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Abstract: 
 

In a similar spirit as in the Convention on the Rights of the Child’s 12th article (has entered 

into force in the Swedish law on January 1st, 2020), the Swedish curriculums for primary and 

secondary schools state that implementation of students’ influence is part of the teacher’s 

mission. This study chooses to focus solely on the influence which students exercise over the 

teaching content. By interviewing eleven modern language teachers from four different 

primary and secondary schools, it aims to find out the reasons put forward by the interviewed 

teachers to consider their work on implementing student influence satisfactory or not. 

Moreover, this study aims to find out which advantages or obstacles the interviewed teachers 

see in the implementation process. This study makes use of pragmatic theories and follows a 

pragmatic method, featuring a pragmatic discourse analysis. The results of the study show 

that, most teachers are inspired by the curriculum in ways that encourage the involvement of 

students in the choice of teaching content. They also believe students are more motivated and 

learn better when they are involved. However, a couple of teachers would need to refresh 

their knowledge of implementation of students’ influence as part of their mission. Some 

teachers do not see the students as capable actors in lesson planning and tend to lack 

awareness of the motives of the implementation in terms of meaning making. 
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1. Inledning 

 
Läraren ska: 

[…]  

- svara för att alla elever får ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och 

innehåll i undervisningen,  

- uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, […] 

- och tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen (Lgy11, s.8). 

Godwin-Jones påstår att “new opportunities for autonomous language learning through 

mobile devices and the everincreasing availability and use of streaming video and other 

authentic materials in the target language” gör att det, även inom skolans ramverk, blir mer 

och mer aktuellt att utgå från elevens erfarenhet i andraspråkundervisningen (2019, s. 8). I 

denna studie, avgränsas problemområdet till ämnet moderna språk och möjligheterna till 

tillämpning av elevinflytande över undervisningens innehåll inom ramen för respektive 

kursplanen (Skolverket 2011b). 

Vidare, som det framstår i citaten ovan, har denna studie som utgångspunkt att 

undervisningsinnehållet bör vara relevant för eleven; studien antar således ett pragmatiskt 

perspektiv (enligt Säljös definition – 2015, s. 72). Deweys ”transaktionella1 perspektiv på 

meningsskapande”2 (Almqvist et al. 2008, s. 7) får således en central plats i denna studie. 

Vidare beskriver Wertsch begrepp privilegering3 det som påverkar lärande och påverkas av 

inlärningen i själva transaktionen: elevens normer och värden (1993). Dessa begrepp belyser 

sambandet mellan ett demokratiskt klimat i klassrummet (beträffande val av innehåll i 

undervisningen) och elevernas meningsskapande; samtidigt som de förser denna studie med 

verktyg till empiriinsamling och analys. Dessutom kommer begreppet motivation, som 

variabel i språkinlärningen, finnas med i studien. I en forskningsöversikt, påstår Skolverket 

att ”genom delaktighet och inflytande involveras eleven i undervisningen och motivation, 

ansvarstagande och lärande växer” (2015, s. 7). Alltså, ju mer elevnära undervisningen är, 

desto bättre lär eleverna sig. För att skapa förutsättningar för att tillämpa elevinflytande över 

undervisningens innehåll, kan läraren se till att ta reda på elevens värden och normer 

(beträffande pågående arbetsområde) som påverkar privilegeringsprocessen. Eleven kan 

därefter förses med exempelvis glosor som hen behöver för att uttrycka det den känner för 

att uttrycka i transaktionen. 

Tillämpning av elevinflytande är lärarens uppdrag enligt lagen. Det framstår tydligt i de 

internationella och nationella lagarna samt i andra styrdokument.4 Likafullt, i Skolverkets 

senaste undersökning om Attityder till skolan 2018, framgår det att beträffande 

elevinflytande: ”bland de äldre eleverna5 har såväl de upplevda möjligheterna till inflytande, 

som viljan att vara med och bestämma, minskat i de senaste undersökningarna” (2019a, s. 

66). När det gäller elevinflytande över undervisningens innehåll, är det ”en lägre andel av de 

 
1 Detta begrepp kommer utvecklas vidare under Teoretiskt ramverksavsnittet, bl.a. med hjälp av Leif Östmans 

artikel om Lärande, transaktion och värden: ”I möten […] förändras samtliga deltagare: människans tankar, 

värden, värderingar etcetera och världen får mening samtidigt och reciprokt i mötet” (2014, s. 154). 
2 För Dewey är meningsskapande ett ”centralt” och ”samlande begrepp för lärande- och socialisationsprocesser” 

och ”sker mellan människor varför språkliga handlingar blir centrala att fokusera på” (Almqvist et al 2008, s. 

6). 
3 På engelska: ”privileging” (Wertsch 1993, s. 124–139). Svensk översättning enligt Östman (2014, s. 151). 
4 Se Relevanta styrdokumentavsnittet. 
5 ”Eleverna i årskurs 4–6 kallas vanligtvis ’yngre elever’ i rapporten, medan eleverna i grundskolans årskurs 7–

9 respektive elever i gymnasieskolan gemensamt vanligen kallas för ’äldre elever’” (Skolverket 2019a, s. 130). 
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äldre eleverna som upplever att de får vara med och bestämma om […] vad de ska lära sig i 

olika ämnen” (Skolverket 2019a, s. 68). Samtidigt erkänner Skolverket att ”utmaningar med 

att göra elever delaktiga i undervisningen” är många (Skolverket 2015, s. 49).  

 

2. Syfte och frågeställning 

Denna studie fokuserar på frågan om elevinflytande över undervisningens innehåll i Moderna 

språk. Den har för syfte att ta reda på en grupp lärares6 synsätt och tillvägagångsätt vid 

tillämpning av elevinflytande över undervisningens innehåll i Moderna språk. Studien görs i 

ett tvärvetenskapligt sammanhang,7 där den språkdidaktiska studien stödjs av sociologiska 

och yrkesetiska teorier med syfte att besvara följande frågor ur ett pragmatiskt perspektiv:  

- Anser lärarna att de lyckas tillämpa elevinflytande över undervisningens 

innehåll? Om ”ja”, hur går de då tillväga? Om ”nej”, varför inte? 

- Hur motiverade är lärarna att tillämpa elevinflytande över undervisningens 

innehåll? Vilka fördelar eller hinder ser de i tillämpandet? 

 

3. Bakgrund 

Denna del redogör för problemområdets bakgrund och förtydligar det genom att definiera två 

centrala begrepp. Den innehåller även en kort historisk tillbakablick och citat ur relevanta 

styrdokument. 

 

3.1. Problembakgrund: elevinflytande över undervisningens innehåll i 
Moderna språk 

Det existerar ett antal vetenskapliga artiklar om elevdeltagande i skolverksamheten (exv. 

Rönnlund 2011, Elvstrand 2009, Aspán 2009). De flesta fokuserar på ett elevperspektiv och 

bevisar att elever vill vara delaktiga och att delaktigheten effektiviserar inlärningen och 

motivationen. Men väldigt få av dessa artiklar väljer att fokusera på elevinflytande över just 

undervisningens innehåll. Artiklarna som gör det rapporterar om forskning utifrån ett 

elevperspektiv och publicerades för cirka tio år sedan. De etablerar att eleverna vill utöva 

mer inflytande över undervisningens innehåll och behöver det också för att, bl.a., (för)bli 

motiverade. Tio år har gått och Skolverket har nyss publicerat resultat från en 

enkätundersökning som visar att elevinflytande över undervisningens innehåll har minskat 

under decenniet (Skolverket 2019a, s. 66, 68). Varför? I denna studie, vill vi ta reda på 

anledningar till detta utifrån ett lärarperspektiv. Vidare fokuserar denna studie enbart på 

elevinflytandet som utövas i ämnet Moderna språk. Forskning i detta problemområde saknas. 

I denna studie anses tillämpandet av elevinflytande över undervisningens innehåll vara en 

 
6 Det rör sig om elva lärare från fyra olika grund- och gymnasieskolor. 
7 Wodak “emphasizes the need for interdisciplinary work in order to gain a proper understanding of how 

language functions in constituting and transmitting knowledge, in organizing social institutions or in exercising 

power” – 2004, s. 187).  
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nyckel till skapandet av demokratiska skolformer8 och till effektiviserad inlärning.9 Denna 

studie utförs enligt en pragmatisk ansats. 

 

3.2. Centrala begrepp 

 

3.2.1. Pragmatism 

I denna studie intresserar vi oss för Deweys pragmatiska teorier om utbildning och frågan om 

hur den bör utvecklas mer utförligt under rubriken Teoretiskt ramverk. För att definiera det 

kort och koncist kan man nämna Biesta som skriver om pragmatismen som en filosofi som 

gärna appliceras på utbildningsfrågor (2010, s. 710). Vidare definierar Saito pragmatismen 

genom att beskriva dess motsats: “Those who criticize Dewey and pragmatism tend to 

advocate a reactionary turn to absolutism and the quest for certainty in education” (2008, s. 

76). Författaren anser att pragmatismen fortfarande bidrar med ett värdefullt synsätt på de 

moderna tidernas utbildningstragedi avseende “the loss of the senses of the self, connection, 

and purpose, or the loss of the joy of learning” (ibid.). När den appliceras till pedagogiska 

frågor, är pragmatismen en filosofi som erkänner existensen av lika många sanningar som 

det finns röster i varje unik kommunikationssituation (Vanderstraeten & Biesta 2006, s. 166).  

Pragmatismen står för ett behov av en undervisning som organiseras för att låta elevernas 

röster höras, en undervisning som anpassar sig och lämnar plats för varje elev att finna 

kunskapsförvärvandet meningsfullt. Undervisningssituationen ska vara meningsskapande för 

varje elev genom det kontinuerliga samtalet. Biesta sammanfattar: “Dewey’s theory of 

education as communication, […] can be seen as a direct answer to this question, i.e. how 

the interplay between ‘the child’ and ‘the curriculum’ can be brought about” (2010, s. 714). 

 

3.2.2. Elevinflytande 

I Lgr11, skriver Skolverket: ”Läraren ska [...] svara för att alla elever får ett reellt inflytande 

på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar 

med stigande ålder och mognad" (2019c, s. 9–10). Detta kontrasterar med det motsvarande 

citatet från Lgy11 som presenterar samma citat men utan det sista delen av meningen om att 

det ”ökar med stigande ålder och mognad” (2011a s. 8). Thomas använder andra begrepp för 

att tala om inflytande: konsultation som lägre nivå av inflytande (min översättning – 

”consultation” på engelska) och delaktighet som högre nivå av inflytande (min översättning 

– ”participation” på engelska - 2007, s. 199). Hill et al. (i Nigel 2007) definierar begreppet 

konsultation som ”seeking views” och begreppet ”delaktighet” som ”as the direkt 

involvement of children in decision-making” (Nigel 2007, s. 200). Denna studie vill ta reda 

på lärarnas tillämpning av elevinflytande från konsultation till delaktighet. Vidare, om 

elevinflytande kan utövas på olika sätt, kan det också utövas i olika syften. Enligt Skolverket 

presenterar elevinflytande två huvudsakliga syften: det ”juridiska och organisatoriska” samt 

 
8 ”I en kommunikativ skoldemokrati som bygger på samtalet, räcker det inte med formella strukturer för 

inflytande eller att lära om demokrati som system. Det handlar för skolans del om att på djupet konfrontera och 

pröva elevernas värderingar och föreställningar. Det handlar om att levandegöra demokrati och att arbeta i 

demokratiska arbetsformer. Värdegrunden handlar om att göra kunskap till insikt och därmed känsla” (Modigh 

& Zackari 2002, s. 41). 
9 ”Både nationell och internationell forskning visar på positiva kopplingar mellan elevdelaktighet, motivation, 

ansvar samt reella förändringar och lärande” (Skolverket 2019b, s. 4). Se även: Dörnyei 2009b, s. 29 samt 

Ahlström 2010, s. 97–115. 
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det ”pedagogiska” (Skolverket 2019b, s. 2). Denna studie fokuserar på det pedagogiska syftet 

”där inflytande ses som ett sätt för människor att skapa mening” (Skolverket 2019b, s. 2). 

Slutligen anger Skolkommittén i betänkandet Inflytande på riktigt, tre anledningar till 

tillämpandet av elevinflytande: ”det är en mänsklig rättighet”, ”det ingår i skolans uppgifter 

att fostra demokratiska medborgare” och ”delaktighet är en förutsättning för lärande” (SOU 

1996:22, s. 21–24). 

 

3.3. Historisk överblick 

Att elevinflytande över undervisningens innehåll inte tillämpas fullt ut av lärarna är 

märkvärdigt i och med att svenska läroplaner har talat om elevinflytande över 

undervisningens innehåll sedan 1955. Denna mycket koncisa historiska tillbakablick, i form 

av en minimalistisk samling av läroplancitat, har för syfte att framställa underlag för detta 

påstående: 

 

”Läraren skall […] se till att alla elever […] får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad (Lpo94, s. 13). 

 

”Lärare och elever måste söka komma överens om den kärna av kunskaper som är nödvändig 

för alla att känna till i dagens samhälle och som behövs för fortsatta studier” (Lgr80, s. 32). 

 

”I centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar inom 

skolan skall visa aktning för elevens människovärde och söka skaffa sig 

kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar”; ”Grundskolan skall därvid ge 

dem […] utrymme för elevernas skiftande intressen genom individualisering 

av undervisningen” (Lgr69, s. 10–11). 

 

”elever, som har samma eller ungefär samma arbetsuppgifter, väljer böcker och andra källor 

vid individuellt arbete” (Lgr62, s. 52). 

 

”Individualiserad undervisning i ordets egentliga mening torde emellertid främst avse sådan 

undervisning, som målmedvetet tar hänsyn till elevens individuella egenart, 

studieförutsättningar och intressen. Detta innebär, att undervisningens innehåll mer eller 

mindre får lämpas efter den enskilde individen” (Undervisningsplan för rikets folkskolor 

1955, s 18). 
 

Denna tillbakablick visar att de nuvarande läroplanernas tal om elevinflytande över 

undervisningens innehåll är ett arv som går tillbaka till 1955. I den läroplan som gällde 

dessförinnan (Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919), finner vi ingen uppmuntrande 

diskurs för lärarna att tillämpa någon form av elevinflytande över undervisningens innehåll: 

”Trötthetsverkningarna av övningarnas upprepande böra så långt ske kan förebyggas genom 

att ett för barnen intresseväckande innehåll vid övningarna utväljes, att texter användas, som 

äga en för barnen lockande form” (Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, s. 50). 

Denna läroplan lägger vikt vid till barnets intresse utan att officiellt låta denne direkt utöva 

inflytande över undervisningens innehåll.  

Denna studies objekt är alltså 65 år gammal. Även om det också finns en parallell och mycket 

längre historia av bristande respekt för barnet (se Korczaks diskurs för Barnets rätt till 

respekt, 1988/2011), kvarstår frågan: vilka hinder anger lärarna när det kommer till 

tillämpning av elevinflytande? 
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3.4. Relevanta styrdokument 

”Elevers delaktighet och inflytande löper som en röd tråd i bestämmelserna för hur 

undervisning och lärande ska organiseras i skolan” (Skolverket 2019b, s. 6).  

Att elevinflytande över undervisningens innehåll är grundläggande för undervisningens 

kvalité är ett påstående som inte bara finns i citatet som öppnar denna studie, utan återfinns 

även i Skollagen10 (SFS 2010:800), kapitel 4, §9 samt i FN:s barnkonvention11, artikel 12 

(UNICEF Sverige 2009). FN:s Barnkonvention inkorporeras även i den svenska lagen12 och 

träder i kraft den 1 januari 2020. Vidare, i läroplanens tredje del, planen för Ämne – Moderna 

språk, står det under rubriken Ämnets syfte: ”I undervisningen ska eleverna få […] sätta 

innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper” (Skolverket 2011). På den 

institutionella nivån såväl som på den nationella och den internationella nivån står 

styrdokumenten för barnens rätt till att tala om sina åsikter. 

 

4. Tidigare forskning 

Utifrån den bakgrund till problemområdet som beskrivits ovan kommer denna studie ha som 

syfte att reda ut vilka attityder en grupp språklärare har gentemot elevinflytande över 

undervisningens innehåll och om de anser att det finns särskilda hinder som gör det svårt att 

tillämpa elevinflytande över undervisningens innehåll. I denna del sammanfattas hur tidigare 

forskning närmat sig denna fråga på ett metodologiskt och teoretiskt sätt. 

Den nyligen publicerade kunskapsöversikten från Skolverket (under samlingsrubriken 

Delaktighet och inflytande över undervisningen 2019b, c, d, e, f), visar att det inte producerats 

mycket forskning kring temat elevinflytande under det senaste decenniet. De senaste 

forskningsartiklarna och doktorsavhandlingarna som hittades togs fram kring år 2010. Här 

presenteras ett urval av två doktorsavhandlingar som ligger närmast min studie avseende 

syfte och bidrar till min studie med teorier/ analysverktyg. 

Elvstrands doktorsavhandling, Delaktighet i skolans vardagsarbete, är en etnografisk studie 

som också lägger fokus på elevdeltagandet utifrån ett elevperspektiv (2009, s. 4) och ett 

demokratiskt perspektiv (2009, s. 13–18). Elvstrand utgår ifrån en ”barndomsociologisk 

utgångspunkt” (2009, s. 7–9). Det vill säga att, som i min studie här, väljer författaren att 

fokusera på det interaktionella mellan elev och lärare. Av denna anledning ligger författarens 

studieobjekt närmast min studies. Genom det sociologiska perspektivet belyser Elvstrand 

deltagandets villkor. Dessa villkor (faktorer till gemenskapsbyggandet – 2009, s. 81–118) 

 
10 ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet 

med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande 

över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas 

och underlättas” - SFS 2010:800, kapitel 4, §9. 
11 ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 

dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad” - UNICEF Sverige 2009. 
12 ”I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FNs konvention om barnets 

rättigheter till svensk lag. […] Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 

beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra 

barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020” - Regeringen 2018. 
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kommer till användning i denna studie som analysverktyg för att bättre förstå lärarnas sociala 

praktiker13 utifrån deras intervjusvar. Elvstrand kommer fram till slutsatsen att det bara är en 

mindre grupp elever som är deltagande. Hon tar också reda på några hinder till delaktighet 

från ett elevperspektiv och utifrån skolans ”strukturella villkor” (2009, s. 169–204; 219–228). 

Under rubriken Förslag på fortsatt forskning skriver Elvstrand ”ett andra forskningsintresse 

ligger i att studera andra aktörers såsom pedagogers och skolledares erfarenheter” (2009, s. 

248). Det är just det min studie fokuserar på. Vidare, har Elvstrand studerat elevdelaktighet 

allmänt under hela skoldagar. Min studie syftar på att ta reda på elevinflytande i just moderna 

språk. Jag är övertygad att ämnet Moderna språk lämnar ännu mer utrymme för 

elevinflytande över undervisningens innehåll än de flesta andra ämnen. Elvstrands studie och 

de flesta studier kring elevinflytande över undervisningen har etablerat att de flesta elever 

vill ha inflytande (exv. ”framkommer under intervjuerna förslag på saker som eleverna skulle 

vilja vara med och påverka” – 2009, s. 162). Men det som står mellan eleverna och deras rätt 

till inflytande är lärarnas begränsade förståelse av den rätten,14 av de fördelarna dess 

tillämpning kan föra med sig15 eller av hur tillämpningen kan gå till.16 Denna studie fokuserar 

således på lärarna och deras förståelse av hur mycket inflytande eleverna egentligen bör ha 

över undervisningens innehåll och vilka hinder lärarna stöter på i tillämpningsprocessen.  

Aspáns doktorsavhandling bär rubriken Delade meningar - Om värdepedagogiska 

invitationer för barns inflytande och igenkännande.  Angreppsättet i hennes studie ligger 

närmast mitt i och med att den präglas av ”pragmatismens anda” (2009, s. 27) och fokuserar 

delvis på ”meningsskapandet” (2009, s. 27).  

Frågar vi dem någonsin om råd för olika tillvägagångssätt? Kanske skulle vi börja där ifall 

värdepedagogiken ska bli på deras villkor. Inte anstränga oss så för att skräddarsy goda 

program med högt uppsatta mål för att de ska må bra och lära sig så mycket. Så att vi någon 

gång får veta vad de funderar på och finner utmanande i omvärlden. Sedan kan vi dela med 

dem deras meningar, vedermödor, grubblerier och glädjeämnen. Kanske skulle vi börja med 

att fråga barnen nästa gång. Så att de känner att de har något med saken att göra (2009, s. 

226). 

Men författaren har som undersökningsobjekt, skolverksamheten utanför den ”ordinarie 

undervisningen” (2009, s. 27). Hon följer barn i årskurs 1–9 (2009, s. 9): elever som är i snitt 

yngre än eleverna som det kommer talas om i denna studie (åk 7–9 och gymnasiet 1-3). Detta 

är av betydelse i och med att, som det står i Lgr11, ” Informationen och formerna för 

elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad” (2019c, s. 9). Aspán 

intresserar sig först och främst för barnets perspektiv och fokuserar på barnens syn på 

deltagandet (2009, exv. 105). 

 

5. Teoretiskt ramverk 

I denna del presenteras olika teorier som underbygger den pragmatiska ansatsen. Teorin som 

ligger till grunds för denna ansats är Deweys teori om undervisningen som kommunikation 

(Dewey 1929/1958, s. 166). Denna studie intresserar sig för transaktionerna som sker i de 

 
13 Biesta definierar Deweys begrepp om sociala praktiker “For Dewey the meaning of the world is, after all, 

not located in the things and events themselves, but in the social practices in which things, gestures, sounds, 

events play a role.” (2010, s. 715-716). 
14 ”En annan aspekt som inverkar på barns möjlighet till delaktighet är den asymmetri som med automatik finns 

mellan barn och vuxna i skolan”; ”vanligt att barns anspråk på inflytande istället tolkas som provokation, vilket 

i förlängningen kan omöjliggöra barns rättigheter” (Elvstrand 2009, s. 220–221). 
15 Se Ahlström, B. 2010 och Skolverket 2019b, s. 4. 
16 Se exv. Shier, H. 2001. 



 

7 

 

nedan numrerade sammanhang (figur 1.). Den andra delen av det teoretiska ramverket 

presenterar dessa relationer som maktrelationer (exv. Quennerstedt 2008, s. 105). Slutligen, 

i en tredje del inventeras olika didaktiska förutsättningar för tillämpandet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Analyserade transaktioner i denna studie 

 

5.1. Elevinflytande enligt Deweys pragmatism 

Deweys pragmatism är en filosofi som gärna appliceras på utbildningsfrågor (Biesta 2010, s. 

710). Dewey skriver att ”when communication occurs, all natural events are subject to 

reconsideration and revision; they are re-adapted to meet the requirements of conversation, 

whether it be public discourse or that preliminary discourse termed thinking” (Dewey 

1929/1958, s. 166). Vidare, som vi har sett i stycke 3.2.1. Pragmatism förklarar Biesta att 

“Dewey’s theory of education as communication, […] can be seen as a direct answer to […] 

how the interplay between ‘the child’ and ‘the curriculum’ can be brought about” (Biesta 

2010, s. 714).  

 

5.1.1. Transaktion och privilegering 

Quennerstedt förklarar att ”kunskap skapas i språket, i våra relationer med omvärlden genom 

att vi är och handlar i världen. Det är i denna process, som Dewey benämner transaktion som 

människor skapar mening genom att handla i världen” (2008, s. 103). På samma sätt, belyser 

Östman i sin artikel Lärande, transaktion och värden att i transaktionen förändras deltagarna 

avseende” tankar, värden, värderingar etcetera och världen får mening samtidigt och 

reciprokt i mötet” (2014, s. 154). Vidare, beskriver Wertschs begrepp om privilegering det 

som påverkar lärandet och påverkas av inlärningen i självaste transaktionen: elevens normer 

och värden (1993). Dessa begrepp belyser sambandet mellan ett demokratiskt klimat i 

klassrummet (beträffande val av innehåll i undervisningen) och elevernas meningsskapande. 

För Säljö är ”kunskapens ursprung […] helt enkelt i interaktion och inte i interna 

psykologiska förlopp” (2011, s. 68).   

 

5.1.2. Meningsskapande 

Forskare är eniga om meningsskapandets centrala roll i pragmatismen (Biesta 2010, s. 711; 

Blom-Kulka & Homa 2011, s. 14, Almqvist et al. 2008, s. 6–7). Blum-Kulka och Homa 

skriver: “The centrality of meaning-making in pragmatics derives from the insight that 

discourse is inherently multilayered, requiring a constant bridging between what is said and 

what is meant” (2011, s. 14). Denna studie använder Deweys ”transaktionella perspektiv på 

meningsskapande” (Almqvist et al. 2008, s. 7). Detta perspektiv lägger vikt på de ”språkliga 

handlingar” i transaktionen (Almqvist 2008, s. 6–7). Perspektivet är numera en självklar 

utgångspunkt för många forskare. Enligt Säljö, exempelvis, blir kunskap till “genom samspel 

läraren eleverna 
Styr-

dokumenten 

3 

2 
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mellan människor som försöker samordna sina perspektiv och gemensamt hantera 

situationer” (2011, s. 68). Aspán hävdar att ”för att förstå en människas meningsskapande 

och de olika förhållningssätten till den kollektiva meningsstrukturen, behöver hennes 

position, eller ’utsiktspunkt’ som hon ser världen ur, beaktas” (2009 s. 7–8). Vidare, talar 

hon om ett i interaktionen lokaliserat “gemensamt meningsskapande som utmanar det egna 

perspektivet” (2009, s. 17) och ”möjliggör nyskapande tolkningar” (2009, s. 36).  

 

5.1.3. Undervisningen som meningserbjudande 

Elevinflytande är inte enbart centralt för att skapa demokratiska värderingar i skolmiljön, 

utan påverkar också elevernas lust att lära. Dagens elever kräver en personanpassad 

undervisning avseende intresse och erfarenheter. Skolverket hävdar att ”Elevers minskade 

lust att lära, både över tid och med stigande ålder, märks även i flera internationella studier” 

(2019a, s. 118). Saito talar om hur nihilismen blir vanligare bland japanska studenter när det 

kommer till deras vilja att fly undan från studier: ”School is not a place where students and 

teachers can experience the joy of learning, or reconfirm intensively their sense of existence” 

(2008, s. 75). Även Skolverket skriver: 

De flesta svenska ungdomar har i dag tillgång till dator och internet i hemmet och i skolan. 

Digitala verktyg påverkar lärmiljön i olika avseenden och lärandet sätts i ett större 

sammanhang som träder utanför skolans miljö. Därmed har skolan fått ökad konkurrens 

som kunskapskälla och lusten att lära kan i större utsträckning hämtas från alternativa källor 

(Skolverket 2019a, s. 118). 

Eleverna visar låg motivation att lära sig undervisningens innehåll när de tvivlar på att 

innehållet kommer komma till nytta i deras framtid (Skolverket 2019a, s. 118). Vidare påvisar 

Skolverkets undersökning en koppling mellan ”lusten att lära” och ”skolans förmåga att 

engagera, intressera och stödja eleverna” (Skolverket 2019a, s. 118). Deweys pragmatism 

står för en bild av undervisningen som meningserbjudande. Biesta förklarar vidare detta i 

Deweys termer: “Teaching is about the creation of a social situation and the effects of 

teaching only result from the ways in which students take part in the social situation” (2010, 

s. 716). Vidare, för Säljö bör en lärare förstå att ”kunskap får liv och innebörd i samspel 

mellan människor” (2011, s. 81). Denna studie har således som utgångspunkt att 

undervisningsinnehållet bör vara relevant för eleven. Skolverket klargör syftet av 

elevinflytande över undervisningens innehåll som meningserbjudande – följande citat visar 

hur lärare kan planera undervisningen genom att först ta reda på elevernas intressen och 

erfarenheter:  

Lärarna i exemplet undersöker vad eleverna redan kan och vad de vill lära sig. Det senare 

är betydelsefullt eftersom de är måna om att sätta in arbetsområdet i ett för eleverna 

meningsfullt och intresseskapande sammanhang. Lärarna låter eleverna berätta om sina 

erfarenheter av musik från målspråksområdet och på målspråket. De får också ge förslag på 

aktiviteter de vill göra inom ramen för arbetsområdet samt vilket innehåll som kan vara 

relevant till det aktuella arbetsområdet (2011b, s. 7).  

 

5.1.4. Språkundervisningen som erbjudande av mening 

Undervisningsinnehållet kan sålunda betraktas som bärare av traditioner som deltagarna i 

verksamheten, säväl lärare och elever, i någon mening påbjuds och därigenom måste 

förhålla sig till, även om exempelvis eleverna skulle protestera och ställa sig vid sidan om 

(Quennerstedt 2008, s. 90).  
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Så bör det inte vara i språkundervisningen som utförs enligt den svenska läroplanen. Lärarna 

i moderna språk i Sverige har endast det som står under rubriken Centralt innehåll – 

Kommunikationens innehåll i Kursplanen att utgå ifrån (2011b). I undervisningen ska 

”Ämnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Vardagliga situationer, intressen, 

personer och platser”, ”Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där 

språket används” vara utgångspunkter för val av innehåll (2011b, s. 2). Inga specifika böcker 

eller arbetsområden tvingas på lärarna. Undervisningsinnehållet styrs av lärarens 

professionella omdöme om det som känns relevant och viktigt samt av elevernas värden och 

normer.  

 

5.2. Maktpräglade relationer 

Många teoretiker har behandlat frågan om makt17 som en viktig fråga inom pedagogiken. I 

grund och botten är relationen mellan elev och lärare, en relation mellan barn (eller ung 

vuxen) och vuxen. Som Korczak skriver, gäller det att ha tålamod och uppskatta och arbeta 

med barnet (eller den unga vuxna) i utvecklingsfasen där denne befinner sig (1988/2011, s. 

11). Korczak skriver även att ”känslan av maktlöshet skapar respekt för makt. Inte bara de 

vuxna, utan var och en som är äldre eller starkare, kan på ett grymt sätt demonstrera sitt 

missnöje, sätta makt bakom orden, kräva lydnad och kränka ostraffat” (1988/2011, s. 12). 

Genom ett maktperspektiv, kan man således bättre ”förstå villkoren för meningsskapande i 

termer av hur dessa [makt]mönster iscensätts i den studerade verksamheten” (Quennerstedt 

2008, s. 105).  

 

5.2.1. Tillämpandets godtycklighet 

Vad har eleverna för garantier för att skolan utför sitt demokratiska uppdrag? Dessvärre är elevers 

rättsliga status svag och det finns få möjligheter för en elev att överklaga om han eller hon t.ex. inte 

får utöva inflytande och inte skyddas från kränkande behandling. Dagligen överträds skolans 

lagstiftning utan påföljd. Eleverna är till stor utsträckning hänvisade till de vuxnas personliga goda 

vilja, insikt och kompetens (Modigh & Zackari 2002, s. 84). 

I Värdegrundsprojektet som ligger till grund för nuvarande Värdegrund-avsnittet i skolans 

läroplaner, kan man läsa att ”Elevinflytande, språk och kommunikation är grunden för att 

åstadkomma en jämlik fördelning av makt i skolan” (Modigh & Zackari 2002, s. 109). 

Forskning visar att det är oftast lärarna som avgör för varje enskilt fall om/hur eleverna får 

utöva inflytande (Skolverket 2019b, s. 2). I elev-lärarrelationen har läraren den exekutiva 

makten i relationen: 

I diskussioner om ansvarstagande i undervisningen är det alltid läraren som har det 

övergripande ansvaret för att säkerställa att målen nås, men för att elevers motivation ska 

öka eller fortsätta finnas är det helt avgörande att de på ett konkret sätt ges möjligheter att 

vara delaktiga, ha inflytande och agera självständigt (Skolverket 2019b, s. 6). 

Läraren har således makten att göra undervisningen till träning eller till utbildning. Biesta 

klargör Deweys sätt att skilja på träning och utbildning: “Training is about those situations 

in which those who learn do not really share in the use to which their actions are put. […] 

Education, on the other hand, is about those situations […] in which one really has an interest 

in its accomplishment just as others have” (Biesta 2010, s. 714). Vi vill därför fokusera på 

lärarens attityd och praxis beträffande elevinflytande över undervisningens innehåll. 

 
17 Quennerstedt definierar maktbegreppet som både ”begränsningar och möjligheter, där [makten] ger 

utrymme för vissa handlingar och begränsar andra” (2008, s. 105). 
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En lärare som inte ser hur tillämpandet av elevinflytande över undervisningens innehåll 

innebär konkreta fördelar för elevinlärning och -motivation kan låta detta uppdrag hamna 

längst ned på prioriteringslistan. Uppdraget kan även anses som överflödigt i en redan så 

tidspressad undervisningsvardag. Modigh och Zackari konstaterar att ”man talar om att 

värdegrunden är betydelsefull, men arbetet belönas inte, varken för personal eller elever” 

(2002, s. 83).  

 

5.2.2. Ifrågasättandet av elevens kompetens 

Elever är generellt öppna och kritiska och har lärt sig åtskilligt om ansvar, hänsyn, 

solidaritet och rättvisa. Elevernas förmåga att identifiera och förklara etiska problem samt 

att se sammanhang blir bättre med stigande ålder. Under skoltiden utvecklar många elever 

demokratisk kompetens och mognar socialt (Modigh och Zackari 2002, s. 26). 

Modigh och Zackaris pekar på hur viktigt det är för lärarna att utgå från en bild av eleven 

som en kompetent varelse. Från ett historiskt perspektiv kan denna syn på eleven betraktas 

som nytänkande. Gheaus påstår att ”a philosophical tradition that goes back to Aristotle 

represents childhood as a state of lacking” (2015, s. 1). Vidare hävdar författaren att även 

“the adult as defective children view” härstammar från tänkandet att ”children’s lack of full 

instrumental rationality is valuable because it allows them to remain connected to the rest of 

nature and humankind” (2015, s. 1). Utifrån ett etisk och sociofilosofisk ståndpunkt, 

diskuterar Gheaus de vuxnas syn på barnet: ”some will, indeed, remain convinced that the 

value of adulthood is much greater than that of childhood” (2015, s. 20). Gheaus besvarar 

denna syn på barnet genom att, bl.a., tala om barnets 

mental plasticity, imagination, curiosity and vivid, sometimes synesthetic perception of the 

world (that is, an ability to experience the world through more than one sense at a time). In 

the process, the ability to imagine radically different worlds and the philosophical and 

artistic abilities we had as children are on average lost or at least greatly diminished (2015, 

s. 2).  

Vissa lärare insisterar på att det viktigaste är att de först introducerar egna idéer eller idéer 

från ett läromedel. Sedan ska eleverna oftast också arbeta utifrån dessa idéer. Biesta skriver 

att ”The most important practical implication of these ideas follows from Dewey’s insight 

that common understanding is not a pre-condition for human co-operation but should rather 

be seen as the outcome of it” (2010, s. 716).  Vidare förklarar Biesta att “In Dewey’s view, 

action comes first and the transformation of understanding follows from it” (2010, s. 716). 

Att först vilja introducera egna idéer kan härstamma från en vilja att tillämpa 

scaffoldingsmetoden.18 Denna metod och tillämpning av elevinflytande kan således sägas 

vara både ömsesidigt exkluderande och inkluderande beroende på lärarens sociala praktik.  

Andra lärare kan tycka att det är meningslöst att ta reda på elevernas intresseområde eftersom 

dessa är föränderliga. I detta avseende talar Marx Åberg om ”språkundervisningens potential 

att bidra till identitetsutveckling och vara en demokratisk mötesplats” (2006, s. 18). Det är 

önskvärt att både läraren och eleven växer i transaktionen och utvecklar egna världsbilder. 

Individuella förändringar bör således inte betraktas som hinder i tillämpningsprocessen av 

elevinflytande.  

 
18 Palmér redogör för begreppet scaffoldings innebörd: ”Wood, Bruner & Ross (1976) har lancerat termen 

scaffoldning, på svenska stöttning, stödstruktur eller lärandestöd, för sådant tillfälligt stöd som hjälper en 

individ att göra något han eller hon tidigare inte har klarat på egen hand.” (2008, s. 14). 
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5.3. Tillämpandets didaktiska villkor 

Enligt Skolverket tillhör det lärarens uppdrag att ”skapa nödvändiga förutsättningar för alla 

elever att ges möjlighet att aktivt delta i frågor som rör dem själva och deras lärande” (2019b, 

s. 1). Modigh och Zackari hävdar att dessa förutsättningar skapas genom lärarens 

inplanerande av tid och ram för elevinflytande (2002, s. 15).  

 

5.3.1. Gemenskapsbygga 

En rapport från Skolverket drar slutsatsen att  ”förbättringar [behöver] ske för att alla elever 

ska uppleva den öppenhet och trygghet de har rätt till.” (Skolverket 2010, s. 122). ”Öppenhet 

och trygghet” ses som givna förutsättningar till elevinflytande. Denna studie antar ett 

lärarperspektiv för att förstå hur lärarna hanterar denna fråga.  

Elvstrand delar upp begreppet delaktighet i två kategorier: social och politisk (se figur 2). 

 

 

Figur 2. Begrepp och kategorier kring hur delaktighet görs (Elvstrand 2009, s. 81) 

 

Författaren medger att gemenskapsbyggandet är en utmaning när man betraktar de naturligt 

förekommande ”individuella variationerna” (Elvstrand 2009, s. 81). Hon delar in 

gemenskapsbyggandeprocessen i fyra faser: ”förtroendeskapa, viktiggöra, gruppträna och 

kompisagera” (2009, s. 81). Enligt författaren kan pedagogen skapa förtroende genom ”att 

skapa band mellan barn och vuxna”, låta eleverna ”lära känna sin lärare” (genom att bjuda 

på lite insikt i en del av ens liv och bjuda på sig själv) och vara ”någon som lyssnar” och tar 

elevens perspektiv samt ”någon som finns för en” (2009, s. 81–85). Elvstrand påpekar att det 

är enklare för ”de vuxna som arbetar stadigvarande och under längre tid” att skapa detta 

förtroende genom att, exempelvis, ta tid att lära sig om elevernas hemförhållanden (2009, s. 

81–83). Att viktiggöra innebär ”att få vara som man är – men en i gruppen” och innebär ett 

”individanpassat bemötande” och lärande med ”skilda krav på barnen” även om en elevs 

individuella behandling ibland kan verka orättvis för övriga elever (Elvstrand 2009, s. 85–

91). Konkret visar Elvstrand att en elev görs viktig exempelvis genom att läraren ser till att 

alla lyssnar när den talar (2009, s. 85). Gruppträna innebär att ”skapa trygghet mellan 

individerna”, hantera faktumet att ”samvaron blir isärskiljande”, ”gruppträna genom 

arbetsformen” (som kan kräva mycket stöd från läraren), ”pratandet som grupptränande” (där 

läraren skapar möjliget för elever att ”ta upp saker som de vill diskutera”) och se till att även 

elever som vanligtvis inte talar kommer till tals – exv. i mindre grupper (Elvstrand 2009, s. 
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92–101). Slutligen, kan läraren stödja eleverna i deras kompisagerande genom att bl.a. lära 

dem att bekräfta och stödja varandra (Elvstrand 2009, s. 102–118). 

Elever inflytandeförhandlar, enligt Elvstrand, oftast genom följande strategier: ”Informera – 

efterfråga information”, ”Motivera – fråga efter motiv”, ”Göra val – ett sätt att bestämma 

ordning eller innehåll”, ”Komma med förslag”, ”Överenskomma - hitta gemenensamma 

lösningar”, ”Utvärdera – tycka till om det gemensamma arbetet”, ”Protestera – visa att man 

vill något annat” (2009, s. 133–146). Olika lärare hanterar elevernas inflytandeförhandling 

på olika sätt. Författaren påstår att, för vissa lärare, är elevinflytande ” något som genomsyrar 

arbetet och som de använder sig av för att föra arbetet framåt. För andra pedagoger blir det 

något som de ställs inför och som de behöver förhålla sig till på skilda sätt” (2009, s. 146).  

Läraren är […] inte bara en person som undervisar och som exempelvis kan lära ut 

matematik på ett bra sätt utan det är också en person som eleverna skapar band till och kan 

prata med om de behöver. […] Varje elev ses som viktig med rätt till ett individuellt 

förhållningssätt både när det gäller bemötande och lärandesituation (Elvstrand 2009, s. 100). 

 

5.3.2. Shiers modell 

Sheirs modell är daterad 2001, men i Sverige, är den mer aktuell än någonsin idag då 

Barnkonventionen träder i kraft den 1 januari 2020 (Regeringskansliet 2018, Majoritet i 

riksdagen för att barnkonventionen blir lag). Shier presenterar sin modell på följande sätt: 

”Den här modellen blir användbar om man arbetar med den på så sätt att den blir det första 

steget till att utveckla en strategi för att öka barns delaktighet i alla slags organisationer som 

arbetar med barn” (2001, s. 9). Den röda stjärnan mitt på modellen indikerar ”minimigränsen 

att uppnå ifall man har signerat FN:s konvention om barnets rättigheter” (2001, s. 5). 
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Figur 3. Pathways to participation - Barns och ungas väg till delaktighet (Shier 2001) 

 

5.3.3. Deliberativt samtal 

Begreppet deliberativt samtal syftar på strävan mot en konsensus. Men denna konsensus kan 

mycket väl handla om att "vi är eniga om vad vi är oeniga om" (Hultin 2007, s. 398), i och 

med att det finns ”basala intressekonflikter i samhället i vilka samstämmighet inte är möjligt” 

(Elvstrand 2009, s. 17). Detta samtal lämpar sig när eleverna ska diskutera innehåll inför 

nästkommande arbetsområde och man kan placera detta deliberativa samtal på fjärde nivån i 

Shiers modell (läraren ger inte ifrån sig makt och ansvar över beslutsfattandet - 

lektionsplaneringen följer läroplanens krav). Varför helst deliberativa samtal och inte enskild 

redogörelse för läraren om ens intresse? Enligt Elvstrand visar forskning att ”då barn 

intervjuar andra barn kan intressanta resultat nås (Kellet; 2009; Murray, 2005) eftersom det 

då är individer med liknande position och erfarenheter som möts” (2009, s. 248). Men 

författaren medger att även ett deliberativt samtal innebär utmaningar i och med att vissa 

elever har det lättare att få sina röster hörda än andra; dessutom finns det ”svårigheter utifrån 
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barns underordning och att barn inte är vana vid att deras röster hörs i det offentliga samtalet” 

(2009, s. 17). Skolverket ger konkreta exempel om hur en lärare kan planera ett arbetsområde 

utifrån ett deliberativt samtal för att planera allmänna aktiviteter (2011b, s. 7). Sedan kan 

läraren skapa plats för dialog kring elevernas eget intresseområde – Skolverket ger exemplet 

musik som arbetsområde19 (2011b, s. 9–10).  

 

6. Material och metod 

I denna del preciseras studiens epistemologiska och ontologiska ståndpunkter samt vilken 

metod som använts för empirikonstruktion och analys, och dess implikationer avseende 

studiens reliabilitet och etiska aspekter.  

Den kvalitativa metoden kan definieras som ett svar till behovet av ett vetenskapligt 

angreppsätt som är mer lämpat till studier avseende människor och deras sätt att se och 

uppleva på individuellt vitt skilda sätt (Mummery & Peck 2018, s.389). Detta är en studie om 

människor i sin individualitet som följer således den kvalitativa metoden. Denna studie följer 

även en induktiv metodologi som utgår från empiri för att komma fram till en teori. Enligt 

Ruiz: ”The peculiar form adopted by induction in the sociological interpretation of discourse 

has important consequences […] unforeseeable results should lead us to modify and 

progressively refine our theories to explain these new findings” (2009, [50]). 

 

6.1. Ontologisk ståndpunkt 

I och med att studien har en kvalitativ karaktär vilar den också på en konstruktivistisk grund. 

Konstruktionismen enligt Harris och White, ”cultivates a questioning approach to 

how social problems come to be constructed as such, emphasizing that they are specific to 

particular times, places, and cultures” (2018, Social constructionism). 

 

6.1.1. Konstruktionismen i diskursbegreppet 

Konstruktionism präglar också empirianalysmetoden, i och med att jag valde en pragmatisk 

diskursanalys. Hepburn och Potter belyser diskursens konstruktivistiska natur:  

Discourse […] is constructed in the sense that it is built from various resources (words, of 

course, but also categories, commonplace ideas, broader explanatory systems). It is 

constructive in the sense that versions of the world, of events and actions, and of people’s 

phenomenological worlds are built and stabilized in talk in the course of action (2004, s. 

173). 

 

6.2. Epistemologisk ståndpunkt 

Interpretativismen eller tolkningsperpektivet är en given epistemologisk ståndpunkt. Med 

denna ståndpunkt erkänner forskaren att varje människa är unik och att dennes studieresultat 

är socialt konstruerad subjektiv kunskap.20 Elliot et al. påstår att “The emphasis is placed on 

 
19  ”Du kommer att själv få arbeta med artister, grupper eller musik du tycker verkar bra eller vill veta mer om 

genom att söka i olika medier. Vi kommer att föra samtal om musik och musiksmak samt träna oss på att skriva 

artiklar och berättelser” (2011b, s, 14). 
20 Säljö utvecklar denna ståndpunkt och påstår att ”[vi lever inte] i en objektiv och entydig ”verklighet”, utan 

att vårt sätt att se och uppfatta omvärlden är en produkt av mänsklig interaktion och mänsklig verksamhet” 

(2011, s. 79). 

https://www-oxfordreference-com.www.bibproxy.du.se/view/10.1093/acref/9780198796688.001.0001/acref-9780198796688-e-439
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discovering the meanings that people attach to empirically observed phenomena in order to 

understand how they make sense of the world around them” (2016, interpretivism). Dessutom 

hävdar Hepburn och Potter att “Discourse analysis […] has often adopted a methodologically 

relativist position” (2004, s. 181). Slutligen, påstår Wodak att “The mediation between 

theories and empirical analysis, between the social and the text, will never be implemented 

totally. A gap exists, and hermeneutics and interpretative devices are always needed to bridge 

the gap” (2004, s. 198). Säljö definierar hermeneutik kortfattat: “tolkningslära för hur 

budskap skall förstås” (2011, s. 73). Blum-Kulka och Homa hävdar att pragmatisk forskning, 

i en diskursanalys, lägger fokus på ”literal meaning (‘what is said’) and inferred meaning 

(‘what is meant’)” (2011, s. 3). Interpretivism och en gnutta hermeneutik verkar således vara 

ett lovande recept för en pragmatisk diskursanalys.  

 

6.2.1. Interpretativismen i diskursbegreppet 

Wallace definerar diskursbegreppet på följande sätt: “ideologically determined ways of 

talking or writing about persons, places, events or phenomena” (1992, s.68). Men det är sällan 

är så att människor uttalar hela färdigskrivna diskurser i en icke formell kontext, dvs. att 

diskurser vanligtvis präglas av människorna som uttalar dem. Egentligen blir de också till 

genom individers val av att uttala dem. Price beskriver paradoxen inom diskurskonceptet: ”a 

tension exists between the social role–determining effects of discourse and individuals’ 

capacity to manipulate discourse to achieve their own ends” (1999, s. 583). Price lägger vikt 

till interpretativismens roll som epistemologisk ståndpunkt i en diskursanalys och påstår att 

”in the discursive act, therefore, learners do not yet know whom they will become or what 

meaning their utterances will take on. These identities and meanings find a subsequent 

definitiveness, but in a retrospectively and intersubjectively constituted space” (Price 1999, 

s. 592). 

 

6.5. En pragmatisk diskursanalys21 av kvalitativa intervjuer 

Lärargruppens svar samlas in genom intervjuer som sedan blir föremål för en pragmatisk 

diskursanalys. Denna analysmetod valdes eftersom ”[den handlar] om maktrelationer och hur 

diskurserna iscensätts i en institutionaliserad praktik, vilket möjliggör en diskussion om 

meningsskapandets villkor” (Quennerstedt 2008, s. 107; se även Wodak 2004, s. 187). Frågan 

om vad man egentligen menar med diskurs kvarstår.  

 

6.5.1. Empirikonstruktion 

Frågor till en semistrukturerad intervju (följande Bryman 2018, s. 562–564) med en grupp 

lärare har skrivits enligt Shiers modell (2001) och andra teorier som presenterats i det 

teoretiska ramverket. Intervjufrågorna syftar till att besvara frågorna som ställdes i avsnitt 2. 

Syfte och frågeställning. Vidare förbereddes intervjuerna genom att jag först skickade ett 

informationsbrev (se Bilaga 1) till trettio rektorer i en kommun i Mellansverige samt i skolor 

belägna i närheten av denna kommun. Brevet hade för syfte att be rektorerna låta mig komma 

i kontakt med 7–9 lärare samt gymnasielärare i Moderna språk. Elva lärare från fyra olika 

skolor (både grund- och gymnasieskolor) har därefter givit samtycke för att delta i denna 

studie. Urvalet av respondenter kan således kvalificeras som ”målstyrt urval” i och med att 

 
21 ”I en pragmatisk diskursanalys kombineras Deweys transaktionella perspektiv med en diskursteoretisk 

ansats för att förstå hur det innehåll som eleverna via läraren möter och påbjuds i undervisningen kan ses som 

en del i elevernas meningsskapande” (Quennerstedt 2008, s. 91). 
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det anpassades efter frågeställningen (Bryman 2016, s. 495–496) och ”med så stor variation 

som möjligt” (Bryman 2016, s. 497): bland de intervjuade lärarna är vissa 6–9 lärare och 

andra gymnasielärare; vissa arbetar i ekonomiskt utsatta områden och andra i välbärgade 

områden. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

De intervjuade lärarna är mellan trettiofem och sextio år. Åk 6–9 lärarna är Eva (franska, har 

undervisat i 21 år), Lars (franska, har undervisat i 10 år), Margareta (spanska, har undervisat 

i åtta år), Maria (franska, har undervisat 13 år), Ulrika (franska, har undervisat i 6 år). 

Gymnasielärarna är Elisabet (spanska, har undervisat i 14 år), Fredrik (spanska, har 

undervisat i 2 år), Helena (tyska och franska, har undervisat i 15 år), Johan (spanska, har 

undervisat i 5 år), Karin (kinesiska, har undervisat i 10 år) och Kristina (spanska och franska, 

har undervisat i 14 år). Johan och Kristina förstår och talar svenska bägge två. Men de har 

uttryckt att de hellre genomför intervjun på engelska som de är mer flytande i. Jag har 

respekterat deras val. 

 

6.5.2. Identifikation av diskurser 

Utgångspunkten i pragmatism och i diskursteori medför en position där ett grundläggande 

antagande är att vi alltid är i språket, där språket, i våra relationer med omvärlden genom 

att vi är och handlar i världen. Det är i denna process, som Dewey benämner transaktion 

som människor skapar mening genom att handla i världen (Quennerstedt 2008, s. 103). 

Forskning visar att ingen särskild metod följs i en diskursanalys, utan metoden väljs utifrån 

det samlade empiriska materialet, ”problemställningen och det teoretiska ramverket” 

(Quennerstedt 2008, s. 92; se även Gee 2014, s. 169). Grant et al. föreslår tre pelare som en 

analysmetod kan vila på:  

(i) examination of the actual content, structure and meaning of the text under scrutiny (the 

text dimension); (ii) examination of the form of discursive interaction used to communicate 

meaning and beliefs (the discursive practice dimension); and (iii) consideration of the social 

context in which the discursive event is taking place (the social practice dimension) (Grant 

et al. 2004, s.10). 

Först kommer Grant et al.:s punkt (i) observeras för varje individuell intervju med hjälp av 

Wodaks frågor:  

1. How are persons named and referred to linguistically? 

2. What traits, characteristics, qualities and features are attributed to them? 

3. By means of what arguments and argumentation schemes do specific persons or social 

groups try to justify and legitimize the inclusion or exclusion of others? 

4. From what perspective or point of view are these labels, attributions and arguments 

expressed? 

5. Are the respective utterances articulated overtly, are they even intensified or are they 

mitigated? (Wodak 2004, s. 194-195). 

Svaren kommer att kategoriseras i individuella tabeller och tillgängliggöras som bilagor (Gee 

2014, s. 173). Vidare om identifikation av diskurser förklarar Blum-Kulka och Homa att 

pragmatismens “units of analysis are not sentences, […] but rather utterances, which are units 

of communication in specific contexts” (2011, s. 2). Den pragmatiska diskursanalysen 

handlar här om identifikation av ”mönster och regelbundenheter” (Quennerstedt 2008, s. 91) 

i lärarnas synsätt på undervisningen som meningserbjudande samt som demokratisk praktik 

(”utifrån min problemställning, och utifrån mina teoretiska antaganden” - Quennerstedt 2008, 

s. 92). 
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6.5.3. Diskursanalys 

I denna studiefas kontrasteras de olika texterna mot varandra för att forma diskurser.22 

Diskurserna presenteras – punkt (ii) från Grant et al. 2004, s.10 – under del 7. Resultat och 

slutsatser (Gee 2014, s. 175). Wodak preciserar att det kan finnas fler diskurser i en och 

samma text (2004, s. 187). Här har diskursanalysen inte heller någon specifik metod (Gee 

2014, s. 169). Analysmetoden bör tvärtom vara anpassad till studiens frågeställning och syfte.  

 

6.5.4. Tolkning – diskurser som sociala praktiker 

Tolkning enligt Grant et al.:s punkt (iii) – 2004, s. 10 – kommer att hanteras under del 8. 

Diskussion. Tolkningsfasen är en jämförelse mellan det teoretiska ramverket och den 

insamlade empirin. Marx Åberg förklarar vikten av samspelet mellan teori och praktik på 

följande sätt: 

Det är när praktiken, trots sin kompetens att få till exempel undervisning att fungera, stöter 

på problem, som teorin kan bistå med förklaringsmodeller. Likaså kan praktiken bistå med 

nyanseringar och justeringar av teoretiska resonemang, så att de blir mer användbara som 

analysredskap för den verksamhet båda parter är intresserade av (Marx Åberg 2006, s. 18). 

Vidare, påstår Quennerstedt att ”texter ses […] som rapporter av en befintlig praktik där 

prioriteringar och riktningen för verksamheten formuleras” (2008, s. 95). Blum-Kulka och 

Homa talar även om diskurs som social praktik: “discourse is context shaping, as it does 

identity and power work” (2011, s. 8). I denna studie, anses således de elva genomförda 

intervjuerna som lämpligt material för att dra slutsatser om dessa lärares praxis. 

 

6.6. Etiska aspekter 

Jag har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna genom att, för: 

- ”informationskravet” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7–8), informera respondenterna i ett 

informationsbrev till intervjun. Brevet förtydligar ändamålsbegränsningen och hur 

länge uppgifterna lagras för ändamålet. 

- ”samtyckeskravet” (Vetenskapsrådet 2002, s. 9–11), informera respondenterna i 

samma ovannämnt informationsbrev att de får avbryta intervju/enkätprocessen när de 

vill, utan att behöva ange anledning, osv. Samtycke är också den rättsliga grunden. 

- ”konfidentialitetskravet” (Vetenskapsrådet 2002, s. 12–13), inte skriva namn på 

skolan eller lärare: lärarna nämns om efter de första namn som står på webbsidan 

http://barnnamn.net/namn-pa-1970-talet/. Säkerhetsåtgärder har även vidtagits enligt 

beskrivning i informationsbrevet (se Bilaga 1). 

- ”nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet 2002, s. 14), enbart använda den insamlade data 

för denna studies ändamål och genom att förvara data på ett säkert sätt. 

Dessutom, beträffande behandling av personuppgifter, har jag skickat en anmälan om 

personuppgifter till högskolans dataskyddsombud gällande röstinspelning under 

intervjuerna. Respondenterna informerades om det i enlighet med kraven i 

dataskyddsförordningen. 

 
22 “‘discourse’ as a form of knowledge and memory of social practices, whereas ‘text’ illustrates concrete oral 

utterances or written documents” (Reisigl & Wodak 2001 – citerad i Wodak 2004) 

http://barnnamn.net/namn-pa-1970-talet/
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6.7. Reliabilitet och validitet 

Mitt val av en kvalitativ metod påverkar studiens externa reliabilitet (”det är omöjligt att 

”frysa” en social miljö […] för att göra [studien] replikerbar” – Bryman 2018, s. 465) och 

begreppet blir irrelevant vid granskning av denna studie. Vidare är intern reliabilitet inte 

relevant heller för denna studie, i och med att jag leder denna studie själv (Bryman 2018, s. 

465). Denna studie blir också troligtvis lite för småskalig för att kunna granskas utifrån 

kriteriet av extern validitet (Bryman 2018, s. 466). Däremot är begreppet intern validitet 

aktuell för granskning av denna studie (”en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar” – Bryman 2018, s. 465). För att 

försöka uppnå en bra intern validitet, har jag således tydliggjort varje steg i 

empirikonstruktion och analys för att klargöra sambandet mellan resultat och slutsats.  

 

7. Resultat och slutsatser 

Intervjuerna analyserades genom att sortera de intervjuade lärarnas yttranden inom fyra 

transaktionella kategorier: 1. styrdokument-lärare, 2. elev-lärare, 3. lärare-undervisningens 

innehåll, 4. elev-undervisningens innehåll (se Bilaga 3). I denna del presenteras 

empirianalysens resultat under respektive transaktionell kategori. Inom dessa transaktioner, 

sorteras dessutom lärarnas yttranden inom två kategorier: inkluderande eller exkluderande 

(se del 6.5.2. om Wodak 2004, s. 194-195). För att tydliggöra varje diskurs har jag valt att 

sätta nyckelorden i fetstil.  

 

7.1. Styrdokumenten-Lärare 

Vi utgår från övertygelsen att lärarnas diskurs påverkas av styrdokumenten, och att påverkan 

är ömsesidig.23 Vidare, har tillämpningen av elevinflytande över undervisningens innehåll 

många förutsättningar (se del 5.). Här tas således upp, inte enbart det som beträffar 

elevinflytande stricto sensu i styrdokumenten, utan alla delar av styrdokumenten som lärarna 

mer eller mindre medvetet tog upp i intervjuerna. Notera att denna transaktion är den enda 

som har lämnats tomt i vissa lärares analystabeller (se Bilaga 2). Anledningen till det är att 

dessa lärares ståndpunkter inte kan definieras utan att lämna hermeneutikens gränser och 

hamna i det godtyckliga. För tydlighetens skull, för att inga lärare bokstavligen citerar någon 

del av något styrdokument (se del 6.2.1.), refererar jag till vilken del av styrdokumenten deras 

diskurs berör.  

 

7.1.1. Inkluderande diskurs 

Utifrån Evas och Marias yttranden, bl.a. hör man att de bär i åtanken läroplanens krav på att 

eleverna ska få utöva ”inflytande över undervisningens innehåll” (olika delar av 

styrdokumenten som nämns under del 3.4., exv. Lgr11, 13–14). Karin och Lars är övertygade 

om sambandet mellan elevernas inflytande över undervisningens innehåll och deras 

motivation. Karin understryker även effektiviseringen av elevinlärningen. Eleven har rätt till 

det att läraren aktivt arbetar för att effektivisera elevinlärningen: ”varje elev har rätt att […] 

 
23 På så sätt kan vi tala om en transaktion där både parter ömsesidigt påverkas i handlingen. Exv. innan 

läroplanen revideras, konsulteras en lärarpanel. 
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få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Lgr11, s. 9). Ulrika hävdar att tack vare relationen hon har med eleverna, når eleverna målet 

bättre och är även mer motiverade. Hon talar även om hur medvetna hennes elever är om 

målen. Detta är i linje med läroplanen (”Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, 

innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan” - Lgr11, s. 6).  

Vidare, är relationen till eleven också en förutsättning för en välfungerande undervisning 

enligt läroplanen (”Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” - 

Lgr11, s. 7). Lars och Ulrikas sätt att vårda relationen till eleverna är i enlighet med 

Läroplanens värdegrund. Vidare, angående det relationella, hör man i Evas svar att hon bär i 

åtanke läroplanens krav på att eleverna ska känna sig trygga (Lgr11, s. 9). För att eleverna 

även ska känna sig trygga med sig själva, agerar Maria i enighet med Lgr11:s påstående som 

hävdar att ”medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger 

en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig 

in i andras villkor och värderingar” (Lgr11, s. 5). Eva strävar även efter att ge eleven ”tilltro 

till sin språkliga förmåga” (Lgr11, s. 7). Apropå det språkliga, ser både Maria och Eva till 

att implementera läroplanens krav på att eleverna ska lära sig tala om känslor på målspråket, 

i moderna språk (Lgr11, s. 67). Läroplanen står för diskussionen som demokratiskt verktyg 

(Lgr11, s. 5–6) det följer bl.a. Johan genom att organisera debatter med elevernas åsikter som 

utgångspunkt. 

 

7.1.2. Exkluderande diskurs  

Det ingår i lärarens uppdrag att tillämpa elevinflytande över undervisningens innehåll 

(Lgy11, s. 8). Men Ulrika verkar tycka att det är helt ok att eleverna inte är engagerade i 

frågan om vad som studeras. Helena säger: ”Alltså, innehåll, man måste ändå följa 

kursplanen. Så jag kan inte byta temat eller grammatiska aspekter som måste behandlas”. 

Helena säger att hon inte kan tillämpa elevinflytande över undervisningens innehåll för att 

kursplanen begränsar. På samma sätt, säger Kristina att hon kan tänka sig tillämpa 

elevinflytande över undervisningens innehåll i IB-programmet men inte i klasserna som 

följer den svenska läroplanen. Detta kontrasterar mot det som står i läroplanerna: kursplanen 

begränsar knappt läraren i sitt val av innehåll gällande tema; ingen begränsning när det 

kommer till val av grammatiska företeelser. Läraren verkar blanda ihop begreppen kursplan 

och läromedel. Dessutom påstår läroplanen att elevinflytande över undervisningens innehåll 

bör tillämpas av många anledningar. Först hävdar läroplanen att kunskap är ett komplext 

begrepp vars innebörd bör diskuteras fram: ”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter 

en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp […] Kunskap kommer till 

uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter 

och samspelar med varandra” (Lgr11, s. 10). I denna studie lägger jag vikt på begreppet 

”förståelse” som syftar på elevens internalisering av fakta genom att sätta det i relation med 

egna erfarenheter. Detta understryker vikten av att diskutera fram valet av undervisningens 

innehåll tillsammans med eleverna. Vidare, hävdar Lgr11 att undervisningen ska ha sin 

”utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter” (s. 6). I klassrummet, kommer 

olika åsikter således att få uttryck och då är målet inte att nå en konsensus utan att hålla 

diskussionen levande även beträffande de mest kontroversiella ämnen (exv. 

”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser” - Lgr11, s. 5). Allmänt ”[ska skolan] vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram.  Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden 
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och ge möjligheter till sådana” (Lgr11, s. 6). Slutligen hävdar läroplanen att, rent konkret, 

ska ”undervisningen […] bedrivas i demokratiska arbetsformer” (s. 6). 

Vidare, talar Johan om eleven som identitetssökare och hävdar att, på grund av det, kan 

elevinflytande inte tillämpas förrän eleverna blir 17 år. Detta kan kontrasteras mot det som 

finns att läsa i läroplanen. Där står det att det är just för att de är identitetssökare att skolan 

har ett tydligt uppdrag att bistå dem i deras utveckling – och detta gäller desto mer i 

språkundervisningen: ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr11, s. 7). Slutligen, är 

eleverna inte kompetenta för att utöva inflytande enligt Helena. Hon talar om alla sina elever 

på ett ganska nedlåtande sätt (detta går egentligen emot läroplanens punkt om respekt för 

elevens ”person och sitt arbete” - Lgr11, s. 9) och deras resultat är inte tillfredställande (Även 

här skulle man kunna vilja nämna att ”varje elev har rätt att i skolan få […] erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” - Lgr11, s. 9).  

 

7.2. Elev-lärare 

Denna del fokuserar på de intervjuade lärarnas syn på transaktionen elev-lärare. Lärarnas 

yttranden sorteras som inkluderande (lärarnas anledningar till att beskriva transaktionen som 

tillåtande och konstruktiv) eller exkluderande (lärarnas anledningar till att beskriva 

transaktionen som icke önskvärd eller icke fruktbar). 

 

7.2.1. Inkluderande diskurs 

Majoriteten av de intervjuade lärarna talar om hur de värdesätter sin relation till eleverna. 

Karin säger att ”frågor från eleverna [alltid är] välkomna”. Kristina tycker att det är viktigt 

att lära känna eleverna för att skapa en trevligare stämning, särskilt i början av året för att 

bryta isen. Eva säger: ”Det är väldigt tacksamt om man har en riktig bra relation till eleverna. 

Det är A och O. Har du ingen bra relation… då når du aldrig eleverna. Och jag jobbar otroligt 

mycket på det”. Ulrika tycker att det är viktigt att lyssna till eleverna och beskriver ett mycket 

tillåtande klimat på hennes lektioner där eleverna får ”spontant säga vad de tycker”. Även 

utanför lektionstid har Ulrika ett ständigt pågående samtal med sina elever på Whatsapp 

(samtalen sker till mestadels på svenska och handlar om allt som eleverna känner för att tala 

om). Dessa påstående visar också att transaktionen elev-lärare där läraren håller en 

inkluderande diskurs kan se väldigt olika ut. I denna del sammanställs villkoren som präglar 

transaktionen ur lärarens perspektiv: en ömsesidig respekt, förståelse för vikten av relationen 

för elevens utveckling samt skapandet av gynnsamma sociala förutsättningar. 

Vissa lärares svar genomsyras av respekt i deras sätt att tala om eleven (se exv. Karins 

analystabell). I andra intervjuer finner man tydliga respektmarkeringar, exv. i sättet på vilket 

Eva adresserar sina elever (”Då får man be om ursäkt och så får man säga att man ska hjälpas 

åt att komma ihåg” – när hon inte hinner diskutera med en elev) eller i hur Ulrika visar omsorg 

i relationen (ser till att eleven känner att hon tar hen på allvar). Men respekt finns också i 

lärarens erkännande av elevens komplexitet. Eva och Ulrika, bl.a., talar om eleven som 

unik individ. Eva sätter även eleven i relation till gruppen. För Eva är eleven en svårläst och 

komplex individ. Hennes sätt att anta utmaningen är att säga till eleverna att hon inte är ”mer 

än en människa” och att de gärna får berätta för henne om det är någonting hon missat och 

borde veta. Vidare talar Eva om elevens rättigheter (”så har eleven rätt till många saker. 

Bland annat att göra sin röst hörd, att få inflytande, att känna sig trygg att ha tilltro till sin 

egen kunskap”). Ulrika ser eleven som en kompetent individ som hon delar sina tankar med. 
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”Jag behöver inte övertyga” säger hon. Med detta menar hon att, när hon har förklarat, är det 

ok om eleven inte har ändrat sig. Eleven har rätt till egna tankar. Eva tror även på elevernas 

förmåga att tänka och uttrycka egna och för hela klassen berikande budskap. Ulrika beskriver 

eleverna som ansvarsfulla och välmedvetna om det som krävs av dem för varje 

bokstavsbetyg. Maria ger en bild av eleven som kompetent för inflytande över 

undervisningens innehåll. Hon har exv. följt elevernas önskan om att arbeta med serien Skam 

och förstår att teman om känslor och relationer är någonting som tilltalar dem. Men respekt 

krävs även från eleven. Exempelvis uttrycker Fredrik att, blir han avbruten av en elev, ser 

han till att först få tala klart innan han ber eleven fortsätta. Från Evas svar förstår man att 

hennes elever överlag respekterar hennes auktoritet. Samtidigt visar hon medvetenhet om att 

inte lyssna till eleven skulle vara maktmissbruk från hennes sida. Ulrika är väldigt mån över 

att vårda sin relation till eleverna. Men hon säger att, i slutändan, ”det är säkert vissa som 

inte gillar mig. Men de har respekt i alla fall. Det är jätteviktigt”.  

Vidare, är relationen i sig viktig för elevens utveckling. Johan ser eleven som 

identitetssökare: en del elever är osäkra när det kommer till personliga favoriter. Johan ställer 

frågor för att försöka hjälpa dem komma på något de gillar och som han kan utgå ifrån. För 

Eva förändras eleverna snabbt och det är en del av deras utveckling. På grund av att de 

befinner sig i denna fas, så behöver de ”någon som verkligen ser och uppmärksammar” dem. 

Eva är en uppmärksam lärare som har ögon och öron för detaljer även innan lektionen börjar 

(”är man förberedd innan de kliver in. Okej, den här och den här och den här ska ha hjälp 

med detta”). Lars visar mycket omsorg i sin relation till eleverna och förverkligar en del av 

deras utmanande önskemål. Det gör han med bra resultat i det att hans elever gärna 

kommunicerar med honom och därmed stärker han elevernas självförtroende. Fredrik talar 

om elever som inte uttrycker sig. Detta understryker behovet av gynnsamma förutsättningar 

för elevinflytande i de sociala relationerna. Eva är medveten om denna utmaning: läroplanen 

kräver att eleverna bl.a. ska tala om känslor. Enligt Eva ska läraren åtgärda detta genom att 

se till att de som har det svårt att uttrycka sig får rätt sociala förutsättningar i klassrummet 

för att göra det. För de som inte kan svenska, försöker Karin skapa förutsättningar som hjälper 

dem att uttrycka sig. Helena försöker skapa förtroende och en trygghetskänsla hos eleverna, 

hon talar om muntliga provtillfällen och säger ”då väljer jag nästan alltid en person som de 

känner sig trygg med, som de är vana vid att prata med”. Margareta berättar att hon hjälper 

blyga elever genom att låta dem tala med henne enskilt så de slipper göra det framför gruppen. 

Det gör hon informellt under lektionerna eller formellt när de har muntligt prov. Elisabet 

tycker att det är viktigt att hjälpa eleverna bygga upp självförtroendet. Hon talar om fler 

aktiviteter som hon använder sig av för att nå detta mål. Lars stödjer utvecklingen av 

elevernas självförtroende steg för steg i gruppen. Eva berättar: ”Jag säger alltid till mina 

elever: ”om du får en fråga av mig, så är det DU som äger frågan. Det är ingen annan i 

gruppen som får ordet förutom DU. Och vi kan vänta hur länge som helst. […] Det spelar 

ingen roll hur svaret blir. Det kan vara intressant för någon annan som har tänkt samma sak. 

Och så rullar det. Och det är klart att ibland så låter jag bli att fråga just den här tjejen. Jag 

läser av när det passar och när det inte passar”.  

 

7.2.2. Exkluderande diskurs 

Alla relationer kan inte byggas med framgång. Ibland, konstaterar Eva, misslyckas läraren 

att nå/motivera en elev. Enligt lärarna som kommer på tal i denna del, finns det även mer 

allmänna förutsättningar som begränsar transaktionen elev-lärare. 
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Att handlingen i transaktionen begränsas av tiden till förfogande är ett återkommande 

argument. Johan och många fler lärare säger att, har de inte tid att lyssna på en elev, blir 

eleven ombedd att vänta tills nästa lektion (kommer eleven minnas eller våga nästa gång?). 

Både Margareta och Kristina talar om relationen elev-läraren som beroende på klassens 

storlek. Ju fler elever, desto mindre tid till förfogande per elev.  

Intervjuerna visar att många lärare sorterar eleverna i olika kategorier. Detta tenderar att 

exkludera en av kategorierna de talar om. Maria tycker att vissa elever talar utifrån ett 

bekräftelsebehov; andra elever har idéer som är genomtänkta. Karin talar om de seriösa och 

de som inte är det. Enligt Elisabet, kommer oftast önskemål om undervisningen från elever 

som har särskilda behov och ”majoriteten av eleverna” visar inget intresse för att engagera 

sig i diskussioner om undervisningens innehåll. För Kristina, stör vissa elever, några 

uttrycker åsikter utifrån ett genuint intresse. Kristinas hypotes är att yngre elever uttrycker 

sig mer. När hon tänker på det säger hon hur hon skulle adressera dem: ”inte nu, fokusera!”.  

Vidare har Helena inte mycket intresse för att känna till mer om eleverna: när hon 

försökte konsultera eleverna om deras musikpreferenser, tyckte hon att det gick fel för att 

alla svarade olika på så sätt att det inte gick att uppnå konsensus. Helena säger att hon inte 

behöver diskutera med eleverna om deras intresseområden. Hon hävdar att hon redan kan 

”allt om dem”. Därefter vill hon bevisa det genom att nämna två hobbyer hon vet två av 

hennes elever har. Jag ber läsaren observera skillnaden mellan ”allt om dem” och någras 

hobbyer. För henne verkar eleverna sakna förmåga eller vilja att bygga en relation med 

läraren: eleverna är ”passiva”, ”uttrycker sig inte gärna”, ”mycket minimala”. Helenas 

elever brukar inte uttrycka sig heller. Utifrån det hon säger skulle eleverna inte kunna känna 

stolthet (stolthet som sociologiskt begrepp).  

 

7.3. Lärare-undervisningens innehåll 

Denna del fokuserar på de intervjuade lärarnas syn på hur valet av undervisningens innehåll 

bör gå till: på ett elevinkluderande sätt (de intervjuade lärarnas anledningar till att eleverna 

är välkomna i valprocessen av undervisningsinnehåll) eller på ett elevexkluderande sätt (de 

intervjuade lärarnas anledningar till att de inte välkomnar eleverna i valprocessen av 

undervisningsinnehåll). 

 

7.3.1. Inkluderande diskurs 

Undervisningstiden är till för eleverna och ska anpassas till dem. Eva talar exempelvis om 

elevernas rätt till inflytande över undervisningens innehåll. Hon föredrar att variera innehåll, 

omsätta nya idéer utan att låta läromedlet styra. Maria förhåller sig också kritiskt till 

läromedlet och ser gärna till att innehållet är relaterbart för eleverna, skapar känslor och får 

eleverna att vilja dela med sig av sina åsikter. Karin välkomnar elevernas spontana inslag. 

Fredrik gör det även tydligt för eleverna att han förväntar sig aktiva elever under sina 

lektioner.   

Karin och Lars anser det möjligt att planera ett arbetsområde utifrån det eleverna 

föredrar att studera. Lars planerar även genom att först organisera ett deliberativt samtal 

med eleverna och han tycker att de bidrar med många bra förslag. Lars elever är idérika 

(möjliga förslag: från att cykla till Frankrike till att laga fransk mat). Både Lars och Eva 

förklarar för elever om den organisatoriska aspekten av önskemålsförverkligande. En del 

förverkligats (exv. bjöd Lars på croissanter och de har fått laga fransk mat).   
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En del lärare tycker att det går bra att föra diskussion med eleverna. Margareta upplever 

att eleverna gärna delar med sig av sina intresseområden. Johan väljer ett diskussionsämne 

inom ett arbetsområde (exv. ”and then we speak about what kind of reader are you”). Han 

tillämpar även scaffolding metoden för att stödja diskussionen (“we are going to work on 

frames to introduce their opinion for example. And then I want them to use this paper and we 

have a debate”). Maria tillämpar också scaffolding metoden och säger ”först känns det som 

att man måste jobba med ett litet basordförråd när man kommer in på ett nytt arbetsområde”. 

Johan får eleverna att reagera och dela med sig av åsikter genom att välja kontroversiella 

ämnen och förbli opartisk. Genom Karins upplevelse kan man tala om vikten av den 

organisatoriska aspekten av elevinflytandet som förutsättning för en lyckad tillämpning 

(läxor som förberedelsearbete så de redan har letat fram en personlig gloslista innan de 

kommer till lektion – på så sätt kan de uttrycka personliga åsikter och intresseområden). 

Fredrik använder sig av exittickets och där skulle eleverna teoretiskt kunna skriva om sina 

åsikter. För Eva är det självklart att eleverna vill dela med sig av åsikter och intresseområde. 

Men det beror på undervisningens innehåll och arbetssätt. 

 

7.3.2. Exkluderande diskurs 

Undervisningens innehåll är utsatt för stor tidspress (enligt, bl.a., Ulrika, Eva och 

Elisabet) och ska inte utsättas för förändringar (enligt, bl.a., Kristina, Johan och 

Margareta). Kristina erkänner det tragiska i situationen: innehållet är inte relaterbart för 

eleverna och det är ingenting hon kan göra åt det (”have to”, ”pushed through”). Som sett i 

transaktion 1, känner hon inte att läroplanen lämnar plats för henne att utöva inflytande och 

ännu mindre för eleverna att utöva inflytande. Eleverna försöker intressera sig men tappar 

motivationen på grund av det (”it is so far away from their reality that they have difficulties 

getting more interested”.). Kristinas lektionsplanering följer läromedlet. Helenas och 

Fredriks också. Johan säger att deliberativt samtal oftast ligger till grund för planering av 

undervisningens innehåll. Sedan beskriver han utförligt hur lektionerna utvecklas steg-för-

steg följande lektionsplaneringen han har skrivit. Förhandling om undervisningens innehåll 

ingår inte i denna planering. Vidare, i vissa intervjuer framgår det att det individuella inte 

värderas i val av innehåll – utmaningen för Helena är att det inte går att uppnå en konsensus 

över det varje individ föredrar. Att anpassa undervisningen efter elevernas 

intresseområden är inget syfte i sig för en del lärare.24 Kristina försöker lära känna 

eleverna bättre enbart för relationens skull, så att de vågar besvara frågor på hennes lektioner. 

Inte för att anpassa undervisningens innehåll till elevernas intresseområden. Johan erkänner 

att elevernas önskemål sällan betraktas av honom som potentiellt material för planering av 

ett arbetsområde. Elevernas intresseområden hör till deras fritid, inte till lektionerna – 

tycker några lärare. Maria känner att en del av elevernas intresseområden inte hör hemma i 

klassrummet (exv. ”det kan ju vara ganska så mycket sån här gangsterrap […] och då har jag 

styrt dem lite”). Ulrikas elever får bl.a. föreslå olika arbetssätt, men de engageras inte i 

innehållsvalet. Jag frågar henne: ”Skulle det vara möjligt för dig som lärare att sätta dig ner 

med en klass och planera kommande arbetsområde tillsammans med eleverna?”; hon skrattar 

och svarar: ”Nej. För kvalitets syfte vill jag ha det här på det här sättet”. Elisabet uttrycker 

att undervisningens innehåll och elevernas intresseområden inte har något med varandra att 

göra (exv. tycker hon inte att elevernas favoritmusik på målspråket ska ha någonting att göra 

med hennes undervisning).  

 
24 Oklart om det är så att de inte vill betrakta det som ett syfte eller om det är så att de inte har tänkt på det som 

ett syfte. 



 

24 

 

Vissa lärare behöver ett tillfälle att reflektera kring elevinflytande över undervisningens 

innehåll. Efter att jag frågat Elisabet om hon skulle kunna tänka sig att ta reda på elevernas 

intresseområden och sedan planera utifrån det, tycker Elisabet att det skulle låta ”helt, helt 

rimligt”. Därifrån börjar hon en liten monolog där hon tänker högt och går fram och tillbaka 

om det verkligen är rimligt. Hon är fundersam. Sedan, uttrycker hon stolthet över det att hon 

påverkas av elevernas åsikter (”Det känns faktiskt jätteviktigt. Jag påverkas mycket av 

elevernas önskemål och det tycker jag är positivt”). Genom intervjun, förstår man att Elisabet 

inte verkar ha reflekterat kring detta och nu säger hon: ”Jag är glad för att du ställde den 

[frågan] för att det är lätt att man som lärare bara jobbar på och gör det man själv tycker och 

tänker. […] Det kanske skulle vara värdefullt att lägga en halvlektion på det i slutändan”. 

Maria har inte tänkt på att testa att planera ett arbetsområde utifrån ett deliberativt samtal. Nu 

säger hon: ”jag känner nu att den här intervjun är väldigt givande. Jag känner faktiskt att i 

språkundervisningen kanske man ska involvera dem ännu mer. […] Det är möjligt att om de 

skulle få påverka ännu mer, att vissa skulle känna en ökad motivation. Jag tar till mig det 

verkligen. Ja men faktiskt. Det kan man ju alltid utveckla”.   

För vissa, skaver relationen. Flera lärare berättar att eleverna inte delar med sig av sina 

åsikter. Helena frågar eleverna under ett enskilt samtal om deras åsikter och förslag om 

undervisningen men eleverna svarar inte på frågan. Dessutom berättar hon att endast 5% av 

eleverna är delaktiga i hennes undervisning. Man kan även tänka att det inte är alla elever 

inom dessa 5% som också försöker utöva inflytande över undervisningens innehåll. Man kan 

således dra slutsatsen att det inte tillämpas något elevinflytande över undervisningens 

innehåll i hennes undervisning. Kristina uttrycker också att hennes elever är ”passiva” och 

”minimala”. Både Helena och Kristina har exkluderande diskurser under del. 7.2.2., inom 

transaktionen elev-lärare. Helenas bild av eleverna är att de inte vet vad de behöver. Hon 

vet vad de behöver. Under Elisabets lektioner delar eleverna inte ofta med sig av sina åsikter 

eller önskemål om undervisningens innehåll. Enligt Elisabet vill ”majoriteten av eleverna” 

inte engageras i diskussioner om undervisningens innehåll. För Elisabet, kommer önskemål 

om undervisningen oftast från elever som har särskilda behov (det hör inte till normen). 

Enligt Kristina kan eleverna inte veta vad de behöver lära sig eller ”vad de vill lära sig om”. 

Kristina säger ”they don’t seem to care much […] It’s more they have to learn that part of 

the program”. Lars säger om sina elever att de även måste lära sig om andra saker än det de 

kommer på (exv. att åka flygplan). På samma sätt, är det viktigt för Ulrika att eleverna även 

lär sig ord som är mindre relevanta för dem. Hon tycker att det är viktigt att förse eleverna 

med dessa ord i fall de skulle råka behöva dem i framtiden.  

 

7.4. Elev-undervisningens innehåll 

Denna del fokuserar på de intervjuade lärarnas syn på transaktionen eleven-undervisningens 

innehåll: inkluderande (dessa lärares anledningar till varför de finner elevinflytande över 

undervisningens innehåll berikande för transaktionen) eller exkluderande (dessa lärares 

anledningar till varför de finner elevinflytande över undervisningens innehåll meningslöst).  

 

7.4.1. Inkluderande diskurs 

Allt för att motivera eleverna. För Eva ska undervisningen gärna vara livlig och kul för 

eleverna; hon är öppen för förslag och förändringar är välkomna (exempelvis: ”Jag tröttnar 

snabbt på mig själv. Jag gillar innovativa grejer”). Tillämpandet av elevinflytande över 

undervisningens innehåll gör undervisningen mer levande för eleverna. Fredrik har precis 

testat att föreslå två alternativa lektioner för eleverna. Det är oklart om det ena alternativet 
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var mer relaterbart för eleverna än det andra. Men enligt honom, var det ”kul”. Lars planerar 

tillsammans med eleverna ofta och han tycker att deras motivation ökar med det. Karin tror 

även på sambandet mellan elevernas inflytande över undervisningens innehåll och 

effektivisering av elevinlärningen. Maria ser det som självklart att eleverna ska kunna 

relatera till samtalsämnet. Maria ställer frågor till eleverna för att låta dem skräddarsy 

undervisningens innehåll (”Tänker på att de har en annan bakgrund än de flesta. Det är inte 

bara pizza och hamburgare. Det finns en massa andra rätter också”). Hon anpassar 

undervisningen efter elevernas åsikter (”är det något som de uttrycker starkt som kring den 

här serien, då lägger jag om min undervisning”). Enligt Lars finns det förslag som berikar 

lektionen kunskapsmässigt. Slutligen, ju mer man uppmuntrar eleverna i deras 

inflytandeutövning, desto mer vill de utöva inflytande. Karin säger att äldre elever 

(jämfört med yngre elever) talar mer gärna för henne om deras åsikter och intresseområden.  

 

7.4.2. Exkluderande diskurs 

Även om de vet att tillämpning av elevinflytande är del av deras uppdrag, tycker vissa att det 

är omöjligt att tillämpa. Margareta och Helena tror inte att eleverna har någon vilja att utöva 

elevinflytande över undervisningens innehåll och ser således ingen mening att tvinga 

eleverna till inflytande. Helena berättar att hon förklarar syftet med det de studerar för 

eleverna men säger samtidigt att det förmodligen inte spelar någon roll för dem. När vi börjar 

intervjun ser Elisabet inga särskilda fördelar med elevinflytande. Kristina undrar om det 

är bra att eleverna inte uttrycker några åsikter, förslag, osv. (att de bara litar på läraren som 

kan bättre) eller om de kanske borde vara mer benägna att uttrycka sig och mer intresserade 

att lära sig saker. Margareta ger sin version av relationen elevinflytande-elevmotivation: ”När 

eleverna har möjlighet att utöva inflytande, så är säkert motivationen större. Men det är också 

ofta då elever som är motiverade som vill utöva ett inflytande”. På så sätt erkänner hon inte 

att elevinflytandet kan öka elevernas motivation för ämnet, utan endast att från början 

motiverade elever är mer benägna att uttrycka sina åsikter. 

Orden ”meningsfullt sammanhang” fanns med i intervjufrågorna. Med ”meningsfullt” 

menas i denna studie relevant och relaterbart för eleven (som i Deweys pragmatiska teori om 

meningsskapandet i det transaktionella). Elisabet har en annan definition: hon menar att 

sammanhanget blir meningsfullt när eleven tvingas vara med (i Elisabets exempel behöver 

alla vara med om de inte vill dra på sig skulden för att misslyckas med den gemensamma 

uppgiften). För Margareta betyder ”meningsfullt” att det är själva kontexten i vilken glosorna 

och nya grammatiska företeelser uppstår som ger ”mening” (studien fokuserar på en djupare 

form av mening där eleven får möjligheten att internalisera för denne ny kunskap - 

förståelse). Hon talar om att eleverna får bygga ”egna meningar” med dessa glosor. Men 

detta innebär inte nödvändigtvis heller att meningarna blir meningsfulla på ett personligt sätt. 

Hos Helena anar man tvärtom en förkärlek för det behavioristiska perspektivet på 

undervisningen (”måste man ändå öva separat”, ”öva lite mekaniskt”, ”fyll i med rätt form”, 

”Det är bara genom att skriva, genom att skriva igen och igen”, ”repetition är nyckelord”). 

När Helena slutligen använder adjektivet ”meningsfullt”, så har hon visat att detta ord inte 

har samma innebörd för henne som det som menades i frågan. Kristina erkänner att hennes 

elever skulle behöva kunna relatera mer till innehållet (”I feel like it’s not just because I ask 

them in French. Even if I ask them in Swedish “do you know …?” and they also get stuck”). 

De vet inte vad de behöver, det skulle inte hjälpa om de föreslog något, det skulle inte 

vara något lärorikt för dem – Så tänker en del lärare. Helena säger att hennes elever har 

väldigt dåliga metakognitiva strategier (”De tänker inte på inlärningen, vad det innebär”). 
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Kristina vill inte fråga eleverna om vad de helst skulle vilja lära sig: då talar de om saker som 

är relaterbart för dem och inte om saker de BEHÖVER veta om. Att Helenas elever ”känner 

sig maktlösa och att de tappar mod” besvaras inte med ökad delaktighet, utan med hjälp av 

grammatik och uttal så att de inte ”kan påstå att de inte fick hjälp”. När Helena säger detta, 

förstår man att hon själv inte tror så mycket på att dessa hjälpmedel är effektiva. Det kan ses 

som både alarmerande och tragiskt. Med det deliberativa samtalet hoppas Helena på en 

konsensus över en sång (utifrån en stor mängd valbara sånger). Detta händer inte och 

demokratin förlorar. Utifrån alla de möjliga sångerna hon kan ha fått förslag om, vill hon tala 

om denna elev som föreslog en sång med grova ord. Hon vill med detta bevisa att eleverna 

har dålig bedömning om det som är lämpligt som undervisningsinnehåll.  

 

8. Diskussion 

 

8.1. Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras fram svar till studiens frågeställningar (frågorna presenterades under 

del 2. och svar diskuteras under del 8.1.1. för första frågan och del 8.1.2. för andra frågan). 

Den första frågeställningen länkas till tre av de fyra transaktionerna (fetstilmarkerade i texten 

nedan) som presenterades under del 5. Teoretiskt ramverk: 1. styrdokumenten-lärare, 2. elev-

lärare och 3. lärare-undervisningens innehåll. Den andra frågeställningen besvaras inom 

ramen för transaktion 4. elev-undervisningens innehåll. Diskussionen utvecklas genom att 

kontrastera innehållet i del 7. Resultat och slutsatser mot innehållet i del 5. Teoretiskt 

ramverk.  

 

8.1.1. Anser lärarna att de lyckas tillämpa elevinflytande över undervisningens 
innehåll? 

8.1.1.1. Om ”ja”, varför? 

Lärarnas inkluderande diskurser i transaktionen styrdokument-lärare visar att de 

stödjer sig mot många punkter från läroplanen. Vidare, enligt Shier är minimigränsen för att 

uppnå Barnkonventionens krav att läraren har planerat för eleven att delta i beslutsprocessen 

(Shiers fjärde nivå). Konkret kan detta både genomföras genom ett enskilt samtal med varje 

elev eller i ett deliberativt samtal. Det deliberativa samtalet kan spara tid och tidsfrågan gör, 

enligt de flesta lärarna, inplaneringen av enskilda samtal med ändamål att tala om elevens 

intresseområden helt omöjlig. Elvstrand erkänner att maktförhållandet i vår andra 

transaktion kan göra så att läraren kommer behöva övertyga eleverna att det går bra att dela 

med sig av sina åsikter (2009, s. 17). Lars lyckas med det i och med att han (enligt egen 

uppgift) har skapat ett tillåtande klassrumklimat. I del 5.3.1. hävdas att ”öppenhet och 

trygghet” är självklara förutsättningar för elevinflytande (Skolverket 2010, s. 122). Elvstrand 

påstår att förtroendeskapandet exempelvis kan åstadkommas genom att låta eleverna ”lära 

känna sin lärare”: det gör exv. Ulrika med Whatsapp konton. Man kan även vara ”någon som 

lyssnar” och tar elevens perspektiv: Det gör exv. Maria genom att förstå att hennes elever 

behöver arbeta kring temat om känslor och relationer med serien Skam (jfr Elvstrand 2009, 

s. 81–85). Man har viktiggjort på ett framgångsrikt sätt när eleven får ”vara som [hen] är – 

men en i gruppen”, det innebär ett ”individanpassat bemötande”: ett enkelt exempel finns i 

Evas svar när hon säger ”det är klart att ibland så låter jag bli att fråga just den här tjejen. Jag 

läser av när det passar och när det inte passar” (jfr Elvstrand 2009, s. 85–91). Vidare påstår 

Elvstrand att läraren viktiggör när hen ser till att alla lyssnar när en elev talar: det talar också 
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Eva om när hon berättar om hur hon säger till eleven som behöver lite betänketid innan den 

besvarar, att ordet är hennes och att hon får ta sin tid för att besvara (2009, s. 85). Slutligen 

kan man gemenskapsbygga genom ”pratandet som grupptränande” (där läraren skapar 

möjlighet för elever att ”ta upp saker som de vill diskutera”): det gör exv. Lars genom att 

engagera sina elever i deliberativa samtal. För att gruppträna ska läraren se till att även elever 

som vanligtvis inte talar kommer till tals: det gör Helena genom att, under ett muntligt prov, 

para ihop den blyga eleven med en elev denne känner sig trygg med (Elvstrand 2009, s. 92–

101). Lärarens syn på hur undervisningen ska vara (transaktion 3) spelar roll i en 

framgångsrik tillämpning av elevinflytande. En del lärare tycker exv. att 

elevinflytandeprocessen ska stödjas enligt scaffoldingmodellen. Som diskuterat under del 

5.2.2. kan detta fungera bra. Johan säger: “we are going to work on frames to introduce their 

opinion for example. And then I want them to use this paper and we have a debate”. Maria 

förklarar ”att man måste jobba med ett litet basordförråd när man kommer in på ett nytt 

arbetsområde”. Tyvärr kan scaffoldingmodellen också besvara lärarens behov av att styra 

resultatet av elevinflytande som Maria talar om när hon känner att hon inte kommer vilja stå 

för det deliberativa samtalets resultat.  

8.1.1.2. Om ”nej”, varför inte? 

Det mest alarmerande i lärarnas exkluderande diskurser i transaktionen 

styrdokumenten-lärare är att Ulrika tycker att det är helt ok att hennes elever inte är 

engagerade i frågan om innehåll och att Helena och Kristina tror att läroplanen hindrar dem 

från att tillämpa elevinflytande. Som det nämndes i del 5.1.4., i moderna språk i Sverige har 

läraren endast det som står under rubriken Centralt innehåll – Kommunikationens innehåll i 

Kursplanen att utgå ifrån (Skolverket 2011b, s. 2). Det ger läraren gott om 

manövreringsutrymme. Vidare, talar en lärare om att eleverna är identitetssökare. För honom 

innebär detta att det inte går att planera utifrån deras intresseområden i och med att deras 

intressen är föränderliga. Enligt transaktionsteorin förändras alla (inte enbart barnet), på ett 

eller annat sätt i varenda transaktion de engageras i. Sedan, som nämnts under del 5.2., måste 

den vuxna enligt Korczak vara försedd med tålamod och uppskatta barnet för den det är i 

denna stund (1988/2011, s. 11). Dessutom talar Marx Åberg, som citeras i del 5.2.2., om 

”språkundervisningens potential att bidra till identitetsutveckling” (2006, s. 18). Elevernas 

föränderliga natur är ett element läraren måste förhålla sig till. Man kan relatera till någonting 

både på ett positivt eller ett negativt sätt. Dvs. när läraren frågar eleven om anledningen till 

dennes ändrade åsikt, ser läraren fortfarande till att låta eleven relatera till undervisningens 

innehåll på ett personligt sätt (det går att arbeta utifrån en ändrad åsikt). Relationen till 

eleven skaver (transaktion 2) för läraren som talar nedlåtande om sina elever, för läraren 

som inte tror på att eleverna skulle kunna vara annat än passiva samt för läraren som, allmänt, 

ser eleven som en mindre kompetent version av en vuxen. I del 5.2.2. har Gheaus synsätt på 

barndomen presentats. Det belyser nedlåtande diskurser om barnet som sämre än den vuxna 

sedan Aristoteles. Men för honom har barnet egenskaper som många vuxna inte har, bl.a.: 

“mental plasticity, imagination, curiosity and vivid, sometimes synesthetic perception of the 

world (that is, an ability to experience the world through more than one sense at a time). 

(2015, s. 2). Vidare, i del 5.3.1., föreslår Elvstrand att lära känna sina elevers 

hemförhållanden (2009, s. 81–83). Helena tycker att det räcker gott med att kunna några 

elevers hobbyer. I vissa lärares syn på hur undervisningen ska vara (transaktion 3) ingår 

inte elevinflytande över undervisningens innehåll. Läraren bär ansvaret för 

undervisningsplaneringen och det är kortsiktigt enklare att fatta ett exekutivt beslut över det 

som kommer bli del av undervisningens innehåll utifrån traditioner och/eller egna normer 

och värden (vissa intervjuade lärare erkänner att detta är deras enda sätt). Ännu enklare är 

det att hålla sig till läromedlet utan kritiskt förhållningssätt (fler lärare erkänner att det är 
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svårt att låta bli att stirra sig blind på läromedlet). Att tillämpa elevinflytande över 

undervisningens innehåll kan till en början visa sig vara en omfattande organisatorisk 

utmaning. Som det nämndes i del 5.3. hävdar Modigh och Zackari att förutsättningar för 

elevinflytande skapas genom lärarens inplanerande av tid och ram för dess tillämpning (2002, 

s. 15). Helena erkänner inte det individuella som innehåll i undervisningen, eftersom hon 

tycker att, om innehåll ska väljas via deliberativt samtal, ska innehållet vara objekt för 

konsensus. I del 5.3.3. har vi talat om att det deliberativa samtalet inte behöver sträva mot 

konsensus. Samtalet kan kartlägga intresseområden i klassen, ge eleverna en chans att möta 

varandra och se, exv., om några kan samlas under samma område. Således finner det 

individuella även plats i det deliberativa samtalet. 

 

8.1.2. Hur motiverade är lärarna att tillämpa elevinflytande över undervisningens 
innehåll?  

8.1.2.1. Fördelar de ser i tillämpandet 

I del 5.2.1, hävdar Modigh och Zackari att ”man talar om att värdegrunden är betydelsefull, 

men arbetet belönas inte, varken för personal eller elever” (2002, s. 83). Detta är väldigt 

diskutabelt: kan man inte säga att det belönas i form av fördelarna som kommer med 

tillämpandet? Lärarna, inom transaktionen elev-undervisningens innehåll (transaktion 4), 

har observerat att tillämpandet bidrar med ökad elevmotivation (några talar om att det blir 

roligare), en effektiviserad elevinlärning, möjligheten för eleverna att kunna relatera till 

området som studeras (man kan även tala om att skräddarsy undervisningens innehåll), ett 

berikande av lektionen kunskapsmässigt. 

8.1.2.2. Hinder i tillämpandet 

Som vissa intervjuade lärare ser på transaktionen elev-undervisningens innehåll, präglas 

den av elevernas avsaknad av intresse för att utöva inflytande. För dem finns det således 

ingen mening att tvinga eleverna till inflytande. Skolverkets senaste undersökning om 

Attityder till skolan motsäger detta: ”I likhet med tidigare undersökningar är det en större 

andel äldre elever som vill, än som upplever att de får, vara med och bestämma.” (2019a, s. 

66). Ett annat hinder är att en del lärare i studien är fundersamma kring om det finns fördelar 

med att tillämpa elevinflytande (se del 8.1.1.). Andra är skeptiska: ”När eleverna har 

möjlighet att utöva inflytande, så är säkert motivationen större. Men det är också ofta då 

elever som är motiverade som vill utöva ett inflytande”, säger Margareta. Men det ingår i 

lärarens uppdrag att få de andra eleverna att känna för att utöva inflytande (inte enbart för 

motivationen eller en effektiviserad inlärning, utan också för att fostra morgondagens 

medborgare) – som vi har sett i del 8.1.1. så finns det många olika sätt att arbeta mot en 

framgångsrik tillämpning av elevinflytande över undervisningens innehåll. Tillbaka till 

fördelarna i tillämpning av elevinflytande; under del 5.1. diskuteras begreppet 

meningsskapande. Lärarna har sällan refererat till det som ett argument och de flesta verkar 

ha missförstått det som menades med ”meningsfullt”. Begreppet spelar en stor roll i elevens 

inlärningsprocess mot förståelsen.25 Förståelse kan inte ske utan att eleven lyckas relatera på 

ett personligt sätt till innehållet. Säljö hävdar således att en lärare bör förstå att ”kunskap får 

liv och innebörd i samspel mellan människor” (2011, s. 81). Lärarna behöver således ta reda 

på elevernas egna normer och värden (eller privilegering – se del 5.1.1.) för dessa påverkar 

 
25 Förståelse är en del av de fyra olika kunskapsformerna: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Lgr11 

2019c, s. 10). 
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elevens inlärning på en djupare nivå. Vidare, som citerat under del 5.1.2. talar Aspán om ett 

“gemensamt meningsskapande som utmanar det egna perspektivet” (2009, s. 17). Eva vill 

gärna låta ”det egna perspektivet” utmanas; som vi har sett under del 7.4.1. säger läraren ”Jag 

tröttnar snabbt på mig själv. Jag gillar innovativa grejer”. Vidare, i del 5.2., citeras Korczak: 

”känslan av maktlöshet skapar respekt för makt” (1988/2011, s. 12). ”Maktlös” är ett ord som 

Helena använder för att tala om sina elevers känsla inför behovet att lära sig det hon för in i 

sin planering. Läraren erkänner att hon inte tillämpar elevinflytande alls: hon talar om de 5% 

som är aktiva i sin undervisning och att det händer ”nästan aldrig” att en elev kommer med 

en åsikt om undervisningens innehåll. Hon klagar också över hennes elevers icke 

tillfredställande resultat. I del 5.2. nämns också att maktperspektivet påverkar 

meningsskapandet (Quennerstedt 2008, s. 105). Detta kan mycket väl vara en anledning till 

de otillfredsställande resultaten dessa elever får. 

 

8.2. Metoddiskussion 

En mindre andel av de intervjuade lärarna kände jag sedan tidigare. Men jag kan inte hitta 

något mönster i lärarnas svar som skulle kunna kopplas till det att vi känt varandra sedan 

tidigare eller inte. Detta kan bero på att intervjuerna utfördes genomgående enligt ett formellt 

mönster: tid bestämdes, informationsbrev skickades i förväg, jag inledde varje 

intervjutillfälle genom att kort presentera intervjuämnet, den intervjuades rättigheter (”Du 

behöver inte besvara frågor du inte känner för att besvara”, ”Du får avbryta intervjun om du 

känner för det”, etc.), mitt sätt att hantera personuppgifter (anonymitet, allt raderas när 

studien är över, etc.) samt frågade läraren om det gick bra att spela in intervjun. Min hypotes 

är att processen påverkade respondenterna så att de kände att deras svar inte var ”oss 

emellan”, utan att de ingick i en studie. Vidare observerar jag att många lärare spenderat en 

ansenlig tid av intervjun att berätta om hur deras elever utövar inflytande över arbetssätt (bl.a. 

att Fredrik har, efter elevernas önskemål, implementerat Quizlet live i början av varje lektion 

eller att Ulrika presenterat en film). I några enstaka fall har jag ställt en extra följdfråga för 

att försöka få läraren att ge ett exempel som berör undervisningens innehåll, istället för 

arbetssätt. Men svaret blev bara ett annat exempel om arbetssätt. Detta skulle kanske kunna 

undvikas om man planerade en introduktion för intervjun med definitioner av nyckelord som 

”undervisningens innehåll”. Samtidigt tror jag inte att respondenten ska förberedas för 

mycket. Bättre att forskaren förblir utan användbart svar till en fråga än att den får ett svar 

som påverkades av hur hen presenterade ämnet. Citatet med Palmér (se Bilaga 2) har nästan 

ingen lärare förstått som det menades (bortsett från en lärare som placerade ordet 

”meningsfull” i diskussionen). Detta resultat går att diskutera, i och med att lärarna kanske 

skulle ha behövt mer förklaringar och kontext kring citatet. Att presentera ett citat för lärarna 

att kommentera är också ett val som kan diskuteras. Citatet fanns bland de sista frågorna. 

Man skulle kunna tro att lärarna som är insatta i frågor om elevinflytande och som förstår 

fördelarna med det skulle ge ordparet ”meningsfullt sammanhang” betydelsen som 

förväntades här.  

I resultatsammanställningen under del 7. har lärarnas svar ofta sorterats om. Dvs. de finns 

ofta under en annan transaktion i analystabellen (Bilaga 3). Som citerats under del 6. påstår 

Quennerstedt att metoden väljs enligt empirin, ”problemställningen och det teoretiska 

ramverket” (Quennerstedt 2008, s. 92; Gee 2014, s. 169). Analysfasen har fungerat som en 

första bearbetningsfas. Därefter har jag kopierat data från tabellernas högra kolumn och 

klistrat det under transaktionen de skulle tillhöra och under antingen den ”inkluderande” eller 

den ”exkluderande” kategorin. Sedan har jag reflekterat kring det transaktionerna innebar 

och kring hur de ingick i processen för att besvara frågeställningarna. Reflektionen ledde till 
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att många yttranden omplacerades till andra transaktioner. Med detta erkänns att 

reflektionsprocessen aldrig fick lov att stanna till, inte ens efter analysdelen. Detta är i linje 

med, pragmatismen enligt Dewey som presenterats i del 5.: ”when communication occurs, 

all natural events are subject to reconsideration and revision; they are re-adapted to meet the 

requirements of conversation” (Dewey 1929/1958, s. 166). Ständig kommunikation och 

interaktion har pågått i denna studie mellan dess tre delar: empiri, frågeställning och 

teorierna. 

 

9. Slutord och förslag på vidare forskning 

Som vi har sett under del. 3.3. Historisk överblick, har krav på tillämpning av elevinflytande 

över undervisningens innehåll funnits med i den svenska läroplanen sedan 1955. Nu, med 

Barnkonventionens ikraftträdande och med hjälp av Shiers modell (figur 3), förses läraren 

med en tydlig fråga för självgranskning: ”I min undervisning, ’finns det ett förfarande som 

möjliggör för barn att delta i beslutsfattande processer?’” (2001, s. 5). Som det står under del 

6.5.1., har jag följt Shiers modell från nivå 1 till nivå 4 (i och med att nivå 5 inte är ett krav) 

för att skriva intervjufrågorna. Jag har låtit bli att tala om för lärarna om var minimigränsen 

är enligt Barnkonvention med syfte att inte påverka deras svar. I ljuset av Barnkonvention 

och Shiers definition av minimigränsen, är en del av det som finns bland de exkluderande 

diskurserna alarmerande. Utifrån del 8.1.2, under kategorin Hinder i tillämpandet, är de två 

huvudämnen som ska tillgängliggöras för lärarnas reflektion: 1. Tillämpning av 

elevinflytande över undervisningens innehåll är del av lärarens uppdrag enligt samtliga 

styrdokument; 2. Arbete med meningsskapande är viktigt och önskvärt. Under intervjun med 

Elisabet sade hon: ”Jag är glad för att du ställde den [frågan] för att det är lätt att man som 

lärare bara jobbar på och gör det man själv tycker och tänker. […] Det kanske skulle vara 

värdefullt att lägga en halvlektion på det i slutändan”. Under sin intervju, sade Maria: ”Det 

är möjligt att om de skulle få påverka ännu mer, att vissa skulle känna en ökad motivation. 

Jag tar till mig det verkligen. Ja men faktiskt. Det kan man ju alltid utveckla”. Att ge lärarna 

en möjlighet till självgranskning är ett effektivt sätt att nå dem.  

I del 5.3.1. talar Elvstrand om hur eleverna inflytandeförhandlar utifrån olika strategier: 

”Informera – efterfråga information”, ”Motivera – fråga efter motiv”, ”Göra val – ett sätt att 

bestämma ordning eller innehåll”, ”Komma med förslag”, ”Överenskomma - hitta 

gemenensamma lösningar”, ”Utvärdera – tycka till om det gemensamma arbetet”, ”Protestera 

– visa att man vill något annat” (2009, s. 133–146). I denna studie känner vi enbart igen 

punkten ”komma med förslag”. Vidare forskning skulle kunna fokusera enbart på dessa 

strategier och studera lärarnas erfarenheter, praxis och attityder till dessa strategier.   
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Bilaga 1. Informationsbrev 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

Frågor om elevinflytande på undervisningens innehåll26 

 

- Om en elev lyfter handen för att dela med sig av en åsikt, ett önskemål, etc., hinner 

du då ta dig tid att lyssna på eleven? 

- Vad är det som kan göra att du inte lyckas ta dig tid att göra det?  

- I vilket/vilka sammanhang går det bäst att ta tid och lyssna på en elevs förslag 

gällande undervisningens innehåll? Vad brukar det då handla om (har du ett 

exempel)?  

- Tycker du att dina elever uttrycker spontana åsikter om vad de vill studera eller om 

vad de helst skulle vilja studera?  

- Upplever du att de överhuvudtaget bryr sig om vilka punkter som tas upp inom ett 

arbetsområde? Upplever du att de vill dela med sig av sina åsikter och 

intresseområden? 

- Finns det inplanerad tid för enskilt samtal där du har tid att fånga upp vilka punkter 

eleven helst skulle vilja diskutera inom ett givet arbetsområde?  

- Upplever du att vissa elever visar tecken på: ”bristande tillit”? ”blyghet”? ”dåligt 

självförtroende”? Eller, har du elever som inte talar svenska?  

- Om ”ja”, upplever du att du att du lyckas skapa möjligheter för elever att ändå 

uttrycka sig? 

- Har du tips om hur man kan hjälpa eleverna att uttrycka sina åsikter? (intervjuer? 

enkäter? Loggbok? Annat?) 

- Använder du själv någon av dessa metoder i din undervisning? Hur ofta? 

- Har du någon särskild idé eller aktivitet för att hjälpa barnen att uttrycka sina 

åsikter? 

- När du får ett önskemål om undervisningens innehåll från en elev, hur ofta känner 

du att önskemålet kommer väga in i balansen när du planerar lektioner?  

- Kan du ge exempel på när detta har skett? 

- Hur ofta känner du att önskemålet inte är värt att lägga på minnet? Kan du ge 

exempel? 

- Om du känner att en elevs önskemål inte kan tillmötesgås i undervisningsinnehållet, 

brukar du då motivera ditt beslut för eleven? 

- Upplever du att det går att förklara för eleven varför hen önskan inte går att 

förverkliga? Är det möjligt att lära eleven vilka slags önskemål är rimliga till 

skillnad från den hen uttryck?  

- Tycker du att det är möjligt för dig som lärare att, innan du planerar för ett 

arbetsområde, först ta reda på vad eleverna helst skulle vilja studera inom ett 

arbetsområde? 

- Skulle det vara möjligt för dig som lärare att sätta dig ner med en klass och planera 

kommande arbetsområde tillsammans med eleverna? 

 

Frågor om meningsskapande i en deliberativ demokrati 

 

- Har du planerat ett arbetsområde utifrån ett deliberativt samtal mellan eleverna? 

- Palmér skriver ”Det är inte främst genom övning av isolerade färdigheter som t.ex. 

stavning, ordkunskap och grammatik som elever utvecklar sitt språk, utan språk 

 
26

 Följande Shiers modell Pathways to participation – Barns och ungas väg till delaktighet (2001) 
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utvecklas genom att det används i meningsfulla sammanhang” (2008, s. 40). Vad 

tycker du om detta påstående? Har du någon personlig erfarenhet gällande detta? 

- Inom ett arbetsområde, hur mycket lektionstid avsätter du för dialog i klassrummet 

där eleverna får uttrycka egna åsikter, diskutera intresseområde? 

- Hur upplever du förhållandet mellan elevinflytande och elevernas motivation? Är 

det någonting som du har reflekterat över i din yrkesutövning?  



 

5 

 

Bilaga 3. ”(i) examination of the actual content, structure and 
meaning of the text under scrutiny (the text dimension)” (Grant et 
al. 2004, s.10) 

1. How are persons named and referred to linguistically? 

2. What traits, characteristics, qualities and features are attributed to them? 

3. By means of what arguments and argumentation schemes do specific persons or social groups try 

to justify and legitimize the inclusion or exclusion of others? 

4. From what perspective or point of view are these labels, attributions and arguments expressed? 

5. Are the respective utterances articulated overtly, are they even intensified or are they mitigated? 

(Wodak 2004, s. 194-195). 

Wodaks frågor ovan (och som angivna i del 6.5.2. identifikation av diskurser), används här på olika 

sätt: fråga 1, 2 och 3 ställs i första kolumnen, fråga 5 ställs i tredje kolumnen, fråga 4 besvaras genom 

placeringen av varje påstående i en transaktion som numrerat i figuren nedan. I fetstil markeras även 

nyckelord (som besvarar Wodaks första och andra frågan). Svar till Wodaks tredje fråga besvaras 

genom att understryka ord som betonar eller mildrar påståenden. 

OBS.: Upprepning av textdelar förekommer av den anledningen att, ur olika transaktionella 

perspektiv, kan dessa delar analyseras med olika resultat. 

 

 Maria, franska, åk. 6–9 

Trans

- 

aktion 

I texten 

- “How are persons named and 

referred to linguistically?” (Wodak 

2004, s 194-195) 

- “What traits, characteristics, 

qualities and features are attributed 

to them?” (ibid.) 

- “Are the respective utterances 

articulated overtly, are they even 

intensified or are they mitigated?” 

(ibid.). 

Meningsskapande i transaktionen 

Given bild, inflytandemässig 

inkluderande/exkluderande (ibid), 

gemenskapsbyggande, motiverande, 

inlärningens effektiviserande. 

 

1 

 

vissa delar får de vara med och påverka inkluderande 

Maria implementerar styrdokumentens 

krav på elevinflytande (exv. Lgr11, 13–

14). 

Jag försöker få dem att presentera en rätt 

som de äter hemma. Liksom tänker på att de 

har en annan bakgrund de flesta. Det är inte 

bara pizza och hamburgare. Det finns en 

massa andra rätter också. 

inkluderande 

Maria agerar i enlighet med Lgr11:s 

påstående under rubriken Värdegrund 

(Lgr11, s. 5): 

”Medvetenhet om det egna och delaktighet 

i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
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identitet som är viktig att utveckla 

tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och 

värderingar.” 

de funderade lite på det här med relationer, 

kärlek och så där. Det är ju det som upptar 

deras tankar. 

inkluderande 

lära sig tala om känslor på målspråket 

(Lgr11, s. 67) 

2 

 

[fråga: Om en elev lyfter handen för att dela 

med sig av en åsikt, ett önskemål, etc., 

hinner du då ta dig tid att lyssna på eleven?] 

Ja, om det är mitt i genomgång till exempel 

eller att de kommer på någonting då brukar 

jag be dem att vänta. Vi kan ta det senare då 

det är mer läge att prata, men jag brukar 

försöka verkligen lyssna, till exempel så har 

de haft som önskemål att arbeta med den här 

serien ”skam”.  Det började som att jag bara 

testade ett avsnitt och sen blev gruppen helt 

såld, alltså de tycker den är så spännande. 

Och då har de velat jobba med den här serien 

och det var inte min plan, men då ändrade 

jag om lite grann i mitt upplägg här så att vi 

har kunnat jobba lite grann med den serien. 

Det har de tyckt varit jätteroligt. 

Inkluderande 

Maria kan uppleva att elevernas förslag 

kommer på fel tid ibland. Men då ber hon 

eleven upprepa det när det passar bättre. 

Maria tar till sig elevernas förslag och 

försöker implementera det så mycket som 

möjligt. 

Maria ger en bild av eleven som 

kompetent (”till exempel så har dem haft 

som önskemål att arbeta med den här 

serien ”skam”.  […] det var inte min plan, 

men då ändrade jag om lite grann i mitt 

upplägg här så att vi har kunnat jobba lite 

grann med den serien”) 

så händer det ju saker som man måste ta och 

så glömmer man bort att fråga den där 

eleven, vad var det du tänkte på. Men om det 

är någonting som dem verkligen vill 

framföra då brukar de komma till mig igen. 

Inkluderande/exkluderande 

Maria tycker att vissa elever talar utifrån 

ett bekräftelsebehov. Andra elever har 

idéer som är genomtänkta. Eleverna som 

har en välgenomtänkt idé kommer 

insistera och komma till läraren efter 

lektionen. 

Ibland är det elever som är väldigt 

intresserade av grammatiska strukturer kan 

ibland snappa upp någonting jag säger. ”jag 

vill hålla på mer med det här”.  Men det är 

inte så många, men en del är vekligen 

duktiga och vill verkligen förstå dem 

grammatiska strukturerna. De flesta, där 

brukar det vara att man presenterar dem 

olika teman. Och så kan man fråga vilket 

tycker ni är roligast att arbeta med just 

nu? Och då kanske de väljer ”ja men vi vill 

jobba med fransktalande länder, Ja men då 

gör vi det så tar vi  det där med mode och 

utseende lite senare kanske. 

Inkluderande 

Maria tycker att några elever som 

verkligen är intresserade av ämnet kan 

komma upp med förslag om 

undervisningens innehåll. 

För de andra, tycker hon att man kan fråga 

de om de hellre vill arbeta med tema A 

eller B. 

[fråga: Finns det inplanerad tid för enskilt 

samtal där du har tid att fånga upp vilka 

punkter eleven helst skulle vilja diskutera 

inom ett givet arbetsområde?]  

Nä, inte riktigt. det är ganska mycket, pressat 

så där att. 

Exkluderande 

Maria har inte riktigt tid för enskilt samtal. 

De är rätt bekväma. Det här är årskurs 9 så 

de känner sig rätt bekväma med varandra. 

Sen kan jag uppleva att elever som har det 

Inkluderande 

Maria beskriver sina elever som fullt 

kapabla att delta i 
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lite svårare, andra språk att de kan tycka det 

är jobbigt med i början när man ska uttrycka 

nya ord och de skäms och skrattar lite. 

Men jag tycker vi har ett väldigt trevligt 

klimat och det är inte så någon är rädd. 

Lite blyg kan man ju vara. 

undervisningen: ”bekväma”, för ”elever 

som har det lite svårare” kan det vara så att 

de ”skäms och skrattar lite”, ”väldigt 

trevligt klimat”, ”det är inte så någon är 

rädd”, ”lite blyg kan man ju vara”. 

[fråga: Har du tips om hur man kan hjälpa 

eleverna att uttrycka sina åsikter? 

(intervjuer? enkäter? loggbok? annat?)] 

Där är något man behöver reflektera lite 

mera över. Man behöver organisera och 

inte det där spontana. VI har ju Teams där 

eleverna liksom lätt kan chatta med oss. Som 

att skriva frågor och så. Så det skulle man 

faktiskt kunna använda mer. Nu skulle jag 

gärna vilja ha idéer från er. Skulle ni kunna 

skriva till mig. Det kan man ju använda 

faktiskt. [Men använder du det?] Ja men det 

har inte funkat, men jag fick en idé nu. 

Inkluderande 

Maria vill gärna hitta på nya sätt att få 

eleverna att uttrycka sina åsikter. Hon 

anser att det är ett moment som, med 

fördel, planeras in. Hon funderar på att 

använda sig av digitala medier som de har 

på skolan (Teams). 

[fråga: Har du någon särskild idé eller 

aktivitet för att hjälpa barnen att uttrycka 

sina åsikter?] 

Nej, men jag kanske behöver jobba lite mer 

strukturerat med det. Faktiskt. […] Sen 

tycker jag ändå att läraren ska vara den som, 

det är ju ändå jag som har kunskaperna så 

och hmm, vissa delar får de vara med och 

påverka medans andra delar måste ju jag 

som professionell ha hand om. 

Inkluderande/exkluderande 

Maktrelationen: frågan om hur mycket 

inflytande eleverna kan utöva (”Sen tycker 

jag ändå att läraren ska vara den som, det 

är ju ändå jag som har kunskaperna så och 

hmm, vissa delar får dem vara med och 

påverka medans andra delar måste ju jag 

som professionell ha hand om”). 

Motivationer kämpar man med. En del är 

supermotiverade. Det är inga problem. 

Andra får man ju liksom hålla i handen 

verkligen. Vissa är helt självgående, eller 

liksom behöver väldigt lite hjälp av mig och 

då har jag ju tid för de här som tycker att det 

är ganska kämpigt. Det är möjligt att om de 

skulle få påverka ännu mer, att vissa 

skulle känna en ökad motivation. Jag tar 

till mig det verkligen. Ja men faktiskt. Det 

kan man ju alltid utveckla. 

Inkluderande/exkluderande 

Maktrelationen, elevinflytande och 

elevernas motivation. 

Maria upplever att de flesta av hennes 

elever har bra motivation. Men nu tänker 

hon att eleverna som saknar motivation 

skulle kanske kunna bli mer motiverade 

om de fick utöva mer elevinflytande.  

3 Jag menar ju att här finns det mat från hela 

världen. Och ibland så är de ju liksom dem 

man jobbar med: ganska stereotypt 

västerländskt. SÅ jag försöker få dem att 

presentera en rätt som de äter hemma. 

Liksom tänker på att dem har en annan 

bakgrund dem flesta. Det är inte bara pizza 

och hamburgare. Det finns en massa andra 

rätter också. Så jag tycker det är lite smalt 

läromedlen. Jag tycker det är lite smalt. 

Inkluderande 

Maria stirrar inte sig blind på det som 

föreslås i läromedlet. Hon förhåller sig 

kritiskt till läromedlet och ser gärna till att 

innehållet anpassas till eleverna. 

Vi pratade ju om det här med skam. De 

funderade lite på det här med relationer, 

kärlek och så där. Det är ju det som upptar 

deras tankar. Och då märkte jag att alla hade 

Inkluderande 

Maria ser gärna till att undervisningen är 

relaterbar för eleverna. Att det ämnet 
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liksom behov av att titta på det här och det är 

så spännande och så där. 

”fotbollspelare”, ”kändisar”, ”mode”, etc. 

skapar känslor och får eleverna att vilja 

dela med sig av sina åsikter. 

[fråga: Hur ofta känner du att önskemålet 

inte är värt att lägga på minnet? Kan du ge 

exempel?] 

Jo men till exempel när vi arbetar med 

artister så vill ju ofta de ha sin egen 

musikstil. Och det kan ju vara ganska så 

mycket sån här gangsterrap och liksom så 

där och då har jag styrt dem lite. Jag 

kanske gör listor med artister, med 

franskspråkiga artister.  Det finns ju, jag vill 

inte ha dem här grövsta texterna.  Utan nu 

kan vi försöka lära oss någonting annat då, 

eh, ah.  Det kan bli väldigt glorifierande av 

kriminalitet. […] Jag vill att det ska finnas 

ett budskap som jag ändå någonstans tycker 

är ok. 

 

[fråga: Om du känner att en elevs önskemål 

inte kan tillmötesgås i 

undervisningsinnehållet, brukar du då 

motivera ditt beslut för eleven?] 

Ja, men jag säger att ”nu kan vi försöka 

vidga våra vyer och kanske lära oss 

någonting annat och så”. Ja, nä, men 

liksom presentera lite annan musikstil. […] 

Men en del har ju liksom uttryckt önskemål 

och så har man försökt styra in det på något 

lite snällare. 

Exkluderande 

Deliberativa samtalet och 

konsensuskonceptet: Maria måste ändå 

kunna stå för undervisningens innehåll, 

speciellt när läraren vill arbeta fram en 

uppgift som är gemensam för hela klassen. 

Läraren upprepar verbet ”styra” som i att 

hon försöker styra så samtalet mynnar ut 

till något hon hellre vill ha. Då kan man 

ändå undra om det fortfarande är tal om 

deliberativt samtal… (Men skulle 

samtidigt kunna tänka att det som eleverna 

tar upp i det dialogiska klassrummet inte 

behöver vara något läraren står för – det är 

ett bra tillfälle för eleverna att dela med sig 

av sina intresseområden på ett ärligt sätt 

och få respons från läraren och resten av 

klassen). 

 

 

[fråga: Tycker du att det är möjligt för dig 

som lärare att, innan du planerar för ett 

arbetsområde, först ta reda på vad eleverna 

helst skulle vilja studera inom ett 

arbetsområde?] 

Nä, jag vet inte riktigt. Utan jag tittar lite 

Jag följer ju den här online materialitet som 

finns i ”Gleerups” och sedan kompletterar 

jag ju med egna, om vi jobbar tematiskt så 

väljer jag ut delar som passar in i det jag 

håller på med. Och då blir det ju liksom den 

grammatiska delen som finns där passar bra 

in och det är ju ingenting som riktigt de kan 

säga, nu behöver jag, nu vill vi jobba med 

det här. Men det är helt klart, man kan ju 

tänka på det här faktiskt. Mer än vad jag 

gör idag.   

[fråga: Har du planerat ett arbetsområde 

utifrån ett deliberativt samtal mellan 

eleverna?]  

Nej, Men jag känner nu att den här 

intervjun är väldigt givande. Jag känner 

faktiskt att i språkundervisningen kanske 

Exkluderande 

Maria har inte tänkt på att testa 

planeringen av ett arbetsområde utifrån ett 

deliberativt samtal. Men nu tänker hon att 

hon skulle vilja testa det. 
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man ska involvera dem ännu mer. […] 

man kan involvera dem ännu mer 

faktiskt. 

4 

 

till exempel så har de haft som önskemål att 

arbeta med den här serien ”skam”.  Det 

började som att jag bara testade ett avsnitt 

och sen blev gruppen helt såld, alltså de 

tycker sen är så spännande. Och då har de 

 velat jobba med den här serien och det var 

inte min plan, men då ändrade jag om lite 

grann i mitt upplägg här så att vi har kunnat 

jobba lite grann med den serien. Det har de 

tyckt varit jätteroligt. 

Inkluderande 

Maria tycker att eleverna kan ha idéer som 

är värda att implementera i 

undervisningen. 

Jag menar ju att här finns det mat från hela 

världen. Och ibland så är de ju liksom dem 

man jobbar med ganska stereotypt 

västerländskt. SÅ jag försöker få dem att 

presentera en rätt som de äter hemma. 

Liksom tänker på att de har en annan 

bakgrund än de flesta. Det är inte bara 

pizza och hamburgare. Det finns en massa 

andra rätter också. Så jag tycker det är lite 

smalt läromedlen. Jag tycker det är lite 

smalt. 

Inkluderande 

Maria bevisar att man kan ställa frågor på 

olika sätt för att låta eleverna tänka genom 

sina svar så det blir personligt (”så jag 

försöker få dem att presentera en rätt som 

dem äter hemma. Liksom tänker på att 

dem har en annan bakgrund än dem flesta. 

Det är inte bara pizza och hamburgare. Det 

finns en massa andra rätter också”). Maria 

ser det som självklart att eleverna ska 

kunna relatera till samtalsämnet. 

[fråga: När du får ett önskemål om 

undervisningens innehåll från en elev, hur 

ofta känner du att önskemålet kommer väga 

in i balansen när du planerar lektioner?]  

är det något som de uttrycker starkt som 

kring den här serien, då lägger jag om min 

undervisning. Och sedan så bara, får jag ta 

det jag tänkte göra, får jag ta i vår istället.   

inkluderande 

Maria har upplevt spontant deliberativt 

samtal (”är det något som dem uttrycker 

starkt som kring den här serien, då lägger 

jag om min undervisning. Och sedan så 

bara, får jag ta det jag tänkte göra, får jag 

ta i vår istället”). 

först känns det som att man måste jobba 

med ett litet basordförråd när man 

kommer in på ett nytt arbetsområde. […] 

Så det här med att uttrycka sina åsikter och 

lite längre fraser, det kommer ju lite senare i 

ett tematiskt område. När de har lärt sig 

grunden. 

Inkluderande med betoning på ”litet” 

Maria säger ”först känns det som att man 

måste jobba med ett litet basordförråd när 

man kommer in på ett nytt arbetsområde”. 

Se teoretiska ramverket (Scaffolding, osv.) 

 

 

Ulrika, franska, åk. 6-9  

1 

 

[fråga: Om en elev lyfter handen för att dela 

med sig av en åsikt, ett önskemål, etc., 

hinner du då ta dig tid att lyssna på eleven?] 

Såklart, det måste jag göra. Om en elev 

uttrycker vad de tänker eller känner, vi ger 

dem utrymme. […] elever ska ha påverkan 

i klassen. 

[…] Det är jätteviktigt med relation. På 

grund att jag jobbar extra med den, då får jag 

extra betyg också. På riktigt. Eleverna är 

Inkluderande 

Ulrikas sätt att vårda relationen till 

eleverna så att de ska känna 

sig ”bekväma” (som hon upprepar det 

många gånger under intervjun) är i 

enlighet med Läroplanens 

värdegrund: ”Skolan ska präglas av 

omsorg om individen, omtanke och 

generositet” (Lgr11, s. 7).  
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motiverade, så mycket. De gillar att komma 

till lektionen. Så det här är fantastiskt. 

[…] Om vi har en bekväm relation i 

klassrummet, då når eleverna målet utan 

problem. 

”varje elev har rätt att i skolan få 

utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Lgr11, s. 9) >> hon hävdar att hennes 

elever får bättre betyg och ökad motivation 

på grund av deras relation. 

[…] de bryr sig mer på andra ämnen, inte på 

franska. Ibland, men inte så ofta. Och jag 

kommer inte ihåg hur många gånger … jag 

kommer inte ihåg situationen då elever 

bryr sig och vill ta upp ämnen på 

arbetsområden, men vi är jättebekväma 

med varandra tillsammans. Så det är 

bekvämt. Det är bra. 

Exkluderande 

Eleverna uttrycker inte åsikter om 

undervisningens innehåll.  Ett citat ur 

läroplanen inleder denna rapport och 

understryker att det ingår i lärarens 

uppdrag att tillämpa elevinflytande över 

undervisningens innehåll (Lgy11, s. 8). 

Ulrika verkar tycka att det är helt ok att 

eleverna inte är engagerad i frågan om vad 

som studeras. Är det att Ulrika inte vet att 

elevinflytande finns med i alla 

styrdokument relevanta till grund- och 

gymnasielärare som något som bör 

tillämpas? Eller är det så att Ulrika själv 

inte tycker att det är viktigt? Detta gäller 

endast elevinflytande över 

undervisningens innehåll. Ulrika tillämpar 

annars mycket entusiastiskt elevinflytande 

i arbetssättet.  

Eleverna vet matriserna till exempel. 

Kunskapskraven. Det här är någonting som 

de vet om. Vi har mål, vi har grejer att göra. 

Vi har till exempel A, B, C, D vi har de här  

nivåer, vi ska jobba med läsförståelse 

skrivning och allt och allt och allt. Så de är 

jättemedvetna om vad som krävs. 

Inkluderande och exkluderande 

Lgr11: ”Skolan ska klargöra för elever och 

föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka 

krav skolan ställer […]. Att den enskilda 

skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll 

och arbetsformer är en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan” (Lgr11, s. 6).  

Ulrika talar om hur medvetna hennes 

elever är om målen och om hur de får 

utöva inflytande över arbetssätt. 

 

[fråga: Tycker du att det är möjligt för dig 

som lärare att, innan du planerar för ett 

arbetsområde, först ta reda på vad eleverna 

helst skulle vilja studera inom ett 

arbetsområde?] 

Nej, Nej. det är min planering. Du vet, de 

är olika och de har särskilda… Aa. Det är det 

jag måste veta: vilka elever och vilka 

diagnoser och vilka anpassningar som jag 

behöver.  Det är det som jag måste ta reda på 

och jag planerar enligt det här. 

Exkluderande 

Att eleverna utövar inflytande över just 

arbetssättet och inte undervisningens 

innehåll, förklaras utifrån Ulrikas tro att 

hon är den enda som är kvalificerad för att 

välja innehåll. Läroplanens syn på detta är 

att kunskap är ett komplext begrepp vars 

innebörd bör diskuteras fram: ”Skolans 

uppdrag att främja lärande förutsätter en 

aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp […] Kunskap är inget 

entydigt begrepp. Kunskap kommer till 

uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – 
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som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på 

[…] skapa ett lärande där dessa former 

balanseras och blir till en helhet” (Lgr11, 

s. 10). I denna studie lägger jag vikt på 

begreppet ”förståelse” som syftar på hur 

eleverna internaliserar fakta som 

presenteras till dem genom att sätta det i 

relation med egna erfarenheter. Detta 

understryker vikten av att diskutera fram 

valet av undervisningens innehåll 

tillsammans med eleverna. 

Vidare, hävdar Lgr11 att ”Undervisningen 

ska […] främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt 

i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter” (s. 6). Vidare, innebär detta 

naturligtvis att, i klassrummet kommer 

olika åsikter få uttryck och då är målet inte 

att nå en konsensus. Utan står läroplanen 

för diskussionen som demokratiskt 

verktyg, även när det kommer till de mest 

kontroversiella ämnen 

(exv. ”främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser” - Lgr11, s. 

5). Allmänt ”[ska skolan] vara öppen för 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram.  Den ska framhålla betydelsen 

av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana” (Lgr11, s. 6). 

Slutligen hävdar läroplanen att, rent 

konkret, ska ”undervisningen […] 

bedrivas i demokratiska arbetsformer”. 

2 

 

Om en elev uttrycker vad de tänker eller 

känner, vi ger dem utrymme. Det skapar 

jättebra förhållande i klassrummet.  

Inkluderande 

Ulrika tycker att det är viktigt att lyssna till 

eleverna. För henne är det en viktig del av 

gemenskapsbyggande. 

[fråga: Vad är det som kan göra att du inte 

lyckas ta dig tid att göra det?]  

Ibland är eleverna stressade för mycket, när 

vi har prov till exempel och de kommer med 

frågor. […] Eleverna får kontakta mig efter 

lektionen. 

Exkluderande 

Innan ett prov, upplever Ulrika att 

eleverna ofta är väldigt stressade. Ulrika 

upplever det stresspåverkade elever delar 

med sig av som mindre relevant. Då tar 

hon det helst utanför lektionstid. 

De uttrycker sig själva, vi har utrymme 

och jag har jättebra relation med mina 

elever […] Därför det är så lätt för mig att 

nå dem. Jag vet att det är svårt att få deras 

uppmärksamhet och själva har de så mycket 

utrymme. De får spontant säga vad de tycker 

så klart.   

Inkluderande 

Ulrika beskriver ett väldigt tillåtande 

klimat på hennes lektioner där eleverna 

får ”spontant säga vad de tycker”. 

 

 

”vi är jättebekväma med varandra 

tillsammans” 

[…] ”så det är bekvämt” 

Inkluderande? 

Ulrika berättar hur eleverna talar om vad 

som helst på Whatsapp (jag fick se 
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[…] ”vi är så bekväma med varandra” 

[…] jag har jättebra relation med mina 

elever 

[…] vi har ju en speciell relation i 

klassrummet 

[…] det skapar jättebra förhållande i 

klassrummet 

[…] så för att hjälpa dem lära sig på ett bra 

sätt, är det ett förhållande jag vill ha med 

dem 

[…] vi har jättebra förhållande i 

klassrummet 

[…] mitt syfte är att jobba med förhållandet 

 

[…] Vad jag gör är att mina elever har en 

grupp på Whatsapp, i varje klass.  Och vi 

pratar om allt. Vi diskuterar allt. Jag hälsar 

på under helgerna frågar vad vi ska göra. Jag 

har en Watsapp grupp med mina 

mentorelever och mina lektioner. Det tycker 

jag är bra. Vi frågar varandra. Det är daglig 

kontakt. 

 

[…] jag lyckas skapa miljö för elever att 

uttrycka sig. Det är jätteviktigt. 

 

[…] Eleverna är motiverade, så mycket. De 

gillar att komma till lektionen. Så det här är 

fantastiskt. 

 

[…]de vill inte säga på grund av att de inte 

vill göra läraren illa 

samtalet, det fördes på svenska för det 

mesta, med mycket familjär ton och 

många emojis). Om de är så bekväma med 

varandra, hur kommer det sig att eleverna 

inte uttrycker någon åsikt om 

undervisningens innehåll alls? För 

bekväma för att ifrågasätta? Rädda att 

uttrycka något som skulle riskera att bryta 

den bekväma stämningen? Att hon 

säger ”de vill inte säga på grund av att de 

inte vill göra läraren illa” kan bekräfta 

denna hypotes. 

De är så blyga, det går inte att tvinga dem. 

Sådana elever sitter jag en och en, sitter 

och pratar lite med dem men jag gillar att 

bryta isen. Jag lyssnar på dem. Jag visar 

stor respekt om de inte vågar. Men vi har 

målet som vi måste nå. Och att uttal och 

läsa är en del också. 

Inkluderande 

Även fast elevinflytande över 

undervisningens innehåll inte verkar 

tillämpas, är det uppenbart att Ulrika 

lägger stor vikt vid gemenskapsbyggandet. 

vi har stort självförtroende tillsammans att 

de kan ha rätt säga det de vill säga. […] Så 

det är enkät som vi brukar göra hela tiden. 

Vi gör det 3 gånger per termin och inget 

annat. 

Inkluderande/exkluderande 

Villkor till elevinflytande över 

undervisningens innehåll kan finnas på 

denna skola på ett systematiserat sätt. Men 

det är oklart om just dessa enkäter ber 

eleverna om sina åsikter gällande just 

undervisningens innehåll. Om det skulle 

vara så, undra man även om önskemål 

skulle implementeras. 

Att eleven själv ska veta att, jag behöver inte 

övertyga, men jag ska visa varför det här kan 

vi inte göra med anledning 1. 2. och 3.  

Eleven ska inte tänka ok hon har inte tagit 

mig seriös. Så det är därför. Ja. Det går inte. 

Och det är därför. Jag sitter och diskuterar 

Inkluderande 

Hur Ulrika arbetar för att 

gemenskapsbygga (ser till att eleven 

känner att hon tar hen på allvar). 
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med eleven och även svarar framför hela 

klassen. 

[…] Det är jätteviktigt med relation. På 

grund att jag jobbar extra med den, då får jag 

extra betyg också. På riktigt. Eleverna är 

motiverade, så mycket. De gillar att komma 

till lektionen. Så det här är fantastiskt. 

[…] Om vi har en bekväm relation i 

klassrummet, då når eleverna målet utan 

problem. 

Och vilka resultat hon känner att hon får: 

enligt henne får eleverna bättre betyg och 

är mer motiverade. 

Eleverna vet matriserna till exempel. 

Kunskapskraven. Det här är någonting som 

de vet om. Vi har mål, vi har grejer att göra. 

Vi har till exempel A, B, C, D vi har de här  

nivåer, vi ska jobba med läsförståelse 

skrivning och allt och allt och allt. Så de är 

jättemedvetna om vad som krävs. Så om 

de har någonting som inte går i den här 

vägen, då förklarar jag bara vi måste göra så 

här för att det kommer påverka dina betyg, 

men det här går inte att göra. Vi har brist 

med tiden vi hinner inte. Vi brukar sitta och 

säga till dem och förklara varför vi har en 

sådan diskussion tillsammans. De ska inte 

känna att jag kör över dem. Utan jag styr 

mina lektioner, det är jag som pratar med 

eleven, men de har utrymme också att säga 

vad de vill. 

Inkluderande 

Ulrika beskriver eleverna som ansvarsfulla 

och väl medvetna om det som krävs av 

dem för varje bokstavsbetyg. Hon ser 

eleverna som kompetenta. 

 

Jag delar mina tankar med den här 

eleven. Så. Att eleven själv ska veta att, jag 

behöver inte övertyga, men jag ska visa 

varför det här kan vi inte göra med anledning 

1. 2. och 3.  Eleven ska inte tänka ok hon har 

inte tagit mig seriös. Så det är därför. Ja. Det 

går inte. Och det är därför. Jag sitter och 

diskuterar med eleven och även svarar 

framför hela klassen. 

Inkluderande 

Den första meningen säger att Ulrika ser 

varje elev som en individ (hon för enskilda 

samtal med dem). Sedan ser hon eleven 

som en kompetent individ som hon kan 

dela sina tankar med. ”Jag behöver inte 

övertyga” betyder både att hon förstår att, 

när hon har förklarat, det är ok om eleven 

inte har ändrat sig. Han har rätt till sina 

egna tankar. Det betyder också att det är 

hon som har makten och vare sig eleven 

blir övertygad eller inte, så är det ändå hon 

som har det exekutiva makten. 

Om det finns elever som inte gillar dig, han 

eller hon kommer ge dig stor huvudvärk. De 

behöver inte gilla mig, det är säkert vissa 

som inte gillar mig. Men de har respekt i alla 

fall. Det är jätteviktigt. 

Inkluderande 

Ulrika gemenskapsbygger men det 

viktigaste är att eleverna visar respekt 

(”Om det finns elever som inte gillar dig, 

han eller hon kommer ge dig stor 

huvudvärk. De behöver inte gilla mig, det 

är säkert vissa som inte gillar mig. Men 

dem har respekt i alla fall. Det är 

jätteviktigt.”). 

3 I slutet av lektionen. När vi är klara med hela 

planering och grejer. Det är den bästa tiden 

[för att ta tid och lyssna på en elevs förslag 

gällande undervisningens innehåll]. 

Inkluderande 

… att Ulrika lyssnar på elevens förslag. 

Exkluderande 
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… att det ska helst inte ta plats under 

lektionen. 

Man vill inte lära sig allt såklart och vi kan 

inte följa vad de vill hela tiden så. Det är 

oss som planerar lektionerna enligt deras 

förmågor så de får lära sig orden som de 

använder till vardags. Språket som de 

använder ofta. Men tänk om de åker till 

Frankrike till exempel eller jobbar i 

framtiden med någon som pratar franska, ska 

dem bara prata om vad de gillar och inte 

gillar? De ska jobba med olika grejer, med 

recept om det handlar om mat till 

exempel. 

Exkluderande 

Det är viktigt för Ulrika att eleverna även 

lär sig ord som är mindre relevanta för 

dem. Hon tycker att det är viktigt att förse 

eleverna med dessa ord i fall de skulle råka 

behöva dem i framtiden.27 

Jag ändrar inte mina planeringar. Exkluderande 

För Ulrika, ska undervisningens innehåll 

inte utsättas för förändringar. 

Vi har brist med tiden vi hinner inte.  Exkluderande 

Ulrika talar om tidsbrist som hinder till 

tillämpande av elevinflytande. 

De ska inte känna att jag kör över dem. 

Utan jag styr mina lektioner, det är jag som 

pratar med eleven, men de har utrymme 

också att säga vad de vill. 

Inkluderande/exkluderande 

Maktbalansen i relationen elev-lärare: 

Ulrika är bekväm med sin roll som ledare i 

klassrummet. Eleverna får bl.a. föreslå 

olika arbetssätt. Men de engageras inte 

innehållsvalet. 
[fråga: Tycker du att det är möjligt för dig som 

lärare att, innan du planerar för ett arbetsområde, 

först ta reda på vad eleverna helst skulle vilja 

studera inom ett arbetsområde?] 

Nej, Nej. det är min planering. Du vet, de är 

olika och de har särskilda… Aa. Det är det jag 

måste veta: vilka elever och vilka diagnoser 

och vilka anpassningar som jag behöver.  Det 

är som jag måste ta reda på och jag planerar 

enligt det här.  Men att planera helt efter deras 

vilja, nej det går inte. Annars är det dem som 

planerar mina lektioner. 

Exkluderande 

På denna nivå av Shiers modell har Ulrika 

en exkluderande attityd (”Nej, Nej. det är 

min planering. Du vet, de är olika och de 

har särskilda… Aa. Det är det jag måste 

veta: vilka elever och vilka diagnoser och 

vilka anpassningar som jag behöver.  Det 

är som jag måste ta reda på och jag 

planerar enligt det här.  Men att planera 

helt efter deras vilja, nej det går inte. 

Annars är det dem som planerar mina 

lektioner”). 
[fråga: Skulle det vara möjligt för dig som lärare 

att sätta dig ner med en klass och planera 

kommande arbetsområde tillsammans med 

eleverna?] 

[skrattar] Nej. För kvalitets syfte vill jag ha det 

här på det här sättet. 

Exkluderande 

På denna nivå av Shiers modell, har Ulrika 

en exkluderande attityd (”[fråga: Skulle 

det vara möjligt för dig som lärare att sätta 

dig ner med en klass och planera 

kommande arbetsområde tillsammans med 

eleverna?] 

 
27 Är recept och matlagning något som finns bland en elevs intresseområde, så kommer det komma upp när 

eleven berättar om vad hen bryr sig om inom arbetsområdet ”mat”. Finns matlagning inte bland en elevs 

intresseområden, så är det tveksamt att hen kommer behöva laga mat i en professionell miljö i Frankrike. I 

framtiden, om eleven plötsligt råkar behöva utöka sitt ordförråd i matlagningsområdet, har eleven en positiv 

självbild som andraspråkstalare, så kommer eleven ta reda på orden hen behöver och använda sina strategier 

för att förstå (”recept” översätts till ”recette” på franska, det är ju inte så svårt att förstå om man har 

självförtroende och bra strategier). 
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[skrattar] Nej. Ur kvalitetssyfte vill jag ha 

det här på det här sättet.”). 

4 [fråga: Hur ofta känner du att önskemålet 

inte är värt att lägga på minnet? Kan du ge 

exempel?] 

Om det är så. Jag delar mina tankar med den 

här eleven. Så. Att eleven själv ska veta att, 

jag behöver inte övertyga, men jag ska visa 

varför det här kan vi inte göra med 

anledning 1. 2. och 3.  Eleven ska inte tänka 

ok hon har inte tagit mig seriös. Så det är 

därför. Ja. Det går inte. Och det är därför. 

Jag sitter och diskuterar med eleven och 

även svarar framför hela klassen. 

Inkluderande 

Även när det kommer till önskemål som 

inte går att förverkliga, ser Ulrika till att 

eleven får en chans att förstå varför. Ulrika 

förklarar för eleven och för hela klassen 

varför önskemålet inte kan förverkligas. 

jag brukar ta elever ute då och då. Här 

omkring skolan ha diskussion, förklara vad 

som står där, går till galleriet, vad gör 

människor och vi pratar. Det är syftet: jag 

vill att dem ska prata. Det är inte meningen 

att dem ska sitta med meningar, med ord de 

ska lära sig. 

Inkluderande 

Ulrika är säkert den som kommer närmast 

det Palmér menade med ”meningsfullt 

sammanhang”. Hon placerar också 

begreppet i diskussionen. 

[fråga: Inom ett arbetsområde, hur mycket 

lektionstid avsätter du för dialog i 

klassrummet där eleverna får uttrycka egna 

åsikter, diskutera intresseområde?] 

Det här är inget som jag planerar, faktiskt, 

men det kommer under lektionerna. 

Inkluderande 

Från exemplen Ulrika även anger efter 

denna mening, förstår man att det 

dialogiska förekommer mycket i hennes 

lektioner. 

Elevinflytande det har så mycket att göra 

med elevmotivation. Om en elev vill säga 

någonting och jag bara… visar inte ens 

respekt för vad de säger och om vad de vill 

göra, kommer de tappa deras intresse. Och 

det kommer påverka deras motivation. Men 

om de känner att jag har utrymme att 

prata, ”jag har utrymme att säga vad jag 

vill”: ”Jag vill… ”, ”kan vi planera på ett 

sätt…?”. ”Aa, såklart, vi kommer kolla på 

schemat och se…”. Så det här, absolut, det 

reflekterar att jag får tillbaka motivation, 

deras arbetssätt är olika. Det här är ingenting 

som man ska kompromissa. 

Inkluderande 

Ulrika säger att sambandet mellan 

elevmotivation och elevinflytande är 

självklart.  Detta präglar hennes arbetssätt. 

 

Eva, franska, åk 6-9 

1 

 

”För de kan också spela olika roller. De kan 

också dölja. De kan också hålla inne med 

känslor”. Sedan fortsätter läraren och 

berättar om hur hon gjorde för att låta en 

elev känna sig tryggare. 

”så har eleven rätt till många saker. Bland 

annat att göra sin röst hörd, att få inflytande 

Inkluderande 

Eva har i åtanke läroplanens krav på att 

eleverna ska: 

- lära sig tala om känslor på 

målspråket (Lgr11, s. 67)  

- ”tilltro till sin språkliga förmåga” 

(lgr11, s. 7) 

- ”trygghet” (ibid., s. 9) 
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att känna sig trygg att ha tilltro till sin egen 

kunskap” 
- ”inflytande” (ibid., s. 13-14) 

”uppdrag” 

 

Inkluderande 

Eva underkastar sig styrdokumentets krav. 

Denna mening avslutas med 

ett ”definitivt”. 

”det är ett måste egentligen” (svar till 

frågan ”Om en elev lyfter handen för att dela 

med sig av en åsikt, ett önskemål, etc., 

hinner du då ta dig tid att lyssna på 

eleven?”). 

Inkluderande 

Eva har en stark medvetenhet över lärarens 

uppdrag att lyssna på eleven 

”Det handlar hela tiden om att se elevens 

bästa. Och förstå de förutsättningar vi har. 

Och ta det som någonting nödvändigt för att 

se och uppmärksamma eleven i tid” 

Inkluderande 

Barnets bästa (FN:s barnkonvention). 

2 

 

Språkligt, nämns eleven med ord 

såsom ”eleven”, ”de andra också”, ”hela 

gruppen”, ”Elever är otroligt olika”  

 

Inkluderande 

Eva tänker på eleven som individ, eleven i 

relation med gruppen och gruppen i sig. 

Ser de som unika individer (betonas med 

adverbet ”otroligt”). 

”För de kan också spela olika roller. De kan 

också dölja. De kan också hålla inne med 

känslor”. Sedan kastar läraren sig i en lång 

och spännande berättelse om hur hon gjorde 

för att låta en elev känna sig tryggare. 

 

Inkluderande 

Eva är medveten om denna utmaning, 

markerad med anaforen ”de kan också” 

(Elevernas känslor som inte uttrycks men 

borde uttryckas enligt läroplanen, teorier 

om ansiktet). 

Eva övervinner hindret genom 

gemenskapsbyggande. 

”Jag ser aldrig hinder. Men det är väldigt 

tacksamt om man har en riktig bra relation 

till eleverna. Det är A och O. Har du ingen 

bra relation… då når du aldrig eleverna. Och 

jag jobbar otroligt mycket på det” 

Inkluderande 

Om gemenskapsbyggande säger Eva: ”Jag 

ser aldrig hinder. Men det är väldigt 

tacksamt om man har en riktig bra relation 

till eleverna. Det är A och O. Har du ingen 

bra relation… då når du aldrig eleverna. 

Och jag jobbar otroligt mycket på det” 

”så har eleven rätt till många saker. Bland 

annat att göra sin röst hörd, att få inflytande 

att känna sig trygg att ha tilltro till sin egen 

kunskap” 

Inkluderande.  

Respekterar elevens rätt (”så har eleven 

rätt till många saker. Bland annat att göra 

sin röst hörd, att få inflytande att känna sig 

trygg att ha tilltro till sin egen kunskap”). 

”Det är viktigt att få utrymme och plats att få 

prata och dela med sig så att de andra också 

får höra vad de säger och om de har 

någonting intressant, så är det bara roligt att 

för hela gruppen att ta del av” 

Inkluderande: 

Det återkommande verbet ”att få” visar att 

under Evas lektioner har eleverna överlag 

underkastat sig lärarens auktoritet. Läraren 

understryker sin makt över eleverna. 

Samtidigt visar hon att hon är medveten 

om det att, inte lyssna till eleven skulle 

vara maktmissbruk från hennes sida. 

”om de har någonting intressant” säger att 

Eva tror på elevernas förmåga att tänka 

och medföra egna och för hela klassen 

berikande budskap. 
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När tidsbrist gör att läraren inte hinner 

lyssna på en elevs åsikt: ”Då får man be om 

ursäkt och så får man säga att man ska 

hjälpas åt att komma ihåg att ”ja vi kan titta 

på en annan tid då vi kan prata”” 

Inkluderande: 

Eva adresserar eleverna med respekt (”Då 

får man be om ursäkt och så får man säga 

att man ska hjälpas åt att komma ihåg”…). 

Eleven ska höras. Tidsbrist kan 

övervinnas. 

 

”För de är i en ålder där mycket är känsligt 

de är identitetssökare och de behöver 

egentligen har någon som verkligen ser och 

uppmärksammar”  

Inkluderande trots föränderlighet: 

För Eva, förändras eleverna snabbt och det 

är en del av deras utveckling. För att de är 

i denna fas så behöver de ”någon som 

verkligen ser och uppmärksammar”. 

”Och ibland kan man skanna av sina elever 

och ibland kan man missa vissa saker. Och 

då får man vara öppen mot eleverna och 

säga ”jag är inte mer än en människa och 

ibland har jag en stressig dag och jag ser inte 

allt, så ni behöver hjälpa mig att se vissa 

saker” 

Inkluderande 

Utmaning enligt Eva: Eleverna = 

komplexa och svårlästa individer 

Lösning enligt Eva: Läraren = inte mer än 

en människa, teori om ansiktet för att 

gemenskapsbygga.  

”Men jag måste också säga att vissa elever är 

otroligt osäkra. Det spelar ingen roll hur 

mycket man försöker betrygga de i sin egen 

kunskap så finns det alltid saker som skaver”  

Exkluderande 

Ibland, konstaterar Eva, misslyckas läraren 

att nå/motivera en elev. Hon delar med sig 

av ett exempel från hennes erfarenhet. 

”Och jag är både handledare, jag är coach, 

jag spelar många olika roller som lärare. Och 

jag är bland annat inlyssnande också.” 

”en lärare måste vara alltid omsorgsfull. 

Man ska vara en skådespelare. Man ska vara 

en poker face. Man ska vara en mamma, 

man ska vara en polis. Man intar, man inklär 

sig otroligt så många olika roller.” 

Inkluderande 

En utmaning som går att övervinna enligt 

Eva = Höga krav på lärarens prestation 

”Så det beror väldigt mycket på eleven själv 

och på elevens villkor. Det går inte på 

lärarens villkor alla gånger”.  

Inkluderande: 

Evas sätt att positionera läraren i 

maktrelationen: ”Så det beror väldigt 

mycket på eleven själv och på elevens 

villkor. Det går inte på lärarens villkor alla 

gånger”. 

 Inkluderande: 

Eva är en uppmärksam lärare som har 

ögon och öron för detaljer även innan 

lektionen börjar (”det finns många elever 

som fångar upp en innan man kliver in på 

lektion. […] då är man förberedd innan de 

kliver in. Okej, den här och den här och 

den här ska ha hjälp med detta”) = 

förutsättning till inkluderandet 

”En del kan prata ut direkt på plats. Andra 

föredrar att få egen tid med läraren. Och då 

känner de att de kan vara öppnare och 

tydligare med vad de vill eller vad har att 

säga”  

Inkluderande: 

Förutsättning till elevinflytande = den 

organisatoriska aspekten, olika elever har 

det olika lätt att uttrycka sig. Enligt Eva 

ska läraren åtgärda detta genom att se till 

att de som har det svårt att uttrycka sig får 

rätt förutsättningar att göra det. 
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”När vi får åk 7, då blir det ju precis som åk 

6. Det är inte samma elever som går 

tillsammans, utan det blir elever från olika 

skolor. Och då är alla väldigt nya för 

varandra. De är lika nya för mig som de är 

nya för varandra. Och det är klart att man är 

lite blyg. Och man är försiktig, och man 

vågar inte. MEN det om att svetsa gruppen 

och få den här familjära tonen. Vi ÄR här 

tillsammans. Det är VI. Att skapa det här VI. 

Och det kan gå till och med en termin innan 

alla vet vad alla heter. Men det gäller att 

jobba stenhårt på massa samarbetsövningar” 

Inkluderande: 

Gemenskapsbygga: Eva har verkligen 

jobbat på sin relation till eleverna. För 

henne är det självklart att elever kan vara 

blyga och passiva i början, när hon träffar 

de i åk 6. Men det är sedan normen för 

henne att elever sedan kommer känna sig 

väldigt bekväma med henne som lärare 

och med sina klasskamrater. 

”Och, jag kan säga om den här tjejen, alltid 

när jag sökte ögonkontakt, så var det direkt 

sänkt huvudet. Man ville inte riktigt möta 

blicken för man var så rädd för att få någon 

fråga som tog lite längre tid att besvara och 

om det tar tid så hamnar man plötsligt i en 

knepig situation så vet man att alla blickar på 

sig … många, många olika parametrar och 

behov. Jag kan faktiskt säga att NU så svarar 

faktiskt tjejen på frågor. Och får den tiden 

för att besvara. Jag säger alltid till mina 

elever: ”om du får en fråga av mig, så är det 

DU som äger frågan. Det är ingen annan i 

gruppen som får ordet förutom DU. Och vi 

kan vänta hur länge som helst. DU får bara 

tänka djupt. Det spelar ingen roll hur svaret 

blir. Det kan vara intressant för någon annan 

som har tänkt samma sak. Och så rullar det. 

Och det är klart att ibland. Så låter jag bli att 

fråga just den här tjejen. Jag läser av när det 

passar och när det inte passar. Jag måste 

också vara klar och vaken så” 

Inkluderande 

Eva ger ett exempel från en av klasserna 

hon undervisar för nuvarande: ”Man ville 

inte riktigt möta blicken för man var så 

rädd för att få någon fråga som tog lite 

längre tid att besvara och om det tar tid så 

hamnar man plötsligt i en knepig situation 

så vet man att alla blickar på sig … många, 

många olika parametrar och behov. Jag 

kan faktiskt säga att NU så svarar faktiskt 

tjejen på frågor. Och får den tiden för att 

besvara. Jag säger alltid till mina 

elever: ”om du får en fråga av mig, så är 

det DU som äger frågan. Det är ingen 

annan i gruppen som får ordet förutom 

DU. Och vi kan vänta hur länge som helst. 

[…] Det spelar ingen roll hur svaret blir. 

Det kan vara intressant för någon annan 

som har tänkt samma sak. Och så rullar 

det. Och det är klart att ibland. Så låter jag 

bli att fråga just den här tjejen. Jag läser av 

när det passar och när det inte passar”. 

”Alltså det är en balansgång. I slutändan så 

är det ju jag som ska bestämma. Jag har ju 

den rätten. Och eleven har lika mycket rätt 

egentligen att önska och säga. Men, jag har 

flera elever att anpassa mig till. Det är klart 

att jag tar med. Men jag måste anpassa 

undervisningen efter elevunderlaget. Jag 

måste även tänka på eleven som har NPF. 

Jag måste tänka på eleven som har 

individuella anpassningar. Så många saker 

jag måste ha i åtanke när jag planerar 

arbetsområde” 

Inkluderande/ Exkluderande: 

Lärarens plats i maktrelationen enligt 

Eva: ”Alltså det är en balansgång. I 

slutändan så är det ju jag som ska 

bestämma. Jag har ju den rätten. Och 

eleven har lika mycket rätt egentligen att 

önska och säga. Men, jag har flera elever 

att anpassa mig till. Det är klart att jag tar 

med. Men jag måste anpassa 

undervisningen efter elevunderlaget. Jag 

måste även tänka på eleven som har NPF. 

Jag måste tänka på eleven som har 

individuella anpassningar. Så många saker 

jag måste ha i åtanke när jag planerar 

arbetsområde” 

3 

 

”Alltså tidsfaktorn, det är något vi alla 

brottas med. Det är verkligen inte så lätt att 

verkligen ta sig tid att sätta sig ner med varje 

enskild elev. Det går att uppmärksamma 

Inkluderande  

trots utmaningar 

Tidsbrist: Eva kompenserar för tidsbrist 

genom att vara så uppmärksam som 
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eleverna. Jag försöker göra det på 

lektionerna. Jag är alltid närvarande på 

lektionen.”; 

”Och, ibland, om man är klar och vaken 

själv, så ser man egentligen vilka elever man 

möter. Och då kan man se varje elevs behov. 

Har man inte den kunskapen är det svårt. Det 

är jättesvårt att skanna av eleven.” 

möjligt under lektionerna och tack vare sin 

erfarenhet som gör att hon förstår eleverna 

bättre. 

”Ingenting är omöjlig. Men det är klart att 

det finns … uh… det finns olika vägar att ta 

sig fram till kunskapen. Det beror på vad 

eleven säger […]. Jag är väldigt mycket för 

att prova på. Det måste man ju. Man måste 

våga” 

Inkluderande: 

Eva är mycket för att variera innehåll och 

omsätta nya idéer. 

”så är det bara roligt för hela gruppen att ta 

del av” 

Inkluderande: 

För Eva ska undervisningen gärna vara 

livlig och kul för eleverna. 

”Är det tajt mellan lektionerna och vi 

behöver till exempel fixa saker som bara 

uppkommer just i stunden. Oväntade 

situationer” 

Inkluderande/Exkluderande: 

Evas undervisningsinnehåll är en flexibel 

anpassningsbar sak. Samtidigt är det också 

en tidspressad sak. 

” Jag har väldigt svårt för att vara bunden till 

en och samma läromedel. Jag är en person 

som älskar variation. Jag tröttnar snabbt på 

mig själv. Jag gillar innovativa grejer. Jag 

gillar nytt. Där jag känner att: ”Wow, det här 

är utmanande både för mig och för 

eleverna”” 

Inkluderande: 

Evas undervisningsinnehåll styrs inte av 

läromedel. 

4 

 

”Jag ser aldrig hinder. Men det är väldigt 

tacksamt om man har en riktig bra relation 

till eleverna. Det är A och O. Har du ingen 

bra relation… då når du aldrig eleverna. Och 

jag jobbar otroligt mycket på det” 

Inkluderande  

Eva uttrycker att gemenskapsbyggande är 

en förutsättning för tillämpning av 

elevinflytande (för eleverna att vilja 

uttrycka sig själva som när ett önskemål 

ska förvekligas). 

”så har eleven rätt till många saker. Bland 

annat att göra sin röst hörd, att få inflytande” 

Inkluderande 

Eva påstår att eleverna har rätt till 

inflytande över undervisningens innehåll 

”Men de flesta som känner sig trygga är de 

som oftast stannar lite övertid för att de vill 

verkligen prata”  

Exkluderande 

Eva sorterar eleverna i två kategorier. 

Detta kommer särskilt fram genom 

användning av adverbet ”verkligen”: det 

finns de som kommer uttrycka idéer bara 

för att (bekräftelsebehov? Driva tiden?) 

och elever som vill påverka och har ett 

genuint intresse i undervisningen. 

”Jag ser en skillnad mellan elever som går i 

sexan och elever som går i nian. Elever som 

går i sexan är mer frågvisa. De frågar, de är 

nyfikna. Niorna, de frågar ibland men inte 

lika ofta för att nu är de så otroligt bekväma. 

De har haft mig i fyra år snart. Inte alla men 

en del. Och de litar på att vi fixar det här 

tillsammans så att säga. Så, synpunkter har 

Inkluderande/Exkluderande 

Eva talar om elevernas spontaneitet när det 

kommer till inflytande över 

undervisningens innehåll (åldersskillnad): 

enligt henne har eleverna i sexan fler 

spontana åsikter och frågor än elever i 

nian. 



 

20 

 

de men inte i samma omfattning som 

sexorna eller sjuorna” 

[fråga: upplever du att de vill dela med sig 

av sina åsikter och intresseområde?] ”Det är 

klart att de vill. Det beror på väldigt mycket 

om vad vi gör och vad vi jobbar med”. 

Inkluderande 

För Eva är det självklart att eleverna VILL 

dela med sig av åsikter och 

intresseområde. MEN det beror på 

undervisningens innehåll och arbetssätt. 

Underförstått att så länge eleverna är 

nöjda, kan det vara så att de har färre 

åsikter och önskemål att dela med sig av. 

”elever ville jobba med filmer. Men jag har 

förklarat för de att filmer. Jag förstår att de 

är kulturbärande. Men, det ska finnas ett 

syfte med att se en film. […] I år har jobbat 

med korta filmer. […] Eleverna har 

grupperats, De har bara sett ett kort klipp. 

[…]. Det de ska, ja, prata lite kring vad de 

ser. Och skriva olika avslut. […]. Sedan har 

de gått runt i klassen och läst varandras 

olika avslut. […] Sedan fick de se att alla 

skriver olika. […]. Och sedan fick de se på 

slutet på filmen”. 

Inkluderande 

Eva finner inte alltid elevernas idéer 

lämpliga. Men detta är en utmaning som 

går att övervinna: Läraren vill gärna låta 

eleverna ha inflytande över 

undervisningens innehåll. Även om hon 

först tycker att deras första idé inte är 

särskilt lämplig. I sådana fall, förklarar 

hon varför, sedan arbetar hon kring 

elevernas ursprungsidé för att göra den till 

en lärorik uppgift. 

”Så har ni något, funderar ni på något, kom 

gärna fram, tala om för mig”. 

Inkluderande 

I regel, vill Eva att eleverna ska känna att 

undervisningens innehåll är deras att 

påverka. 
Den här planeringen har jag samspråkat med 

eleverna. I början av terminen så har jag sagt 

att ”Nu går ni till exempel i årskurs 6, låt oss 

säga, och det finns en del saker som ni behöver 

kunna och lära er, och vi ska försöka planera det 

tillsammans: Vad vill ni? Vad skulle ni vilja? 

Vad skulle NI vilja lära er?. ”Ja vi vill lära oss 

det här och det här och det här”. ”Ja. Hur ska vi 

lära oss det här?” Och ”vilka verktyg ska vi 

använda oss av?”. Jag sa: ”Jag kommer vänta 

med att dela upp böckerna. Ni ska inte få de. Det 

är inte det första ni får. Utan om ni ska göra det 

här så kan ni faktiskt göra det utan boken”. Och 

det tyckte de var en god idé. Och så stegvis 

försökte vi hitta andra vägar andra medel och jag 

har en del elever som har läs- och 

skrivsvårigheter som jag har fått veta om. Och 

det kan vara bra att vi börjar lära oss språket utan 

att behöva fastna från start i en massa hinder. 

Utan vi släpper allt så att eleverna kan känna sig 

trygga 

 

Jag har väldigt svårt för att vara bunden till en 

och samma läromedel. Jag är en person som 

älskar variation. Jag tröttnar snabbt på mig själv. 

Jag gillar innovativa grejer. Jag gillar nytt. Där 

jag känner att: ”Wow, det här är utmanande både 

för mig och för eleverna”. Och det är ingenting 

som jag bara tar så fort jag har hittat. Och det är 

någonting som får ligga och jäsa. Hos mig först 

där jag känner OK, det här är något jag kan 

Inkluderande 

Evas sätt att planera undervisningen ligger 

väldigt högt upp på Shiers modell. 
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prova på. Och när jag själv känner jag mig väl 

trygg i det och vet precis vad jag ska göra och 

jag har gått igenom alltså i detaljer hur 

planeringen ska gå till, då kan jag presentera det 

för eleverna. Men jag brukar alltid nosa lite. Du 

vet, jag går ut med en sak, till exempel flera 

veckor innan och jag. Och jag brukar säga till 

eleverna ”oh, jag tror att jag har kommit på en 

god idé, jag vet inte riktigt, jag är inte riktigt i 

fas”. Jag börjar förberedda de. ”Ja! Jag har 

någonting på gång men jag är inte riktigt klar i 

min idé. Jag skulle behöva era hjälp också. Och 

jag vet inte riktigt hur utfallet kommer att bli 

men jag skulle behöva hjälp med det och det.” 

Jaha. Och då börjar de: ”jaha”, då växer 

intresset ”Vad gör du?”, ”Vad håller du på 

med?”. Och så säger jag till exempel: ”Ja det här 

och det här”. ”jaha! Men varför kan vi inte göra 

så? Varför kan vi inte göra så?”. Då börjar det. 

Och så går de med spänning: ”oh, vad kommer 

[den intervjuade lärarens namn] att presentera 

för oss?”. 

 

Skulle det vara möjligt för dig som lärare att 

sätta dig ner med en klass och planera 

kommande arbetsområde tillsammans med 

eleverna? 

Absolut. Absolut. De har rätt egentligen till att 

bestämma tiden, planeringen, vilken uppgift och 

på vilket sätt det ska redovisas det har de rätt till 

också. Och egentligen så kan de också bestämma 

vilka arbetsformer vi ska använda och när jag 

har den här raka öppna kommunikationen med 

mina elever så får jag det. När jag ställer 

frågan: ”hur skulle ni vilja…?”. Då får jag och 

sedan försöker jag anpassa mig så gott jag kan.  
”där, känner inte jag att jag lyckades, men jag 

visste ju om den här eleven. Och jag försökte i 

alla fall. Men eleven har inte riktigt orkat för att 

man ändå har sett att det är rätt så svårt att stava. 

Och franska är faktiskt väldigt svårt att stava”. 

Exkluderande: 

Eva påstår att, oavsett hur mycket 

undervisningens innehåll anpassas efter eleven, 

så kan det ske att läraren inte lyckas övertyga 

eleven att det går att lära sig franska. I grund 

och botten är det undervisning i franska hon 

bjuder på. Just det kan inte ändras. 

 

Lars, franska, åk. 6-9  

1 

 

Så då ofta, då tänker jag Då säger jag ok, vi 

ska planera tillsammans, vi ska engagera oss. 

Hur ska vi jobba? Och jag gör det 

regelbundet för att vi ska kunna känna 

pulsen av eleverna.  Det är ofta det är 

fantastiskt för nu får de välja om…och då är 

man mer motiverad. Då vet de vad vi har 

kommit överens om och de är benägna att 

följa den där schema. 

 

Inkluderande 

Lars tillämpar elevinflytande som 

styrdokumenten som nämns under del 3.4. 

Relevanta styrdokument.  

Inkluderande 

 

Lars har en relation till eleverna som 

verkar välfungerande: han lyckas planera 

många arbetsområden utifrån deliberativa 

samtal och han upplever att eleverna är 

mer motiverade när de har fått utöva 
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Ibland har jag tagit dit franska croissanter på 

morgonen medans, ehe och tidigare hade jag 

en fransk tårtleverantör, tårtkompis som 

hade ett jättebageri och då har vi besökt 

chokladfabriken. Och då beställde jag kakor. 

Så då blir vi glada. Vi har lagat mat. Vi hade 

någon jättesträng i köket och det är många 

som …, eleverna är, du vet de är spontana. 

Hon hade nyckel till, så det tog lite tid. Men 

nu så har Natalia tagit över, då ska vi nog 

försöka. Vi försöker så att de… någon har en 

idé och sedan det är ok det som passar dem 

flesta, försöker vi få till det. 

elevinflytande. Bland alla lärare som 

intervjuats i denna studie, är han den som 

verkar satsa mest för att förverkliga några 

av elevernas önskemål. Han 

implementerar således värdegrunden i det 

att ”Skolan ska präglas av omsorg om 

individen, omtanke och generositet” 

(Lgr11, s. 7).  

2 

 

de är ganska ärliga […] de inte är rädda att 

utrycka sina åsikter och att man tänker. […]  

ibland de utnyttjar det där som en fakta och 

först ska jag gå runt det lite grann, men ändå. 

De får ändå uttrycka sig 

Inkluderande 

Lars elever talar gärna om för honom om 

deras åsikter och önskemål. 

Så då har jag olika, flera metoder.  Först är 

att försöka förstärka deras självförtroende 

och hitta något de gör bra, något de är stolta 

över. Det kan vara fotboll, det kan vara…så 

jag försöker: ”aha, där kan du, där är du 

jättebra …” Det är samma sak du som 

att ”du kommer gilla det också” och sen att 

man ökar gruppen gruppens exempel. är de 

redo att prata inför en hel grupp då kan man 

med en kompis och säga ”ni kan presentera 

tillsammans” och sedan man med en del fler 

kompisar så eleverna känner sig trygga. Man 

vet att i början man behöver en trygg miljö 

och vissa kompisar är inte alltid entusiastiska 

när man presenterar. 

Inkluderande 

Gemenskapsbygga – Lars stödjer 

utvecklingen av elevernas självförtroende 

steg för steg i gruppen. 

Då säger jag ok , vi ska planera tillsammans, 

vi ska engagera oss. Hur ska vi jobba? Och 

jag gör det regelbundet för att vi ska kunna 

känna pulsen av eleverna.  Det är ofta det är 

fantastiskt för nu får de välja om…och då är 

man mer motiverad. Då vet de vad vi har 

kommit överens om och de är benägna att 

följa den där schema, 

Inkluderande 

Lars har en relation med eleverna som är 

välfungerande: han lyckas planera många 

arbetsområden utifrån deliberativa samtal 

och han upplever att eleverna är mer 

motiverade när de har fått utöva 

elevinflytande. 

3 

 

det är väldigt viktigt att man får registrera 

och möta alla åsikter. […] Om det faller rätt, 

tar man den tiden att besvara frågan. Det kan 

vara lite senare, det kan vara i stunden. Jag 

kan säga ”ah, vänta vänta lite jag bara 

avslutar” eller ”ah, snart snart”. ”Jag ser att 

du har räknat upp handen, vi tar det snart.” 

Inkluderande 

Lars tar tid att besvara eleven. Om det 

verkligen inte finns tid, så ber han eleven 

att vänta lite. 

Ibland, eller ofta. Det beror till exempel om 

man tar ”nu ska vi studera dåtid, pasé 

composé”. Jag vet att de har lite.  De har 

ingen koll. på själva dåtiden.  Så för tillfället 

det blir för dem omöjligt att hur kan man 

Inkluderande 

Lars tar gärna reda på elevernas 

intresseområden innan en planerar ett 

arbetsområde. Han planerar oftast utifrån 

dessa intresseområden. 
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säga, bedöma hur, hur man ska jobba med 

dåtid. Så jag kommer vänta; jag kommer inte 

längre med dåtid. och då skulle vi på till 

exempel om man, vad har du ätit eller vart 

har du rest, vad har du gjort vad har du och 

sen du skulle komma, eller ämnen som är 

närmare dem. Till exempel om jag vet att 

hela gänget gillar fotboll, jag baserar mig på 

att jag vill basera mig på dåtid , de har spelat 

dit, de har gjort så här många mål. då 

kommer jag intressera dem. så jag påverkas 

av det. 

SÅ då ofta, då tänker jag Då säger jag ok, vi 

ska planera tillsammans, vi ska engagera oss. 

Hur ska vi jobba? Och jag gör det 

regelbundet för att vi ska kunna känna  

pulsen av eleverna.  Det är ofta det är 

fantastiskt för nu får de välja om…och då 

är man mer motiverad. Då vet de vad vi 

har kommit överens om och de är 

benägna att följa den där schema, men det 

är också något mer stelt, jag kommer ihåg i 

början. vi var väldigt…vi var kanske 20 st. 

Och då ok, tanke nr. 1 prata om franska mat.  

Tanke nr. 2, laga franska mat. och ta nr. 3 ta 

med franska mat i godisform eller någonting 

sånt och lyssna på fransk rapp och sen göra 

fransk  ….så jag säger det blir jättebra, 

jättebra, jättebra.  Men, ni måste förbereda 

med kanske lite grammatiska punkter, vi 

måste lära oss det. Och det är inte bara at vi 

pratar. och sedan vi måste utöka vår 

vokabulär. vi kan inte bara gå tala om mat, 

vi måste kunna röra oss på en flygplats 

eller… så man försöker styra det helt enkelt 

och de hittar många bra punkter som är 

intressanta.  Ibland vinklar som jag inte hade 

tänkt på i själva metoden. 

Inkluderande 

Det deliberativa samtalet: Lars planerar 

tillsammans med eleverna ofta och han 

tycker att han får mycket bra inslag från 

det. Han arbetar samtidigt för att hjälpa 

eleverna länka sina idéer till 

kunskapskraven. Han tycker att deras 

motivation ökar med det. 

Exkluderande? Men Lars säger även att de 

måste också lära sig om hur man talar om 

att resa med flygplan på franska. Denna 

punkt representerar det vårt teoretiska 

ramverk talar om: traditioner som styr 

undervisningen. Detta kan vara en av 

dessa traditioner. 

4 

 

Det beror på vilket slags förslag. Det kan 

vara både ett förslag och ett inlägg i 

lektionen eller någonting som kanske står 

utanför. När jag lyssnat på den om man är 

plötsligt i en fransk lektion och en säger ”ja, 

jag har en idé om det där Matrådet”. Då 

brukar jag säga: ”det tar vi inte nu”. Men är 

det någon som frågar som gäller självaste 

lektionen … Och ibland är det så där att 

eleverna frågar olika typer av frågor. De är 

ibland irrelevanta för själva lektionen. Men 

jag kan tro att man vill känna sig hörd, att 

någon hör på en. Så ibland kan de 

fråga ”Lars! Lars! hur många barn har du?” 

helt i mitten av allting och då kan jag 

säga ”5st, men nu pratar vi inte om det.” Så 

Inkluderande 

Det Lars tar upp här väldigt intressant. Det 

finns olika slags förslag: 

- De som berikar lektionen 

- de som har inget att göra med 

lektionen. 

I varje fall ser Lars till att besvara 

frågorna. De som berikar lektionen 

besvarar han på stunden. De som har 

absolut inget att göra med lektionen 

besvarar han kort och säger till eleven att 

mer om det kan de prata om senare. 
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vi tar inte det nu, men vi tar det sen. Så att de 

blir bemötta och samtidigt då kan man 

fortsätta. Då brukar de lugna ner sig. 

De är ganska ärliga på det sättet att jag 

försöker ha öppet klimat i klassrummet att 

de inte är rädda att utrycka sina åsikter 

och att man tänker. Och det är väldigt skilt 

och de måste kunna säga och jag frågar 

ofta också, men ”säg till mig det bästa 

sättet” och jag vet att några elever…  

ibland de utnyttjer det där som en fakta 

och först ska jag gå runt det lite grann, 

men ändå. De får ändå uttrycka sig 

Inkluderande 

Lars beskriver ett tillåtande klimat i sitt 

klassrum där elever uttalar sig själva och 

där han också frågar eleverna om deras 

åsikter. 

[fråga: Upplever du att de överhuvudtaget 

bryr sig om vilka punkter som tas upp inom 

ett arbetsområde? Upplever du att de vill 

dela med sig av sina åsikter och 

intresseområden?] 

Om vi pratar om mat kan det hända att de 

ställer spontana frågor, eller om de 

säger ”kan vi inte göra en grej? Kan vi inte 

laga mat?” Och de frågar ofta ” När ska vi 

laga mat?” VI kan laga franska rätter alltså.” 

Ock då säger jag ” Ja, det kan vi, men 

kanske inte just denna lektion för att vi 

måste få tid, vi måste förbereda oss, vi måste 

prata med Natalia som har köket och vi 

måste eh…”. Så det kan vara om vi pratar 

om att ” kan vi gå och äta någonstans?” Kan 

vi beställa fransk mat?”. Sådana stora… Då 

kan man göra en liten…Ibland har jag tagit 

dit franska croissanter på morgonen medans 

ehe och tidigare hade jag en fransk 

tårtleverantör, tårtkompis som hade ett 

jättebageri och då har vi besökt 

chokladfabriken. Och då beställde jag kakor. 

Så då blir vi glada. Vi har lagat mat. Vi hade 

någon jättesträng i köket och det är många 

som …, eleverna är, du vet de är spontana. 

Hon hade nyckel till, så det tog lite tid. Men 

nu så har Natalia tagit över, då ska vi nog 

försöka. Vi försöker så att de… någon har en 

ide och sedan det är ok det som passar dem 

flesta, försöker vi få till det. [de kan ha 

ambitiösa idéer.] Aa, det kan komma 

overkliga idéer som att cykla till Frankrike. 

Så de vill organisera och det kan ta från 

Stockholm så lång tid, men det är på riktigt i 

deras huvuden. Men jag försöker förklara att 

det är inte utan försäkringar. För de är det 

verkligt. Det är jättemånga som har 

förväntningar ”får vi åka till Frankrike?” Det 

skulle vi vilja. Jag har varit hos rektorn flera 

gånger. Men det var så att för 2 år sedan, då 

Inkluderande 

Lars elever har många idéer som de 

berättar för honom om. Det kan vara allt 

från att cykla till Frankrike till att laga 

fransk mat. Lars besvarar alla önskemål 

och åsikter på ett utförligt och rationellt 

sätt. Han har förklarat för elever om hur 

han måste organisera sig för att förverkliga 

deras önskemål och några har förverkligats 

(exv. han bjöd på croissanter och de har 

fått laga fransk mat). 
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var det ett problem eftersom det var någon 

som hade dött under någon resa. Och 

eftersom det var i Stockholms kommun, då 

tänkte de att de måste se över det där med 

försäkring. Så jag tror det blev tillåtet om 

man är utbytesstudent eller utbytesklasser. 

Så då måste man hitta en annan skola att åka 

till.      

 

Elisabet, spanska, gymnasiet 

1 

 

[läroboken]är ett väldigt bra stöd. Det är det. 

Och för eleverna att ha all information 

samlad. Jag tycker faktiskt att det bästa 

stödet det är att kolla kursplan och 

nationella prov. För då får man en väldigt 

bra bild om vad eleverna måste kunna: allt 

från strategier till innehåll. Och sedan kan 

jag bygga upp min undervisning ifrån det. 

Jag måste inte följa läroboken. Fast 

läroboken är ju oftast uppbyggd kring 

kursplan och läroplanen. Allting hänger ändå 

ihop. Men man får inte bli för stressad av 

läroboken. Men det är ändå lätt att man 

känner en otrolig stress för att man bara är 

på kapitel 1 fast första terminen är slut. 

[skrattar]. 

 

[…] Man kan alltid hitta ett sätt. […] Det här 

är en intressant fråga. Jag är glad för att du 

ställde den för att det är lätt att man som 

lärare bara jobbar på och gör man själv 

tycker och tänker. 

Inkluderande 

Att stirra sig blind på läromedlets 

målsättning motverkar tillämpandet av 

elevinflytande över undervisningens 

innehåll. Elisabet har inte riktigt tillämpat 

elevinflytande över undervisningens 

innehåll även fast hon säger att hon skriver 

sina lektionsplaneringar utifrån det som 

står i kursplanen. Men hon skulle nu vilja 

testa att tillämpa det.  

2 

 

det är ganska sällan de gör det [delar med sig 

av sina åsikter eller önskemål om 

undervisningens innehåll]. 

Exkluderande 

Under Elisabets lektioner delar eleverna 

inte ofta med sig av sina åsikter eller 

önskemål om undervisningens innehåll. 

[fråga: I vilket/vilka sammanhang går det 

bäst att ta tid och lyssna på en elevs förslag 

gällande undervisningens innehåll? Vad 

brukar det då handla om (har du ett 

exempel)?]  

Det beror på hur lång diskussion som 

behövs. Men helst ta jag det via mejl så jag 

hinner att tänka efter och ge ett bra svar. 

Inkluderande 

Är elevens förslag/åsikt kortfattat så kan 

det tas upp under lektionen. Annars tycker 

Elisabet att det helst ska ske ”via mejl så 

[hon] hinner att tänka efter och ge ett bra 

svar”. 

[fråga: Tycker du att dina elever uttrycker 

spontana åsikter om vad de vill studera eller 

om vad de helst skulle vilja studera?]  

Nej. Det tycker jag inte. De har mycket 

önskemål om spanska låtar. Om vad de 

skulle vilja lyssna på. Men i övrigt, nästan 

ingenting. 

 

Exkluderande 

Exakt vad som är exkluderande här är 

oklart. Av någon anledning uttrycker 

Elisabets elever inte sina åsikter om 

undervisningens innehåll. 
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[fråga: Upplever du att de överhuvudtaget 

bryr sig om vilka punkter som tas upp inom 

ett arbetsområde? Upplever du att de vill 

dela med sig av sina åsikter och 

intresseområden?] 

Nej. Inte generellt. 

I början av skolåret så börjar jag fråga på 

spanska då. Vad har du för intressen och så 

där. Och då kan man ju säga att indirekt 

finns. [är det enskilda samtal?] A, Jag brukar 

ha enskilda samtal i början. 

Inkluderande 

Inplanerad tid finns för Elisabet att lära 

känna sina elever bättre i enskilt samtal. 

Om frågan om bristande tillit. Gällande 

språkinlärning krävs det en hel del mod för 

att våga börja tala det nya språket. Så att 

säga våga känna sig dum och uttrycka sig 

enkelt. Att våga säga fel, så jobbar jag 

jättemycket med mina elever. Att lita på 

sig själva. Att våga göra fel. Det är 

jättevanligt att de visar att de är blyga och att 

de har dåligt självförtroende. Det är vanligt. 

Inkluderande 

Elisabet arbetar för att skapa förtroende. 

Jag tycker att det är viktigt. Vare sig de vill 

fortsätta med spanska eller inte så kan det ge 

dem en strategi för att bygga sitt 

självförtroende. Det tycker jag är centralt 

genom hela språkkursen. Och att lära sig ett 

nytt språk kan verkligen hjälpa 

självförtroendet. Så vad gör jag? Jag har 

många olika metoder. Ibland säger jag till 

de att göra så mycket fel som de kan. Och då 

gör jag nästan inga fel. Så det är faktiskt 

svårt att göra fel. Men det är en ganska rolig 

övning och så gör jag fel med flit ibland 

själv. Och jag visar de att det är ok. Jag 

skojar om det och så här. Men också ibland 

att ge de otroligt enkla uppgifter så att de 

känner att de klarar det utan problem. Då 

bygger de sitt självförtroende. 

Inkluderande 

Elisabet tycker att det är viktigt att hjälpa 

eleverna bygga upp självförtroendet. Hon 

talar om fler aktiviteter hon använder sig 

av för att nå detta mål. 

majoriteten av eleverna vill inte ha så 

mycket information. Vill inte veta varför gör 

vi det här, vad är målet. De vill inte ha 

kursplanen så att säga. De är inte 

intresserades av kurskriterier de är 

intresserade av betyg men inte av att läsa en 

massa information. 

[…] det är ganska lätt att ge de här eleverna 

som har behov av mycket information att 

lägga ut det digitalt, så kan de som vill läsa 

tycker jag är jättejättebra. […] Ett sådant 

önskemål uppstår ibland, det hänger ofta 

ihop med elever med särskilda behov. 

Man måste ge de information om syfte och 

innehållet. 

Exkluderande 

Enligt Elisabet, vill ”majoriteten av 

eleverna” inte engageras i diskussioner om 

undervisningens innehåll. För Elisabet, 

kommer önskemål om undervisningen 

oftast från elever som har särskilda behov. 

3 

 

Ja. Det tycker jag [att hon hinner ta sig tid att 

lyssna på en elev som vill dela med sig av en 

Inkluderande 
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åsikt, ett önskemål, etc]. Jag tycker att det 

jättekul när de kommer med sina åsikter och 

önskemål.  

 

Elisabet tycker att hon finner tid att lyssna 

på elever som vill dela med sig av åsikter 

och önskemål om undervisningens 

innehåll. 

Jag som lärare väljer ändå ut kursinnehåll i 

förhållande till kursplan och läroböcker som 

vi har här på skolan. Jag tycker att det är 

svårt att hitta tid att involvera eleverna. […] 

Vi har så många områden vi måste hinna 

med. Så jag tycker att det är en utmaning att 

involvera eleverna.  

Exkluderande 

Elisabet säger att, på grund av tidsbrist, är 

det svårt att tillämpa elevinflytande. 

Sedan är det inte alltid möjligt att uppfylla 

önskemålet. Men det är roligt att lyssna och 

se vad de har för idéer. 

Inkluderande/exkluderande 

Elisabet säger att det är ”inte alltid möjligt 

att uppfylla önskemålet”. 

[fråga: När du får ett önskemål om 

undervisningens innehåll från en elev, hur 

ofta känner du att önskemålet kommer väga 

in i balansen när du planerar lektioner?]  

Hmmm… Jag tänker att jag vill få med 

det… som det varit hittills att jag vill få med 

det… lite grann i alla fall om det hänger 

ihop med det som vi håller på med. Men. 

A. Nämen det känns faktiskt jätteviktigt. 

Jag påverkas mycket av elevernas 

önskemål och det tycker jag är positivt. 

Ibland tar det mycket plats, det gör det. 

Inkluderande 

Elisabet är först fundersam. Sedan, 

uttrycker hon stolthet över det att hon 

påverkas av elevernas åsikter (”Men. A. 

Nämen det känns faktiskt jätteviktigt. Jag 

påverkas mycket av elevernas önskemål 

och det tycker jag är positivt.). Elisabet har 

inte legitimation och på hennes arbetsplats 

är elevinflytande över undervisningens 

innehåll inte någonting som värderas (av 

att döma av intervjuerna jag haft med 

hennes kollegor). Genom intervjun, förstår 

man att Elisabet inte verkar ha reflekterat 

kring detta och är nu glad att tala om det: 

hon tycker att det blir spännande att testa 

tillämpning av elevinflytande över 

undervisningens innehåll på ett organiserat 

sätt. 

ibland, om det kommer önskemål om en 

viss låt de vill lyssna på. Det kan komma 

ganska ofta önskemål om spanska låtar. Då 

är det populär musik. Då tänker jag. Det här 

kan de lyssna på själva på fritiden. Nu är 

vi i skolan nu är gör vi annat.  

 

[…] [fråga: Hur upplever du förhållandet 

mellan elevinflytande och elevernas 

motivation? Är det någonting som du har 

reflekterat över i din yrkesutövning?] 

Ja. Jag tror det. För en del skulle det vara 

otroligt motiverande. För andra mindre. 

För andra spelar innehållet inte så mycket 

roll. Så jag tror det är väldigt individuellt. 

 

[…] ”Ja! Den låten. Vad handlar den om? 

Var har du möt den? Den är bra. Skicka den 

till mig. Jag vill också lyssna”. Det kanske 

räcker så. […] Så tycker jag att det är 

jätteviktigt att lyssna. Men man behöver inte 

ta så mycket tid till det. 

Från exkluderande till tankar om att börja 

inkludera 

Elisabet uttrycker att undervisningens 

innehåll och elevernas intresseområden 

inte har med varandra att göra (exv. tycker 

hon inte att elevernas favorit musik på 

målspråket ska ha någonting att göra med 

hennes undervisning). Elisabet verkar inte 

ha reflekterat kring sambandet mellan 

elevinflytande och elevernas motivation 

innan denna intervju. 

Elisabet lyssnar på eleverna men det ska 

helst inte ta tid. Eventuellt uppmuntrar hon 

eleverna att (fortsätta) syssla med sina 

intresseområden på fritiden. Sedan måste 

man snabbt tillbaka till 

lektionsplaneringen. Efter att jag frågat om 

hon skulle kunna tänka sig ta reda på 

elevernas intresseområden och sedan 

planera utifrån det, tycker Elisabet att det 

skulle låta ”helt helt rimligt”. Därifrån 

börjar hon en liten monolog där hon tänker 
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[…] Det här förstår de ju. De förstår att vi 

har begränsat med tid och att det är mycket 

vi ska hinna med. 

 

[fråga: Tycker du att det är möjligt för dig 

som lärare att, innan du planerar för ett 

arbetsområde, först ta reda på vad eleverna 

helst skulle vilja studera inom ett 

arbetsområde?] 

Ja verkligen. Ja. Det skulle vara helt helt 

rimligt utan problem. […] Sedan upplever 

jag på mina språklektioner… jag skulle nog 

känna att jag spillde tid. […] det här skulle 

bli ganska mycket diskussion upplever jag. 

Ack, fast det behöver inte vara så heller. 

Man kan alltid hitta ett sätt. […] Det här 

är en intressant fråga. Jag är glad för att 

du ställde den för att det är lätt att man 

som lärare bara jobbar på och gör man 

själv tycker och tänker. Så frågan är bara: 

skulle det förändra någonting om man 

frågade de vad de vill göra. Det kanske 

skulle vara värdefullt att lägga en 

halvlektion på det i slutändan. 

högt och går fram och tillbaka om det 

verkligen är rimligt. Det som hindrar 

henne från att vilja tillämpa elevinflytande 

över undervisningens innehåll är 

tidsfrågan, hon vill inte slösa tid, hon 

måste hinna klart med egen 

lektionsplanering. 

Slutligen, kommer Elisabet fram till 

beslutet att det här skulle hon vilja 

testa: ”Jag är glad för att du ställde den för 

att det är lätt att man som lärare bara 

jobbar på och gör man själv tycker och 

tänker. […] Det kanske skulle vara 

värdefullt att lägga en halvlektion på det i 

slutändan”. 

[fråga: Har du planerat ett arbetsområde utifrån 

ett deliberativt samtal mellan eleverna?]  

Nej, det har jag inte gjort. 

Exkluderande 

Hon har aldrig planerat ett arbetsområde 

utifrån ett deliberativt samtal 
Ja. Jag tänker alltid så här med språk: om man 

har ett behov och att […] Om man måste få ett 

behov uppfyllt. Om man uttrycker det på något 

sätt. Det är då man lär sig egentligen. Om man är 

hungrig och man måste beställa mat, då tvingas 

man till att använda ett språk. Man verkligen 

behöver informationen av en anledning. Då lär 

man sig. Då blir det också meningsfullt och så 

där. Aa. […] Så jag försöker skapa sådana 

situationer i mina lektioner. […] Men, en sådan 

enkel övning. Till exempel, vi är i klassrummet, 

[…] Så måste de räkna en och en. Då frågar jag 

dem: hur många elever är ni i klassrummet? Så 

måste de säga 1, 2, 3, osv. Alla säger en siffra 

var. Och då behövs alla elever. Om en person 

inte kan då märks det så väl. Då liksom, då 

Exkluderande 

Med ”meningsfull” menar denna studie 

relevant och relaterbar för eleven.28 

Elisabet har en annan definition: hon 

menar att sammanhanget blir meningsfullt 

när eleven tvingas vara med (i Elisabets 

exempel behöver alla vara med om de inte 

vill bära på skulden av uppgiftens 

misslyckande).  

 

28 Detta begrepp länkar jag till meningsskapande - att man lär sig ett språk genom att använda det i ett 

sammanhang som är meningsfullt för en (Englund 2007a, Teleman 1991, Palmér 2008). Palmér redogör för 

vikten av dialogen för språkutvecklingen:  

I ett dialogiskt klassrum gynnas såväl elevers kunskapsutveckling som deras språkutveckling. Detta 

sker exempelvis genom att stort utrymme ges för elevers deltagande i kommunikationen, genom en 

lyssnande kultur där enskilda bidrag i kommunikationen tas tillvara och vidareutvecklas i 

fördjupande resonemang och genom de möten mellan olika perspektiv som det dialogiska 

klassrummet möjliggör (2008, s. 40). 

Skolverket ger konkreta exempel om hur en lärare kan planera ett arbetsområde utifrån ett deliberativt samtal 

för att planera allmänna aktiviteter (2011b, s. 7). Sedan kan läraren använda skapa plats för dialog kring 

elevernas eget intresseområde – Skolverket ger exemplet av musik som arbetsområde28 (2011b, s. 9–10). 



 

29 

 

skapas det ett slags mening i det att man är en 

del av en helhet. Ett behov uppstår. Och, jag tror 

att DET är viktigt. Ett helt banalt exempel. Men 

det är intressant att försöka skapa de här 

meningsfulla sammanhangen. 

[fråga: Inom ett arbetsområde, hur mycket 

lektionstid avsätter du för dialog i klassrummet 

där eleverna får uttrycka egna åsikter, diskutera 

intresseområde?] 

Oj, umh, ingenting hittills. De får uttrycka egna 

tankar. Men jag har aldrig explicit frågat dem om 

deras åsikter om innehållet. Det har jag inte. 

Så ”noll” svarar jag. 

Inkluderande 

För Elisabet har undervisningen inte varit 

en plats för elevinflytande. 

4 

 

Kanske någon enstaka elev som har åsikter 

eller frågor snarare och önskemål. Vill du ha 

ett exempel? [ja! Gärna.] Till exempel i 

spanska har jag elever med latinamerikansk 

bakgrund och de har ofta frågor om 

Latinamerika och språkskillnader mellan 

spanska från Spanien och Latinamerika. De 

eleverna har haft en del frågor om ord och 

sådär och då tänker jag, men då ska vi ta upp 

det nästa termin. Så att, alla får lära sig lite 

grann om språkskillnader. 

Inkluderande 

Elisabet talar med entusiasm om de 

önskemål hon fått och om hur hon tänker 

se till att planera kommande lektioner med 

dessa önskemål i åtanke. 

Det handlar om kunskap. Desto mer de lär 

sig, desto mer kan de uttrycka. Så det 

handlar om att jag presenterar fakta för de. 

Till exempel, skillnaden mellan spanska i 

Spanien och Latinamerika. Om de vet om att 

det finns skillnader. Då kan de uttrycka en 

åsikt om det. Om de är intresserade av att 

veta mer, eller om de vill göra något annat. 

På så sätt kan man hjälpa eleverna att 

presentera åsikter: genom att ge de 

information bl.a. 

Exkluderande/inkluderande 

Elisabet talar om vikten av att först berätta 

för eleverna hur det är och sedan, låta de 

uttrycka en åsikt (men det finns även andra 

sätt att arbeta med elevinflytande). 

 

 

 

 

 

Margareta, spanska, åk. 6-9  

1 

 

  

2 

 

[fråga: Om en elev lyfter handen för att dela 

med sig av en åsikt, ett önskemål, etc., 

hinner du då ta dig tid att lyssna på eleven?]  

Det är olika. Det beror på vilken grupp det 

är och hur stor gruppen är. Här har jag 

haft ganska stora grupper ibland. Så det 

beror alldeles på hur många det är. 

 

[…] Jag jobbar på två skolor och den andra 

skolan jag jobbar på skiljer sig ganska 

mycket åt. För att det är en Montessoriskola 

som inte har så stora grupper. Och då kan jag 

Exkluderande 

För Margareta, är frågan om tillämpandet 

av elevinflytande kontingent till gruppens 

storlek. Först säger Margareta att hon på 

denna skola allmänt inte har tid att lyssna 

på eleven som lyfter handen för att dela 

med sig av en åsikt eller önskemål. 

Sedan mildrar Margareta sitt påstående 

och säger att hon kan lyssna på elevernas 

åsikter eller önskemål ”på lektionen” 

eller ”i början av lektionen innan alla har 

kommit in”. 
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lyssna på en elev även efter en lektion. Men 

här hinner jag inte göra det. Utan här är det i 

så fall på lektionen eller i början av 

lektionen innan alla har kommit in. 

Bristande tillit tycker jag inte direkt. 

Blyghet, ja. Dåligt självförtroende, ja. […] 

Jag försöker då. De som är blyga går jag 

fram till och pratar med liksom. Försöker 

fånga dem på något sätt. Att de inte 

behöver tala inför alla andra eller så där. 

Eller som nu, när vi hade muntligt prov, att 

man kan sitta med någon så där en stund. 

Inkluderande 

Margareta upplever inte att eleverna visar 

tecken på bristande tillit. Hennes relation 

med eleverna verkar vara bra. 

(Gemenskapsbygga). Vissa elever är blyga 

eller har dåligt självförtroende. Då ser hon 

till att skapa möjligheter för de att tala med 

henne enskilt så de slipper göra det 

framför gruppen. Det gör hon informellt 

under lektionerna eller formellt när de har 

muntligt prov.  

3 

 

[fråga: Har du tips om hur man kan hjälpa 

eleverna att uttrycka sina åsikter? 

(intervjuer? enkäter? Loggbok? annat?)] 

Jag tänker att just intervjuer och enkäter 

skulle man kunna ha. Eller bara vanligt 

samtal och diskussion liksom. Några 

stycken eller så. 

[…] Enkäter har jag använt framför allt. [för 

att ta reda på vad de vill studera?] Ja. Eller 

vad de tycker över huvudtaget. Kanske inte 

så mycket vad de vill studera. Det är väldigt 

sällan de uttrycker det tycker jag. Ibland 

kommer någon med någon idé. Så. 

Inkluderande 

Margareta har utvecklat arbetssätt för att 

hjälpa eleverna uttrycka vad de tycker 

(enkät, intervjuer, samtal och diskussion). 

Ja. Det kommer sådär önskemål ”ah kan vi 

inte titta på en film eller spela Kahoot?”. 

Och då talar jag om att, nej, det passar inte 

nu. Nu behöver vi jobba med det här, vi ska 

jobba med det här liksom. 

Exkluderande 

Margaretas lektionsplanering är en rigid 

sak och lämnar inte plats för eleverna att 

komma med förslag om innehåll. Hon 

verkar inte heller ge eleverna möjligheten 

att tala om deras önskemål vid någon tid 

som skulle passa bättre. 

[fråga: Skulle det vara möjligt för dig som 

lärare att sätta dig ner med en klass och 

planera kommande arbetsområde 

tillsammans med eleverna?] 

Det skulle vara önskvärt…men… och det 

kanske skulle jag kunna göra på den andra 

skola när jag har några [få elever alltså]. 

Men inte här. 

Exkluderande 

För Margaretas skulle det vara ”önskvärt” 

att planera ett arbetsområde tillsammans 

med eleverna. Men grupperna är för stora 

på denna skola och hon tycker att det gör 

det omöjligt. 

[Har du planerat ett arbetsområde utifrån ett 

deliberativt samtal mellan eleverna?] 

Nej jag har inte planerat något arbetsområde 

så. 

Exkluderande 

Margaretas har aldrig planerat ett 

arbetsområde utifrån ett deliberativt 

samtal. 

Ja. Det är självklart att det ska vara i ett 

sammanhang som är meningsfullt. Så att 

det är väldigt sällan som man tränar där 

isolerat. Utan det är ju att utifrån ett 

sammanhang att vi jobbar på olika sätt. Vi 

jobbar på en text, en film där folk pratar och 

så vidare. Så det är alltid i ett sammanhang. 

Exkluderande 

Margaretas definition av meningsfullt i 

undervisningen är annorlunda från den vi 

föreslår i denna studie (se fotnot i 

Elisabets tabell). För Margareta 

betyder ”meningsfullt” att det är självaste 

kontexten i vilka de nya ord och 
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Sedan kan man alltid ta upp olika moment. 

Nej det här har de inte lärt sig än. Och då 

jobbar man med det. Och det är främst då, 

grammatiken och verbböjningar i spanska. 

grammatiska företeelser uppstår som 

ger ”mening”. 

4 

 

[fråga: Upplever du att de överhuvudtaget 

bryr sig om vilka punkter som tas upp inom 

ett arbetsområde?]  

Nej, det gör jag inte faktiskt. 

Exkluderande 

Margareta upplever inte att eleverna bryr 

sig om vilka punkter som tas upp inom ett 

arbetsområde. 

[fråga: Upplever du att de vill dela med sig 

av sina åsikter och intresseområden?] 

Ja. Det gör de. Särskilt intresseområde. 

Inkluderande 

Margareta upplever att eleverna gärna 

delar med sig av sina intresseområden. 

Det är lite grann så här att när eleven sitter 

och jobbar så är det ofta så att de kan få… 

jag brukar skriva upp liksom vilka saker… 

det här måste du göra. När du är färdig, 

som måste du göra det här eller det här. 

Ja. Det finns alltid med ett utrymme kan jag 

väl säga. Men det är mera då, det är 

utrymmet för att följa en enskild elev och 

jobba med något särskilt eller för några 

stycken. Det är ju … det kanske är ju de 

som hinner med. Det begränsar som det. 

Inkluderande…. 

Margareta berättar att allmänt är det 

eleverna som är duktiga och är klara tidigt 

med uppgiften som får chansen att välja 

mellan två olika uppgifter.  

… exkluderande 

De som inte är lika duktiga och inte hinner 

avsluta tidigt inte får möjligheten att välja 

något. 

[fråga: Hur upplever du förhållandet mellan 

elevinflytande och elevernas motivation? Är 

det någonting som du har reflekterat över i 

din yrkesutövning?] 

Ja. När eleverna har möjlighet att utöva 

inflytande, så är säkert motivationen större. 

Men det är också ofta då elever som är 

motiverade som vill utöva ett inflytande. Så 

man vänder på det så. 

Exkluderande av de flesta 

Margareta ger sin version av relationen 

elevinflytande-elevmotivation: ”När 

eleverna har möjlighet att utöva inflytande, 

så är säkert motivationen större. Men det 

är också ofta då elever som är motiverade 

som vill utöva ett inflytande”. På så sätt 

erkänner hon inte någon länk mellan 

elevinflytande-elevmotivation. 

 

Fredrik, spanska gymnasiet 

1 

 

  

2 

 

Ja men det beror på om jag håller på att 

förklara någonting. Jag ser eleven och ber 

honom/henne vänta lite och vi kommer få 

prata sedan. Och sedan så slutar jag prata 

och så är det hans tur. 

Ibland får de ställa frågor efter lektion. Man 

hinner inte, om man glömmer, om det är 

något, … Men jag försöker göra det. 

Inkluderande 

Fredrik tycker att eleverna ska få komma 

till tals. Men om de avbryter så ser han till 

att han får tala klart och så är det elevens 

tur. 

 

Så mycket som möjligt försöker Fredrik se 

till att eleverna kommer till tals under 

lektionstid. Det kan hända Annars att 

eleverna får ställa frågor efter lektionen. 

[fråga: Tycker du att dina elever uttrycker 

spontana åsikter om vad de vill studera eller 

om vad de helst skulle vilja studera?]  

Inte alla, inte alla. Du vet att det finns några 

elever som vågar inte säga något, […] att 

försöka fråga frågor till exempel, bara i 

början för att lära känna dem en liten bit, 

Inkluderande 

Fredrik talar om elever som inte uttrycker 

sina åsikter spontant. 

Han säger (som Kristina) att han jobbar 

med det särskilt i början genom att ställa 

frågor för att försöka kunna mer om dem. 
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det är en bra början så att de känner sig 

bekväma. 

”tutorials”, det är tiden som eleverna bara 

kan dyka upp och ställa allmänna frågor. Jag 

finns alltid här, det är en timma per vecka. 

Jag brukar sitta i biblioteket det är en tid 

som de kan fråga. Min erfarenhet är att de 

flesta som kan, frågar 

Inkluderande 

Fredrik säger att tid för enskilt samtal 

finns (mer eller mindre) men det verkar 

inte handla så mycket om elevinflytande, 

utan ”tutorials” är mer tid för frågor om 

språket och om hur man kan lyckas bättre 

med kommande provet. 

Jag försöker prata med dem lite om 

allmänhet, vad gör du, var bor du, försöker 

fånga dem på ett annat sätt. 

Han försöker lära sig mer om eleverna 

(”Jag försöker prata med dem lite om 

allmänhet, vad gör du, var bor du, försöker 

fånga dem på ett annat sätt”). 

[fråga: Skulle det vara möjligt för dig som 

lärare att sätta dig ner med en klass och 

planera kommande arbetsområde 

tillsammans med eleverna?] 

Ja, i början brukar jag visa ett förslag och vi 

enas om det. 

Inkluderande 

Fredrik säger att han tror på deliberativt 

samtal och använder det i början av 

skolåret. 

3 

 

Jag tror på att inte överraska eleverna. Jag 

tror att det är viktigt. De vet att vi kommer 

gå igenom det här. De ser den här 

planeringen […] Det är inte alla gånger vi 

kommer att göra som jag säger. Det kanske 

kan ändra under kursens gång.  

 

[några frågor senare…] 

 

[fråga: Har du planerat ett arbetsområde 

utifrån ett deliberativt samtal mellan 

eleverna?]  

Men jag ska berätta en sak för dig: Jag 

gillar att överraska dem. Det är något som 

de gillar. Om vi ska prata om mat. Brukar 

jag ta med en smörgås, bröd skinka smör och 

ost. Brukar lägga på bordet. Vad är det här? 

Vi börjar från början. Vi ska laga mat, vi ska 

prata om mat.    

Exkluderande/inkluderande? 

Fredrik talar om vikten att se till att 

eleverna vet om planeringen. För honom 

är det viktigt att ”inte överraska eleverna”. 

Man får en bild av en undervisning som är 

oföränderlig. 

Samtidigt säger han att ”det kanske kan 

ändra under kursens gång”: paradoxalt 

(och blir förändringen på grund av 

elevinflytande?). 

Ännu mer paradoxalt blir det när han 

bokstavligt säger motsatsen av ”Jag tror på 

att inte överraska eleverna. Jag tror att det 

är viktigt”: nu säger Fredrik att han gärna 

överraskar de. Att han gillar att göra det. 

Nja, ja. Jag försöker, jag brukar planera 

lektion efter att de förslag kanske. Men 

framförallt det som jag väljer ut i min 

bok. 

Exkluderande och lite inkluderande 

Fredriks undervisning styrs först och 

främst av det som finns i boken. Eventuellt 

lite efter elevernas förslag. 

4 

 

Idag till exempel […] jag hade 2 olika 

alternativ, så dem kunde välja, och vi gjorde 

det som de flesta ville. […] Det var 

intressant att se, men det betydde att jag 

hade förberett mig, men det tar längre tid, du 

måste planera 2 olika lektioner, det är det 

som är problemet, men det var kul. 

Inkluderande 

Fredrik testade idag för första gången att 

låta eleverna välja mellan två olika 

alternativ för vad de skulle arbeta med 

denna dag.  

Fredrik tycker att nackdelen är att man 

måste ha förberett två lektioner för 

eleverna att välja mellan. Det är oklart om 

det ena alternativet var mer relaterbar än 

det andra. Men enligt honom, var 

det ”kul”. Det betyder att genom detta har 

Fredrik i varje fall gemenskapsbyggt. 
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Det jag gör är exittickets. De har möjlighet 

att skriva ”other”, eller om det är något. 

Inkluderande 

Fredrik använder sig av exittickets och där 

skulle eleverna teoretiskt kunna skriva om 

sina åsikter. 

alla måste prata. Även de blyga måste säga 

något. Om det är en elev som inte säger 

något ger jag den en chans. Sedan så efter 

det hoppar jag till nästa, tvingar inte dem, 

men alla måste prata. De vet det. 

Inkluderande 

Fredrik gör det tydligt för eleverna att han 

förväntar sig aktiva elever under sina 

lektioner. 

 

Helena, franska och tyska, gymnasiet 

1 

 

om de kommer till mig eller då ofta om de 

har svårigheter, då, uh, försöker jag också 

att ifrågasätta mitt sätt och innehåll … 

uh… Alltså, innehåll, man måste ändå 

följa kursplanen. Så jag kan inte byta 

temat eller grammatiska aspekter som 

måste behandlas. Men däremot, formen 

av … uh… om de vill jobba mer med 

talövningar eller de vill …uh… till exempel 

öva på uttalet eller lyssna mer… 

hörförståelse är ofta ett uh…en oro, alltså 

någonting som bekymrar de. 

Exkluderande 

Helena kan tänka sig lyssna på en elevs 

åsikt om eleven ”har svårigheter”. 

Då ”försöker [Helena] ifrågasätta [sitt] sätt 

och innehåll”. Helena klargör att 

undervisningens innehåll är endast hennes 

att forma och att hon eventuellt kan 

komma på att tänka om det om någon 

kommer med någon bra anledning till det. 

 

”Alltså, innehåll, man måste ändå följa 

kursplanen. Så jag kan inte byta temat 

eller grammatiska aspekter som måste 

behandlas”: osäker på vad Helena menar 

här. Kursplanen begränsar knappt läraren i 

sitt val av innehåll gällande tema; ingen 

begränsning när det kommer till val av 

grammatiska företeelser. Läraren verkar 

blanda ihop begreppen kursplan och 

läromedel. 

 

Helena ser inte elevinflytande som något 

som behöver tillämpas (verkar inte ha 

kännedom av det som står styrdokumenten 

– som sammanfattade under del 3.4. 

Relevanta styrdokument) 

 Jag måste säga att mina elever är ofta väldigt 

passiva 

 

[…]det var väldigt tydligt att de inte hade så 

bra … uh… att uttalet måste förbättras 

 

 […] jag förstår deras känsla, att de känner 

sig maktlösa. Och att de tappar mod, 

och… eftersom franska uttalet är otroligt 

svårt. 

 

[…] hörförståelse är ofta ett uh…en oro 

[…] ibland, väldigt bra elever, de kan inte 

förstå bra. 

 

Exkluderande 

Nedlåtande - Helenas elever brukar inte 

uttrycka sig, ”känner sig maktlösa” 

och ”tappar mod”. 

Helena säger egentligen inget som 

eleverna skulle känna ”stolthet” av att höra 

(stolthet som sociologisks begrepp). 

Utöver det ovanstående, har de dåligt uttal, 

även de duktigaste eleverna har dålig 

hörförståelse. Eleverna har dessutom dålig 

självbedömning, vet inte vad de behöver 

(se nedan) och har väldigt dåliga 

metakognitiva strategier (”De tänker inte 

på inlärningen, vad det innebär”). 
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[…] de är otroligt passiva. 

 

[…] De tänker inte på inlärningen, vad 

det innebär 

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin 

person och sitt arbete” (Lgr11, s. 9). 

 

Alla har det svårt att lära sig, även de bästa 

eleverna har det svårt och förstår 

fortfarande inte mycket. 

” Varje elev har rätt att i skolan få 

utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Lgr11, s. 9). 

 

2 Jag måste säga att mina elever är ofta väldigt 

passiva 

 

[…]det var väldigt tydligt att de inte hade så 

bra … uh… att uttalet måste förbättras 

 

 […] jag förstår deras känsla, att de känner 

sig maktlösa. Och att de tappar mod, 

och… eftersom franska uttalet är otroligt 

svårt. 

 

[…] hörförståelse är ofta ett uh…en oro 

[…] ibland, väldigt bra elever, de kan inte 

förstå bra. 

 

[…] de är otroligt passiva. 

 

[…] De tänker inte på inlärningen, vad 

det innebär 

Exkluderande 

Nedlåtande - Helenas elever brukar inte 

uttrycka sig, ”känner sig maktlösa” 

och ”tappar mod”. 

Helena säger egentligen inget som 

eleverna skulle känna ”stolthet” av att höra 

(stolthet som sociologiskt begrepp). 

Utöver det ovanstående, har de dåligt uttal, 

även de duktigaste eleverna har dålig 

hörförståelse. Eleverna har dessutom dålig 

självbedömning, vet inte vad de behöver 

(se nedan) och har väldigt dåliga 

metakognitiva strategier (”De tänker inte 

på inlärningen, vad det innebär”). 

>> positionering i maktrelationen 

när vi har progress meeting. Så jag ofta 

frågar ”oh, skulle du vilja fokusera mer på 

något har du behov på något?” Jag vet 

redan att de behöver men, till exempel med 

temat om de vill påverka lite 

undervisning: ”ah, skulle du vilja lära dig 

något speciellt? Eller ett tema intresserar dig 

mer än andra eller låtar eller så?”. Jag 

ställer frågor men det är sällan de svarar 

på frågan. De säger ofta ”ah jag vet inte, jag 

ska tänka efter” och de återkommer aldrig 

[…] 

De känner inte … det är alltid jag som 

beskriver vad de behöver. 

[…] 

självbedömningen är inte så bra hos dem 

Exkluderande 

Helenas bild av eleverna är att de inte vet 

vad de behöver. Hon vet vad de behöver. 

(se en vuxnas bild på barnet i det 

teoretiska ramverket). 

Jag vet allt om dem. Jag känner 

allas …uh… Jag vet att en tävlar i 

gymnastik. En annan spelar piano osv. 

 

[…] jag behöver inte nödvändigtvis prata 

med de. Jag vet var de själva är intresserad i. 

Vad de brukar tycka om eller inte tycka om. 

Inkluderande 

Helena talar om anpassning av ”innehållet, 

lektionsinnehåll till deras behov och 

intresse”. 

Exkluderande 

Det är onödigt med deliberativa samtal för 

Helena som känner inte att hon behöver 
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[…] Oftast, handlar det om de i steg 3. Till 

exempel deras intresse, deras familj. Då lär 

man känna eleverna personligen även om 

man inte nödvändigtvis pratar 

individuellt med dem. Då kan man också 

anpassa innehållet, lektionsinnehåll till 

deras behov eller intresse. Med deras 

arbete som de lämnar in eller så… det kan 

vara muntligen eller skriftligen. Oftast 

känner jag … vet jag mycket om mina 

elever egentligen. 

fråga eleverna om deras intresseområde 

inom ett arbetsområde: för att hon känner 

att hon redan kan ”allt om dem”. 

 

Och verkligen, jag märker det, nästan 95% 

av eleverna – några är mer aktiva 

deltagande, men det är oftast väldigt bra 

elever och det finns inte så många per klass 

– de flesta är passiva, inte riktigt engagerade. 

Exkluderande 

Helena går vidare till det mer allmänna 

begreppet: delaktighet Hon syftar på att 

endast 5% av eleverna är delaktiga i 

hennes undervisning. Man kan även tänka 

att det inte är alla elever inom denna 5% 

som också försöker utöva inflytande över 

undervisningens innehåll. Man kan också 

således, redan nu, dra slutsatsen att det inte 

tillämpas någon elevinflytande över 

undervisningens innehåll i hennes 

undervisning.  

[fråga: Tycker du att dina elever uttrycker 

spontana åsikter om vad de vill studera eller 

om vad de helst skulle vilja studera?]  

Nej, inte alls spontant. Som sagt efter första 

första frågan. Det händer väldigt sällan att de 

uttrycker… de är otroligt passiva. Jag vet 

inte om det är eftersom de inte är vana 

vid att man inte… att inte.. i andra ämnen 

frågar man de aldrig, det är bara ”oh så 

är kursplanen. Punkt.” Men, när jag ställer 

frågor, är det oftast ”oh” – det är jag, det 

kommer från mig oftast [Helena syftar på att 

det är hon som initierar samtalet med en 

fråga] - och det ”oh jag vet inte” [svarar 

eleven]. 

Exkluderande 

Det är oklart varför Helenas elever inte 

besvarar hennes frågor (”när jag ställer 

frågor, är det oftast ”oh” – det är jag, det 

kommer från mig oftast [Helena syftar på 

att det är hon som initierar samtalet med 

en fråga] - och det ”oh jag vet inte” [svarar 

eleven]”). Helena talar om sin hypotes att 

det är på grund av att ”i andra ämnen 

frågar man de aldrig. Helena har för 

hypotes att i andra ämne, säger lärarna till 

eleverna: ”oh så är kursplanen. Punkt””. 

Samtidigt har hon uttalat tidigare under 

denna intervju att detta är hennes egen 

inställning (”Alltså, innehåll, man måste 

ändå följa kursplanen. Så jag kan inte byta 

temat eller grammatiska aspekter som 

måste behandlas.” – se transaktion 1). 

[fråga: Upplever du att vissa elever visar 

tecken på: ”bristande 

tillit”? ”blyghet”? ”dåligt självförtroende”? 

Eller, har du elever som inte talar svenska?]  

Ah! Absolut. Flera. Att prata ett språk är… 

man måste acceptera att man gör fel och ofta 

är det svårt. De känner sig ofta osäkra. Några 

har ett dåligt självförtroende. Några har 

diagnos. Några är autistiska.  

 

Inkluderande 

Helena arbetar med förtroendeskapande 

(”Under provet … är jag alltid utanför, jag 

lyssnar på dem. Då väljer jag nästan alltid 

en person som de känner sig trygg med, 

som de är vana vid att prata med. Så det är 

väldigt viktigt. Så att skapa en förtroende 

en situation där de känner sig så bekvämt 

som möjligt, vilket inte är enkelt”). 
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[fråga: Om ”ja”, upplever du att du att du 

lyckas skapa möjligheter för elever att ändå 

uttrycka sig?] 

Jag försöker alltid för muntliga prov att inte 

bara en till en. Bara för franska 1 ibland gör 

jag bara …[Jag säger: ”för att försöka få de 

att tala och ge sina åsikter” för att jag inte 

hade hunnit läsa hela frågan]. Under 

provet … är jag alltid utanför, jag lyssnar på 

dem. Då väljer jag nästan alltid en person 

som de känner sig trygg med, som de är 

vana vid att prata med. Så det är väldigt 

viktigt. Så att skapa en förtroende en 

situation där de känner sig så bekvämt 

som möjligt, vilket inte är enkelt. I 

klassrummet de jobbar i grupp inom 

grupper och de kan välja vem de vill 

jobba med. Då försöker jag att undvika att 

det finns en konfrontation 

Jag vet allt om dem. Jag känner 

allas …uh… Jag vet att en tävlar i 

gymnasistik. En annan spelar piano osv. Så 

vi kan anpassa. Så jag kan anpassa min 

undervisning till deras intresse. Men, det 

kommer ofta bara intressera några och inte 

hela klassen. Så det är ganska svårt. Då 

måste man kanske skapa en aktivitet som 

kan… då de kan prata om sina intressen. 

Men alla är inte tvungna att prata om samma 

sak. 

Exkluderande/inkluderande 

Att veta vad eleverna har för hobbyn är 

inte samma sak som att veta allt om 

eleverna. Helena tycker att hon ändå kan 

tillräckligt om eleverna för att säga att 

hon ”kan anpassa [sin] undervisning till 

deras intresse”.  

Utmaningen för Helena är att det inte går 

att uppnå en konsensus över de 

individuella intressena. Så börjar Helena 

tala om hur det dialogiska klassrummets 

modell skulle kunna tillämpas. 

3 

 

när vi har progress meeting. Så jag ofta 

frågar ”oh, skulle du vilja fokusera mer på 

något har du behov på något?” Jag vet redan 

att de behöver men, till exempel med temat 

om de vill påverka lite undervisning: ”ah, 

skulle du vilja lära dig något speciellt? Eller 

ett tema intresserar dig mer än andra eller 

låtar eller så?”. Jag ställer frågor men det är 

sällan de svarar på frågan. De säger ofta ”ah 

jag vet inte, jag ska tänka efter” och de 

återkommer aldrig 

Inkluderande  

Helena frågar eleverna under ett enskilt 

samtal om deras åsikter och förslag om 

undervisningen…. 

 

Exkluderande  

… men det är aldrig någon som vet eller 

besvarar.  

>> Enligt Helena är det eleven som 

exkluderar sig själv från 

inflytandemöjligheten. 

[fråga: I vilket/vilka sammanhang går det 

bäst att ta tid och lyssna på en elevs förslag 

gällande undervisningens innehåll? [Inte 

arbetssätt alltså. Innehåll] Vad brukar det då 

handla om (har du ett exempel)?] 

Helst för mig under progress meeting, 

eller efter lektionstid. 

Exkluderande 

För Helena är lektionstiden inte rätt tid för 

eleverna att uttrycka sina åsikter om 

undervisningens innehåll. 

Notera att ”progress meetings” finns på 

schemat endast två gånger om året. 

Så man känner att det här har en mening och 

inte bara eftersom att det är i boken. 

Exkluderande 

I Helenas lektioner är undervisningens 

innehåll är det som står i läromedlet. 

[fråga: Palmér skriver ”Det är inte främst 

genom övning av isolerade färdigheter som 

Exkluderande 
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t.ex. stavning, ordkunskap och grammatik 

som elever utvecklar sitt språk, utan språk 

utvecklas genom att det används i 

meningsfulla sammanhang” (2008, s. 40). 

Vad tycker du om detta påstående? Har du 

någon personlig erfarenhet gällande detta?]  

Jag håller helt med. Alltså, ibland måste man 

ändå öva separat. Men det är alltid i en 

sammanhang. Till exempel grammatik, 

det kan inte vara plötsligt ”ah idag, 

konditionalis”. Nej. Det fanns en text eller 

en situation där man använder 

konditionalis. […] och sedan kan vi öva lite 

mekaniskt för att se hur det fungerar som 

en… ”fylla i med rätt form” så det blir en 

vana, repetition. Men sedan måste man 

absolut använda det på ett aktivt sätt med 

sina egna meningar. […] det är samma sak 

med stavning. Hm… Det är svårt med 

stavning tycker jag. Uh grammatik det är… 

Men uh… stavning, hur kan man förbättra 

det? Hur kan man öva på det? Det är ganska 

svårt. Det är bara genom att skriva, 

genom att skriva igen och igen. Repetition 

är nyckelord. Men i olika sammanhang och 

med ett meningsfullt sammanhang. Tycker 

jag. 

Helena talar om begreppet ”sammanhang” 

men ignorerar adjektivet ”meningsfull”. 

Här menas ”meningsfull” för att säga att 

sammanhanget betyder någonting på ett 

personligt sätt för eleven (som i Deweys 

pragmatiska teori om meningsskapandet i 

det transaktionella). ”Egna meningar” 

betyder inte att eleven uppmuntras att tala 

om någonting som gör den grammatiska 

företeelsen meningsfull på ett personligt 

sätt. Här anar man även hos Helena en 

förkärlek för det behavioristiska 

perspektivet på undervisningen (”måste 

man ändå öva separat”, ”öva lite 

mekaniskt”, ”fyll i med rätt form”, ”Det är 

bara genom att skriva, genom att skriva 

igen och igen”, ”repetition är nyckelord”). 

När Helena slutligen använder 

adjektivet ”meningsfull” som fanns i 

frågan jag ställde henne, så har hon visat 

att detta ord inte har för henne samma 

innebörd som det som presenterades i 

avsnittet ”Teorier och modeller” (vi 

menade meningsfullt för eleven, med 

samma innebörd som i meningsskapande). 

4 

 

[fråga: Om en elev lyfter handen för att dela 

med sig av en åsikt, ett önskemål, etc., 

hinner du då ta dig tid att lyssna på eleven?]  

Ja. Jag förstår. Intressant. Under lektionstid 

eller efter lektionstid? [under lektionstid] 

under också… oftast… Alltså, jag måste 

ändå erkänna att det inte händer ofta att 

de säger något sådant. 

[…] Och ja, det händer nästan aldrig, 

alltså aldrig under klassen alltså nästan 

aldrig under lektionen menar jag, att de 

avbryter och säger, ”ah jag vill fokusera 

på det”. 

Exkluderande 

Helena verkar inte vara hemma med 

konceptet av att elever delar med sig av 

sina önskemål under en lektion. Det 

händer ”nästan aldrig” 

När det händer [att en elev lyfter handen för 

att dela med sig av någon åsikt] svarar jag 

alltid till frågan om jag hinner. Om jag inte 

hinner helt och hållet, säger jag ”vi kan ta 

det efter lektionen”. Och jag funderar och 

sedan nästa lektion lägger jag till något. Till 

exempel, muntliga provet jag märkte efter att 

vi hade progress meeting efter varje muntligt 

prov, uh… särskilt med franska 1 och det var 

väldigt tydligt att de inte hade så bra … uh… 

att uttalet måste förbättras och jag, direkt 

efter muntliga provet, försökte jag hitta 

en lösning så att de kan få hjälp. Och jag 

använde på Google Classroom, jag 

Inkluderande … 

När en elev har ett förslag, antingen: tar 

Helena emot det eller så ber hon eleven att 

diskutera det med henne när lektionstiden 

är ute. 

 

… Exkluderande 

Men exemplet hon ger därefter handlar 

visserligen om undervisningens innehåll 

men inte om något som reflekterar ett 

särskilt elevintresseområde, utan rör det 

uttalfrågan. Sedan hävdar Helena att denna 

fråga berör alla elever (söker konsensus 

elevens individuella intresseområde är inte 
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använde… jag delade med de flera tracks… 

uh… från boken alltså. Så att de vet, de kan 

höra hemma också 

centrala för Helena). Dessutom påverkar 

de upplevda svårigheter med uttalet inte 

undervisningen i sig, utan det blir mer 

hemläxor. 

Ofta de har sagt ”oh uttalet är så svårt, jag 

kan inte det”. Och jag förstår deras känsla, 

att de känner sig maktlösa. Och att de 

tappar mod, och… eftersom franska uttalet 

är otroligt svårt. Och för att undvika att de 

tappar helt och hållet motivationen så måste 

man … göra något så snabbt som möjligt. 

Ge helt… åtminstone kan de inte påstå att de 

inte fick hjälp. 

Exkluderande 

Om motivation. Att eleverna ”känner sig 

maktlösa och att de tappar mod” besvaras 

inte med ökad delaktighet, utan med 

grammatisk eller uttalhjälpmedel … så de 

inte ”kan påstå att de inte fick hjälp”. När 

Helena säger detta, förstår man att hon 

själv inte tror så mycket på att dessa 

hjälpmedel är effektiva. Påtaglig känsla av 

att vara åskådare för en grekisk tragedi. 

Och då har jag som sagt delat på Google 

Classroom… uh… egentligen en ganska 

lång dokument där jag har skrivit en lista 

med många möjligheter om hur man övar 

på uttalet hemifrån som de alltid har. 

Åtminstone per vecka gör jag alltid en 

övning.. Åtminstone en. Oftast i varje 

lektion men inte alltid. En övning per vecka 

åtminstone eller hörförståelse. Men det 

räcker inte. Det är en lång process. 

Egentligen det måste vara otroligt 

frustrerande för de flesta. Eftersom, ibland, 

väldigt bra elever, de kan inte förstå bra. 

Och det är orättvist eftersom de jobbar 

mycket. 

Exkluderande 

Enligt Helena saknar eleverna motivation 

och resultaten är inte tillfredställande. 

Helenas svar är att ge alltid mer 

grammatik- och uttalsövningar. 

Fortfarande inte ett ord om att göra 

innehållet mer relaterbart och relevant för 

eleverna. 

[fråga: Upplever du att de överhuvudtaget 

bryr sig om vilka punkter som tas upp inom 

ett arbetsområde? Upplever du att de vill 

dela med sig av sina åsikter och 

intresseområden?] 

 [Hon småskrattar och säger ett tydligt:] Nej. 

Jag tror inte att det spelar någon stor roll för 

de. De är passiv… passiv inställning. 

Exkluderande 

Helena tror inte att eleverna har någon 

vilja att utöva elevinflytande över 

undervisningens innehåll. 

varje lektion, i början säger jag vad det är 

otroligt viktigt att ”varför gör vi det här 

idag? Vad kommer de att kunna gör när vi 

gör konditionalis? Varför gör vi 

konditionalis i sammanhangen och vad 

kommer de att… i vilken sammanhang 

kommer de att använda det senare. Så man 

känner att det här har en mening och inte 

bara eftersom att det är i boken. Men jag 

känner att det är inte så viktigt för dem. Det 

känns så. Tyvärr. 

Exkluderande 

Helena förklarar för eleverna syftet med 

det de studerar i boken för att få de att 

förstå att ”det här har en mening” och inte 

bara ”eftersom att det är i boken”. Men 

hon säger att även det förmodligen inte 

spelar någon roll för eleverna. 

[fråga: Har du tips om hur man kan hjälpa 

eleverna att uttrycka sina åsikter? 

(intervjuer? enkäter? loggbok? annat?)] 

De kan dela på Google Classroom 

egentligen, eller de kan skriva mig ett mejl. 

Men det händer nästan aldrig. Och jag 

Inkluderande … 

Att skapa ett deliberativt samtal på Google 

Classroom för att bestämma vilken låt som 

kommer studeras. 

 

… Exkluderande 
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kunde, på Google Classroom till exempel 

dela … uh… starta ett samtal och jag 

skriver ”ah, vad skulle ni vilja… vilken låt?” 

till exempel. Steg 1, uhm… ibland jag 

försöker … uhm uh det är sant att ibland 

de kan älska en grupp på franska och 

man kan använda denna band, dessa låtar 

för att göra undervisningen mer 

intressant. Men det är ofta bara en elev 

som är intresserad av låten. Ibland en elev 

har förslagit en grej det var vulgärt. Jag 

kan inte säga ”hora” i klassen hela tiden. 

Det var rap. Det var ”Din mamma är en 

hora”. Uteslutet. 

Men, med det deliberativa samtalet, 

hoppas Helena på konsensus över en sång 

(utifrån en oräknelig sångmassa). Detta 

händer inte och demokratin förlorar. 

Utifrån alla de möjliga sångerna hon kan 

ha fått förslag om, vill hon tala om eleven 

som föreslog en sång med grova ord.  

 

Johan, spanska gymnasiet 

1 I think they are between 15 and 19 years old 

so they are finding an identity, and so 

sometimes they don’t know what they really 

like, but some of them already have some 

interest and with them it is easier to create 

these connections. With others they need to 

discover what they really like.  For that I 

suggest to write down a list. So we were 

talking about food, so we write down our 3 

favourite foods, your guilty pleasure so this 

kind of question they can write the list and 

so they can think about their identity 

related to that list. 

 

The thing is that they are teenagers so they 

change their interests. I remember that 

especially when they are like 15 you know I 

know your favourite colour is purple?-No it 

is not purple, It is red! I remember because I 

write it down. But that’s the risk of course. 

When they are 17-18 its more stable what 

they like it makes more sense. But when 

they are 15 they can change very quickly. 

Inkluderande? Exkluderande? 

Eleven som identitetssökare. 

Några vet vad de gillar. De andra vet inte. 

Läraren försöker hjälpa de komma på vad 

de gillar. 

Frågan är om det används i 

undervisningsplaneringen sedan? 

 

Exkluderande  

För elever som är unga (15 år) 

 

Inkluderande 

För elever som är äldre (17-18 år) 

 

Läroplanen: 

Att eleverna är identitetssökare är för 

läroplanen inget hinder till tillämpandet av 

elevinflytande. Tvärtom, det är för att de 

är identitetssökare att skolan har ett tydligt 

uppdrag att bistå eleverna i deras 

utveckling – och detta gäller desto mer i 

språkundervisningen: ”språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed 

få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr11, 

s. 7). 

 

we are going to work on frames to 

introduce their opinion for example. And 

then I want them to use this paper and we 

have a debate 

Läroplanen står för diskussionen som 

demokratiskt verktyg, även när det 

kommer till de mest kontroversiella ämnen 

(exv. ”främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser” - Lgr11, s. 
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5). Allmänt ”[ska skolan] vara öppen för 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram.  Den ska framhålla betydelsen 

av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana” (Lgr11, s. 6). 

Slutligen hävdar läroplanen att, rent 

konkret, ska ”undervisningen […] 

bedrivas i demokratiska arbetsformer” (s. 

6). 

2 

 

I have time to listen. Yes. Inkluderande 

Johan har tid att lyssna.  

I can ask him to talk about it next lesson or 

to email me. 

Inkluderande/ exkluderande 

Johan säger att, finns det inte tid nu så 

finns det annars nästa gång (Kommer 

eleven ens minnas? Kommer eleven våga 

nästa gång?) 

”Email”: också en lösning (men fungerar 

det? Kommer eleven mejla sina förslag, 

åsikter, intresseområde?) 

That’s why I try to gauge in information to 

understand what they could be more 

interested by 

Inkluderande 

Johan försöker veta mer om eleverna. 

I think they are between 15 and 19 years old 

so they are finding an identity, and so 

sometimes they don’t know what they really 

like, but some of them already have some 

interest and with them it is easier to create 

these connections. With others they need to 

discover what they really like.  For that I 

suggest to write down a list. So we were 

talking about food, so we write down our 3 

favourite foods, your guilty pleasure so this 

kind of question they can write the list and 

so they can think about their identity 

related to that list. 

 

The thing is that they are teenagers so they 

change their interests. I remember that 

especially when they are like 15 you know I 

know your favourite colour is purple?-No it 

is not purple, It is red! I remember because I 

write it down. But that’s the risk of course. 

When they are 17-18 its more stable what 

they like it makes more sense. But when 

they are 15 they can change very quickly. 

Inkluderande? Exkluderande? 

Johan ser eleven som identitetssökare. 

Några vet vad de gillar. De andra vet inte. 

Läraren försöker hjälpa de komma på vad 

de gillar. Frågan är; används det i 

undervisningsplaneringen sedan? 

Exkluderande  

För elever som är unga (15 år) 

Inkluderande 

För elever som är äldre (17-18 år) 

I ask a lot of questions. How do you relate 

yourself with that topic? What is your 

experience with that? 

Inkluderande 

Johan vill veta mer om sina elever och 

ställer många frågor. Dialogiskt klassrum? 

[fråga: Hur ofta känner du att önskemålet 

inte är värt att lägga på minnet? Kan du ge 

exempel?] 

No, can’t think of something specific. 

Exkluderande 

Johan erkänner att elevernas önskemål 

betraktas sällan som potential 

undervisningsinnehåll 
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then eventually to adapt the topic that we 

have in the course. To adapt it a little bit 

more to what they could be more involved 

with things. 

 

There is a part of flexibility, that space I 

try to find  

Exkluderande 

Johans lektionsplanering är en bestämd 

sak som inte är flexibel. Marginalen för 

anpassning till elevernas intresseområden 

är minimal. Denna marginal är inte 

systematiserad och den är inte lätt att hitta. 

but there is a specific topic and a part of that 

could be flexible to make them more 

interested and for me that is important to 

get this feedback what is creating more 

interest and they are engaged in the 

subject.   

 

”food” och ”guilty pleasures” och ”social 

media” och ”algorithm” 

“and they really like it” 

Inkluderande  

Johan försöker skapa en lektionsplanering 

som han tror eleverna gillar. Detta 

förverkligas genom hans val av 

diskussionsämne inom ett arbetsområde. 

[fråga: När du får ett önskemål om 

undervisningens innehåll från en elev, hur 

ofta känner du att önskemålet kommer väga 

in i balansen när du planerar lektioner?]  

Not all the time. It depends on the topic. we 

need to discuss about the topic, I can adapt 

it, but I cannot change everything so, 

sometimes it’s possible sometimes it’s not. 

But there is always some times to variate 

from a topic to a general discussion; at that 

time it’s possible. 

Exkluderande  

För Johan är arbetsområdet en 

väldefinierad sak som inte lämnar plats för 

avvikelse (läraren har ändå rätt att 

bestämma att hålla sig till ett 

arbetsområde. Men hen kan också ha ett 

perspektiv på arbetsområdet som en 

flexibel sak med många grenar) 

Inkluderande 

Ett dialogiskt klassrum? 

Yeah, it could happen that they ask me that 

want to discuss a topic and I say that we are 

going to do that next year. Because I know 

that in the next year it is more adapted to the 

course. In level 3 it is more general about 

your life, about your family, your travels and 

in level 4 it is more abstract about human 

rights. On another level you can go into 

deeper information. 

Exkluderande 

Undervisningens innehåll i Johans 

lektioner är en fastbestämd och steg-för-

stegbunden sak. 

[fråga: Har du planerat ett arbetsområde 

utifrån ett deliberativt samtal mellan 

eleverna?] 

Yes, generally yes. I introduce the topic as 

I told you before and then say we are going 

to go through these different points. for 

example we are talking about news and what 

is the history of information. SO we started 

the newspaper, radio then internet and then 

social media and then we go in specific 

things like. And then we speak about what 

kind of reader are you? then we are going 

to have a lesson about fake news, then we 

are going to have a lesson on international 

code of journalism, so they know step by 

step what we are going to do. There is a 

Exkluderande 

Johan säger att deliberativa samtal oftast 

ligger till grund för planeringen av 

undervisningens innehåll. Men nej. 

Läraren beskriver sedan utförligt hur 

lektionerna utvecklas steg för steg följande 

lektionsplaneringen han har skrivit.  

 

Inkluderande 

”and then we speak about what kind of 

reader are you” >> dialogiska 

klassrummet. 
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light margin of flexibility If I know they 

are interested in other possible… 
We are going to work on frames to introduce 

their opinion for example. And then I want them 

to use this paper and we have a debate 

Inkluderande 

Scaffolding + Dialogiska klassrummet 

(“we are going to work on frames to 

introduce their opinion for example. And 

then I want them to use this paper and we 

have a debate”). 
What I find interesting challenging is when there 

is something controversial,  and I never take a 

position I work with epistemology […]for 

example in Spanish we use the word “Negro” to 

say black, which means black, it’s not nigger, 

negro means black […]or it is quite interesting to 

discuss about the neutral gender in grammar, 

which there is a lot to discuss in Spanish […]they 

get very emotional but it’s interesting. 

Inkluderande 

Johan försöker få eleverna att reagera och 

dela med sig av åsikter genom att välja 

kontroversiella ämnen och förbli opartiska 

>> dialogiska klassrummet 

4 [fråga: Tycker du att dina elever uttrycker 

spontana åsikter om vad de vill studera eller 

om vad de helst skulle vilja studera?] 

Only some of them. It’s not the majority. 

Inkluderande/exkluderande 

Få deltar spontant. “it’s not the majority” 

är lite av en understatement med tanke på 

Johans intonation när han säger det. 

[fråga: Upplever du att de överhuvudtaget 

bryr sig om vilka punkter som tas upp inom 

ett arbetsområde? Upplever du att de vill 

dela med sig av sina åsikter och 

intresseområden?] 

No, I think generally talking, it makes quite 

a difference the topic you are talking about. 

There are certain topics with which they 

are more involved.  

Exkluderande 

Enligt Johan bryr eleverna sig inte om 

vilka punkter som tas upp och vill inte dela 

med sig av sina åsikter och 

intresseområden. 

 

Inkluderande 

Men, bland ämnesområden som 

presenteras, finns det några som de bryr 

sig om mer än andra. 

Usually we have two times per year we have 

development talk. And since I teach a 

language, I very very focus on the routine 

that you have with the language. And then I 

always ask them what you like and we need 

to find some way or something related 

with Spanish. If you like football, you can 

watch a football match with Spanish 

comments. And like dance, you can watch a 

movie about dance in Spanish also. 

Exkluderande 

Johan uppmuntrar eleverna att komma i 

kontakt med språket i relation med ens 

intresseområde på hemmaplan. 

Intresseområden tas inte in i 

lektionsplaneringen. Det är elevens ansvar 

att hitta ett sätt att relatera målspråket till 

sina intresseområden. 
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Kristina, spanska och franska gymnasiet 

1 I think in the IB program they seem to care 

more. I think we talk more about current 

events in social issues that might be talked 

about in other subjects so, then they feel like 

they have more knowledge overall on the 

topic compared to the national programs.  

 

Exkluderande! 

Kristinas syn på den svenska läroplanen är 

att den inte tillåter tal om ”current events 

in social issues”. 

Detta går inte riktigt ihop med läroplanens 

faktiska rekommendationer: ”kan använda 

sig av ett kritiskt tänkande och 

självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska 

överväganden” (lgr11, s. 12); ”levnadssätt 

och sociala relationer i olika sammanhang 

och områden där språket används” (lgr11, 

s. 67). 

[fråga: Tycker du att det är möjligt för dig 

som lärare att, innan du planerar för ett 

arbetsområde, först ta reda på vad eleverna 

helst skulle vilja studera inom ett 

arbetsområde?] 

Again, going back to the IB, i tend to do that 

a little bit more. I think its more flexible, 

its higher level so. I think the structure of 

the program makes it that we have themes 

that we have to cover. I’ll give you an 

example: Identity and there are subtopics 

like health, language etc. and so within that I 

often do ask them “some of these topics, 

what are you most interested in? What 

should we cover that you like?” and then 

they share ”Oh well I like what we talk 

about health and food and then we go into 

that instead [] Sometimes I do in IB so I will 

plan around what they are more interested in 

but for the other one I think its hard to break 

from the resources that we have been given 

we know we have to teach them about.  

Exkluderande 

Kristina känner att IB-programmet 

fungerar bättre för tillämpning av 

elevinflytande. Det är otydligt varför hon 

tycker det, även efter att illustrerat 

påståendet med ett exempel. I IB-

programmet måste hon utgå efter några 

givna teman. När hon uttrycker att detta 

förenklar tillämpandet av elevinflytande, 

så kan man inte låta bli att tänka att det 

egentligen är tvärtom i och med att den 

svenska läroplanen begränsar lärarens 

möjligheter betydligt mindre. 

I think the amount of planning time is not 

enough either in order to readjust things very 

quickly either.  So it takes too much time to 

then ask them and that takes a whole new 

planning. 

Exkluderande 

För Kristina är detta uppdrag inte 

genomförbar i och med att tiden är för 

knapp. 

2 

 

Yes, it depends on the class size. With 

smaller classes I can take more time to 

explore what they are more interested in. 

With larger classes I try to listen but then the 

sort of program we have to stick to what 

you think is more general or knowledge 

they need to know. So it depends on the 

size mostly. 

Inkluderande/ exkluderande 

För Kristina är relationen elev-läraren  

- kontingent till klassens storlek. Är 

klassen mindre har hon tid för att 

satsa på relationen 

- Tid är därav en viktig faktor för 

relationen. 

- Intressant med det eleverna har att 

säga om det har att göra med det 

planerade undervisningsinnehåll 
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Maktrelationen: läraren vet bäst vad 

eleverna behöver lära sig om. 

If i see that there is a sincere desire to learn 

more about the topic, I wil take time after the 

lesson and call them to see me after lesson 

and then, talk with them then and ask them 

more about that they are interested in. 

Inkluderande/exkluderande 

För Kristina, stör vissa elever, några 

uttrycker åsikter utifrån ett genuint 

intresse. 

the way that they usually do is during class 

or after class. Or during when we are talking 

about something “oh can we learn more 

about this, we would really like.” 

And then sometimes it is after the lesson 

when they come up “I really liked this, can 

we do more of this?”   

 

[fråga: Tycker du att dina elever uttrycker 

spontana åsikter om vad de vill studera eller 

om vad de helst skulle vilja studera? ] 

Eh, no.  

 

Inkluderande 

I Kristinas klass, får eleverna uttrycka 

spontana åsikter… 

 

Exkluderande 

… Men detta händer inte. 

In the beginning of the year I do surveys of 

what kind of things they do on their free 

time. And ice breaking activities so they get 

to know each other. And then I also get some 

feedback on things they are interested in. 

So also you can draw upon those students 

when there is a topic related to that and 

say “ oh yes, this person plays this sport, 

can you tell us more about that?” […] For 

instance if we are talking about families, 

how your family is composed, you are still 

getting to know them through the activities 

you are already getting to know what the 

students are like, what the students like and 

what their interests are. Without having to do 

like a formal…its not “I´m getting to know 

you by answering these questions”. 

Inkluderande 

Kristina tycker att det är viktigt att lära 

känna eleverna för att  

- skapa en trevligare stämning i 

början av året som isbrytare. 

- Kunna be en elev berätta mer om 

ett ämne om det råkar vara 

någonting denna elev bryr sig om 

Exkluderande 

Kristina lär inte sig mer om eleverna för 

att kunna anpassa undervisningens 

innehåll mer till dem. 

 

They are more passive and take in whatever 

we are saying. They are not very outspoken 

our students. I don’t know if there is trust 

that we are teaching them what they need 

to know or if it’s a bad thing. I don’t even 

know if they should be more outspoken or 

interested in learning about. That might 

happen for younger students in middle 

school. ”Not now, let’s focus on this!”. 

They are very minimal in what they want to 

know.  

Exkluderande 

Kristina talar om eleverna 

som ”passiva”, ”uttrycker sig inte 

gärna”, ”mycket minimala”. Hon verka 

inte tycka att de har förmågan eller viljan 

att ha egna åsikter eller att formulera de. 

Kristinas hypotes är att yngre elever 

uttrycker sig mer. När hon tänker på det 

säger hon hur hon skulle adressera 

de: ”inte nu, fokusera!”. Det säger att när 

eleverna har åsikter, förslag, osv. så 

reagerar denna lärare som om det vore 

olämpligt att vilja uttrycka sig under en 

lektion. 

Kristina undrar om det är bra att eleverna 

inte uttrycker några åsikter, förslag, osv. 

(att de bara litar på läraren som kan bättre) 
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eller om de kanske borde vara mer 

benägna att uttrycka sig och mer 

intresserade att lära sig saker… 

I feel more tied to meeting the vocabulary 

that is general, that they need to know 

about. So in talking about food and health, if 

we’d ask them what they would like to 

study, they might only want to talk about 

fast-food or something like that and we 

would be missing a lot of cultural 

elements they should be looking at as well. 

Or similarly if were talking about clothes 

then they are only going to talk about clothes 

that they wear and no general topics that 

they all need to know about. 

Exkluderande 

Enligt Kristina vet läraren bäst. Eleverna 

kan inte veta vad de behöver lära sig. 

Also sometimes they don’t even want to 

know what they want to learn about more. 

When you do aks the questions sometimes 

they are like “I don’t know, I don’t care, 

whatever”. 

Exkluderande 

Enligt Kristina vet de inte ”vad de vill lära 

sig om”. De är också väldigt präglade av 

denna ”vuxna vet bäst”. 

They are sitting there just wondering why 

they put that answer to themselves and not 

checking their own work. If I want them 

to be more mindful 

Exkluderande 

Gör att eleverna låter som de har väldigt 

dåliga metakognitiva strategier. Det ger 

också en bild av elever som inte särskilt 

begåvade. 

3 

 

the sort of program we have to stick to. What 

you think is more general or knowledge they 

need to know.  

 

If i see that there is a sincere desire to learn 

more about the topic, I will take time after 

the lesson and call them to see me after 

lesson and then, talk with them then and ask 

them more about that they are interested in. 

Exkluderande 

För Kristina är undervisningens innehåll 

en rigid sak. Det är inte flexibelt. 

Personliga intresseområden kan det 

eventuellt finnas plats för utanför 

lektionstid 

They don’t seem to care too much what is 

being taught to them. Its more they have to 

learn that part of the program. And its 

basic knowledge that If I tell them they have 

to learn they understand. They are not as 

invested in the topics. They just end up 

being pushed through.   

 

Sometimes there are topics which they like 

more because they are more relatable to 

them. […] when we talk about some topics 

which are travel or things like that it’s like 

they are slightly interested but it is so far 

away from their reality that they have 

difficulties getting more interested in that. 

Or you can make them look at French cities 

or things like that, but they know that they 

are not going to travel there so they lose 

interest in that.    

Exkluderande 

Kristina tar in tragedin i bilden av 

undervisningens innehåll. Det är inte 

relevant för eleverna, inte relaterbart heller 

och det är ingenting hon kan göra åt det 

(”have to”, ”pushed through”). Som sett in 

transaktionen 1, känner hon inte att 

läroplanen lämnar plats för henne att utöva 

inflytande och ännu mindre för eleverna 

att utöva inflytande. Eleverna försöker 

intressera sig men tappar motivationen på 

grund av det (”it is so far away from their 

reality that they have difficulties getting 

more interested”.). 
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I mean the only times we have that one on 

one conversation is usually with feedback 

[betygsamtal]. That’s when we explore 

what they are interested in but not 

necessarily what they want to study more 

in the subject.   

Exkluderande 

I Kristinas undervisning, finns det ingen 

plats för elevinflytande över 

undervisningens innehåll, även om läraren 

har tagit reda på vad eleverna intresserar 

sig för. 

Its important to build the report with the 

students and let them know that we are here 

to help them and not to judge them. 

Especially during lesson times and things 

like that so that they feel more confident 

with you around them.  Because when it 

comes to assessment those sort of students 

become very nervous and then if you haven’t 

build a good enough report had 

communications with them, had 

conversations with them then they really do 

poorly on the assessment opportunities. SO 

in lessons trying to give them a little bit 

more attention. Trying to give them one on 

one time so that they feel more confident. 

Giving them feedback and saying “this is not 

an assessment, its time for me to help you 

grow instead of them feeling nervous every 

time you come to them. They feel judged. 

Inkluderande 

Kristina fokuserar inte på 

gemenskapsbygga i sig men på en kategori 

under den (se teoretiska ramverket): 

fokuset är att eleven känner sig trygg med 

läraren. Hennes mål är att se till att de 

vågar tänka och besvara under lektionstid. 

With some courses, we don’t like the book 

as much, so we change it a lot and through 

experience of what we´ve seen that student 

prefer to talk about we adjust it. So it’s not 

necessarily an immediate change. From the 

students which I am teaching now want to do 

might be something I saw from students 

during last year, wanted to do and now 

I’m planning after a theme that and 

adjusting if they don’t like these topics 

they are most likely to like these other 

ones. 

Exkluderande 

Allmänt följer Kristina 

lektionsplaneringen boken. Tillämpandet 

av elevinflytande över undervisningens 

innehåll som Kristina säger att hon gör är 

irrelevant för vår studie som fokuserar på 

lärarnas perspektiv på meningsskapandet i 

det transaktionella. Att eleverna omedvetet 

påverkar nästa års program för samma steg 

är inte relevant för denna studie för att det 

bidrar inte alls till det att just dessa elever 

lär sig bättre för att innehållet är relaterbar. 

Detta fungerar inte ens med nästa års 

elever som också borde ses som individer. 
[fråga: Inom ett arbetsområde, hur mycket 

lektionstid avsätter du för dialog i klassrummet 

där eleverna får uttrycka egna åsikter, diskutera 

intresseområde?] 

Depends on what the focus of the lesson is. I try 

to have at least 10 minutes of discussion in 

every lesson. Even if its not necessarily just o 

express your opinion […] often let my students, 

if they had a homework and they had to answer 

the questions, I let them […] check their work 

with each other and kind of discuss it. […] So I 

do activities within the class and then I break 

them up and say now go and discuss it as a 

group. What answers did you get and why? […] I 

think its really important that even if they are not 

expressing themselves in their language that they 

are at least discussing about the language and 

Inkluderande MEN 

I Kristinas undervisning, ett dialogiskt 

klassrum om grammatik på modersmålet. 

Detta är ett arbetssätt och inte rena 

elevinflytande över undervisningens 

innehåll. Det är inte elevinflytandet vi talar 

om här för att öka meningsskapande i det 

transaktionella för en effektiviserad 

inlärning av målspråket. Men det är 

väldigt nära. 
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they are reasoning for things. […] At least it’s 

not just them having done it isolated at home, 

answer the questions quickly, and then me 

showing them the key and they check their 

answers and then it’s done.  

The more the students are involved can 

understand and relate to the topics, the more 

motivated they are to participate and to work and 

to learn more. Unfortunately we cannot always 

help them; they are not as interested in the 

topics as we’d like them to be. 

Exkluderande  

För Kristina är undervisningens innehåll 

inte något man kan anpassa till eleverna, 

även fast hon har upplevt att 

arbetsområden de råkar vara mest 

intresserade i gör dem mer motiverade. 

4 

 

They don’t seem to care too much what is 

being taught to them. Its more they have to 

learn that part of the program. And its 

basic knowledge that If I tell them they have 

to learn they understand. They are not as 

invested in the topics. They just end up 

being pushed through.   

 

Sometimes there are topics which they like 

more because they are more relatable to 

them. […] when we talk about some topics 

which are travel or things like that it’s like 

they are slightly interested but it is so far 

away from their reality that they have 

difficulty getting more interested in that. 

Or you can make them look at French cities 

or things like that, but they know that they 

are not going to travel there so they lose 

interest in that.    

Exkluderande  

Eleverna väljer inte undervisningens 

innehåll och bryr sig inte om innehållet 

(”they don’t seem to care much […] It’s 

more they have to learn that part of the 

program”). De bara vet att det något de 

måste lära sig. Arbetsområden är inte 

relevanta till eleverna och inte relaterbara. 

Eleverna tappar MOTIVATIONEN på 

grund av det. 

Again I think within the IB program its 

more flexible because the classes are smaller 

[…] a larger class with 25 students where 

even if they seem interested I’ll just show 

them where to go and find about more but I 

won’t adjust my course for them. 

Exkluderande 

Kristina kan tänka sig tillämpa 

elevinflytande över undervisningens 

innehåll i IB-programmet men inte i 

klasserna som följer den svenska 

läroplanen. 

[fråga: Hur ofta känner du att önskemålet 

inte är värt att lägga på minnet? Kan du ge 

exempel?] 

That’s rare. No.  

Exkluderande 

Ingen tillämpning av elevinflytande. 

I feel more tied to meeting the vocabulary 

that is general, that they need to know 

about. So in talking about food and health, if 

we’d ask them what they would like to 

study, they might only want to talk about 

fast-food or something like that and we 

would be missing a lot of cultural 

elements they should be looking at as well. 

Or similarly if were talking about clothes 

then they are only going to talk about clothes 

that they wear and no general topics that 

they all need to know about.  

Exkluderande 

Kristina ser inte någon fördel i 

tillämpandet av elevinflytande: 

- Då talar de om saker som är 

relaterbart för de och inte om 

saker de BEHÖVER veta om. 

- Hon verkar inte tycka att det går 

att både tala om det som 

intresserar en och lyssna på hur 

andra ser det. Då väljer hon alla 

gånger att få eleverna att hålla tyst 

och lyssna. 

Detta säger att hon inte har någon 

förståelse för det där om 



 

48 

 

meningsskapandet i det transaktionella, 

om effektivisering av inlärning när man 

kan relatera till det man hör, osv. 

I think you need a foundation of spelling 

and vocabulary and grammar to be able 

to develop further. They work together. 

Because without the basic vocabulary 

foundation of somehow memorizing a word 

list or something like that minimal, it doesn’t 

have to be a long word list. They can’t; they 

will start talking but they don’t have the 

words. Like “how do you say river?”. they 

are missing the essence of it, so you have to 

do both.   

 

I find a lot of the times the students who are 

struggling are lost because they haven’t 

learnt the vocabulary.  And then they say “ I 

am blocked, I don’t know how you say this, 

I don’t know how you say that”.  

 

I don’t dare to say, but it doesn’t seem to be 

linguistic, they don’t seem to be mature or 

ready, Its too deep of a thought for them as 

15 and 16 year olds to be like “I don’t know 

what happiness Is”,  “How do you see your 

future? And they are like I don’t know”. It 

links to if they can even think about those 

little more philosophical topics; they seem to 

get stuck. I feel like it’s not just because I 

ask them In French. Even if I ask them in 

Swedish “do you know ?” and they also get 

stuck. That unit is difficult I think, we push 

through it quickly. 

Exkluderande 

Kristina säger ”I find a lot of the times the 

students who are struggling are lost 

because they haven’t learnt the 

vocabulary.  And then they say “ I am 

blocked, I don’t know how you say this, I 

don’t know how you say that””. Har de 

inte lärt sig glosorna för att de inte hade 

fått de av läraren? Eller är det så att de inte 

lärt sig glosorna för att de kändes helt 

irrelevanta för dem? Hade de fått en lista 

med glosor som de själva hade uttryckt att 

de behövde, skulle de inte ha lärt sig dessa 

glosor? Detta påminner mig om en elev 

som gick andra ringen på gymnasiet. Hon 

kunde inte säga någonting under det 

muntliga provet. Hon tyckte att hon 

verkligen inte hade någonting att säga om 

mat för att pizza eller köttbullar inte var 

hennes favoritmat. Efter ett längre samtal 

kom vi på med att hon kunde själv namn 

på polsk mat som hon älskade och att det 

räckte för henne att lära sig säga namnet 

på några huvudingredienser i dessa rätter, 

beskriva några ord för att tala om smaken. 

Att tala om mat på målspråket kändes inte 

alls svårt eller tungt längre. Hon tyckte 

även att det var kul att kunna tala om sig 

själv på det sättet. Hon kunde ju ändå 

förstå när hennes kamrater talade om andra 

kök. Kristina erkänner själv att det inte 

behöver vara så att eleverna har ett 

problem med språket, utan att de inte kan 

relatera till det även på modersmålet (”I 

feel like it’s not just because I ask them In 

French. Even if I ask them in Swedish “do 

you know ?” and they also get stuck”). 

The more the students are involved can 

understand and relate to the topics, the more 

motivated they are to participate and to work 

and to learn more. Unfortunately we cannot 

always help them; they are not as interested 

in the topics as we’d like them to be. 

Exkluderande 

Kristina påstår att det är eleverna som ska 

anpassa sig till undervisningens innehåll 

och inte tvärtom. 

 

Karin, kinesiska, gymnasiet 

1 Jag tycker det är bra att eleverna visar sina 

intresse och reflektioner till lektions innehåll 

och sätt. Det ska göra att undervisningen 

Inkluderande 

Karin är övertygad om sambandet mellan 

elevernas inflytande över undervisningens 

innehåll och deras motivation samt 
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anpassas efter elevernas nivå och förbättrar 

deras lust att lära och aktiviteter. 

effektivisering av elevinlärningen. Hon 

tycker således att även undervisningen får 

en allmänt bättre kvalité med förbättrade 

aktiviteter. 

>> se citat från läroplanen längst upp i 

denna studierapport. 

2 [fråga: Om en elev lyfter handen för att dela 

med sig av en åsikt, ett önskemål, etc., 

hinner du då ta dig tid att lyssna på eleven?]  

Frågor från eleverna är alltid välkomna. 

Inkluderande 

Karin säger att ”frågor från eleverna är 

alltid välkomna” 

[Karin har svarat ”ja” till frågan om hon har 

elever som inte talar svenska. Följdfrågan 

är ”upplever du att du att du lyckas skapa 

möjligheter för elever att ändå uttrycka 

sig?”] 

Jag använder det språket som eleverna skulle 

känna sig bekväma att uttrycka sig med. Jag 

skriver ord eller meningar som eleverna 

skulle kunna mena eller behöva. 

Inkluderande 

Skapar förutsättningar för elever som inte 

har svenska som modersmål att uttrycka 

sig. 

[fråga: Om du känner att en elevs önskemål 

inte kan tillmötesgås i 

undervisningsinnehållet, brukar du då 

motivera ditt beslut för eleven?] 

Ja, absolut måste jag förklara tydligt för 

eleverna om varför vi gör så. Utan syfte 

kommer eleverna tappa lust och motivation 

att träna. 

Inkluderande 

Karin visar respekt för eleven. 

Hon förstår även vikten av att eleverna ska 

finna temat relevant för att förbli 

motiverade. 

[fråga: Hur upplever du förhållandet mellan 

elevinflytande och elevernas motivation? Är 

det någonting som du har reflekterat över i 

din yrkesutövning?] 

Det är viktigt särskilt när eleverna är seriösa 

och väldigt intresserade av någonting 

särskilt. 

Inkluderande/exkluderande  

Karin delar eleverna i två kategorier: de 

seriösa och de som inte är det. 

Om hon anser att en elev inte är seriös, så 

skulle denna elev kanske få utöva lika 

mycket inflytande.  

3 [fråga: Om en elev lyfter handen för att dela 

med sig av en åsikt, ett önskemål, etc., 

hinner du då ta dig tid att lyssna på eleven?]  

Frågor från eleverna är alltid välkomna. 

 

I vilket/vilka sammanhang går det bäst att ta 

tid och lyssna på en elevs förslag gällande 

undervisningens innehåll? Vad brukar det då 

handla om (har du ett exempel)?  

Alltid, när som helst när eleverna har 

frågor. Frågorna skulle handla om 

förståelser om glosor och texter. 

Inkluderande 

Karin talar inte om tidsbrist eller om att 

vilja bli avbruten. Undervisningstiden är 

till för eleverna. 

När jag har planerat för mycket eller 

eleverna har svårigheter att förstå, då måste 

jag lämna bort något och fokuserar på den 

viktigaste delen. 

Inkluderande 

Karin ser till att det planerade stannar 

flexibelt. Under en lektion kan hon 

anpassa lektionsplaneringen spontant efter 

elevernas reaktion till den. 

[fråga: Tycker du att det är möjligt för dig 

som lärare att, innan du planerar för ett 

Inkluderande 
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arbetsområde, först ta reda på vad eleverna 

helst skulle vilja studera inom ett 

arbetsområde?] 

Ja. 

 

[fråga: Skulle det vara möjligt för dig som 

lärare att sätta dig ner med en klass och 

planera kommande arbetsområde 

tillsammans med eleverna?] 

Nej. Det ska ta för mycket tid, för att 

eleverna har olika intresse. 

Karin anser det möjligt att planera ett 

arbetsområde utifrån vad eleverna helst 

skulle vilja studera. Men inte genom ett 

deliberativt samtal (enligt Shiers modell är 

det fortfarande ett inkluderande sätt). 

4 

 

Jag tycker det är bra att eleverna visar sina 

intresse och reflektioner till lektions innehåll 

och sätt. Det ska göra att undervisningen 

anpassas efter elevernas nivå och förbättrar 

deras lust att lära och aktiviteter. 

Inkluderande 

Karin tror på sambandet mellan elevernas 

inflytande över undervisningens innehåll 

och deras motivation samt effektivisering 

av elevinlärningen. Hon tycker således att 

även undervisningen får en allmän bättre 

kvalité med förbättrade aktiviteter. 

[fråga: Upplever du att de överhuvudtaget 

bryr sig om vilka punkter som tas upp inom 

ett arbetsområde? Upplever du att de vill 

dela med sig av sina åsikter och 

intresseområden?] 

Eleverna i kinesiska 3 nivå kan göra det. 

Inkluderande 

Äldre elever talar mer gärna för Karin om 

deras åsikter och intresseområden. 

 

[fråga: Har du någon särskild idé eller 

aktivitet för att hjälpa barnen att uttrycka 

sina åsikter?] 

Ge eleverna läxor för att förbereda: att skriva 

egna texter, göra presentationer 

Inkluderande 

Här kan man tala om vikten av den 

organisatoriska aspekten av 

elevinflytandet som förutsättning för en 

lyckad tillämpning (läxor som 

förberedelsearbete så de redan har letat 

fram en personlig gloslista innan de 

kommer till lektion – på så sätt kan de 

uttrycka personliga åsikter och 

intresseområden). 

Jag tar ganska ofta in elevernas intresse i 

undervisningsinnehållet. Nyligen avslutade 

vi avsnittet om kinesisk mat. Eleverna har 

mycket inverkan om vad de ville lära sig om. 

 

[fråga: Hur ofta känner du att önskemålet 

inte är värt att lägga på minnet? Kan du ge 

exempel?] 

sällan.   

Inkluderande 

Eleverna får utöva inflytande över 

undervisningens innehåll. 

 

 

 


