbete och  man  får ju nya elever hela tiden (Frida). 

Det får ju inte vara alltför stora saker utan det måste vara i liten skala. För det är 
ju ändå vi pedagoger som vet hur dagen skall vara.  Men  till  en  viss  grad  skall det ju 
vara inflytande för barnen  (Lena). 

Ja, jag  tycker egentligen att elevinflytande är lika viktigt över allt, oavsett om det 
gäller regler, förhållningssätt arbetet, uppgifter och så vidare,  for  det handlar ju om 
hela skoldagen  (Mona).  

Lärarna varierar i sina uppfattningar om vad eleverna bör tilldelas infly-
tande över och i vilken utsträckning. Lärarna ser arbetsformerna vara något 
eleverna kan utöva inflytande över. Däremot är lärarna mera tveksamma 
till om och hur mycket inflytande eleverna kan tilldelas över under- 
visningens innehåll. Läraren bör i sitt sätt att agera vara lyhörd för 
elevernas önskningar.  
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Omständigheter i tre kategorier 

Utsagor inom temat för omständigheter  har  gemensamt att  de  beskriver 
omständigheter i lärarnas arbete.  Kategoriseringen  av utsagorna resulterar i 
kategorierna  a,  Förväntningar b, Förmågor  samt  c, Arbetsförhållanden. 

Förväntningar belyser hur förväntningar hos elever och lärare uppfattas 
påverka arbetet med elevinflytande. Det kan exempelvis handla om att 
eleverna inte förväntas vara intresserade av att utöva inflytande. När det 
gäller lärarna kan förväntningar innebära att elevinflytande kan försvåra 
eller underlätta undervisningen. 

Förmågor beskriver elevers och lärares individuella förmågor eller 
oförmågor, det vill säga personliga brister eller förtjänster vilka påverkar 
elevernas möjligheter att utöva inflytande. För elevernas  del  kan det handla 
om att bristande  social  kompetens utgör  en  hindrande omständighet som 
begränsar elevernas möjligheter att utöva inflytande. För lärarnas  del  
handlar det om bristande förmågor hos lärarna som uppfattas utgöra 
hindrande omständighet i arbetet med elevinflytande. 

Arbetsförhållanden innehåller utsagor som beskriver förhållanden i arbetet 
i stort  men  även för arbetet med elevinflytande. Arbetsförhållanden avser 
omständigheter i elevgrupper  samt  förhållanden kring stödfunktioner i 
lärarens arbete som uppfattas påverka förutsättningarna att utföra arbetet. 
När det gäller elevgruppen kan det exempelvis handla om att det  har  blivit 
oroligare i grupperna genom fler "stökiga" elever. För lärarnas  del  kan det 
handla om att läroplanen  anger  motstridiga eller orealistiska mål som 
uppfattas försvåra det pedagogiska arbetet.  
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Utsagor fördelat i kategorierna Förväntningar, Förmågor och 
Arbetsförhållanden 

I tabell  4  redovisas svarsfördelningen av utsagor för omständigheter i kate-
gorierna Förväntningar, Förmågor och Arbetsförhållanden, med fokus på  
eleven  eller läraren. 

Tabell  4:  Utsagor med omständigheter fördelat på kategorierna Förväntningar, 
Förmågor och Arbetsförhållanden med fokus på  eleven  eller läraren  

Tema:  Omständigheter Antal utsagor  
Kategori Elevens  i fokus Läraren i fokus  Summa  
Förväntningar 9 22 31  
Förmågor 11 7 18  
Arbetsförhållanden 22 61 83  
Summa 42 90 132  

Av tabell  4  framgår att utsagor inom temat för omständigheter domineras 
av förhållanden i lärarnas arbete.  Mindre  än hälften av utsagorna berör 
omständigheter där eleverna finns i fokus. Det som särskilt framträder i 
svarsmönstret är att det till övervägande  del  är lärarnas arbetsförhållanden 
som uppmärksammas. 

Resultaten  har  tidigare, i anslutning till tabell  2,  visat att lärarna dominerar 
i utsagorna för omständigheter och vi kan  nu  i tabell  4 se  att dessa 
omständigheter framför allt berör lärarnas arbetsförhållanden. Med  tanke  
på att lärarna uppmanats att beskriva hur  de  förhåller sig till samhällets 
intentioner med elevinflytande är det intressant att notera att lärarens 
arbetsförhållanden så starkt förknippas med intentioner för elevernas 
inflytande. Med andra ord kan frågan åter ställas. Är lärarnas arbets-
förhållanden styrande för hur samhällets intentioner med elevinflytande 
uppfattas, det vill säga hur elevinflytande pre-konstrueras i lärarens praxis? 

Elevernas förväntningar 

Elevernas inflytande begränsas av att vissa materiella önskningar och 
förslag inte kan tillgodoses på grund av att  de  medför merkostnader som 
inte täcks av skolans  budget.  Det handlar om spel till fritids, lekmaterial för.  
skolelever, elevtransporter till något evenemang eller utrustning till 
elevernas uppehållsrum. Elevernas förväntningar kan försvåra arbetet med  
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elevinflytande när  de  är allmänt ointresserade av att utöva inflytande. 
Eleverna menar att  de  inte är någon idé att utöva inflytande för  de  får ändå 
aldrig bestämma någonting. I högstadieåldern beskrivs eleverna kunna 
motarbeta strävan efter elevinflytande genom att  de  skall testa "allt" och 
då även gränserna för var demokratin går. Betygen styr elevernas 
förväntningar till att omfatta ambitionen att lista ut vad läraren förväntar 
sig att  de  vill att eleverna skall åstadkomma. Det uppfattas i  sin  tur 
motverka elevernas intresse av att utöva inflytande med egna förväntningar 
om att utforma undervisning. 

Genom att vi skall bedöma eleverna så måste  de  veta vad vi bedömer. Och direkt  du  
säger att vi bedömer så blir det  en  liten spärr. Då börjar eleverna tänka att det här är 
inte mina tankar och vad vill dorn att  jag  skall göra för att få det bästa betyget. Vad 
vill lärarna göra med det här? Det är lite svårt det här för  just  i mitt ämne så  skulle 
jag  vilja  ha  bort betygen som begränsningar, utan att  ha  bara godkänt  (Ulf).  

Nä,  men  fixa  du,  gör  du.  Vi gör som  du  säger att vi skall göra. Det tycker  jag  är 
skrämmande. Att dom inte hade  en  egen vilja, att dom inte ville  ha  inflytande ...  Dom  
kanske ville  men  viljan och orken fanns inte där och det är lätt att få allting serverat.  
Men  bestäm  du,  vi kommer till lektionerna och vi gör det vi skall göra. Det var det som 
var skrämmande, att  de  inte ville påverka  sin  egen utbildning. Det här vill  jag  lära 
mig!  Kan  vi inte gör det? Att komma med förslag med ideer.  Kan  vi jobba med det?  
Kan  vi göra  en  paella i hemkunskapen? Vad som helst  (Erika)  ! 

... vad spelar det för  roll, for  det blir ju aldrig som vi vill  ha  det. Det spelar ingen  roll  
hur många gånger vi tar upp det här eller vill att dom gjorde... och då upplever 
eleverna ett missnöje, när det aldrig händer någonting. Eleverna  har  ju önskat få 
igång det här fiket (Asa). 

Utsagorna i kategorin tyder på att vissa av elevernas förväntningar 
uppfattas av lärarna som hindrande faktorer i arbetet med att nå målen för 
elevinflytande. Negativa erfarenheter av att utöva elevinflytande tycks 
bidra till att eleverna inte förväntar sig kunna påverka  sin situation  i  den  - 
omfattning att  de  är beredda att engagera sig.  
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Lärarnas förväntningar 

Lärarna förväntar sig att elevinflytande försvårar för lärarna att fullgöra sitt 
ansvar för att  se  till att eleverna får med sig kunskaper som behövs  for  att 
gå vidare i skolsystemet. Kunskapskraven förväntas sätta gränser för 
elevernas inflytande samtidigt som lärarna  har  ansvar för att bevaka att 
uppdraget genomförs av eleverna.  En  kompromiss som uppfattas kunna 
lösa dilemmat är att lärarna tar ansvar för undervisningens innehåll och 
eleverna tilldelas inflytandet över hur skolarbetet skall utföras. Vissa lärare 
förväntar sig att eleverna kan påverka och bestämma ganska mycket, andra 
förväntar sig att utrymmet för elevernas inflytande är starkt begränsat av 
kurser och kursmoment. 

Lärarna bör upprätta  en god relation  till eleverna för att kunna utveckla 
elevinflytande vilket samtidigt inte uppfattas vara möjligt på grund av att 
lärarna  har  kontakter med många elever. I  de  lägre åldrarna förväntas 
lärarna styra eleverna i större utsträckning för att få verksamheten att 
fungera. När eleverna får inflytande förmodas  de  ta ansvar för sina 
arbetsuppgifter. Lärarna bör vara entusiastiska inför  de  ämnen  de  
undervisar i för att väcka elevernas intresse. Det är krävande att vara 
entusiastisk  men  å andra sidan underlättar elevinflytandet lärarens arbets-
situation om eleverna själva hittar entusiasmen. Vissa lärare menar att 
medias ökande rapportering av antal elever med ej godkända betyg sätter 
press på lärarna, vilket i  sin  tur uppfattas leda till att eleverna får  mindre  att 
säga till om i undervisningen. Det finns många som vill  ha  inflytande i sko-
lan och tala om hur lärare skall utföra sitt arbete. När det blir  for  många 
som skall ansvara för undervisningens utformning leder det till att "mångas 
ansvar blir ingens ansvar" (Asa).  

Jag  tror att  man  fortfarande känner att  man  är så styrd av att  man  skall jobba med  en  
text, att  man  skall göra på ett visst sätt för att eleverna skall ju lära sig  en  massa ord 
och kunna lite grammatik... Hur skall  jag  veta att alla får  sin del  av varje  bit  ( Frida). 

Alltså,  man har  ju krav på sig också som lärare, från läroplanen då. Det skall ju vara 
så också,  men  så är det inte alltid så. Vad skall  jag  säga? Det kanske inte är tydligt i 
läroplan. Alltså, i det lilla. Hur det blir då?  Men man  försöker överföra det från 
läroplanen  men man  gör det inte i praktiken då  (Mona).  

Det var enklare förr, på så vis att läraren bestämde allting och då visste  man  som 
lärare att dorn här momenten går  jag  igenom.  Jag  går igenom dom på det här viset. 
Eleverna får med sig det här sättet att jobba och så vidare, va. Det är många som skall  
ha  inflytande om arbetets utformning, olika områden och allting som skall tas upp.  
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Eller  att läraren känner liksom, att det är flera som skall vara inne och bestämma hur  
jag  skall lägga upp  min  undervisning (Asa). 

Utsagorna i kategorin tyder på att elevernas och andra intressenters infly-
tande över skolarbetet förväntas försvåra lärarnas möjligheter att värna om 
skolans kunskapsuppdrag. Dilemmat antas bli löst om lärarna ansvarar för 
undervisningens innehåll och eleverna får utöva inflytande över hur arbetet 
skall utföras. Lärarnas  brist  på tid för eleverna och elever med låg ålder 
förväntas begränsa möjligheterna till inflytande. När eleverna väl klarar att 
hantera ansvar och inflytande förväntas arbetet för lärarna att underlättas. 

Elevernas förmågor 

Bristande kunskaper i ett visst ämne minskar elevernas möjligheter att 
påverka skolarbetet eftersom eleverna måste tillägna sig vissa kunskaper 
inom ett  moment  innan  de  kan välja arbetsuppgifter. Brister i elevernas 
förmåga att arbeta självständigt begränsar också deras möjligheter att klara 
av att utöva elevinflytande.  Den  ålder eleverna befinner sig i och deras 
erfararenheter påverkar elevernas förmåga att utöva elevinflytande. Det 
ansvar eleverna förmår leva upp till inverkar på möjligheterna att utöva 
inflytande.  En  allmänt bristande  social  kompetens hos eleverna försvårar 
arbetet med elevinflytande. "Svagpresterande" elever  har mindre  möjlig-
heter att utöva inflytande på grund av att läraren i större utsträckning styr 
undervisningen. Elever med ett diagnostiserat handikapp (ADHD) är 
beroende av  en  strukturerad undervisning vilket ger dessa elever  mindre  
utrymme för att utöva inflytande, vilket i  sin  tur begränsar inflytandet för 
övriga elever i klassen. Elevers bristande erfarenheter gör att  de  inte vet 
eller förstår varför  de  förväntas utföra vissa aktiviteter i skolan vilket 
negativt påverkar inflytandets möjligheter. Det är svårt för eleverna att 
skapa fungerande elev- och klassråd och att efterleva demokratiskt fattade 
beslut. 

Det är inte alltid  sä  lätt  for  eleverna att  se  samband med det här, att  man  är med och 
påverkar själv och att  man  måste följa dom regler  man  sätter upp...  Men sedan man 
har  tagit majoritetsbeslut så är det inte alla som håller sig till det  (Mona). 

Jag  vet att undervisningen är strukturerad, väldigt strukturerad och  jag  håller  den  så 
också  for  att  nu har jag haft en  ADHD -flicka som  man  inte alls får släppa ramarna 
kring  (Iris). 

70 



Dom barn  som behöver lite mera hjälp... att jobba med frågor kan bli jättesvårt ...  En  
kille (åk  3)  som inte riktigt  har  knäckt läskoden,  men nu  läser han liksom. Det skall 
gärna vara stor text och så.  Men  med  den  här forskningen med djuren så satt  jag  och 
läste med honom och så skrev  jag  i hans bok då, vad han  skulle ha  med. Så det gick 
jättebra att då kunna rita  en  bild till och då  har  ju han lyckats (Stina). 

Utsagorna i kategorin tyder på att lärarna uppfattar att vissa brister i elever-
nas förmågor inverkar negativt på i vilken utsträckning eleverna kan till-
delas inflytande. Brister hos enskilda elever påverkar även övriga elevers 
möjligheter att utöva inflytande. 

Lärarnas förmågor 

När lärarna  har  mer erfarenheter minskar läroboksberoendet och elevernas 
inflytande över undervisningen ökar. Lärarnas bristande erfarenheter vid 
användandet av datorer kan leda till att eleverna erbjuds färre möjligheter 
att arbeta med datorer. Det som står i läroplanen tolkas på olika sätt av 
lärarna och i arbetslagen kan det råda olika uppfattningar om vad eleverna 
skall  ha  inflytande över. Vissa lärare beskriver att "Lgr  69  finns i 
ryggmärgen" eller att  den  tidigare läroplanen 'finns i bakhuvudet och 
styr" trots att det  har  tillkommit nya läroplaner och skolplaner.  

Jag  tror att det kan vara mycket det här, att när  man  inte riktigt kan eller behärskar 
någonting så vågar  man  sig inte på det.  Jag  tänker på det här med  data  till exempel. 
Där  har  vi några som tänker att  jag  vill inte hålla på med  data  och dom eleverna får 
ju inte så mycket  heller  då.  Jag  menar, att var inte så rädd som lärare, eleverna kan i 
regel väldigt mycket och våga fråga dom också. Det kan faktiskt lyfta  eleven  ganska 
mycket om  en  elev får lära fröken någonting. Att våga  visa  att  jag  som lärare inte kan 
allting. Det är ju det, att våga erkänna att  man  inte kan allt och det kan ju vara  en  
osäkerhet (Frida). 

Alltså  man har  lärt sig läsa av, på något vis, hur mycket frihet  man  kan ge eleverna 
(Asa).  

Jag  kan i  bland  känna boken som ett  hinder. Men  det kan också bero på att  jag  är så 
pass ny att  jag  känner att  jag  vill  ha en  bok som stöd.  Men  ändå så kan  jag  känna ätt  
den  är ett  hinder... Jag  skull  vilja göra mera praktisk  matte  än vad  jag  gör (Stina). 

Utsagorna i kategorin tyder på att bristande förmågor hos läraren i olika avseende leder till ett 
begränsat inflytande för eleverna.  De  förmågor som lyfts fram handlar framför allt om att 
kunna frigöra sig från läromedlet, hantera datorer och att ta till sig nya styrdokument.  
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Arbetsförhållanden inom elevgruppen 

Eleverna  lever under en  ökande  "stress  och press" både i skolan och på 
fritiden. Detta gör att eleverna  har  ett behov av att vila sig från att ständigt 
ställas inför val och att alltid "måsta" välja kan blir stressande för 
eleverna. Det  har  blivit oroligare i elevgrupperna vilket i  sin  tur påverkar 
vad som är möjligt att genomföra i skolans praktik. "Stökiga elever" 
försvårar arbetet. Konfliktfyllda relationer mellan eleverna skapar oro i 
elevgrupperna. Negativa elevgrupper och ledargestalter påverkar arbets- 
klimatet negativt och därmed försvåras arbetet. I grupper med låg  
•motivation  måste läraren i större utsträckning styra arbetet och samtidigt 
"pusha" och entusiasmera eleverna. Positiva ledargestalter  bland  eleverna 
bidar till att positivt påverka harmonin inom gruppen vilket i  sin  tur främ-
jar arbetet. När elevgruppen  har  samma mål underlättas arbetet. När det 
finns många olika intressen, ambitioner och kunskapsnivåer i gruppen förs-
våras arbetet. Elevernas ålder inom gruppen påverkar arbetsförhållanden i 
stort  men  även vad som blir möjligt att genomföra i frågan om 
elevinflytande.  

Om man har  elever som är ledande i gruppen och dorn är positiva till ämnet så blir det  
en enorm push  för dom andra också.  Men  om det är dom eleverna som inte är positiva 
till ämnet och är ledande i gruppen, då försöker vi få ner, vad skall  jag  säga, negativa 
attityder. Och  den  tiden för att hinna påverka dom eleverna är nästan obefintlig. Så 
det här med elevdemokrati, så att ibland så är det ju så att  man,  det är ju  jag  som 
försöker driva gruppen i  en  viss riktning. Lyckas  jag  med  en  grupp och driva  den  och 
märker att  den  går av sig själv, behöver  jag  inte lägga ner energi där. Medan i dom 
andra grupperna, där  jag  måste pusha, styra och entusiasmera eleverna, så hinner 
dorn inte lika mycket med själva innehållet.  (Ulf). 

Ja, men  det handlar ju om, tycker  jag,  att få eleverna att trivas.  Men  det är ju det 
första. Trivs dorn i skolsituationen och känner att dom är bekräftade och  har  liksom 
möjlighet att påverka  sin  skolsituation,  jag  menar, då kommer ju det här med 
resultaten  (Mona).  

Det är väl någon  form  av känsla  man har.  Allstå vad som känns rätt i elevgruppen. 
Det går inte att göra lika i alla elevgrupper.  En del  grupper kan  jag  inte släppa lika 
långt som andra.  Ja,  det kan vara oroliga elever.  Ger man en  viss grupp lillfingret så 
tar dorn hela handen och gör ingenting. Andra kan  man  ge hur mycket frihet som helst 
och dorn jobbar på ändå är jätteambitiösa, duktiga och så.  Eller,  så provar  man  i 
gruppen och går det inte så får  jag  dra tillbaka det (Asa). 

Utsagorna visar att olika problematiska omständigheter inom elevgruppen 
till stor  del  försvårar arbetet i stort och även möjligheterna att utöva  
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elevinflytande. Utsagorna visar även att vissa positiva omständigheter i 
elevgruppen verkar främjande för verksamheten. 

Arbetsförhållanden för lärarna 

Läroplanen beskrivs ge ett bristfälligt stöd för arbetet generellt och även 
specifikt för elevinflytande. Läroplanens mål uppfattas vara otydliga, 
orealistiska, motstridiga och därmed svåra att omsätta i praxis. Målen 
"dockar inte  an"  till vad som skall göras i undervisningen. Läroplanens 
mål för att stärka elevernas delaktighet med hjälp av individuella 
utvecklingssamtal är ogenomförbart med  tanke  på det stora antal elever 
lärarna skall träffa och  den  tid som finns till förfogande för arbets-
uppgiften.  En  av lärarna efterlyser att ra besöka  en  praktik där det fungerar 
enligt läroplanens intentioner. 

Skolans gemensamma regler blir begränsande för vad läraren kan tillåta 
eleverna utöva inflytande över. Lärarna  har  olika uppfattningar om vilket 
inflytande eleverna skall tilldelas. Detta leder i  sin  tur till att elevernas 
inflytande blir beroende av  den  enskilde lärarens uppfattning om elevin-
flytande.  A.  andra sidan menar vissa lärare att egna idéer om att utveckla 
elevernas inflytande kan hämmas av arbetslagets uppfattning om vad 
eleverna kan tilldelas inflytande över 

Lokalproblem försvårar  den  pedagogiska verksamheten i förskolan. 
Barngruppen splittras när vissa  barn  skall  ha  sovstund.  Lokaler  kan vara 
upptagna av att  de  skall städas. Vissa  lokaler  fungerar inte ändamålsenliga 
för aktiviteter som skall bedrivas. Små  lokaler  i kombination med 
personalbrist leder till att det blir svårt att arbeta med flera olika grupper 
och för mycket  barn  på för liten yta skapar trängsel.  En  konsekvens av 
lokalproblemen beskrivs vara att delar av barnens arbetsdag förvandlas till 
barnpassning och förlorar sitt pedagogiska innehåll. 

Tillgång till material och då i första  hand  lekmaterial styr vilka lekar 
barnen skapar.  Situationen  kring vikarier utgör ett  problem.  Vikarier är  en  
bristvara och när  de  finns tillgängliga blir många olika vikarier inblandade 
vilket medför att kontinuiteten i arbetet bryts. 

Undervisningens innehåll sätter gränser för inflytandet eleverna tilldelas. 
Det kan vara förutsättningar inom praktiska  moment  som helt och hållet 
styr vad eleverna skall lära sig, exempelvis att tillverka  en  husgrund eller  
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en  friggebod. Vid tillverkning av föremål beskrivs själva produkten be-
gränsa lärarnas möjligheter att tillåta eleverna utöva inflytande. 

Skolans sätt att organisera arbetstiden påverkar arbetets förutsättningar i 
två riktningar. "Styckad arbetstid" styr vad som blir möjligt att planera 

\ inom ramen för lektionen, innan det är dags för eleverna att gå till nästa 
lektion. "Sammanhängande arbetstid skapar möjligheter för läraren att 
lägga upp arbetet på ett annorlunda sätt.  Tiden  är  en  bristvara. Tidsbrist 
beror på allt som i läroplanen föreskrivs skall hinnas med och på att läraren  
har  många elever i grupperna. Tidsbrist leder till att läraren inte hinner med 
att tänka på hur eleverna skall kunna utöva inflytande i undervisningen. 
Alla  moment  som står i läroplanen styr läraren att leda eleverna i viss 
riktning, vilket i  sin  tur innebär att eleverna erbjuds färre områden att utöva 
inflytande över. Tidsbrist leder även till att det blir få och korta träffar 
mellan läraren och  eleven,  vilket försvårar lärarnas möjligheter att påverka 
elevernas attityder.  En  allmänt ökad press på lärarna, i kombination med 
att lärarna skall hinna med fler arbetsuppgifter, förklaras var orsak till upp-
levd tidsbrist i arbetet. 

Arbetsförhållandena i skolan är  en  kvinnofälla. Tåliga kvinnliga lärare  
tiger  och lider, trots ständigt försämrade arbetsförhållanden. Vissa lärare 
ger uttryck för  en  känsla av hopplöshet som vuxit sig starkare med åren på 
grund av ständigt försämrade arbetsförhållanden.  En  av lärarna beskriver 
sig uppleva  en  ständig känsla av att inte utföra  en  fullgod arbetsinsats 
vilket leder till att läraren funderar på att byta yrke. 

Alltså, det blir bara mer och mer besparingar, klimatet blir sämre och sämre. Det 
finns inte skolsköterskor, det finns inte fritidsledare, det finns inte  folk,  det finns inte 
vuxna och barnen blir hårdare och hårdare. Det blir bara försämringar. Alltså det 
viktigaste, som gör att  jag  kommer att sluta, det är  min  egen känsla av hopplöshet.  Jag  
vill inte gå  hem  och känna mig så att  jag  inte  har  gjort ett bra jobb. För  lag  vet att  jag  
gör ett bra jobb utifrån  de  resurser  jag har. Men jag  vill även känna mig stolt över  min  
verksamhet. Och det  har  växt  under de  här åren när det  har  varit mycket ensamjobb. 
Enda sättet att få kollegor är att  ha  barngrupper på  50 barn  och det är inte bättre det. 
Förstår  du  vad  jag  menar?  (Ulla)?  

Det är ju tiden. Det är  en  jättebroms.  Dom  grejorna som påverkar mest tycker  jag  det 
är ju hur många elever  jag har  varje gång.  Har jag en  elevgrupp på  25  elever och 
träffar dorn bara  en  gång i veckan på sextio minuter så är det ju svårt att hinna ta 
kontakt med alla elever  du har haft,  känna av vad dom vill göra, att känna stämningar 
och allt sådant. Det blir väldigt begränsat ... Det är momenten som styr läraren helt 
och hållet, det läroplanen vill att  jag  skall hinna med.  Om jag  låter eleverna styra och 
komma med innehållet direkt hela tiden så vet  jag  inte riktigt var det hamnar och  jag 
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har en  läroplan att följa ...  Sä  att göra ett bra inflytande för så här mänga elever på  
den  här korta tiden är svårt  (Ulf).  

Reflektionstid är jätteviktigt för att komma framåt själv, eller vad skall  jag  säga,  for  att 
fä perspektiv på värat jobb... Det är så mycket  jag har  i mina tankar själv som  jag  inte 
alltid hinner fä bollplanka med annan  personal.  Då får vi göra det över barnens huvud 
och då svänger vi över till finska ... Så att ibland måste vi prata finska så att barnen 
inte förstår. Det blir ju att vi pratar över barnens huvud (  Anita).  

Utsagorna i kategorin visar att bristande förutsättningar för lärarna att 
utföra sitt arbete leder till  problem  med att få verksamheten i stort att 
fungera och specifikt för arbetet med elevinflytandet. Läroplanens mål ger 
läraren bristande vägledning för det praktiska arbetet. Mängden 
undervisningsmoment som behandlas i läroplanen uppfattas krympa  
elevens  möjliga utrymme för elevinflytande. Förhållandet till tiden är 
genomgående problematiskt där  bristen  på tid relateras till antal elever och 
antal mål som läroplanen föreskriver.  Problem  med  lokaler  och vikarier 
utgör praktiska  hinder  i arbetet som på ett negativt sätt begränsar och styr 
vad som blir möjligt att genomföra inom ramen för  en  pedagogisk verk-
samhet. 

Elevinflytande som  real-  konstruktion 

I det följande redovisas svarsmönstret fördelat på kategorier inom 
huvudtemat för elevinflytande som  real-  konstruktion. Tidigare  har  
framkommit att dessa utsagor berör hur lärare i  handling  omsätter 
samhällets intentioner med elevinflytande. Utsagorna inom huvudtemat ut-
kristalliseras i  de  två kategorierna  a,  Arbetsformer  samt  b, Samråd. 

Arbetsformer innehåller utsagor som beskriver olika arbetsformer i arbetet 
med elevinflytande. I merparten av utsagorna berörs elevernas eller 
lärarens inflytande i  relation  till arbetsformen. Med  eleven  i fokus kan ut-
sagorna, exempelvis handla om 'forskning" eller "temaarbete " och  
elevens  inflytande inom ramen för dessa arbetsformer. Med fokus på 
läraren beskriver utsagorna, exempelvis lärarens "genomgång" av ett 
undervisningsmoment där elevernas eller lärarens inflytande berörs. 

Samråd innehåller utsagor som beskriver kontakter av rådgörande karaktär, 
mellan lärarna och eleverna  samt  lärarna emellan. Samråd avser olika  slags  
överläggningar, samförstånd, gemensamma överenskommelser mellan 
eleverna och lärarna eller enbart mellan lärarna. Samråd mellan eleverna  
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och lärarna kan exempelvis handla om att lösa konflikter mellan eleverna. 
Samråd lärare emellan kan handla om arbetslagets gemensamma planering 
av arbetet 

Utsagor fördelat på kategorierna Arbetsformer och Samråd 

Av tabell  5  framgår fördelningen av antal utsagor i kategorierna 
Arbetsformer och Samråd inom huvudtemat  real-konstruktion. 

Tabell  5:  Utsagor inom huvudtemat  real-konstruktion fördelat på kategorier 
med  eleven respektive  läraren i fokus. 

Huvudtema:  Real-konstruktion Antal utsagor 
Kategori Eleven  i fokus Läraren i fokus Summa  
Arbetsformer 65 29  
Samråd 38 24 

94 
62  

Summa 103 53 156 

Eleven  finns till största delen i fokus för utsagorna inom kategorierna 
Arbetsformer och Samråd i tabell  5.  Vidare kan vi  se  att arbetsformerna  
har en  framträdande  roll  i lärarnas praktiska arbete med elevinflytande. 
Även samråd ingår som  en central  aktivitet för det praktiska arbetet med att 
åstadkomma elevinflytande. 

Fördelningen av utsagorna tyder på att lärarna till största delen konstruerar 
elevinflytande genom aktiviteter inom ramen för arbetsformer och samråd 
och då med  eleven  i fokus. 

Arbetsformer 

Olika arbetsformer beskrivs i varierande  grad  skapar möjligheter för 
eleverna och lärarna att utöva inflytande. Fortsättningsvis redovisas  de  
arbetsformer som relaterar till  elevens  inflytande och  de  arbetsformer som 
relaterar till lärarens inflytande  under  separata rubriker. Arbetsformerna  
har  kursiverats i texten, vilket indikerar att  jag  använder mig av lärarnas 
beteckningar på arbetsformerna. 

Med  eleven  i fokus 
"Utevistelsen" ger eleverna tillfälle att själva välj  a  utelekar  de  vill aktivera 
sig med. Genom "fria leken" får eleverna möjligheter att själva välja inom  
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ramen för ett antal aktiviteter som exempelvis att lägga pussel, rita eller 
spela spel. Vid "temaarbete" erbjuds eleverna att välja innehåll för arbetet 
inom ramen för temat som kan handla om  en  årstid eller högtid. 
"Forskning" är  en  arbetsform som beskrivs gynna elevernas inflytande. 
Vanligt är att eleverna följer  en  rutin för olika steg i arbetet med  sin  
forskning.  Stegen  kan bestå av att först välja ett djur eller  land for  
forskningen, forska om ämnet, sammanställa fakta  samt  redovisa forsk-
ningens resultat.  Eleven  erbjuds ofta att välja något djur att forska om. Vid 
"projektarbete" i exempelvis årskurs sju är alla projekt fria och ses som  en  
träning på att arbeta i projekt. I årskurs åtta är projektarbetets innehåll van-
ligtvis mera ämnesinriktat. I årskurs nio styr eleverna olika projekt  under  
året som skall innehålla  en  fördjupning inom ämnesområden för samhälls-
orienterande och naturorienterande ämnen  samt  i svenska och ett fritt 
ämnesval.  

Under  olika "arbetsperioder" behandlas vissa undervisningsmoment som 
vanligen kan sträcka sig upp till tre veckor.  Eleven  gör val inom ramen för 
pågående undervisningsmoment som kan bestå av konditionsträning, 
styrketräning, dans eller bollspel. Inom ramen för momentet med bollspel 
kan  eleven  välja vilket bollspel  de  vill ägna sig åt. "Dagens uppgift" inne-
bär att eleverna kan planera när  under  dagen, av läraren fastlagda, 
arbetsuppgifter skall göras. "Grundkurs med extrauppgift" innebär att alla 
elever arbetar med baskursen. Beroende på hur snabbt eleverna klarar av 
grundkursen så kan  de  välja att arbeta med extrauppgifter som i vissa  fall  
utgör  en  fördjupning av grundkursen och i andra  fall  utgör ett val  bland  
olika extrauppgifter som inte nödvändigtvis är kopplade till grundkursen. 
"Tillverkning" består av att eleverna gör egna böcker i anslutning till ett 
arbetsmoment. Själva produkten, det eleverna tillverkar, framhålls som ett 
uttryck för elevinflytande.  

Under  fria leken, då kan barnen välja att lägga pussel, rita, spela pyssla, leka, gå ut. 
Det är  just under den  här fria leken dorn kan bestämma.  Under  utevistelsen är det fria 
aktiviteter.  En  timme är vi ute och då får dorn välja att göra vad dom vill. Det fungerar 
fritt då  (Lena).  

Forskning är  en  sådan uppgift  man har  ...  Nu  när  man har  läst om  Asien.  Då  har  dorn 
fått välja att forska ... Välja ett djur  de har  forskat om.  De har  även  haft  om länder i  
Asien,  så att dorn  har  fått välja sitt  land, sedan har  dorn fått välja sitt djur,  sedan  så  
har  vi tagit geografin och  den religion  som är kopplad till  den  världsdelen.  Dom  vet 
inte riktigt vad dom  har  att välja på och dorn måste få  en  liten grund också, så att dom 
vet vad det finns och vad kan vi ta reda på.  En del  vet ju lite grann ... (Frida).  
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I årskurs sju är alla projekt fria och hela årskurs sju ser vi som  en  träning på själva  
formen  för det arbetssättet. I åttan är det mera ämnesinriktat.  Ja,  nian då  har  vi så att 
dorn skall styra projektet  under  hela nian och det skall vara  en  fördjupning inom 
ämnesområdet  so,  no, sv och inom ett fritt ämnesval.  Men  projekten skall vara mera 
utvidgade än i sjuan och åttan ...  (Mona).  

När lärare beskriver vad  de  gör i  sin  praktik för att nå målet  for  
elevinflytande beskrivs olika arbetsformer och hur  elevens  
handlingsutrymme för inflytande regleras inom ramen för dessa 
arbetsformer. Genomgående är att eleverna, i mer eller  mindre  utsträck-
ning, erbjuds olika val. Arbetsformer, med elevaktiva arbetsätt, medger fler 
och friare valmöjligheter för eleverna. Arbetsformer, med mer av 
lärarstyrda arbetssätt, kännetecknas av färre valmöjligheter för eleverna. 
Inom ramen för arbetsformen regleras i vilken utsträckning eleverna kan 
utöva inflytande över arbetets innehåll och hur arbetet skall utföras. 
Arbetsformerna förefaller även reglera själva proceduren för när eleverna 
utövar inflytande. Själva arbetsformen  ter  sig således  ha en  strukturerande 
och reglerande funktion i det pedagogiska arbetet. 

Med läraren i fokus 
Lärarna tilldelar inom ramen för  sin  "undervisning" eleverna inflytande i 
varierad utsträckning beroende på  de  kunskaper som skall förmedlas. När 
lärarna undervisar i engelska och matematik tenderar  de  att utöka sitt 
inflytande och minska elevernas inflytande över undervisningens innehåll 
och  form.  I samhällsorienterande, skapande ämnen och i viss mån  natur-
orienterade ämnen tenderar lärarna minska sitt inflytande och utöka 
elevernas inflytande. Inom samma ämne varierar lärarna elevernas 
inflytande beroende på vilket  moment  som behandlas. 

"Genomgång" är  en  arbetsform som används inom ramen för samlingen i 
förskola och fritidshem och vid lektioner i skolan. Läraren bestämmer det 
pedagogiska innehållet, vilket kan variera från fostran till ämneskunskaper. 
Läraren är  den  som förmedlar kunskaper och eleverna inbjuds ofta till  
dialog  för att förankra kunskapsområdet. I anslutning till genomgång är det 
brukligt att läraren delar ut  en  uppgift där eleverna övar på  den  kunskap 
som förmedlas. 

Vissa lärare schemalägger  "en  friare timme" i veckan, då eleverna kan 
välja mellan olika arbetsuppgifter och hur  de  vill arbeta med uppgiften. 
Några lärare tillämpar "ansvarsområden" vilket innebär att  de  organiserar 
olika intressegrupper för eleverna som exempelvis datagrupper, trivsel- 
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grupper eller mobbinggrupper. Inom ramen för intressegrupperna tränas  
eleven  att ta ett utökat ansvar för att arbetet i gruppen skall fungera. 

Vi börjar dagen med  en  samling och det är ju då  en  pratstund som vi  har  med barnen 
och det kan vara anknutet till något tema eller språk och matematik... Hela hösten  har  
vi jobbat med språklekar,  rim  och ramsor, vad är  en  mening, vad är ett ord, låga och 
korta ord, sammansatta ord, stavelse.  Nu  håller vi på med bokstäver. Då går vi 
igenom  en  bokstav och  sedan  efter samlingen får dom ju sitta själva med bokstäver.  
Men  det är ju någonting som vi  har  planerat, personalen  (Lena).  

Läsinlärningen gör  jag  traditionellt, bokstav för bokstav som  jag  bestämmer. Det 
känns mycket meningsfullare och  man  kan arbeta vidare på ett helt annat sätt och 
mycket snabbare när  man  styr bokstäverna lite grann  (Iris).  

På  matten  kan det vara så att eleverna bestämmer hur mycket dorn skall hinna. I 
engelskan  har jag  försökt att låta eleverna jobba med olika områden och det är det 
som  jag  tycker är besvärligt.  Men jag  försöker ändå att vissa veckor låta eleverna 
välja... När det gäller  So  och  No, ja  då kan dom få bestämma lite grann att hur skall vi 
jobba... om vi skall  ha  grupparbete eller enskilda arbeten...  Ja,  musiken då får dom ju 
komma med egna förslag till vad vi skall sjunga och vad vi skall göra på musiken. 
Eleverna  har  inte kommit med så mycket egna förslag (Frida). 

Utsagorna i kategorin indikerar att lärarna genom  sin  undervisning varierar 
i vilken utsträckning  de  ökar  respektive  minskar elevernas och lärarens 
inflytande. Inom "teoretiska" ämnesområden tenderar lärarna att öka sitt 
inflytande och minska elevernas. I "skapande" ämnen tenderar lärarna 
allmänt att minska sitt inflytande och öka elevernas. Lärarna använder sig 
av genomgång när  de  vill stärka kontrollen över ett visst kunskapsinnehåll 
som skall förmedlas. Lärarna styr vissa aktiviteter med elevinflytande till 
väl avgränsade perioder inom ramen för schemat eller till ansvarsområden 
där eleverna ges ett stort inflytande  men  där aktiviteterna ligger utanför 
lektionens  ram.  

Samråd 

Av  den  tidigare kategoribeskrivningen  har  framgått att samråd sker mellan 
lärarna och eleverna  samt  lärarna emellan. 

Samråd med eleverna 
Läraren samråder med eleverna kring regler för deras ordning och 
uppförande. Vid konflikt mellan eleverna inbjuds eleverna att komma med 
förslag om hur konflikten kan lösas. Det är vanligt att alla elever ges  
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tillfälle att yttra sig vid dessa rådslag. Röstning är ett brukligt förfarande 
när elever kommer med flera olika förslag, vilket även gäller  de  förslag 
elever lämnar  for  verksamhetens utformning i stort. Planering är ett före-
kommande inslag där eleverna inbjuds planera undervisningens 
utformning Mer sporadiskt deltar eleverna vid planeringen av under-
visningens innehåll. Elevernas spontana förslag uppsnappas av lärare i det 
dagliga arbetet  men  tas även upp vid planering av verksamheten. Vid 
utvärdering och uppföljning ges eleverna tillfälle att lämna synpunkter på  
den  pedagogiska verksamheten. Uppföljning och utvärdering sker ofta 
varje vecka  men  även vid terminens  slut  eller i samband med att ett 
undervisningsmoment avslutas. Samråd eleverna emellan beskrivs före-
komma vid klass- och elevråd. Frågor som tas upp i klassråden beskrivs 
handla om uppehållsrummet, klassfest, bråk på  rasten  eller snöbolls-
kastning. Några lärare menar att det väldigt sällan tas upp frågor om 
undervisningen i klass- och elevråd. 

Större konflikter tar vi upp i  ringen  och då får vi ju förslag och idéer från andra  barn  
som inte  har  varit med i konflikten och  de  få säga sitt.  Dom  lyssnar och får säga att ni 
kunde  ha  gjort så här i stället  (Lena). 

Jag  brukar fråga om mängden text, glosor, kapitel innan prov.  De  får vara med och 
bestämma om  de  tycker att det blir för mycket eller för lite.  Jag  brukar fråga eleverna 
om tiden vi använder för  repetition  är tillräcklig. Innan vi  har  nåt prov och så ber  jag  
eleverna tala om för mig om det är något  moment  dom inte  har  förstått. Och ber 
eleverna mig om  en  extra  genomgång, så kör  jag en  extra  genomgång (Asa). 

Vi  har en PLUTO  - bok för planering och utvärdering. Vi brukar planera veckans 
arbete, vad vi skall hinna göra och vissa  har  det individuellt, det  har  vi bestämt på 
utvecklingssamtal.  Till  exempel, att  eleven  inte skall  ha  så många glosor i veckan. När 
veckan är  slut  gör dom  en  utvärdering, vad dorn  har  hunnit och vad som  har  varit bra 
eller varför dorn inte hunnit med. Då tar vi  in  boken och skriver  en  kommentar.  Sedan  
går boken  hem  till föräldrarna som läser våran utvärdering (Frida). 

Utsagorna i kategorin visar att när lärarna samråder med eleverna handlar 
det om regler för  den  sociala samvaron och hur konflikter skall lösas. 
Eleverna deltar i planeringar av pedagogiska aktiviteter där  de  vanligen 
lämnar förslag på hur arbetet skall utföras. I spontana samråd mellan lärare 
och elever tillvaratas elevernas tankar och idéer om arbetets utformning. 
Samråd genom klassråd och elevråd berör ofta frågor som elevernas  raster  
och fritid  men  sällan själva undervisningen.  
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Lärarna samråder 
Lärare samråder inom arbetslaget vid arbetet med  den  lokala arbetsplanen  
samt  vid planering av hur arbetet skall läggs upp, på  kort  och lång sikt. 
Några lärare observerar och antecknar sina iakttagelser i arbetet med 
eleverna som  de sedan  använder vid planering av verksamheten. Vid större 
samlingar av  personal  samråder lärarna kring skolans gemensamma och 
mera allmänna frågor.  Kritik  framförs för bristande samråd mellan 
grundskola, förskola och fritidshem mot att samverkan kring eleverna inte 
berör elevernas lärande utan mer för att vara ett sätt att fördela arbets-
uppgifter mellan lärare. Några lärare vid förskola och fritidshem uppfattar 
sig tilldelas uppgifter av "jobbigare" karaktär som att vara ute i skogen 
eller  ha  "gympa" med eleverna. 

Samverkan med skolan resulterade i att vi  skulle  han idrotten med ungarna och vi  
skulle ha  det där jobbiga med att gå ut med dom i skogen.  Man  borde ju samverka 
kring barnens lärande och inte för att grundskolläraren skall slippa  ha  gympa i skolan  
(Ulla).  

Vi är i samma arbetslag och vi  har  ju jobbat många år tillsammans. Vi planerar  en  
gång i veckan och vi gör allt tillsammans, vad vi skall göra, hur vi skall göra det och 
vad vi skall ta upp  (Iris).  

Vi kollegor kommer överens om  de  gemensamma momenten. Det skall inte spela så 
stor  roll for  eleverna om  de har  mig eller någon annan lärare. Det är gamla hjulspår 
vi jobbar i och det  har  visat sig fungerat bra  (Ulf).  

Utsagorna i kategorin åskådliggör att när lärarna samråder handlat det till 
stor  del  om att planera sitt arbete. Vissa lärare observerar och noterar hur 
arbetet i verksamheten löper vilket senare används som underlag för att 
planera arbetet. Samråd mellan olika skolformer tycks utmynna i  en  arbets-
fördelning mellan lärare. 

Elevinflytande som  post-konstruktion  

Under  rubriken redovisas svarsmönstret fördelat på kategorier inom 
huvudtemat för lärarnas erfarenheter av arbetet med elevinflytande, det vill 
säga lärarnas  post-konstruktion av elevinflytande. Vid  kategoriseringen  av 
utsagorna utkristalliserades  de  två kategorierna Elevernas reaktioner  samt  
Metodiska och organisatoriska överväganden.  Till  skillnad från tidigare 
redovisade kategorier finns  eleven  endast representerad i kategorin för  
elevens  reaktioner och inom kategorin för metodiska och organisatoriska  
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överväganden finns endast utsagor riktade mot läraren. Det vill säga att 
lärarnas utsagor riktade sig endera mot  eleven  eller läraren i dessa 
kategorier. 

I kategorin med elevernas reaktioner  har  samlats utsagor där lärarna 
uppmärksammar elevernas reaktioner i mötet med undervisningen. Utsa-
gorna kan, exempelvis utgöras av att eleverna visat sig intresserade av 
undervisningen och engagerat sig i arbetet. 

I kategorin  for  metodiska och organisatoriska övervägande finns utsagor 
som lyfter fram vad lärarna erfar och där läraren finns i fokus. Utsagorna 
handlar dels om med vem lärarna utbyter erfarenheter och dels om 
metodiska  samt  organisatoriska övervägande, det vill säga kring vad 
erfarenheter utbyts. I arbetet med att skapa separata kategorier visade sig 
vem och vad- frågan intimt sammanvävda i utsagorna. Mot bakgrund av 
det bedömdes det inte meningsfullt att skapa ytterligare kategorier med 
vem och kring vad. 

Antal utsagor fördelat i kategorierna för elevernas reaktioner, 
metodiska och organisatoriska överväganden 

Av tabell  6  framgår hur antal utsagor fördelats inom huvudtemat post-
konstruktion i kategorierna Elevernas reaktioner  samt  Metodiska och 
organisatoriska övervägande.  
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Tabell  6.  Utsagor inom huvudtemat  post-  konstruktion fördelat i kategorierna 
elevernas reaktioner  samt  metodiska och organisatoriska överväganden. 

Huvudtema  post-konstruktion Antal utsagor 
Kategori  Eleven  i fokus Läraren i fokus  Summa  
Elevernas reaktioner  
Metodiska och organisatoriska 

48 

0 

0 

125 

48  

125 överväganden  
Summa 48 125 173  

Lärarna uppmärksammar i sina erfarenheter metodiska och organisatoriska 
övervägande när lärarna själva finns i fokus. När eleverna finns i fokus för 
lärarnas erfarenheter tar det fasta på elevernas reaktioner. 

Elevernas reaktioner 

Utsagorna visar att lärarna uppmärksammar  om  eleverna reagerar  positivt 
eller negativt på den undervisning som  bedrivs genom att iaktta elevernas  
reaktioner.  Lärarna tar fasta  på vad som  fungerar bra och  vad som  inte 
fungerar bra för eleverna i  undervisningssituationen.  Fungerar  under-
visningen så  att eleverna blir intresserade och vill engagera  sig  i arbetet?  
Hur  reagerar eleverna  på de  arbetsformer  som  används?  Hur  fungerar  
planeringen av det  aktuella arbetsområdet  fir  eleverna?  Vad kan  läraren 
göra annorlunda för att eleverna ska uppfatta arbetet intressant? Elevernas 
positiva  reaktioner på undervisningen leder  till att läraren arbetar vidare  på  
samma sätt i  sin undervisning med  vissa smärre justeringar.  Av  ett  fåtal  
utsagor framgår att lärarna till viss  del  uppmärksammar elevernas  reak-
tioner  genom informella samtal, uppföljning och utvärdering.  

Det  är liksom mycket barnens  reaktion  pa  vad dom  gör och  hur.  Alltså deras  reaktion 
på  deras  eget val  ...  ja,  hur  blev det nu  när  dom gjorde så  här ... Alltså, att  se  i 
förlängningen  när  man gjorde så  här.  Var det  här bra?  Var det  här dåligt?  Ja, var det  
här ett bra sätt.  Då  använder  man sig av det  här sättet i andra  former (Ulla).  

... det som  har  varit bra det lämnar  man  ju eller lämnar inte helt  men  att  man  kanske 
inte behöver göra någon åtgärd.  Men  om det är någon som säger att det inte  har  varit 
så bra så lyssnar  man  och pratar om vad vi skall göra åt det ... Det kan ju vara så att  
man  inte fått vara med i leken  (Lena).  

Alltså, det är ju egentligen elevfrågor alltså. Varför gjorde han så när vi  skulle  göra  
den  uppgifien? Gav  jag  för lite tid när  jag skulle  förklara.  Ja,  det är nog mest 
elevfrågor egentligen ...  Ja,  hur barnen liksom reagerar när  man  gör olika uppgifter. 
Alltså någon drar i handbromsen och reagerar, att det här tänker inte  jag  göra. Vad  
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kunde  jag ha  gjort för att han eller hon  skulle ha  tyckt att det här var  en  rolig sak som 
dorn andra kanske tycker (Stina). 

Utsagorna tyder på att lärarna tar till sig erfarenheter som allmänt 
uppmärksammar hur eleverna reagerar på  den  undervisning som bedrivs. 
Det lärarna i första  hand  intresserar sig för är om eleverna reagerar positivt 
eller negativt inför undervisningen. Mycket vagt eller inte alls tar lärarna 
upp ansträngningar till eller försök med elevinflytande i undervisningen. 
Lärarna uppmärksammar i första  hand  huruvida undervisningen fungerar 
och elevinflytande  har en  underordnad eller i många sammanhang ingen 
betydelse alls i praxis. 

Metodiska och organisatoriska överväganden 

Det vanligaste förfarandet för att ta vara på gjorda erfarenheter består i ett  
slags  "självråd" som innebär att lärarna tänker "för sig själva" och prövar 
sina tankar mot tidigare erfarenheter. När situationen så kräver plockar 
läraren fram sina erfarenheter som beskrivs finnas i "bakhuvudet" eller på 
lärarens "hårddisk". Lärarna menar att deras "självråd" pågår dagligen och 
är till  sin  karaktär är aktionsinriktat. "Självråd" kan även vara reaktions-
inriktat i betydelsen att lärarna efter undervisningen funderar över det som  
har  hänt med siktet inställt på nästa undervisningstillfälle. Det förekommer 
även att lärarna skriver dagbok eller på annat sätt dokumenterar sina tankar 
som stöd för att utveckla  den  egna undervisningen.  

Men sedan  alltså,  man  tänker mycket för sig själv, att  sä  här kan  jag  aldrig göra 
någon mera gång eller att det där måste  jag  ändra på eller om  jag  gör så kanske det 
blir bråk. Det finns ju egentligen väldigt lite tid för reflektion i skolan, upplever  jag  i 
alla  fall  (Stina). 

Det som  faller  väl ut i undervisningen återanvänds med vissa justeringar. 
När undervisningen inte  faller  väl ut bildar läraren sig  en  uppfattning om 
varför det inte fungerar med avsikt att undvika att göra om misstagen. Det 
som inte fungerar i undervisningen försöker lärarna även korrigera och 
justera  under  pågående undervisning. Inför  starten  av ett nytt 
undervisningsmoment eller  en  kursstart så tänker läraren igenom hur det 
pedagogiska arbetet fungerat tidigare och förändrar det som visat sig 
fungera  mindre  bra. Nya trender  bland  eleverna och förändringar inom  de  
olika ämnesområdena inverkar på lärarens övervägande för hur arbetet 
skall läggas upp.  
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Jag  menar att  man  lär sig någonting varenda dag, så att säga och då lägger  man  det 
på minnet, att så och så gick det, att  man  gjorde misstag här och där. Så, gör inte så 
nästa gång...  man har  ju det i bakhuvudet ... att det blir  en flashback  därifrån, när det 
kommer dom tillfällena (Sten). 

Utsagorna som utgörs av "självråd" visar att lärarna till största delen dag-
ligen rådgör med sig själv kring pedagogiska övervägande. Tänkande  har  
karaktären av att vara aktions- eller reaktionsinriktat. Lyckade under-
visningserfarenheter tas till vara och  mindre  lyckade förändras eller 
förkastas med avsikt att åstadkomma fungerande undervisningssituationer. 

Det framgår även att  en  nära kollega är  en  viktig  person  för lärarnas 
erfarenhetsutbyte. Vanligen sker erfarenhetsutbytet med  den  kollega som 
det funnits ett långvarigt samarbete med,  har  liknande arbetssätt och att  de  
träffas regelbundet. Kollegan beskrivs stå läraren nära, är intresserad av att 
utbyta erfarenheter och delge vad  den  arbetar med. Vissa lärare menar att 
när  man  är två som iakttar verksamheten och utbyter erfarenheter kring 
detta "ser  man  mer". Erfarenhetsutbytet "pågår som hela tiden" och sker 
mera spontant. Lärare som förlorat ett väl fungerande kollegialt erfaren-
hetsutbyte menar att det blir svårare att utföra ett bra arbete. Det kollegiala 
samarbetet kan i vissa  fall  bestå av att  en  nyutbildad lärare söker sig till  en  
erfaren kollega för att ta  del  av dennes yrkeserfarenheter.  

Nu har  vi jobbat så många år tillsammans  jag  och  min  kollega, i  25  år så att,  ja,  
ibland behöver vi ju inte  ens  prata, för vi vet hur vi vill  ha  det  (Lena).  

Kollegorna hjälps åt med att planera och organisera undervisningsmoment, 
veckans eller terminens arbete. I samband med planering utbyts ofta 
erfarenheter över hur arbetet med ett arbetsområde eller arbetsmaterial  har  
fungerat. Det värderas om ett påbörjat arbete går att bygga vidare på eller 
på vilket sätt det bör förändras. Några lärare samarbetar med  en  kollega för 
att dokumentera arbetet med eleverna och där dokumentationen  sedan  
används som underlag för att planera och organisera arbetet. 

Vi kallar det för planering,  men  vi brukar sitta  en  timme och vi planerar veckans jobb  
men  det blir ju även sånt här  prat, ja,  att vi diskuterar mycket hur det gick det och  de  
...  ja  det kan vara ett arbetsområde vi  har  arbetat med eller arbetsmaterial vi  har  
använt  (Iris). 

De  utsagor i kategorin som lyfter fram kollegan visar att lärarna i första  
hand  utbyter erfarenheter med  en  "nära kollega". Samarbetet kännetecknas 
av att vara långvarigt, att  de har  liknande arbetssätt och att det finns  en  
villighet att utbyta erfarenheter. Utbytet av erfarenheter sker vanligen i  
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samband med gemensamma planeringsträffar där undervisningen planeras, 
justeras och utvecklas. Metodiska och organisatoriska överväganden finns i 
centrum för erfarenhetsutbytet. Erfarenheter av arbetet med elevinflytande 
framträder inte i lärarnas beskrivningar och tycks mer eller  mindre  över-
skuggas av lärarens metodiska och organisatoriska överväganden. 

I vissa arbetslag förekommer inte något erfarenhetsutbyte. I andra arbetslag 
innebär erfarenhetsutbytet att  man  diskuterar gemensamma organisatoriska 
frågor, informerar om  den  undervisning som kan inverka på övriga lärares 
arbete. Arbetet med kvalitetsredovisning beskrivs av några lärare vara 
något som ökar erfarenhetsutbytet kring undervisningen inom arbetslaget. 
Några lärare menar att det är i arbetslaget som det "dagliga pratet" pågår 
och berör allt som  har  med det pedagogiska arbetet att göra. 

Det är praktiska frågor om vad som kommer att hända. Det kan vara uppläggningen i 
olika perioder, när  man  skall vara var,  QM  det finns saker, om det är bokat  lokaler,  om 
vi skall  ha  frilesdag, hur vi lägger upp  den,  när  den  ligger i tiden, vem gör vad vem 
tar bussarna  (Ulf). 

Om man har  tänkt på att ett  barn  är alldeles tyst och aldrig kommer och pockar på  ens  
uppmärksamhet eller så. Då  har  ju ofta  don',  andra också gjort samma iakttagelser och  
man  kan prata om vad  man  skall göra åt  de  ...  Eller,  om det är någon som behöver 
träna på någonting, kanske ett dåligt språk (Mia). 

Utsagorna som berör arbetslag visar på att det i vissa arbetslag inte pågår 
något erfarenhetsutbyte. När arbetslaget  har  erfarenhetsutbyte så handlar 
det om  informations-  och organisatoriska frågor kring undervisningen. I 
några arbetslag pågår ett dagligt erfarenhetsutbyte kring det pedagogiska 
arbetet. Enstaka lärare uppfattar att arbetet med kvalitetsredovisningar 
leder till ett ökat erfarenhetsutbyte kring undervisningen. Erfarenheter av 
arbetet med elevinflytande berörs inte när lärarna i första  hand  utbyter 
erfarenheter för åstadkomma  en  fungerande undervisningssituation. 

I vissa utsagor beskrivs erfarenhetsutbyte vara något som sker vid skolan  
men  utanför kretsen av  en  nära kollega eller det egna arbetslaget. Det 
handlar om lärares kontakter med skolsköterskan, SYO-konsulenten, 
elevassistenten, "elevlotsar" och mentorer och sker vid formella 
informationsträffar för hela skolan eller vid  en  arbetsenhet. Vid träffarna 
informeras ofta om problemen kring enstaka elever eller grupper av elever. 
Lärarna intresserar sig spontant för stadieövergångar med att överlämna 
elever, eller följa upp hur det går för elever som tidigare överlämnats till 
annan lärare. Några lärare beskriver  en  bristande  dialog  mellan skola och  
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fritidshem, skola och förskoleklass eller mellan lärare, fritidspedagog och 
förskollärare.  

Men sedan  så  har  vi ju personalkonferenser Det är sällan  man  hinner med några 
pedagogiska diskussioner, det hinner  man  ju inte. Det är  en  massa punkter som  man  
går igenom som  man  skall bestämma om ... Det är två timmar i månaden (Mia).  

Ja, men  det är ju vii trean,  men sen  så är  man  ju mest på lärarrummet och där sitter 
ju alla så att... vi pratar ju mycket om elever och  en  sådan här liten skola vet ju i stort 
sett alla vad som händer... Oftast är det ju om det är  problem  som kommer upp och att  
folk  kan fråga.  Ja, nu har jag  varit med om det och  den  gör si och så. Vad skall  jag  
göra med det?  (Iris).  

Utsagor kring skolans  dialog  pekar på att erfarenhetsutbytet vid större 
samlingar av  personal  inom skolan till stor  del  utgörs av allmän  
information men  även av uppföljning och  information  kring problematiska 
elever. 

Sammanfattning 

I resultaten framträder vissa kännetecken ffir  den  process där läraren 
uppträder som aktör med uppdrag att omsätta samhällets intentioner med 
elevinflytande i skolans praxis. I relationen mellan processens tre steg 
råder  en  obalans mellan intentioner och handlingar och  en  balans i rela-
tionen mellan handlingar och erfarenheter. Samhällets intentioner med 
elevinflytande utgör svaga styrsignaler för arbetet i praxis. Däremot är 
omständigheter i praxis styrande för vilka av samhällets intentioner läraren 
tar fasta på. I ett första steg, tolkar och förstår lärarna samhället intentioner 
med elevinflytande i  relation  till  de  omständigheter som uppfattas råda. I 
ett andra steg, använder läraren arbetsformer och samråd som redskap för 
att reglera och kontrollera undervisningssituationen och elevinflytandet  
eleven  tilldelas. I ett tredje steg framkallar elevernas reaktioner metodiska 
och organisatoriska överväganden. Intentioner med elevinflytande över-
skuggas av lärarnas ansträngningar för att upprätthålla  en  fungerande 
undervisnings  situation. 
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Kapitel 7. Diskussion  

I kapitlet diskuteras  de  metoder som legat till grund för att fånga lärares 
beskrivningar av intentioner, handlingar och erfarenheter i arbetet med 
elevinflytande. Det vill säga, hur  jag  metodiskt gått till väga med att svara 
på frågorna ställda i studiens tre delsyften. Även metoder som använts för 
att tolka och förstå resultaten behandlas. I resultatdiskussionen diskuteras 
hur processen kan förstås där lärarna konstruerar elevinflytande i skolans 
praxis. Strävan är att vidga förståelsen i perspektiven av  en  
socialkonstruktivistisk teoribildning, skolans historia  samt  erfarenheter och 
forskning om skolutveckling. Resultaten kring studiens tre delsyften med 
lärarnas intentioner, handlingar och erfarenheter diskuteras även som 
enskilda delar. I  en  avslutande kommentar förs ett resonemang om 
tänkbara förklaringar till att ett  sedan  länge känt utvecklingsproblem envist 
hänger sig kvar i skolans värld. I avsnittet lyfts även forskningsfrågor som  
jag  finner intressanta att följa upp i  en  kommande studie. 

Metoddiskussion 

Silverman  (2000)  menar att valet av metod bör avgöras av  den  forsknings-
fråga som skall belysas och varnar för att slentrianmässigt välja  en  
kvalitativ eller  en  kvantitativ metod:  

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  (p.  1).  

Att använda  en kvalitativ forskningsansats finner jag  vara  det mest  rimliga 
valet  med tanke på  att  studien  avser belysa lärares uppfattningar  om  sina  
intentioner,  handlingar och erfarenheter, inom ramen för skolan  som social 
konstruktion. Med en kvalitativ  undersökning åsyftas  enlig  Hartman  
(1998)  hur  någonting är beskaffat,  "det  vill säga vilken  natur eller  vilka 
egenskaper något  har" (s 238). En kvantitativ  undersökning avser ge  svar 
på  frågor  om  hur  mycket  eller  hur  många.  Den  beteendevetenskapliga  
forskningen beskriver  ofta komplicerade sociala fenomen i  en  svåråtkomlig  
empirisk  värld där  data  samlas i  ord eller bilder  snarare än i siffror.  
"Qualitative  research is  descriptiv.  The data  collected  is in the form  of 
words  or  pictures rather than numbers"  (Bogdan & Biklen,  1982, p. 28). 
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Kunskaper om sociala företeelser utgörs inte av exakta värden med vilka vi 
enkelt kan beskriva, förklara eller förstå individer inom ramen för  en social  
kontext. Med  en  kvalitativ ansats erbjuds forskningsmetoder för att kunna 
hantera osäkerhetsfaktorer som följer av att studera unikt mänskliga feno-
men.  Den  kvalitativa metoden finner  jag  därmed lämpad för att söka svaret 
på  de  forskningsfrågor  jag  ställt.  

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' (Bogdan & Biklen, 1982,  p.  
30).  

Därmed väljer  jag en ansats  där forskaren utgör ett viktigt  instrument  i  det  
forskningsmetodiska arbetet och riskerar  på så vis  bli  en faktor som  
påverkar undersökningen.  Av de  inledande kapitlen framgår att  jag  för-
knippas  med  forskningsfrågan genom personliga och varierande 
yrkesmässiga bindningar till  de  fenomen  som  studeras.  "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).  I  studien  finns  en  fara för att  ambitionen glider  
över mot att vara språkrör för lärare i grundskolan, expert  vid  skolverk, 
utvecklare i  kommuner eller  fortbildare  vid universitetet. A  andra sidan  
kan  varierande personliga erfarenheter utgöra  en  styrka genom att  de  
fenomen  som  skall studeras  har  upplevts utifrån olika  perspektiv.  
Utmärkande för  en god  forskare är att kunna dra nytta  av  närheten till  de  
fenomen  som  studeras och  samtidigt  kunna hålla  sig med kritisk  distans.  
Merriam  (1994)  menar att  problemet kan  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  
bland  annat samla, bearbeta och redovisa  data.  Ett omsorgsfullt beskrivet 
tillvägagångssätt  ger  även läsaren  en  chans att värdera  om  forskaren 
studerat  det som var  avsett i  den  empiriska världen och  om den  empiriska 
världen finns representerad  på teoretisk  nivå.  En god regel  är även att vara 
tydlig över begreppens innebörd och klargöra antaganden och värderingar.  
Av  Merriam  framgår att "... 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  teoretisk perspektiv som styrt  
undersökningen ...  (s 194).  

Inom ramen för  en kvalitativ ansats  finns  en  mängd olika under-
sökningsmetoder  med  varierande karaktär  (Hartman,  1998). Det  räcker inte  
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med att välja  en  kvalitativ metod för att vara säker på att undersökningen 
genomförs på ett trovärdigt sätt. Vilken eller vilka metoder som väljs avgör 
slutligen om  de  osäkerhetsfaktorer som följer med  en  kvalitativ ansats kan 
hållas  under  kontroll.  Jag  finner det rimligt att vara kritisk över att studien 
behandlar ett komplext socialt fenomen inom ramen för  en  licentiatuppsats. 
Silverman (  2000)  menar att det bör vara  en  strävan att avgränsa  en  
kvalitativ studie.  En  allt för yvig ansats riskerar att utmynna i att studien 
säger lite om mycket i stället för att säga mycket om lite. Naturligtvis hade 
det varit möjligt att avgränsa studien till att antingen studera lärares tankar 
eller handlingar,  men en  sådan avgränsning leder till att hela processen för 
att konstruera elevinflytande inte blir belyst. 

Forskningsansatsen är att betrakta som  induktiv  till  sin  karaktär där strävan 
varit att "så öppet som möjligt närma sig ett problemområde" (Wallén,  
1993, s 72).  Fördelen med induktivt förhållningssätt är att studien tillåts att 
växa fram och justeras i  en dialog  med studiens syfte, litteraturstudier, 
egna funderingar och insamlade  data.  Ett induktivt arbetssätt innehåller ett 
mått av "nyskapad" osäkerhet i strävan efter att vara lyhörd gentemot det 
specifika  problem  som studeras.  En  viss metodisk säkerhet offras för att på 
ett trovärdigt sätt kunna representera empirin på ett teoretiskt  plan. De  
öppna intervjuer som använts för att samla  data  kan liknas vid det Kvale  
(1977)  betecknar för halvstrukturerade öppna intervjuer och som han 
menar lämpar sig för att arbeta med forskningsintervjuer som bygger på 
vardagliga samtal. 

Språket får  en  viktig funktion i arbetet med att samla och bearbeta  data.  I 
ett första skede förmedlar lärarna sina tankar muntligen och fångas i 
skriven text som bearbetas i olika steg. Bearbetningen av  data  innebär att 
lärarnas genuina uppfattningar löper risken att förvanskas och att empirin 
därmed inte på ett trovärdigt sätt representeras på det teoretiska  planer.  
Studiens trovärdighet är beroende av att forskaren kan kontrollera och 
förebygga att  data  inte förvanskas. Riskerna  har  gjort sig påminda även i 
denna studie, där oklara och tvetydiga utsagor i intervjutexterna varit 
vanskliga att sortera i teman och kategorier. I ett inledande skede av 
analysarbetet fanns  en  viss oreda beroende på att begrepp uppfattades av 
lärarna  ha  olika innebörder. För att kontrollera  de  tveksamma  fallen har jag  
återvänt till  den  text i vilken uttalanden fanns i sitt större sammanhang. 
Nackdelen med förfaringssättet är att resultaten blir beroende av att endast  
en person  finns involverad i  fasen  av analys och tolkning. Det är möjligt 
och ofta lämpligt att fler personer involveras för att kunna kontrollera svåra  
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bedömningsfrågor. Arbetssättet  har  inneburit att  jag  som forskare byggt 
upp  en  fördjupad kunskap om innehållet i det empiriska materialet  samt  
hur  data  samlats och bearbetats. Dessa kunskaper  har  gett mig förut-
sättningar för att kunna analysera problematiska utsagor. Även det för-
hållande att  jag  som analyserat och tolkat intervjuerna också svarat för 
intervjuandet  har  bidragit.  De  kvalitativa metoder som används i studien 
menar  jag,  trots nämnda  problem har  bidragit till att lärarnas beskrivningar 
lyfts på ett teoretiskt  plan  utan att trovärdigheten gått förlorad.  De  citat 
som presenteras i anslutning till resultatdelen avser ge läsaren  en  inblick i 
hur bearbetningen av  data  påverkats av  de  ursprungliga intervjutexterna. 
Citaten fyller också  en  för läsaren kontrollerande och  en  för forskaren 
underbyggande funktion. I några av citaten framkommer att det inte är en-
tydigt hur citatet underbygger resultaten. Exempel på denna problematik 
ger följande citat som speglar  elevens  färdigheter  men  antyder samtidigt 
normativa inslag i lärarens beskrivning som komplicerat analysarbetet. 

Att eleverna vågar göra  sin  röst hörd, att dorn vågar säga vad dom tycker och tänker, 
att dorn vågar framföra både obekväma saker och sådant som inte alla andra tycker. 
Att dom vågar vara med i olika grupper och ta ansvar och dorn inte bara finns där, 
utan att  de  knappt får bestämma något. Det står ju i våran läroplan om elevinflytande 
...  Ja  eleverna skall ju lära sig att kunna påverka saker och vågar göra det. Att det blir  
en aktiv handling for  eleverna, att dom verkligen tar  sin  rätt att vara med i elevrådet 
och vågar göra  sin  röst hörd (Frida). 

Att citatet ovan inte är entydiga ger  en  inblick i  de  svårigheter som varit 
förenade med analysarbetet. Dessa svårigheter  har  framförallt visat sig när 
det gäller lärarnas beskrivningar av intentioner för eleverna. Trots det 
menar  jag  att problemen inte varit av  den  omfattning att  de  i någon större 
omfattning inverkat på resultatens trovärdighet. 

Vid urvalet av  de  lärare som studerades var utgångspunkten att fånga ett 
perspektiv som spänner över förskola, fritidshem, grund- och gymnasie-
skola. Det innebär att det inte framgår på vilket sätt enskilda och olika 
lärartyper påverkat resultaten.  Jag  var i första  hand  intresserad av att kunna 
fånga varierande kvaliteter i lärarnas beskrivningar.  Den  enskilde fick stå i 
bakgrunden för  den  kollektiva bild som presenteras i resultaten. Däremot 
finner  jag  det rimligt påstå att variationen av kvaliteter i lärares beskriv-
ningar, i mer eller  mindre  utsträckning, förekommer generellt i lärares var-
dagsverkligheter.  
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Ett vedertaget antagande och synsätt inom  kvalitativt  inriktad  forskning  är att kunskap 
och förståelse  som  erhålls inom  en  kontext  kan  bidra till ökad förståelse inom  en  
annan liknande kontext  (Lind, 2000, s 121).  

Är  det då  rimligt att välja att studera  hur  lärare förhåller  sig  till samhället  
intentioner med  elevinflytande  med tanke på  att frågan handlar  om elevens  
inflytande?  Vore det  inte rimligare att anlägga ett  elevperspektiv?  I  kapitel 
1 har jag  vittnat  om  hur  egna yrkeserfarenheter bidragit till att  jag valt  att 
belysa lärarens  perspektiv  för att förstå  hur  samhället  intentioner  omsätts i 
skolans praxis. I  kapitel 2  framgick  av den  historiska erfarenheten vikten  
av  att uppmärksamma lärarens betydelse för skolans utveckling.  11946 års  
skolkommission beskrevs läraren  som den  enskilt viktigaste faktorn i 
skolan utveckling.  "På hans kvalifikationer,  lämplighet för sitt uppdrag 
och intresse för sitt  yrke beror  skolarbetets framgång". I  kapitel 3 har  
framgått att lokala skolplanen i  Kiruna  kommun  lyft fram lärarnas 
betydelse i arbetet  med  att  nå  skolans  mål.  I  kapitel 4 har  Fullan  (1991)  
pekat  på  vikten  av  att varje lärare betraktas  som en  viktig förändringsagent 
för att  en innovation  skall bli  en del  i skolans vardag. Rönnerman  (1993)  
menade i  sin  avhandling att förändringsförsök  som  utgår ifrån lärarnas  
behov  och där  de  själva  var  initiativtagare  hade  förutsättningar att 
utvecklas och långsiktigt påverka verksamheten.  Av kapitel 5 har  framgått 
att Forsberg  (2000) gjort  gällande att  det  finns gott  om  utredningar och  
forskningsrapporter som  utmynnat i "eländesbeskrivningar" där elevernas 
bristande inflytande redovisats.  Av  betänkandet, Inflytande  på  riktigt  (SOU  
1996: 121) har  framgått att läraren är  det  viktigaste faktorn för elevernas 
möjligheter att utöva inflytande, genom att läraren  har  makten över  det  
offentliga samtalet i skolan.  "Det betyder  att  det  är i första  hand  med  
lärarna  vi  måste diskutera ett ökat elevinflytande i  undervisningen" (s 8). 
Med  andra  ord, det  finns redan kunskap  om  att  det ur elevens perspektiv  
inte  råder en  tillfredställande  situation  när  det  gäller inflytande i skolans 
värld  (SOU  1996:22,  SOU  1997:121  och  SOU  2002:121).  Att välja ett 
lärarperspektiv menar  jag  tillför kunskaper för att öka  vår  förståelse  om  
varför olika undersökningar  av  elevinflytande resulterar i eländesbeskriv-
ningar. I  det perspektivet  menar  jag  att  det  inte bara är önskvärt, utan 
viktigt att välja ett lärarperspektiv i  studien.  

Varför då välja frågan om elevinflytande som exempel på hur lärare 
förhåller sig till samhällets intentioner? Mina erfarenheter från ELIAS-
projektet och mitt arbete vid Skolverket  under en  tvåårsperiod  samt  det 
faktum att utvecklingen inom området för elevinflytande går trögt gör det 
intressant att lyfta frågan. Vi kan i det inledande kapitlet följa  den  histo- 
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riska kampen för och emot  en  demokratisk skola och  den  pågående inre 
reformeringen och demokratiseringen av skolan. På DN:s debattsida  
(2003-04-29)  diskuterades  en  ny forskarrapport från statliga Ungdoms-
styrelsen. Av svenska ungdomar, i åldern  16-29  år, var det år  2002  drygt 
femtio procent som ansåg att  de  själva eller andra enskilda inte  har  särskilt 
stora möjligheter att göra sig hörda hos  dem  som bestämmer i samhället. 
Speciellt ungdomar från arbetarhem vittnar om  brist  på delaktighet och 
möjligheter att påverka  sin  livssituation. Var tredje ungdom i undersök-
ningen hävdar att alla kan göra sig hörda och  bland  dessa ungdomar 
dominerar högskolestuderande.  En  slutsats i rapporten är att politikernas 
attityd till medborgarna  har  stor betydelse för om och hur ungdomarna 
kommer att  delta  i politiken. Det är rimligt att anta att detta förhållande 
återspeglas i skolans värld, i  den  meningen att lärarnas attityd till eleverna 
påverkar om och hur eleverna brukar möjligheten att utöva inflytande. Det 
finns med andra ord tungt vägande skäl för att  just  granska frågan om elev-
inflytande, dess villkor och möjligheter i skolans värld.  

Resultatdiskussion  

Det råder  en  anmärkningsvärd reducerande  relation  mellan lärarnas tankar 
och handlingar i processen för att konstruera elevinflytande. Lärare är 
frikostiga gällande intentioner med elevinflytande  men  återhållsamma med 
elevinflytande som aktioner.  En  tänkbar förklaring till det anmärk-
ningsvärda glappet kan vara, att arbetet med elevinflytande drabbas av det 
generella  problem  som finns i skolan med att  reformer  på formulerings-
arenan  har  svårigheter att tränga igenom på realiseringsarenan (jfr 
Lindensjö & Lundgren,  1986).  Ahs (i Wennås,  1989)  menar att problemet 
inte enbart berör skolans styrsystem utan att intentioner i skolans  reformer  
är svåra att uppfatta och att följa. Även Skolverkets  rapport (2000)  stöder 
uppfattningen att det finns ett glapp och där läraren är  den  aktör som bidrar 
till obalansen mellan  en  önskad och realiserad skola. I rapporten framgår 
att frågor som initierats beslutats och genomförts inte följt  en  rationell 
logik, vilket förklaras bero på att lärarna i varierande  grad  kunde, förstod 
eller, ville genomföra besluten.  

Man  kan fråga sig varför lärare agerar genom att reducerar samhällets 
intentioner när  de  går till  handling. Om  vi återknyter till  den  process-
analytiska modellen kan agerandet förstås utifrån handlingsalternativ b, det 
vill säga att lärarnas handlingar leder till att rådande förhållanden  
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upprätthålls. Med andra ord, att  den  reducerande relationen mellan inten-
tioner och handlingar delvis kan förklaras av lärarnas ambitioner att 
upprätthålla rådande ordning. Att lärarna agerar enligt  alternativ a,  det vill 
säga att intentioner med förändringar kommer till uttryck i  handling,  verkar  
mindre  troligt. Det betyder i  sin  tur att lärarna försätter sig i  en situation  av 
att motarbetar det förtroende  de  tilldelats av samhället med att förverkliga  
den  önskade skolan. I  den  situationen kan det vara svårt för lärarna att 
handla enligt  alternativ  c, att öppet förkasta och motarbeta uppdrags.. 
givarens intentioner, det vill säga det uppdrag lärarna åtagit sig. Lärarna 
tvingas i rådande  situation  att agerar enligt handlingsalternativ b och löser 
dilemmat som uppstår genom att reducera samhällets intentioner, i 
processen för att konstruera elevinflytande. I ett vidare perspektiv kan det 
ses vara ett uttryck för  de  generella svårigheter som vanligtvis uppstår i 
skolan, när intentioner på formuleringsarena skall tränga igenom på reali-
seringsarenan. Med andra ord, resultaten av obalans mellan intentioner och 
handlingar hänger samman med skolans generella  problem  med att rea-
lisera intentioner i praxis. 

Resultaten visar även att relationen i processen mellan handlingar och 
erfarenheter kännetecknar ett balanserat förhållande som utmärker sig för 
att vara handlingsinriktat. Det finns  en  tydlig förbindelse mellan lärares 
handlingar och  de  erfarenheter som kommer till uttryck. Däremot framgår 
av resultaten att lärares erfarenheter i mycket liten utsträckning  har  någon 
återkoppling till samhällets eller lärarens egna intentioner med elev-
inflytande. Relationen mellan  handling  och erfarenheter understryker att 
läraren är handlingsorienterad i  sin  uppmärksamhet. Frågan om vems och 
vilkas intentioner med elevinflytande som styr tycks handla om vad läraren 
erfar i skolans vardagsverkligheter. Det vill säga, det är  en  väl utvecklad 
kultur  bland  lärare som är handlingsirniktad och styrande för om tankar 
omsätts i handlingar.  

De  kännetecken som karaktäriserar processen kan ses hänga samman med  
den  paradox  Du  Rietz  (1987)  menar finns inom skolans värld. "Omda-
nande förändringar kan dölja  en  stabilitet i  de  processer som pågår i  de  
enskilda "produktionsenheterna",  de  enskilda klassrummen."  (s 157).  
Stabiliteten i vad som pågår i  de  enskilda klassrummen upprätthålls genom 
att läraren reducerar samhällets intentioner och tar fasta på det som upp-
fattas kunna integreras i rådande praxis. Vilket i  sin  tur leder till att läraren 
riskerar uppträda som reformförstörare i processen för att omsätta sam-
hällets intentioner med elevinflytande.  En  förklaring till detta  reform- 
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motstånd, där lärarna väljer handlingsalternativ  b  och därmed agerar för att 
rådande förhållanden upprätthålls,  kan  bottna i att lärare  har  andra kun-
skaper och erfarenheter än  de som  formulerat intentionerna skolan skall 
sträva mot.  Berger  och Luckmann  (1979)  menar att "...  integrationen av 
en  institutionell  ordning kan  bara förstås i  termer av den  'kunskap'  som  
dess medlemmar  har om den,... " (s 82). Har  lärare kunskaper och erfaren-
heter  som  förorsakar att  en av  samhället önskad skola inte  kommer  till 
uttryck? För att närma oss frågan  om  lärares kunskaper  kan  tänkas ligga till  
grund  för  en  "dold" styrning  av  praxis diskuteras fortsättningsvis resultaten  
av  undersökningens  tre  delsyften. 

Delsyfte  1  

Ett av studiens delsyften är att studera hur lärare uppfattar samhällets 
intentioner med elevinflytande. Av resultaten framgår att lärarnas inten-
tioner endera uppmärksammar  eleven  eller läraren. Det vill säga, när 
lärarna tänker om elevinflytande fokuseras  de  aktörer som finns på skolans 
realiseringsarena, vilket förstärker bilden av att lärarna i första  hand  är 
starkt handlingsorienterade när  de  konstruerar intentioner med elev-
inflytande. Med andra ord, redan i processen första steg domineras  tanken  
av handlingar för att konstruera elevinflytande i praxis. 

Intentioner  riktade till  eleven finner jag  i första  hand  syfta till att  få  
verksamheten  som sådan  att fungera och där frågan  om  elevinflytande  har 
en  underordnad betydelse. Sammantaget  kan  lärarens avsikt tolkas vara att 
förmedla allmänna kunskaper och  normer. Ur  ett socialkonstruktivistiskt  
perspektiv kan  lärarens  intentioner, med fokus på eleven,  innebära att 
lärarens uppdrag  med  att förmedla,,_ legitimera och upprätthålla skolans 
sociala  ordning,  fungerar återhållande för arbetet  med  elevinflytande. 
Lärarens  resurser  tas i anspråk  med  att förklara, rättfärdiga och försvara 
rådande  ordning, det  vill säga att  ordningen  i  institutionen  legitimeras och 
förmedlas till kommande  generationer  (jfr  Berger  & Luckmann,  1979).  
Läraren är tankemässigt handlingsorienterad  med  avsikt att införliva 
samhällets  intentioner med pågående  verksamheter utan att  den  hotas.  
Exempel  på  detta framgår  av de resultat som  visar att lärarens  intentioner,  
riktar mot  eleven  innebär att  de  bör lära  sig  inflytandets villkor och 
gränser. Delar  av undervisningens  innehåll förväntas undantas från elever-
nas inflytande  samt  att eleverna förstår samhällets avsikt  med  skolan.  
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Intentioner med fokus på  läraren  kan  i första  hand  tolkas handla  om  att 
upprätthålla  en  pedagogiskt fungerande verksamhet genom att styra arbetet  
så  att skolans kunskapsmål och  intentioner med  elevinflytande  kan  förenas.  
Resultaten  visar att lärarens  egen  skicklighet  med  att handha  det  peda-
gogiska ledarskapet är  den  viktigaste tillgången i arbetet, att läraren tar  
ansvar  för  undervisningens  innehåll och eleverna  ges  möjlighet att utöva 
inflytande inom ramen för  hur  arbetet skall utföras. I  den  mån eleverna 
förmår hantera  ansvar  och inflytande förväntas  det  leda till att lärarens 
arbete underlättas. Vidare framgår att läraren förväntar  sig  att  elever  och i 
viss mån andra intressenters inflytande över skolarbetet försvårar möjlig-
heten att värna  om  skolans kunskapsuppdrag.  Det  förstärker, i  sin tur,  
bilden  av  att lärares  intentioner med  elevinflytande i första  hand  utgörs  av  
att hantera skolans vardagliga pedagogiska verksamhet och att elev-
inflytande tillåts inom  de  gränser denna verklighet medger.  Ur  ett 
socialkonstruktivistiskt  perspektiv  förstärker  de indikationen på  att läraren 
i första  hand  anstränger  sig  för att förmedla och upprätthålla  en  institu-
tionell  ordning.  Läraren kontrollerar villkor och gränser för  elevens  infly-
tande,  så  länge  de  inte hotar  en  nödvändig  institutionell  ordning kan 
elevens  inflytande legitimeras.  Problemet  tycks lärarna till övervägande  del  
lösa genom att själva bestämma över  undervisningens  innehåll och elever-
na tilldelas inflytande över  hur  undervisningen  skall genomföras. Läraren  
kan på så vis  behålla  kontrollen  över  de  kunskaper  institutionen  förmedlar 
och därmed säkerställa att  de  kunskaper  som  förmedlas  har sin legitimitet  
inom ramen för  institutionens  uppdrag.  Berger  och Luckmann  (1979)  
ansåg att,  "All  överföring  av  institutionella betydelser implicerar 
uppenbarligen kontroll och legitimeringsprocedurer.  De  är knutna till 
själva institutionerna och handhas  av den personal som  sköter 
överföringen"  (s 88).  

När lärare beskriver intentioner med elevinflytande framställs  en  stor  del  
av dessa som omständigheter i arbetet, endera kring  eleven  eller läraren. 
Med  tanke  på att lärarna uppmanades beskriva sina intentioner i arbetet 
med elevinflytande finner  jag  resultaten överraskande. Omständigheterna i 
arbetet  har en  framskjuten  position  när lärare beskriver sina intentioner. 
Resultatet tyder på, att omständigheter och intentioner uppfattas av lärarna 
som integrerade, i betydelsen av att omständigheter i stor utsträckning blir 
liktydigt med intentioner. Det innebär att omständigheterna i  den  var-
dagliga verkligheten är styrande för lärarens intentioner. Med andra ord, 
lärarna är i huvudsak handlingsinriktade i sitt sätta att tänka och det som 
förefaller möjligt att realisera utifrån rådande omständigheter blir tänkbart.  

96 



Lärarnas vardagliga verklighet dominera  de intentioner  lärarna tar fasta  på.  
Berger  och Luckmann  (1979)  menar att medvetandet alltid är intentionellt 
och riktas mot  objekt  inom vardagslivet. 

Medvetandet är alltid intentionellt;  det har  alltid  en intention eller en  inriktning  på  ett  
objekt... Bland  mångfalden  av  verkligheter finns  den en som  framträder  som  
verklighet  'par  exellenc'  (har  företräde),  Det  är vardagslivets verklighet. Dess 
privilegierade ställning  ger den  rätt till beteckningen  den  'dominerande verkligheten'  
(Berger  & Luckmann,  1979, s 32-33).  

Att elever i olika utsträckning uppfattas vara  en  hindrande omständighet i 
arbetet kan förklaras med att elevinflytandet  har  olika innebörder för sko-
lans elever.  Berg (2003)  ansåg att forskningen inom området visar att elev-
inflytande är  en  exklusiv angelägenhet för  de  elever som anpassat sig till 
skolan och att det är  bland  dessa elever det finns ett engagemang och int-
resse av att arbeta med elevinflytande. Vidare menade  Berg  att elever som 
uppfattar skolan liknande  en  tvångsinstitution är  mindre  engagerade och 
intresserade av att utöva inflytande och elevinflytande kunde även för 
dessa elever uppfattas som något negativt. Av resultaten framgår att om-
ständligheter med elevernas egna förväntningar uppfattas utgöra ett  hinder  
i arbetet för att nå målen med elevinflytande. Elever  har  orealistiska önsk-
ningar, vill testa inflytandets gränser eller enbart intresserar sig för att få 
bra betyg.  Berg  menar att eleverna  har  utvecklat tre typiska förhållningssätt 
där  de  intar  rollen  av medverkare, deltagare eller åskådare. Vilket  jag  
finner analogt med  de  handlingsalternativ som uppmärksammas i  den  
processanalytiska modellen i kapitel  5.  Det vill säga, även  bland  eleverna 
tycks  de  tre kategorierna  a,  b och c finnas som handlingsåltemativ. 

Att eleverna beskrivs  som en problematisk eller positiv  omständighet i 
arbetet  kan ha sin  förklaring i att eleverna utvecklat olika förhållningssätt 
till elevinflytande.  Med  andra  ord,  eleverna är i varierad utsträckning 
benägna att  delta  i skolans arbete för att realisera elevinflytande i praxis.  
Enligt  Berger  och Luckmann  (1979)  följer  med  bevarandet  av  sociala  
ordningen  och  struktur  olika  roller som  är möjliga att spela i  den  
vardagliga världen, även vem  som kan  förväntas agera i dessa  roller.  Att 
eleverna uppfattar elevinflytande  på  olika sätt  kan  förstås mot bakgrund  av  
att  de  tilldelas olika  roller, beroende av  hur  de  behärskar och känner  igen 
sig  i  de  erfarenheter och värderingar  som  skolan förmedlar.  Elever som  
bidrar till att upprätthålla  en  nödvändig  social ordning  tilldelas inflytande 
och  elever som  motverkar  den  institutionella  ordningen  tilltros ett för-
krympt inflytande.  Med  utgångspunkt i  Berger  och Luckmanns  teori finner 

97 



jag  det rimligt att påstå att inflytandet framstår som mer eller  mindre  
meningsfullt för elever, beroende av erfarenheter och kunskaper  de  får i  
roller de  tilldelats inom ramen för institutionens ordning. 

I vardagslivet möter  jag  kunskapen  socialt  fördelad,  det  vill säga att olika  individer  
och  typer av individer  äger  den  i olika mått ...  integrationen av en  institutionell  
ordning kan  bara förstås i  termer av den  'kunskap'  som  dess medlemmar  har om 
den...  (Berger  och Luckmann,  1979, s 60, 82).  

Vissa elever finner sig missgynnade av  den  institutionella ordning som 
skolan förmedlar och blir därmed institutionens mer eller  mindre  "tyste 
motståndare". Elever framstår som hindrande omständigheter i arbetet 
genom att inte vara intresserade eller entusiastiska över inflytande skolan 
erbjuder. Resultaten tyder även på att elever missbrukar ansvar och 
förtroende som följer med att utöva inflytande. Med andrar ord, eleverna 
ger uttryck för sitt missnöje vilket leder till att problemet framstår som ett 
individproblem och  den  rådande ordning som läraren representerar 
uppfattas gälla som  den  objektiva verkligheten.  

Den  institutionella ordningens innebörd framträder för varje individ som fastställd 
och allmänt känd och tar socialt för  given  som sådan.  Om  det överhuvud  taget  
förekommer några  problem,  består  de  i subjektiva svårigheter som individen kan  ha  
att internalisera  de  sociala överenskomna betydelserna  (s 99).  

Omständigheter med fokus på läraren berör bristande förmågor hos 
enskilda lärare som verkar begränsande för elevernas inflytande. Generellt 
tycks hindrande omständigheter uppfattas ligga utanför lärarnas påverkans-
möjligheter. Det kan gälla  problem  med att frigöra sig från läromedlet, 
hantera datorer eller ta till sig nya styrdokument. Läroplanens mål uppges 
ge bristande vägledning för det praktiska arbetet. Mängden föreskrivna 
undervisningsmoment krymper utrymmet för elevinflytandet. Tidsbrist är 
genomgående problematiskt och förklaras bero på det stora antal elever 
och mål som skall hanteras av  den  enskilde läraren. Lokalbrist och vikarie-
problem  begränsar och styr vad som blir möjligt att göra. 
Sammanfattningsvis kan sägas att även beskrivna omständigheter i arbetet, 
med läraren i fokus, utgörs av  hinder  för  den  pedagogiska verksamheten i 
stort och arbetet med elevinflytande till vissa delar. Erfarenheter från  Elias-
projektet visar att lärares  brist  på inflytande över arbetssituationen även på-
verkar ambitionen att tilldela eleverna inflytande. Det vill säga, hindrande 
omständigheter i lärarens arbete inverkar begränsande för elevernas möj-
ligheter att utöva inflytande. Liknande  problem  med att skolan fungerar 
situationsstyrd finns även beskrivna i "Samverkande styrning"  

98 



(Utbildningsdepartementet,  2001.  Ds  2001:48).  "Skolor  har en tradition  av 
att vara nu-upptagan Nu-upptagenheten kan vara problematisk för 
skolan eftersom  den  kan skymma övergripande och mer långsiktiga 
uppgifter"  (s 47).  

Läroplanens bristande vägledning för det praktiska arbetet är troligen  en  
bidragande orsak till att processen för att omsätta samhällets intentioner 
kännetecknas av att intentioner reduceras på skolans realiseringsarena. Ett 
styrdokument som av lärare inte uppfattas ge någon vägledning för  den  
vardagliga verksamheten förpassas till skolans  arena  för retorik, med 
påföljd att  den  vardagliga verksamheten ytterligare kantrar över till att 
fungera praxisstyrd. Liknande tankegångar  har  framförts av arbetsgruppen 
med regeringens uppdrag att granska läroplanerna som styrinstrument. 
"Huruvida läroplanen styr är bl.a.  en  fråga om dess legitimitet" (Ds  
2001:48, s 149).  Vidare menade arbetsgruppen att det finns allt fler indika-
tioner på att andra faktorer än läroplanen är styrande för hur skolornas 
arbete ordnas. 

Delsyfte två 

Studiens andra delsyfte bestod i att undersöka hur lärares uppfattningar om 
elevinflytande omsätts i  handling.  Av resultaten framgår att elever och 
lärare uppmärksammas i samma omfattning och beskrivs vara  de  aktörer 
som i  handling  konstruerar elevinflytande. Däremot skiljer det sig åt vad 
som beskrivs vara  elevens respektive  lärarens  roll  för att konstruera 
elevinflytandet. När eleverna finns i fokus framgår av resultaten att  de  i 
mer eller  mindre  utsträckning erbjuds välja arbetsformer. Kännetecknande 
är att arbetsformer med elevaktiva arbetssätt medger fler och friare 
valmöjligheter för  eleven  och arbetsformer med mer lärarstyrda arbetssätt 
kännetecknas av färre valmöjligheter för  eleven.  

Arbetsformen tycks  ha en  strukturerande och reglerande  funktion  i  det  
pedagogiska arbetet och utgör ett stöd för läraren att  under  kontrollerade  
former  kunna erbjuda eleverna inflytande.  Ur  ett socialkonstruktivistiskt  
perspektiv kan  arbetsformen tolkas vara ett redskap där lärarens 
kunskapsförråd finns integrerat  med  typifieringsscheman. Arbetsformen  
får funktionen av  lärarens förlängda  arm med  vars hjälp  de  pedagogiska 
aktiviteterna  kan  kontrolleras, struktureras och legitimeras. Läraren  kan  
vara trygg  med  att " ...  jag  vet  vad jag  skall göra"  (Berger  & Luckmann,  s 

99 



57), for  att  få  verksamheten att fungera  med  hjälp  av  arbetsformer  som  "... 
innefattar kunskaper  om min situation  och dess gränser"  (s 56),  
Arbetsformen blir ett redskap för att regissera  vad som  utspelas i mötet  
med  eleverna. Genom att erbjuda eleverna att välja arbetsformer  kan  
läraren reglera inflytandets villkor och gränser inom ramen för lärarens 
typifieringsscheman.  Resultaten  visar att elevernas inflytande varierare 
mellan olika lärare. Erfarenheter från  ELIAS-projektet  vittnar  om  att 
elevinflytandet är ett mångfacetterat och komplext fenomen.  Resultaten  i 
Forsbergs avhandling  (2000),  visar att elevinflytande  har  många ansikten.  
En  möjlig förklaring till att elevinflytandet visar  sig som  ett mångfacetterat 
fenomen  kan  bottna i att lärarna konstruerar olika typifieringsscheman  som  
stöd för att agera. Vilket i  sin tur kan bero på  att  de har  olika erfarenheter 
och kunskapsförråd  som ligger  till  grund  för  de  typifieringsscheman  som  
utvecklats.  Resultaten  kan  även  ses  vara ett uttryck för  hur  lärare  med  stöd  
av  arbetsformerna agerar för att upprätthålla  en  för  institutionen  nödvändig  
social ordning  och  struktur.  Berger  och Luckmann  (1979)  menar att:  "det  
sociala kunskapsförrådet förser  mig  vidare  med  typifieringsscheman  som  
krävs för vardagslivets viktigaste  rutiner" (s 57). Det  vill säga, 
arbetsformen är  en  viktig  del  i lärarens typifieringsscheman  som  under-
stödjer  med  arbetsrutiner för att manövrera i  den  pedagogiska 
vardagsverkligheten.  Exempel  på  detta  kan vi se  i  de resultat som  visar att 
arbetsformen reglerar i vilken utsträckning eleverna tilldelas inflytande 
över arbetets innehåll och  hur  det  skall utföras.  Vi kan  även  se  att läraren 
använder olika arbetsformer för att variera i vilken utsträckning lärarens in-
flytande ökar  respektive  minskar. Vidare framgår att inom  de  "teoretiska" 
ämnesområdena tenderar läraren att öka sitt inflytande och inom 
"skapande" ämnesområden är  tendensen den  motsatta.  

Av resultaten framgår att samråd utgör ett ytterligare redskap som läraren 
använder för att konstruera elevinflytande. Exempelvis kan vi  se  att elever-
na inbjuds av läraren till samråd kring ordningsregler för  den  sociala sam-
varon och konfliktlösning  samt  vid planering av pedagogiska aktiviteter. I 
socialkonstruktivistisk teoribildning beskrivs  en  fungerande "samtals-
apparat" vara ett viktigt hjälpmedel för att konstruera och upprätthålla  den  
vardagliga verkligheten. Samråd kan ses vara  en form  av institutionell 
"samtalsapparat" som ger läraren möjlighet att kontrollera, legitimera och 
förhandla med elever om  den  vardagliga verklighetens utformning  samt  
villkor och gränser för  elevens  inflytande. Med samråd, i betydelsen av  en  
institutionell samtalsapparat, kan även samråd ses vara ett redskap för 
läraren att upprätthålla  den  institutionella ordningen.  
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Det  viktigaste hjälpmedlet  vid  vidmakthållande  av  verkligheten är samtal.  Man kan se  
individens vardagsliv i  termer av en  flitigt arbetande 'samtalsapparat'  som  
fortlöpande vidmakthåller, modifierar och ombildar  hans  subjektiva verklighet  (Berger  
& Luckmann,  1979, s 178).  

När lärare samråder med andra lärare framgår av resultaten att det berör att 
planera arbetet. Vissa lärare observerar och noterar hur arbetet i verk-
samheten löper, vilket senare används som underlag för deras 
arbetsplanering. Samråd kring gemensamma pedagogiska aktiviteter, 
mellan lärare i olika skolformer, består till största delen av att fördela 
arbetsuppgifter mellan berörda lärare. Samråd lärare emellan beskrivs vara  
en handling  för att följa upp, planera och korrigera arbetet så att  den  var-
dagliga verksamheten fungerar. Resultaten tyder på att elevinflytande inte 
berörs i dessa samråd, vilket stärker intrycket av att läraren i första  hand  
har sin  uppmärksamhet riktad mot att få  den  vardagliga pedagogiska verk- I 
samheten att fungera.  Lind (2000)  pekar i  sin  avhandling på förhållandet I 
att det finns  en  motvilja  bland  lärare att ta fasta på förändringssträvanden 
som kan "störa eller rubba  den  rådande sociala strukturen"  (s 182). De  
förändringar som sker hålls inom ramen för att rådande struktur bevaras. 

Delsyfte  3  

Studiens tredje  delsyfte  består  i att undersöka vilka erfarenheter lärare tar 
fasta  på  i arbetet  med  elevinflytande.  Resultaten  visar att när läraren be-
grundar sitt arbete  med  elevinflytande,  det  vill säga konstruerar sina 
erfarenheter  av  arbetet  med  elevinflytande,  sker det med  utgångspunkt från 
elevernas  reaktioner som  uppmärksammas i anslutning till  den under-
visning som  bedrivs. Genom att iaktta elevernas  reaktioner får  läraren 
värdefulla kunskaper  om  hur  eleven  agerar  på  realiseringsarenan och  kan  
därmed  se vad som  är gångbart när eleverna involveras i  den  vardagliga 
verkligheten. Elevernas  reaktioner  blir  en indikator på om  och när läraren 
bör justera  undervisningen. Problemet med  att läraren  som  aktörer  på  reali-
seringsarenan inte omsätter  reformer  skapade  på  formuleringsarenan  kan  
förstås i  "termer av den  'kunskap'  som  dess medlemmar  har om den,  ...  
(Berger  & Luckmann,  1979). Med  andra  ord kan en  förklaring till att 
lärarna framstår  som  reformförstörare bottna i att  de styrs av  sina kun-
skaper  om  elevernas  reaktioner.  Dessa kunskaper erövras  på realiserings-
arenan och därmed finns  en  risk för att kunskapen saknas  bland  aktörer  på  
formuleringsarenan. Lärarens "praxisstyrning"  kan ses  vara ett uttryck för 
lärarens jämkande mellan  elevens reaktioner  och  den av  samhället önskade  

101 



skolan. I resultaten kan vi  se  att läraren i första  hand  intresserar sig för 
reaktioner med  signaler  om vad som fungerar eller inte fungerar i undervis-
ningen. Positiva reaktioner tas till vara och det eleverna reagerar negativt 
över justeras eller rensas ut. Resultaten tyder på att denna jämkning sker 
genom att läraren reducerar samhällets intentioner med elevinflytande och 
att  de  tar till sig  de  intentioner som kan förväntas ge positiva reaktioner hos 
eleverna. Det vore rimligt att förvänta sig att lärarna mera systematiskt 
även  tog  tillvara elevernas metodiska och organisatoriska överväganden 
och inte enbart elevernas reaktioner när  de  summerar sina erfarenheter. 
Läraren tycks inta ett observerande förhållningssätt till  eleven  som innebär 
att iaktta och tolka  elevens  reaktioner utifrån lärarens perspektiv och 
därmed manifesteras lärarens perspektiv som  objektiv  verklighet och  norm  
för elevinflytande. Elevinflytande kommer på så vis i ringa utsträckning 
handla om  elevens  frågor om varför, med vad och hur skolans vardagliga 
verklighet skall konstrueras. 

Av  resultaten framgår även att lärarna i sina erfarenheter,  med fokus på  
lärare, tar fasta  på  metodiska och organisatoriska övervägande. I första  
hand  rådgör lärare  med sig  själv för att följa upp  hur  verksamheten fort-
löper. Dessa "självråd" kännetecknas  av  att läraren gör dagliga peda-
gogiska övervägande gentemot sina tidigare erfarenheter. Tänkandet  har  
karaktären  av  att vara  reaktions-  och  aktions  inriktat.  Av  Berger  och 
Luckmann  (1979)  framgår att individens primära  socialisation  betraktas 
vara  den  första  men  viktigaste för individen och vanligen  sker  inom 
familjen.  Således kommer eleven  till skolan  med en  primärt internaliserad 
verklighet  som kan  ligga i vägen för skolans uppgift  med  att utveckla indi-
videns sekundära  socialisation, det  vill säga att socialisera individen för att 
internalisera nya  sektorer med  samhällets  normer  och kunskaper. 
Författarna menar att läraren måste övervinna  problemet  genom att knyta  
an  till  elevens  förståelse  av  verkligheten och modifiera denna  bild  till att 
omfatta  en  allmänt vedertagen och mera utvecklad  bild av  samhället.  En  
vidgad  socialisering  måste "förstärkas genom specifika pedagogiska  
metoder" (s 167). Den  pedagogiska  metoden kan  därmed bli avgörande för  
hur  väl läraren lyckas bidra  med  individens sekundära  socialisering.  
"Dessa manövrar  (metoder)  är nödvändiga därför att  en  internaliserad 
verklighet redan finns där, envist  't  vägen' för nya internaliseringar"  (s 
168).  I resultaten  kan vi se  att lärarens erfarenheter till  stor del  utgörs  av  
hur  metodiska och organisatoriska erfarenheter  kan  justeras för att 
åstadkomma  en  fungerande  undervisningssituation.  Mot bakgrund  av det 
kan  lärarens "självråd" kring metodiska och organisatoriska erfarenheter  
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ses  ha en  avgörande betydelse  for  hur läraren lyckas utveckla  elevens  
förståelse av  den  vidgade verklighet skolan  har  till uppdrag att förmedla.  

Berger  och Luckmann  (1979)  menar att  steget  i ett okomplicerat samhälle 
inte är  sä  stort  mellan  den  primära och sekundära  socialisationen men  
däremot i ett komplicerat samhälle.  Av  framställningen  har  tidigare fram-
gått  hur  utbildning,  undervisning  och uppfostran integrerades i  det  gamla 
bondesamhället.  Med tiden har  samhället blivit alltmer komplicerat och 
skolans  specialisering har  därmed ökat för att klara  av en  alltmer invecklad  
sekundär  socialisering av den  blivande samhällsmedborgaren. 

I mycket komplicerade  fall  kan  man  bli tvungen att utveckla komplicerade  organ  för 
sekundär  socialisation,  med  personal  som arbetar på heltid och särskilt utbildats för 
ifrågavarande edagogiska uppgifier... Det moderna skolväsendet är givetvis det bästa 
exemplet på sekundär socialisering som äger  rum under  överinseende av 
specialiserade  organ (s 171).  

Att skolan tycks styras av vad läraren finner rimligt att realisera snarare än 
intentioner skapade på formuleringsarenan kan ses hänga samman med 
skolans ökade specialisering. Med  en  ökad press på lärarens förmåga att 
fånga individens uppmärksamhet och  motivation  tvingas lärare till alltmera 
kvalificerade metodiska och organisatoriska överväganden. Det i  sin  tur 
kräver att läraren är observant på elevernas reaktioner och kan agera för att 
överleva i konkurrensen med  de  alternativa verkligheter som ett modernt 
mediasamhället erbjuder. 

Av  resultaten framgår att läraren även utbyter erfarenheter  med  andra än  
sig  själv.  En  nära  kollega  framstår  som den  viktigaste samtalspartnern 
läraren vänder  sig  till för att diskutera metodiska och organisatoriska 
erfarenheter.  Den  ökade komplexiteten och oförutsägbarheten i skolans 
vardagliga verklighet  kan  vara  en  förklaring till att läraren  har  ett ständigt 
rådslag  med en  nära  kollega som  likt lärarens "självråd" är  aktions-  och 
reaktionsinriktat. Tillsammans  med en  nära  kollega kan  läraren  få  stöd för 
att befästa  eller  ompröva sina  rutiner for  att försäkra  sig om en  fungerande 
verksamhet. Inom  den  socialkonstruktivistiska teorin framhålls språket 
vara  centralt  för att konstruera  den  vardagliga verkligheten.  Berger  och 
Luckman  (1979)  menar att; 

Språkets förmåga att nå utöver gränserna för här och  nu  gör att det kan bygga broar 
mellan olika zoner inom vardagslivets verklighet och integrera  dem  till ett 
meningsfullt helt... Genom språklig objektifiering kan i vilket ögonblick som helst  en 
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hel värld göras närvarande för mig, till och med när  jag  'pratar med mig själv' ensam 
försjunken i tankar  (53-54).  

Det  kollegiala samtalet utgör ett språkligt redskap  som  hjälper läraren att  
99
.  . fortlöpande vidmakthålla, rnodifiera och ombilda  hans  subjektiva 

verklighet"  (Berger  & Luckmann,  s 178). Av  skolverkets  rapport (1999b) 
har  tidigare framgått att samtalet är  det  viktigaste utvecklingsverktyget i 
arbetet  med  skolans utveckling. Vilket understryker samtalets betydelse för 
lärarens förmåga att utveckla sitt intentionella tänkande. 

Pedagogiska samtal, kollegiala samtal är genomgående väsentlig ingredienser i 
utvecklingsprocesserna, samtal som går på djupet i frågor om kunskap och lärande, 
om grundläggande synsätt och värderingar, om bedömning och resultat, om lärarroll 
och elevroll  (s 76).  

Därmed  får det  kollegiala språket  stor  betydelse för  hur  intentioner med  
elevinflytande konstrueras i praxis (jfr,  Berger  & Luckmann,  1966). Med  
hjälp  av  språket synliggör kollegor sitt  aktions-  och reaktionsinriktade 
tänkande  som  grundar  sig på  erfarenheter  av  händelser i praxis. Lärarna di-
stanserar  sig  från  den  vardagliga verklighetens  situationer med  språkets 
hjälp och  kan  därmed intellektuellt bearbeta egna och kollegors sätt att 
uppfatta  undervisningen.  I  kommunikationen  mellan kollegor utvecklas  en  
gemensam överenskommelse  av  innebörden  av  pedagogisk praxis,  det  vill 
säga, pedagogiska fenomen blir gemensamt  socialt  konstruerade  objekt.  
Därmed formas ett  kollegialt  språk laddat  med  pedagogiska betydelser lag-
rade i språket. 

Intersubjective sedimentation can be called truly social only when it has been 
objectivated in a sign system of one kind or another.. .Language becomes the 
depository of a large aggregate of collective sedimentations, which can be acquired 
monothetically (Berger & Luckmann, 1966,  p.  67, 69).  

Genom att  den  gemensamt sedimenterade förståelsen av  de  pedagogiska 
fenomenen övervintrar i vardagsspråket släpar det med sig av  de  tidigare 
rutiner från praxis. Med andra ord,  de  rutiner och tankar som finns sedi-
menterat i språket utövar  en  dämpande funktion på förändringsstävanden. 
Det kan i  sin  tur, vara  en  bidragande orsak till att intentioner med elev-
inflytande reduceras av lärare i processen för att konstruerar elev-
inflytande. Lärarens "självråd" och kollegiala samtal kan ses vara språkliga 
redskap som bidrar till att konstruerar och reducerar intentioner i skolans 
vardagliga verklighet och därmed även skolans kultur av retorik och 
praxisstyrning. Intentioner som förblir retorik kan tänkas utgöras av  de 

104 



önskningar  som  inte  får liv  genom mänskliga handlingar i praxis. "Alla 
dessa representationer 'dör' emellertid ... såvida  de  inte fortlöpande  får 
liv  i verkliga mänskliga handlingar"  (Berger  & Luckmann,  1979, s 92). 
Det  i  sin tur kan  betyda, att  intentioner som  läraren tar till  sig  är  beroende 
av  händelser i praxis för att inte sorteras  bort som retorik.  
Förändringsstävanden blir  då  även  beroende av  att lärare  erfar en  vardaglig 
veklighet  som  förändrar tidigare sedimenteringar  av de  pedagogiska feno-
menen.  Således  nödgas aktörer  med intentioner  att styra skolan upprätta  en 
dialog med  lärarnas "samtalsapparat",  samtidigt med  att lärare  kan erfaren 
en  förändrad vardagsverklighet  som ger  näring åt dessa  intentioner. 

Av  resultaten framgår att lärarens samtal  med  övriga aktörer inom skolan 
avtar  med  avståndet till lärarens  undervisningssituation. Till  största  delen  
utgörs dessa samtal  av  allmän  information,  gemensamma organisatoriska 
frågor och problematiska  elever.  Dessa samtal framstår  som mindre  ange-
lägna och  sker  vanligen inom ramen för skolans olika  konferenser. Med  
utgångspunkt i  Berger  och Luckmans  teori kan  dessa samtal tolkas vara ett 
sätt att upprätthålla  en kollektiv social ordning vid den  enskilda skolan.  
Vad som sker  ute i  de  enskilda klassrummen blir sammantaget avgörande 
för  om den  enskilda skolan  kommer  att uppfattas  som en  gemensam  
institution.  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. Den  institutionella  ordningen  riskerar 
att vittra sönder  om det  är  få  medlemmar  som  omfattas  av institutionens  
allmänna uppfattning  om  dess uppdrag. Därmed blir någon  form av rutiner  
för  kollektiv  kontroll och  legitimering av vad som sker  i  de  enskilda 
klassrummen nödvändig för att hålla ihop  den  enskilda skolan  som 
institution. Om  läraren inte uppfyller  den  institutionella  ordningen  genom 
att förmedla vissa kunskaper och  normer kan  "... i själva verket  det  
institutionella erkännandet  av hans status  återtas"  (s 88).  För att lärarna 
inte skall förlora  sin  ställning i skolans vardagsverklighet tvingas  de  vara 
"praxisstyrda" för att upprätthålla  en  pedagogisk verksamhet i klassrummet  
som kan  förenas  med  rådande skolkultur. Att reducera  de av  samhällets  
intentioner som  uppfattas svåra att realisera  kan  vara  en strategi  för läraren 
att freda  sin status  och överflytta risken  for en  statusförlust till  de  aktörer  
som  konstruerar  reformer på  formuleringsarenan. Lärarna minimerar sina 
risker för statusförluster  på  realiseringsarenan genom att överföra dessa till 
formuleringsarenan.  Sparkes  (i  Lind, 2000)  menar att lärare "... i 
allmänhet är bekymrade över  status, kompetens  och sociala  relationer" (s 
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177). A  andra sidan är det sannolikt att aktörer på formuleringsarenan 
strävar efter att förlägga riskerna för statusförluster till realiseringsarenan 
genom att betrakta reformmisslyckanden bero på  en  motsträvig lärarkår. 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten tyder på att det finns typiska 
kännetecken för  den  process där läraren uppträder som aktör med uppdrag 
att omsätta samhällets intentioner med elevinflytande i skolans praxis. I 
relationen mellan processens tre steg råder  en  obalans mellan intentioner 
och handlingar  men  däremot  en  balans i relationen mellan handlingar och 
erfarenheter. Intentioner utgöra svaga styrsignaler för arbetet i praxis, dock 
tycks omständigheter relaterade till arbetet, arbetet som sådant och 
erfarenheter som görs i praxis vara avgörande för hur och vilka av 
samhällets intentioner läraren tar fasta på. Läraren tolkar och förstår 
samhället intentioner med elevinflytande i  relation  till  de  omständigheter 
som uppfattas råda i praxis.  De  intentioner som uppfattas svåra att realisera 
riskerar inneslutas i skolan retorik. Läraren agerar med stöd av arbets-
former och samråd som redskap för att i första  hand  åstadkomma  en  
pedagogisk fungerande vardagsverklighet.  De  av samhällets intentioner 
med elevinflytande som lärare uppfattar möjliga att integrera i denna 
vardagsverklighet kommer till uttryck i praxis. Genom arbetsformer och 
samråd kan läraren kontrollera och legitimera varför, vad och hur eleverna 
tilldelas inflytande, det vill säga regissera vad som kan tänkas ske i praxis. 
Erfarenheter läraren tar vara på utgörs av elevernas reaktioner vilka 
renderar i metodiska och organisatoriska överväganden.  Den  "institu-
tionella samtalsapparaten" fungerar som ett redskap för att konstruera 
sortera och samla lärarens erfarenheter. Dessa lagras i lärarens kun-
skapsförråd i  form  av typifieringsscheman som är vägledande för arbetet i 
praxis. Processen för att i  handling  omsätta samhällets intentioner med 
elevinflytande framstår i studien vara praxisorienterad och bidrar på så vis 
till svårigheter för samhällets intentioner att tränga igenom på skolans rea-
liseringsarena. Frågan om vem och vilkas intentioner som styr processen 
för att omsätta elevinflytande i  handling,  tycks handla om vad läraren upp-
fattar vara möjligt att realisera i skolans vardagliga verklighet, snarare än 
samhällets intentioner. Lärarenas kunskapsförråd, om rådande omständlig-
heter i  den  vardagliga verklighet, blir styrande för vilka av samhällets 
intentioner med elevinflytande lärare inte kan, förstår eller vill genomföra.  
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Avslutande kommentar 

Inledningsvis  har  i studien konstaterats att människan, homo docens, är 
beroende av undervisning för att överleva som  social  varelse. Människan 
är fångad i ett livslångt lärande. FTågan handlar inte om, utan hur  den  fram- 
tida undervisningen skall konstruerås ffir—ait—Töiinedlå—och utveckla ett _ _ 
befintligt kulturarv. I -det historiska lerspektivet som teckats framgår  at 
de tog  drygt hundra år att utveckla  en  "katekeserskola" för fattiga till  en  
"medborgarskola" för alla.  Sedan  grundskolereformen  1962  kännetecknas 
utvecklingssträvanden av ambitionen att även skolans inre liv skall leva 
upp till förväntningarna om att vara  en  demokratisk medborgarskola för 
alla. Vid  en  övergång från bondesamhället till industrisamhället sprängdes  
de  "gamla institutionella ramarna" (Andersson,  1986).  På liknande sätt 
kan samhället i dag sägas befinna sig i  en  övergångsfas från ett traditionellt 
industrisamhälle till ett "framtidssamhälle" som är svårt att förutspå. 
Skolan står inför nya och okända utmaningar som åter hotar spränga 
skolans institutionella ramar. Därmed ökar  pressen  på lärarens profes-
sionella förmåga att möta allt snabbare och ibland oförutsägbara 
omvärldsförändringar som tränger sig  in  i skolans värld. I det läget blir det 
särskilt viktigt att uppmärksamma hur läraren konstruerar skolans vardags-
verklighet. 

Redan i  1946  års Skolkommission fanns  en  medvetenhet om att läraren är  
den  enskilt viktigaste faktorn för om skolarbetet skall bli framgångsrikt. 
Det kan tyckas märkligt att Skolkommissionens uppfattning inte fått  nier  
genomslag i arbetet med skolans utveckling. Mer besynnerligt framstår det 
i ljuset av att Carlgren och Marton  (2000)  beskrivit att perioden mellan  
1940  till  1980  kännetecknats av, att lärarnas frågor i  mindre  utsträckning 
blev tillgodosedda i forskningen och att lärarna alltmer kom att framstå 
som problemet för att forskningens resultat inte omsattes i praxis.  En  
förklaring till denna utveckling kan vara att det  bland  reformföreträdare 
funnits  en  kultur som är teoretiskt orienterad, i  den  meningen att praxis 
uppfattades kunna styras  via  teoretiskt konstruerade  reformer.  Läraren till-
troddes inte i denna kultur  en position  för att  forma  och driva skolans 
utvecklingssträvanden. 

Att överdriva betydelsen av det teoretiska tänkandet i samhället och i historien är  en  
naturlig svaghet hos teoretiker. Det är alltså mycket mer nödvändigt att rätta till detta 
missförstånd.  De  teoretiska formuleringarna av verkligheten,  de  må vara vetenskaplig, 
eller filosofiska eller till och med mytologiska, återger inte uttömmande vad som är 

verkligt" för medlemmarna i samhället. Eftersom det förhåller sig så måste  
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kunskapssociologin först  av  allt syssla  med vad  människor "vet" är verkligt i  det  
vardagsliv  de lever  utan  eller  före alla  teorier  (Berger  & Luckrnann,  1979, s 24).  

Rothstein  menade att reformernas bristande  effektivitet,  trots  en kommu-
nalisering av  skolan bottnade i att reformerna anförtroddes  en  redan existe-
rande byråkrati.  Det  vill säga,  en  byråkrati  med en tradition  att styra skolan 
genom  reformer  och styrdokument. Utifrån  Berger  och Luckmanns  (1979) 
teori kan problemet  förstås mot bakgrund  av,  att aktörer i skolans byråkrati  
har  utvecklat  en kultur som  kännetecknas  av  "typifierade" föreställningar  
om  praxis. Föreställningar  som  präglas  av  distanserad  anonymitet  vilket,  
bland  annat bidrar till att hålla tron  på  styrdokumentens verkan  vid liv.  

"Vardagslivets sociala verklighet uppfattas  således av  typifieringar  som  präglas  av  
allt större  anonymitet på  ju lägre avstånd  man  befinner  sig  från här och  nu'  och  face 
to face situationen —  (s 46). 

Vi ser i dag tendenser till att typifieringsscheman för utvecklingsstävanden 
inom skolan förändras. Det finns  en  insikt om vikten av att uppmärksamma 
hur lärarna involveras i skolans förändringsprojekt (jfr Kallos & Lundahl-
Kallos,  1994). Studien har  genomförts inom ramen för  en  kontext där det i 
strategin för utvecklingssträvanden framhålls att lärarna är viktiga förän-
dringsagenter. Således kan denna studie ses vara  en  nulägesbeskrivning 
inom ramen för  en  förnyad utvecklingsstrategi. Mot bakgrund av det finner  
jag  det intressant att fortsättningsvis studera utvecklingssträvanden i skolor 
som medvetet värnar om att ta fasta på och lyfta fram perspektiv som för-
ankrats och formulerats i rådande skolkultur. Vad kommer att hända i 
skolans hus med  en  förändrad strategi för skolans utveckling? Vad kommer 
att utmärka processen av intentioner, handlingar och erfarenheter, när 
lärare med kännedom om skolans vardagsverklighet får  en  framskjuten  
position  i arbetet med att utveckla verksamheten? Vad kommer att utmärka 
processen av intentioner, handlingar och erfarenheter, när lärare ges infly-
tande över utvecklingssträvanden och antar utmaningen att omsätta sam-
hällets intentioner med elevinflytande i skolans praxis?  
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