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Abstract  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares och rektors uppfattningar om 
att låta elever delta i planering av undervisning. Samt att diskutera vad det kan bero på 
att målet med att göra elever delaktiga i planering av undervisning inte uppfylls i 
enlighet med skolans styrdokument. Min förhoppning är att mitt arbete ska kunna 
fungera som underlag för vidare diskussioner inom skolan i syfte att göra eleverna 
mer delaktiga.  
   Metoden jag använt mig av är en kvalitativ metod där jag genomfört intervjuer med 
fyra lärare och en rektor på en och samma skola.  
    I mitt examensarbete kommer jag fram till att det beror främst på fyra orsaker, brist 
på diskussion om begreppen delaktighet och inflytande, brist på diskussion gällande 
begreppen demokrati och makt, att skolans kunskaps- och demokratiuppdrag 
hanteras fristående från varandra och att det beror på lärares och rektors egna 
inställningar, uppfattningar och kompetens. 
 
Sökord: inflytande, elevinflytande, delaktighet, elevers delaktighet i planering, 
demokrati, participation
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1. Inledning 
 
Jag inleder det här examensarbetet med att ge en tillbakablick på mina egna 
undervisningar som genomfördes under de verksamhetsförlagda delarna av kurserna 
pedagogiskt arbete II (PGII) och pedagogiskt arbete III (PGIII) i lärarprogramet. 
    I PGII kursen ägnades tid åt planering före själva undervisningen och kravet var 
verkligen att förhålla sig till läro- och kursplanerna. Innehåll skulle vara bestämt och 
planering klar för alla lektioner. Arbetsformer skulle vara klara - gärna olika, för att ta 
hänsyn till elever med särskilda behov. Hur kunskaperna skulle bedömas och hur 
utvärdering av undervisningen skulle göras bestämdes också i förväg.  
    Något som jag reflekterade efter PGII var att min undervisning gick väldigt bra 
men jag kände att jag saknade något. Jag saknade input från eleverna och jag upplevde 
också att jag ställdes inför ett dilemma. Läroplanen talade om att lärare och elever 
tillsammans ska planera undervisningen men på min väg att bli lärare, under min 
lärarutbildning uppmanades jag till att planera före min undervisning. 
     

”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, […] 
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och  
• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.”1 
 

Efter kursen blev jag rekommenderad att läsa Gunvor Sellbergs bok ”Främja elevers 
lärande genom elevinflytande”2. Där fann jag ett textavsnitt som djupt påverkade mig 
och som jag skrev ned på en lapp som jag förvarar i min planeringskalender.  
 

”I den pedagogik där läraren presenterar arbetet som ska utföras av elever är stoffet 
och arbetssättet lärarens eget. Det stämmer inte med de många elevers sammanhang 
och saknar ofta innebörd för dem. Läraren har ett personligt engagemang och eleverna 
står utanför. Eleverna får upprepa vad någon annan sagt, gjort eller påstått. På det 
sättet ingår eleverna inte heller i resursen för lärandet i den skola där läraren föreskriver 
varje steg i lärandet […] Läraren företräder kunskap, fullhet och makt medan eleven 
företräder okunnighet, tomhet och vanmakt. Eleven utfordras, fylls med ord, 
föreställningar, omdömen och fördomar som tjänar läraren. Det är läraren som lär ut, 
tänker, pratar, disciplinerar, agerar, väljer och är inlärningsprocessens subjekt. Eleven 
är den som ska lära in, lyssna ödmjukt, bli disciplinerad, agera genom lärarens 
agerande, anpassa sig till lärarens val av stoff och betrakta sig som objekt”3 

 

Jag bestämde mig därför, medvetet, att inte göra några planeringar inför min 
verksamhetsförlagda undervisning under PGIII. Jag lovade mig själv att inte göra 
eleverna till enbart mottagande objekt. Jag ville pröva att göra eleverna delaktiga i 
planeringen och göra det i relation till frågeställningarna; Varför görs inte eleverna 
mer delaktiga i planeringen? Vad är det som kan vara hinder samt hur kan man 
utveckla en arena som möjliggör för eleverna att vara delaktiga. 
   Under utbildningens gång har jag upptäckt att Skolinspektionen ofta gör nedslag 
gällande elevers inflytande och deltagande i undervisningen. Jag har tittat tillbaka på 
Skolinspektionens tillsynsrapporter för åren 2009-2012 gällande grundskolor.4 Dessa 

                                                           
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 15 
2 Sellberg, G, S (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur 
3 Ibid, s 47. 
4 Skolinspektionen (2012) Regelbunden tillsyn 2012. På denna sida finns åren 2008-2012 att hämta. 
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rapporter använder lite olika bedömningspunkter från år till i år men det går att få en 
indikation över hur situationen ser ut. Siffrorna nedan anger antalet skolor, dvs. 
siffran 488 från inspektionen 2009 anger att det är 488 skolor där åtgärder behövs.   

 
2009 – Skolform, Grundskola  
Bedömningspunkt: Eleverna ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det 
egna lärandet 
Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen: 490 (50 %) 
Åtgärder behövs: 488 (50 %) 
 

2010 – Skolform, Grundskola  
Bedömningspunkt: Rektorn och lärarna arbetar aktivt för att öka elevernas möjlighet 
till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder och mognad 
Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen: 521 (70 %) 
Åtgärder behövs: 228 (30 %) 
 

2011 – Skolform, Grundskola (enligt 1985 års skollag) 
Bedömningspunkt: Rektorn och lärarna arbetar aktivt för att öka elevernas möjlighet 
till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder och mognad 
Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen: 424 (75 %) 
Åtgärder behövs: 138 (25 %) 
 

2011 – Skolform, Grundskola (enligt 2010 års skollag) 
Bedömningspunkt: Eleverna ges ett aktivt inflytande över utbildningen 
Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen: 88 (65 %) 
Åtgärder behövs: 48 (35 %) 
 

2012 – Skolform, Grundskola 
Bedömningspunkt: Eleverna ges ett aktivt inflytande över utbildningen 
Styrdokumentens mål och krav uppfylls huvudsakligen: 517 (69 %) 
Åtgärder behövs: 228 (31 %) 
 

Skolinspektionen gör alltså en hel del nedslag på sådant som kan kopplas till att 
eleverna inte görs delaktiga i planering av innehåll, arbetsformer, arbetssätt och 
utvärdering. Det står i skolans styrdokument att det är viktiga demokratiska principer 
att kunna påverka, lära sig ta ansvar och våga vara aktiv. Det lyfts också fram att det 
är viktigt att eleverna får möjligheter till att ta initiativ och utöva inflytande i skolan.5 

    Idéer om att göras delaktig i måluppfyllelse är ingen nymodighet. Sent 300-tal f.Kr 
fördes dessa tankar fram av Aristoteles;  
 

”De saker som vi skall lära oss att utföra, lär vi oss nämligen genom att göra dem; så blir 
vi till exempel husbyggare genom att bygga hus och gitarrspelare genom att spela gitarr. 
På samma sätt blir vi också rättrådiga genom att handla rättvist, besinningsfulla genom 
att vara behärskade och modiga genom att bete oss modigt.”6 

 

Det är väl även lämpligt att den som kan bygga hus eller spela gitarr lär den som inte 
kan och gör det på ett sådant sätt att lärdomarna går att använda i konkret handlande, 
dvs. genom att bygga riktiga hus eller spela på en riktig gitarr. I och med uppdraget 
som skolan fått från staten via styrdokumenten, att eleverna ska delta i planering av 
undervisningen har jag kommit att uppfatta att uppdraget går ut på att lärare och 
rektor ska förmedla sina kunskaper om planering till eleverna genom att erbjuda dem 
delaktighet. De ska eftersträva att hitta en balans mellan sin egen kunskap i planering i 

                                                           
5 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 15 
6 Aristoteles (1988). Den nikomachiska etiken, s 49 
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förhållande till elevernas antagna okunskap och erbjuda en arena där okunskap möter 
kunskap, i ett för eleverna meningsfullt samspel.  
    Om ”skolan finns för elevernas skull”7 och målet med skolan är att förbereda 
eleverna för delaktighet och medansvar för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar ett demokratiskt samhälle8, behöver inte eleverna få praktisera delaktighet då? 

Det finns uppenbart ett problem här mellan skolans kunskaps- och 
demokratiuppdrag, som formuleras i styrdokumenten och skolans praktik, det som 
faktiskt sker i skolan och som granskas av Skolinspektionen. Vad kan det bero på att 
en del skolor inte uppfyller målet med att göra elever delaktiga i planering? 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares och rektors uppfattningar om 
att låta elever delta i planering av undervisning. Samt att diskutera vad det kan bero på 
att målet med att göra elever delaktiga i planering av undervisning inte uppfylls i 
enlighet med skolans styrdokument. Min förhoppning är att mitt arbete ska kunna 
fungera som underlag för vidare diskussioner inom skolan i syfte att göra eleverna 
mer delaktiga.  
  
Övergripande undersökningsfrågor för arbetet är:  
 

 Hur uppfattar lärare och rektor delaktighet och vad uppfattar de att det kan 
finnas för mål med att eleverna ska vara delaktiga i planeringen? 

 Hur ser de på läroplanens skrivning gällande elevers delaktighet i planering?  

 Vilka är deras erfarenheter och lärdomar av att låta elever delta i planering? 

 Har rektorn några uppfattningar om personalens syn på elevers delaktighet i 
planeringen? 

 Har de några idéer eller tankar om hur eleverna skulle kunna göras mer 
delaktiga? 

 

1.2 Metod 
 
1.2.1 Metodval 
För att uppnå syftet valde jag att göra kvalitativa intervjuer. Mitt metodval bygger på 
Steinar Kvale och Svend Brinkmanns resonemang om att kvalitativa metoder lägger 
fokus på;  
 

”kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 
vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer – i kontrast till 
”teknifierade” sätt att studera människolivet.”9 

 

Att intervjua är som ett hantverk. Det är en aktivitet och en social praktik som 
producerar kunskaper. Genom den kvalitativa intervjun och genom de frågor jag valt 
som frågeställningar kan jag komma åt en för skolan viktig, vardaglig och situerad 
aspekt. Den kvalitativa intervjun ger också utrymme för att följa upp och ställa 
följdfrågor.10    
                                                           
7 Skolverket (1998) Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i skolan, sid 4 
8 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 15 
9 Kvale, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund : Studentlitteratur, s 28 
10 Ibid, s 33 
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    Kritik som ofta riktas mot kvalitativa forskningsintervjuer handlar om att den som 
metod inte är tillräckligt vetenskaplig då den är alltför subjektiv, dvs. personbunden.  
Att den inte är tillräckligt generaliserbar eftersom det finns för få intervjupersoner och 
att olika läsare finner olika innebörder i det som sagts. Metoden anses därför vara 
alltför explorativ och inte hypotesprövande.11 

    Mitt syfte är inte att göra anspråk på generaliserbarhet eller finna något 
hypotesprövande. Jag är mer inriktad på att fördjupa förståelsen och att ge talande 
exempel på något som kan vara värdefullt att diskutera vidare. Denna typ av data låter 
sig inte kvantifieras i kategorier eller siffror utan det är viktigt att datainsamling och 
tolkning sker i växelverkan. Det handlar om vad jag som forskare kan förmå att locka 
fram hos de som intervjuas och om att förstå ämnen ur den intervjuades eget 
perspektiv. Det som jag måste ha i åtanke är att det material som produceras både 
skapas och tolkas av mig.12 All ny skapad kunskap bidrar dock till 
diskussionsmöjligheter och ytterligare tolkningar, vilket kan förbättra den undersökta 
mänskliga situationen. 
 

1.2.2 Urval 
Jag bjöd in sex SO-lärare (samhällsorienterade ämnen) som undervisar i år 7-9 och en 
rektor. Fyra av sex lärare tackade ja medan två avböjde på grund av tidsbrist. Jag valde 
att intervjua rektor och lärare därför att det är de som har i uppdrag att erbjuda 
eleverna reell delaktighet i planeringen. Utifrån det uppdraget är det intressant att 
undersöka just rektor och lärares uppfattningar om delaktighet. Att jag valde SO-
lärare beror på att ämnet samhällskunskap traditionellt kan ses som det ämne som 
varit bärare av demokratiuppdraget. Denna grupp SO-lärare träffas också frekvent för 
att diskutera planeringar.  
    Av de fem intervjuade är tre män och två kvinnor. Det visade sig vid intervjuerna 
att erfarenhet gällande att undervisa varierar, en är relativt ny, två har 10-15 års 
erfarenhet och en nästan 20 års erfarenhet. Två av lärarna jobbar med att ge särskilt 
stöd till elever som är i behov av mindre grupper eller mer riktat stöd för läsning, 
skrivning och räkning. 
   Jag valde att göra intervjuer med lärare och rektor på den skola där jag hade min 
verksamhetsförlagda utbildning för att jag kommit i kontakt med dem under min 
verksamhetsförlagda utbildning. Intressant är att skolan vid Skolinspektionens tillsyn 
2009 och 2013 fick nedslag gällande elevinflytande och delaktighet i undervisningen.    
 
1.2.3 Intervjuernas genomförande 
I ett informationsbrev13, presenterade jag vem jag är, i vilket sammanhang jag 
genomför min undersökning, när den skulle vara klar och mina kontaktuppgifter. Jag 
informerade dem också om syfte, om varför detta kan vara intressant och viktigt, om 
konfidentialitet, frivilligt deltagande och om möjligheten att ångra sig. Efter positivt 
svar bestämdes tid och plats med var och en.  
    Intervjuerna genomfördes med var och en på avskilda platser. Jag inledde varje 
intervju med att presentera mitt syfte med mitt arbete. Varje intervju var avsatt till en 
timme.   
    Intervjuerna spelades in och genomfördes med hjälp av en intervjuguide.14 Jag 
valde att använda en intervjuguide som manus för att möjliggöra ett öppet samtal med 
de som intervjuades men ändå förvissa mig om att jag fick svar på de frågor jag 

                                                           
11 Ibid, s 184 
12 Ibid, s 39 
13 Se Bilaga 5.3.1 
14 Se Bilaga 5.3.2 
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önskade få svar på. Jag förde inga anteckningar under intervjuerna, vilket gjorde att 
jag helt och hållet kunde rikta min koncentration på vad informanterna delgav.  
 
1.2.4 Bearbetning av data 
Efter intervjuerna transkriberade jag materialet. Jag har lyssnat på intervjuerna flera 
gånger och varje intervju har resulterat i fyra-sex sidor handskrivet material. Totalt 
transkriberat handskrivet material uppkom till 25 sidor. Därefter har det handskrivna 
materialet skrivits in i ett ordbehandlingsprogram. 
    När jag transkriberade materialet har jag utgått ifrån mina frågeställningar i 
intervjuguiden, i kronologisk ordning. Därefter har jag i ordbehandlingsprogrammet 
flyttat var och ens utsagor till den fråga som utsagan berör. På det sättet har jag 
kunnat få en bild över likheter och skillnader i svar vid jämförelse.  
    Det inspelade, handskrivna och databehandlade materialet har förvarats hos mig 
fram till kursavslut, därefter har utskrivet material och inspelningar förstörts.  
  
1.2.5 Presentation av data 
I del tre presenterar jag resultatet från intervjuerna. Här har jag valt att presentera 
lärare och rektors uppfattningar för sig. Rubrikerna bygger på de övergripande 
frågeställningarna jag valt för att uppnå syftet.  
     När det gäller punkt 3.1.3 lärares egna erfarenheter om elevers möjligheter har jag 
valt ett annat upplägg än i de andra punkterna. Detta för att i förhållande till de övriga 
rubrikerna ingår många frågeställningar från min intervjuguide. Till 3.1.3 från min 
intervjuguide hör frågorna 3, 5, 6, 7, 8 och 9. Dessa frågor har besvarats mer utförligt 
av naturliga skäl, då dessa frågor är kopplade till informanterna själva i högre 
utsträckning än övriga frågor. Detta medför ett behov av en annan struktur. 
    Efter resultatsammanställningen har informanterna getts möjlighet att läsa sina 
egna utsagor och kommentera mina tolkningar och citeringar. Detta föranledde att jag 
gjorde en ändring i ett uttalande. 
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2. Några aspekter av delaktighet 
 
I denna del ger jag en bakgrund innehållande några aspekter av begreppet delaktighet 
i litteratur samt från skolans styrdokument. Delaktighet är ett begrepp som säkerligen 
är mer mångfasetterat än vad som presenteras här. Jag gör heller inget anspråk på att 
ge en helhetsbild över begreppet.  
    Jag börjar med en tidsresa tillbaka i tiden. 1962 var det år då den svenska 
grundskolan utöver ämneskunskaper även kom att omges av demokratiska värden 
vilka skolan skulle bygga sin undervisning på i en läroplan.  
 

2.1 Uttryck för delaktighet i tidigare läroplaner 
 I Lgr 62 uttrycks att eleverna successivt övas i att träffa ett fritt val och att de på det 
sättet får en grundläggande övning i skolan, i demokratins sätt att arbeta.  
 

”I grundskolan skall föräldrarna i samråd med eleven inom en given ram själva 
bestämma, vilket studiemål eleven skall försöka uppnå.”1515 

 

I Lgr 69 flyttas fokus från föräldrarna till skolan och skolans personal måste låta 
eleverna vara med och påverka förutsättningarna för samvaron och arbetet i skolan.16

 

 

”Eleverna bör känna det naturligt att i klassdiskussioner och elevråd ta upp alla de 
förhållanden och de problem som de önskar belysta eller behandlade. De bör också få 
allt större möjligheter att delta i planeringen av undervisningens innehåll och 
arbetsformer samt i utvärderingen av dess resultat.”17 

 

I Lgr 80 fokuserades på jämlikhet och att utveckla en skola som skulle innebära hög 
grad av delaktighet, inkludering och integrering. 
 

”Elever bör kunna delta i planeringen och genomförandet av friluftsdagar och 
lägerskolor.”18 
 
”Att stimulera till deltagande i skolans beslutsprocesser och gå eleverna tillhanda med 
hjälp och stöd i elevrådsarbetet.”19 
 

Lpo 94 uttrycker att det är viktigt att den enskilda skolan är tydlig gällande mål, 
innehåll och arbetsformer för att elever och dess vårdnadshavare ska ha rätt till 
inflytande och kunna påverka.20 Vidare ska skolan sträva efter att varje elev tar 
personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö. Eleven ska utöva ett allt större 
inflytande över sin utbildning och eleven ska ha kunskaper om demokratins principer 
och ha förmåga att arbeta i demokratiska former.21 
    När den reviderade läroplanen kom 1998 har rektors ansvar förtydligats och rektor 
får nu i uppdrag att arbetsformerna utvecklas att deltagande gynnas.22 Även lärarens 
uppdrag förtydligas; 
 

”Lärarna skall […] tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen 
och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.”23 

                                                           
15 Skolöverstyrelsen (1962). Läroplan för grundskolan, s 35 
16 Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan, s 28 
17 Ibid, s 27 
18 Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan, allmän del, Lgr 80, s 23 
19 Ibid, s 21 
20 Skolverket (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet, Lpo94, s 6 
21 Ibid, s 15 
22 Ibid, s 18 
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”Läraren skall […] se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad.”24 

 

Under dessa lite mer än 30 år har alltså antydningar till delaktighet kommit att bli 
tydliga mål där rektor och lärare ska göra eleverna delaktiga i planering och 
utvärdering av undervisningen.  
 

2.2 Kunskap och demokrati som dualistiska enheter 
I sin artikel ”Ämneskunnande och demokratisk kompetens – en integrerad helhet?”25 
problematiserar Lena Fritzén relationen mellan ämneskunnande och demokratisk 
kompetens. Det som Fritzén upplever som problematiskt är att det inte skett någon 
samverkan dem emellan och detta påverkar skolan och dess undervisning.26 
    Hon tar sin utgångspunkt i två internationella utvärderingar, The OECD-program 
For International Student Assesment (PISA 2000) och Civic Education Study 
(CivEd). PISA 2000 utvärderade elevernas läsförmåga och kunnande i matematik och 
naturvetenskap. CivEd utvärderade elevernas demokratiska kompetens. Båda 
utvärderingarna hade ambitionen att mäta hur väl rustade dagens unga är för att möta 
framtidens utmaningar.27  
    Det svenska skolsystemet har dubbla uppdrag, dels att förmedla ämneskunnande, 
dvs. ett kunskapsuppdrag, dels att fostra barn och ungdomar till självständiga 
samhällsmedborgare, dvs. ett demokratiuppdrag. Fritzén menar på att de båda 
utvärderingarna är ett uttryck för skolans dubbla uppdrag och att vi av tradition 
hanterar dessa båda uppdrag som fristående från varandra. Kunskapsuppdraget är 
relativt enkelt att utvärdera medan demokratiuppdraget är svårare.28  
   Vad har då detta med elevers delaktighet i planering att göra? Fritzén menar på att 
så länge ämneskunnande och demokratisk kompetens hålls åtskilda hålls didaktikens 
vad- och hur-frågor åtskilda. Med det menar hon att ämneskunnande relateras till 
innehåll (vad) och den demokratiska kompetensen reduceras till en arbetsform (hur).29 
Detta bidrar till att uteslutande fokusera på kunskap om demokrati istället för kunskap 
i demokrati.30   
 

”Mätbara ’fasta’ kunskaper gör det möjligt att rangordna länder på internationell nivå, 
kommuner och skolor på nationell nivå och lärare och elever på skolnivå. Ur ett 
systemperspektiv är rangordning ett ypperligt sätt att upprätthålla en kostnadseffektiv 
skola. Men i den allmänna ivern att mäta och jämföra är det lätt att mera demokratiska 
värden och helheter går förlorade.”31 

 

Elevers deltagande i planering och utvärdering av undervisning äger ett demokratiskt 
värde, dvs. att elever har rätt att vara delaktiga i utformandet av den praktik de verkar 

                                                                                                                                                                
23 Ibid, s 14 
24 Ibid, s 13 
25 Fritzén, L (2003), Ämneskunnande och demokratisk kompetens – en integrerade helhet? Utbildning & 
Demokrati 2003, Vol 12, Nr 3 
26 Ibid, s 69 
27 Ibid, s 69 
28 Ibid, s 68 
29 Ibid, s 71-72 
30 Ibid, s 70 
31 Ibid, s 70 
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i. Genom att vara med förbereds eleverna för delaktighet och medansvar och lär sig 
förstå de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle32. 
Okunskap i demokrati baserad på ytlig och fragmentiserat kunnande är ett hot mot 
demokrati. Fritzén menar att det finns mycket att vinna, både i tid och kvalitet genom 
att integrera kunskap med normer och värden till en helhet i skolans praktik.33 
    Fritzén ställer sig frågan om det är möjligt överhuvudtaget att utveckla en didaktik 
som integrerar ämneskunnande och demokrati och som ser lärande och bedömning 
som en helhet. Hon menar på att det krävs en fokusförskjutning från ett snävt 
individperspektiv till ett mera socialt/samhälleligt perspektiv. 
 

”Pedagogisk teoribildning har under lång tid kommit att fokusera antingen individen 
eller det omgivande samhället. Följden har blivit att inlärningsforskning, med fokus på 
individen, främst kommit att handla om den enskilde individens möjligheter och 
begränsningar med avseende på ett optimalt lärande. Forskning om inlärning har 
begränsat sitt intresse till relationen mellan individen och det innehåll som ska läras in, 
medan kritisk analys av relevansen i själva innehållet varit av mer underordnad 
betydelse.”34 

 

Med det sista menar hon att koppling mellan innehåll, samhällets behov och 
relationen mellan individ och samhälle saknas.35 För att kunna komma åt ett lärande 
som gör denna koppling, är det viktigt att se lärande som en kommunikativ process. 
Där begrepp som ”ömsesidighet, argumentation, delaktighet och samförstånd” 
används som utgångspunkt. Hon menar på att då förskjuts fokus från individ till ett 
mera relationellt sätt att se på lärande.36 
 

”Att lära handlar ytterst om att förändra föreställningar och ståndpunkter, att 
ifrågasätta invanda mönster och att se på begrepp i ett nytt perspektiv. I den 
utgångspunkten ligger att förändring (lärande) förutsätter dialog och argumentation. 
Om den pedagogiska praktiken kännetecknas av ett deliberativt förhållningssätt 
befrämjas såväl lärande i skilda begrepp – fotosyntesen, historiemedvetande, energi, 
algebra etc. – som utveckling av demokratisk kompetens. Inom ramen för ett 
kommunikativt perspektiv på lärande och ett deliberativt förhållningssätt till demokrati 
skulle skolans båda uppdrag – kunskapsuppdraget, demokratiuppdraget – kunna 
integreras till en helhet.”37 

 

Uppdraget att förmedla demokratiska värderingar har snart funnits i den svenska 
skolan genom dess läroplaner i mer än femtio år. I läroplanerna framträder 
demokratiuppdraget i termer av grundläggande värden som ska genomsyra all 
verksamhet i skolan men hur dessa värden ska förverkligas överlämnas till rektor och 
lärarna att avgöra utifrån lokala förutsättningar. Detta har bidragit till att skolan mer 
har kommit att handla om enskildas valmöjligheter och den egna 
kunskapsutvecklingen och mindre om delaktighet och medbestämmande.38  
    ”Det är i mötet med ”den andre” som föreställningar kan förändras och 
fördjupas.”39 Dessa möten förutsätter kommunikativa samtal, såväl mellan skolans 

                                                           
32 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 15 
33 Fritzén, L (2003), Ämneskunnande och demokratisk kompetens – en integrerade helhet? Utbildning & 
Demokrati 2003, Vol 12, Nr 3, s 68 
34 Ibid, s 74 
35 Ibid, s 73 
36 Ibid, s 74 
37 Ibid, s 77 f 
 
38 Ibid 78-79 
39 Ibid, s 83 
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personal som mellan lärare och elever och där varandras föreställningar får möjlighet 
att konfronteras.  
 

2.3 Delaktighet i skolans vardagsarbete 
Forskning som belyser problematiken i skolans vardagsarbete exemplifieras i Helene 
Elvstrands forskningsavhandling ”Delaktighet i skolans vardagsarbete”40 . I sin 
avhandling skriver hon om hur delaktighet görs i skolans vardagspraktik. Elvstrand 
definierar delaktighet ”som något som skapas i samspel mellan individer”.41 Hon 
menar att delaktighet innefattar processer och ageranden men även en förståelse av 
uteslutning och utanförskap. I sin avhandling har hon funnit två processer som 
utmärker hur delaktighet görs, gemenskapsbygga och inflytandeförhandla. De värden som 
praktiseras i skolvardagen menar hon kan relateras till politisk delaktighet och/eller till 
social delaktighet.  
    Social delaktighet handlar om att som elev känna tillhörighet. Tillhörighet till sin 
skola och att få vara med. Elvstrand kopplar social delaktighet till 
delaktighetsprocessen gemenskapsbygga. Målsättningen med att känna tillhörighet är 
att skapa en gruppgemenskap mellan såväl elever som mellan lärare och elev.42 Vid 
gemenskapsbyggande kan såväl inneslutning som uteslutning förekomma. I 
Elvstrands studie har hon upptäckt några strategier som eleverna använt för att 
hantera sitt utanförskap, anpassa sig eller göra sig populär.43 Detta handlar om att ansvaret 
för att komma med i gemenskapen ligger på den enskilde eleven, ”Barnen som har 
erfarenhet av utanförskap nämner aldrig att de andra eleverna borde ändra sig och låta 
dem vara med, utan det är något som ligger helt på dem själva.”44 Hon menar att 
utanförskap i socialt avseende får konsekvenser för den politiska delaktigheten då det 
handlar om individens självuppfattning och beroende på denna självuppfattning 
påverkar hur individen agerar.  
    När det gäller politisk delaktighet handlar det om delaktighet här och nu, som en 
förberedelse inför framtiden.45 Hon kopplar politisk delaktighet till 
delaktighetsprocessen inflytandeförhandla. Inflytandeförhandla kräver vissa 
kompetenser, t.ex. att formulera sig, vara aktiv och kunskapssökande.46 Information ses 
som en grundläggande förutsättning för att eleverna ska kunna erövra ökad 
delaktighet och kunna vara aktiva.47 
    Studiens resultat visar att elevers delaktighet rör sig mellan olika nivåer. Den ena 
handlar om att elevers möjlighet till delaktighet varierar och situationerna kan vara 
svåra att förutse på förhand. Elever kan utöva hög grad av delaktighet på en lektion 
för att under nästa inte erbjudas någon delaktighet alls. Den andra aspekten handlar 
om att det finns händelser som börjar med hög grad av delaktighet för att sedan 
klinga av så att i slutet har eleverna helt mist sin delaktighet på grund att situationen 
har förändrats.48 
    Elevernas sökande efter delaktighet varierar också. En del är aktiva medan andra är 
tysta. Elvstrand hänvisar till två strategier som lärarna använder för att försöka få med 
de tysta eleverna, erbjuda alternativa fora eller alternativa sätt för att göra sin röst hörd. Hon 

                                                           
40 Elvstrand, H (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. Linköpings universitet 
41 Ibid, s 229 
42 Ibid, s 230 
43 Ibid, s 232-232 
44 Ibid, s 233 
45 Ibid, s 230 
46 Ibid, s 233 
47 Ibid, s 234 
48 Ibid, s 234 
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menar på att dessa strategier fungerar kompensatoriskt för att stödja elever som inte 
vågar inflytandeförhandla.49 När det gäller skolans praktik visar hennes resultat att 
elever får deltagande efter att ha visat att de kan ta ansvar. Ansvarstagande blir 
överordnat elevers rätt till deltagande då de först måste förtjäna det.  
    Elvstrand visar på att det finns en relation mellan social och politisk delaktighet. 
De elever som saknar social delaktighet är också väldigt lite politiskt delaktiga medan 
andra elever som har stor social delaktighet, kan förhandla framgångsrikt och får på 
det sättet politisk delaktighet.50 
    Elvstrand presenterar åtta faktorer vilka främjar eller bromsar elevers delaktighet; 

 Kontinuitet – diskontinuitet51. Delaktighet uppstår i interaktionen mellan 
lärare och elever. Diskontinuitet i interaktionen gör att förutsättningarna för 
delaktighet ändras och har påverkan på relationer, förtroende och trygghet. 
Brist på kontinuitet gör att beslut glöms bort eller ändras. Detta leder till att 
elevernas tro på sin egen möjlighet till delaktighet undergrävs. 

 Begriplighet – obegriplighet52. Då elever är med om situationer som framstår 
som begripliga för dem, då upplever de delaktighet i ökad utsträckning. 
Eleverna verkar hantera förändringar lättare om de får förklaringar som är 
begripliga. Särskilt gäller detta situationer där orättvisa upplevs. 

 Delaktighet här och nu – eller – för framtiden53. Elever behöver träna sig till 
olika demokratiska kompetenser för att kunna vara delaktiga, såväl här och nu 
och för framtiden. 

 Inkludering – kategorisering54. Olika behov, kön och etnicitet som kategorier 
kan försvåra inkludering. 

 

2.4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Lgr 2011)55   
I Lgr 11s övergripande mål anges normer, värden och kunskaper som alla elever bör 
ha utvecklat när de lämnar grundskolan. ”Mål att sträva mot” och ”mål att uppnå” 
som fanns att hitta i Lpo 94 är nu borta och istället anger de övergripande målen 
inriktningen på hela skolans arbete.56 Nu uttrycks genomgående att ”skolans mål är att 
varje elev […]” eller att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola kan […]” eller ”[…] har […]” . Liksom i Lpo94 finns att läraren ska ge 
elever reellt inflytande på undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer.57 
    I Lgr 11 känns tonen annorlunda – det framstår som om eleven är huvudpersonen. 
Här uttrycks att skolväsendet syftar till att elever ska inhämta, utveckla kunskaper och 
värden. Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära.58 Läroplanen lyfter att skolan i samarbete med hemmen ska främja elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare.59 

                                                           
49 Ibid, s 236 
50 Ibid, s 237 
51 Ibid, s 241 
52 Ibid, s 242 
53 Ibid, s 243 
54 Ibid, s 244-245 
55 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
56 Ibid, s 12 
57 Ibid, s 15 
58 Ibid, s 7 
59 Ibid, s 9 
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    Skolan ska även stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ 
och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 
med andra. Syftet med det är att skolan därigenom bidrar till att eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.60 
 

2.5 Delaktighet i planering – att vara med och planera målsättningar 
som ger resultat 
Anna Jakobsson Lund har undervisat i praktisk och teoretisk metodologi vid 
Mittuniversitetet. Hennes bok ”Konsten att sätta smarta mål – och att nå dem”61 får 
ses som ett exempel som kan visa på hur förändringar i tid skett i den senaste 
läroplanen, Lgr 11.  
    Planering handlar just om att sätta mål och kunna nå dem. Kan allt planeras? 
Utifrån min erfarenhet, ja. Men allt som planeras ger inte resultat. Vad handlar då 
planering av målsättning som ger resultat om? Att planera handlar om att skapa en 
struktur.62 En struktur som gör att arbetet får ramar som tydliggör processen, vägen 
mot målet/målen. Är du dessutom med och skriver ner dina arbetsuppgifter, ger det 
dig överblick. Är du med och skriver ner när olika saker ska göras, ökar chanserna att 
du hinner med och hjälper dig att göra prioriteringar. Är du med i planeringen ökar 
möjligheterna för att kunna jobba fokuserat och koncentrerat.63 Det skapar arbetsro64 
att veta vad som måste göras, hur, när och varför. 
 

”Genom att vara målmedveten och arbeta effektivt med mål, kan du komma långt och 
åstadkomma mycket. Det ger dig möjligheter att skapa utrymme för andra saker i ditt 
liv än arbete. Målen hjälper dig att prioritera och fokusera, så att du inte slösar bort tid 
på sådant som inte är viktigt. Om du dessutom skapar en struktur runt ditt arbete som 
passar dig, kan du bli mycket effektiv.”65 

 

Att dra upp en målriktning handlar om att ”[…]hjälpa dig att komma dit du 
vill[…]”66(mina kursiveringar).  Att ha mål handlar om att veta vart man är på väg. Att 
ha mål gör det lättare att göra uppoffringar och prioriteringar.  
 

”[…]Större delen av allt arbete som vi gör under en arbetsdag är inte speciellt 
spännande. Utan mål blir arbetsuppgifterna också utan mening.[…] om du har ett mål, 
och du förstår hur dina arbetsuppgifter, även de tråkigaste, hänger ihop och leder mot 
målet, då är det en annan femma. Då finns det en anledning för dig att lägga ner din 
själ, eller åtminstone en hel del arbete, i dem.[…] Att då lyckas prioritera rätt saker kan 
vara skillnaden mellan att lyckas i sitt arbete och att misslyckas. Hur hårt du än arbetar 
kommer du inte lyckas om du arbetar med fel saker. Det enda som händer är att du blir 
slutkörd i onödan Ett bra mål hjälper dig att se vilka saker som behöver göras, och 
vilka av dem som är viktigast. […] Att välja att inte göra allt som kommer i din väg är 
ett sätt att renodla din väg mot målet. Det kan inte nog betonas hur stor betydelse det 
har att rensa för att göra plats för det som är viktigt för att nå målet. Det handlar inte 

                                                           
60 Ibid, s 9 
61 Jakobsson Lund, A (2008). Konsten att sätta smarta mål – och att nå dem. Bokförlaget Redaktionen. Anna 
arbetade tidigare vid Mittuniversitetet där hon tillbringade sex år med att göra utvärderingar åt en 
mängd uppdragsgivare. Anna har också undervisat i praktisk och teoretisk metodologi.   
62 Ibid, s 42 
63 Ibid, s 46 
64 Ibid, s 7 
65 Ibid, s 58 
66 Ibid, s 4 
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om att vara lat eller bara vilja göra det som är roligt, utan det handlar om att göra det 
som innebär att du tar dig i mål”67 

 

Anledningen till denna långa citering är att målsättning genom planering ger resultat 
om den person som planeringen berör är med som huvudperson och inte som 
birollsinnehavare eller statist. Det är viktigt att vara med och sätta mål och inte enbart 
som utförare av målen. Att skapa planering genom delaktighet handlar om att 
kommunicera, finna struktur, samspela och visa på vägen för att nå dit man vill 
komma.  
 

2.6 Participation – inflytelsefullt engagemang  
Andra aspekter av delaktighet går att finna inom andra forskningsdiscipliner, 
organisationsforskning och socialpedagogik. Ett par författare får exemplifiera detta, 
först Bert Lindquist och sedan Anders Gustavsson. 
    Bert Lindquists forskningsavhandling ”Deltagande integrerar individ och 
organisation”68 är en teoretisk studie i integrationens former, mekanismer och 
processer. I sin avhandling jämför han en rad integrationstekniker dvs. tekniker för 
hur individ och organisation förenar sig med varandra.   
    När det gäller organisation slår Lindquist fast följande; de bör ses som icke-
organiska system vars syften är att uppnå bestämda fastställda mål eller värden. 
Organisationer saknar dock liv och kan inte ställa egna krav för sin verksamhet eller 
överlevnad. Det är istället från människan, individen, som kraften kommer. 
Individens strävan efter utveckling är motorn i processen och avgörs av människans 
förutsättningar och livsvillkor.69 
 

”Enligt klassisk utvecklingsteori bestäms individens utveckling och anpassning till 
omvärlden av hennes möjligheter att delta i processen […]. För detta krävs vissa yttre 
och inre förutsättningar, nämligen att hon kan, får och vill gå vidare mot nya 
utvecklingsnivåer.”70 

 

Enligt Lindquist är participation71 (deltagande/delaktighet) det begrepp som bäst 
sammanfattar innebörden av att kunna, få och vilja agera. Makt (att få), kompetens (att 
kunna) och engagemang (att vilja) är förutsättningar för deltagande och delaktighet. 
 

”[…] participation handlar inte bara om inflytande. Inflytande är en av de 
förutsättningar som krävs för att deltaga. Men enbart denna förutsättning ger ingen 
participation. Därtill krävs att individen också agerar. Ytterst är participation ett 
beteende, till skillnad från exempelvis demokrati som är ett erbjudande. Deltagande 
innebär ett faktiskt handlande medan demokrati också inkluderar fall av icke-handlande 
(som när medborgarna avstår sina demokratiska rättigheter).”72 

 

Lindquist menar på att inflytandet har två sidor. Den ena är makt och den andra är 
kompetens. Via makt får individen möjlighet att delta. Kompetens gör makten möjlig 
att utöva. Individen måste ha nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna 

                                                           
67 Ibid, s 6-7 
68 Lindquist, B. (2011) Deltagande integrerar individ och organisation. En teoretisk studie integrationens former, 
mekanismer och processer. Uppsala Universitet 
69 Ibid, s 70-71 
70 Ibid, s 71 
71 Particiaption kommer från engelskans substantiv som uttrycker deltagande och delaktighet 
72 Ibid, s 75 
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delta.73 Utan makt är deltagande en omöjlighet även om kompetens och engagemang 
finns.74 
 

”Det finns skäl att anta att participation är en av människans viktigaste kraftkällor. 
Motivet för detta påstående är att deltagande bidrar till individens existentiella 
effektivitet, dvs. till hennes möjligheter att med rationella medel förverkliga inre och 
yttre mål. Det finns också skäl att anta att individen föredrar den verksamhet som 
maximerar hennes möjligheter att nå dessa mål.”75 

 

För att kunna tala om participation i bemärkelsen delaktighet krävs aktivitet och att 
aktiviteten upplevs som meningsfull och angelägen, att individen är ego-involverad i 
aktiviteten, dvs. arbetar aktivt för en verksamhet vars mål och värden man omfattar. 
En person som är aktiv och ego-involverad beskriver Lindquist som engagerad. En 
icke-aktiv men ego-involverad brukar kallas för entusiast. En som är aktiv men inte 
ego-involverad, dvs. inte omfattar verksamhetens mål och värden, är likgiltig och den 
som inte är aktiv och inte ego-involverad är apatisk.76 
    I sin jämförelse kommer Lindquist fram till att, om organisationens 
verksamhetsmål är den centrala drivkraften och att individerna ses som medel för att 
nå målen, inte som mål i sig, då dominerar auktoritära metoder för att uppnå målen. 
Det blir en organisation vars organisationsbeteende handlar om tvång som skapar 
underkastelse, lydnad och likgiltighet eller att organisationen ses som en 
belöningsmakt som leder till kalkylering och egoism (egenintresse).77 Underkastelse 
kan vara frivillig, här hänvisar Lindquist till Barnards78 begrepp auktoritetsacceptans 
och underkastelse kan vara omedveten och då handlar det om manipulation.79  
    Participation placerar istället drivkraften hos individen och är den effektivaste 
metoden när det gäller att påverka och utveckla värderingar.80  Lindquist slutsats som 
han presenterar är ”ju fullständigare participation, desto större delaktighet och starkare 
institutionell integration”81. Med det menar han att individen är benägen att ta ett större 
ansvar för organisationen när hon deltar och arbetar mer intensivt dvs. att individen 
är delaktig. Man är lojal gentemot beslut som man själv varit med om att fatta. Känsla 
av rättvisa ger legitimitet åt de beslut som individen deltar i.82 När organisationen fylls 
med värderingar i samordnad konsensus, då är integrationen organisation och individ 
fullständig.  
    ”Kortsiktigt kan individen kanske förmås att uppleva delaktighet utan deltagande. 
På längre sikt kräver delaktighet ett faktiskt deltagande i organisationsprocessen”83, 
vilket för oss vidare till att titta på delaktighet som konstruktion.   
 

2.7 Meningskapande och delaktighet  
I boken ”Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik”84 skriver 
Anders Gustavsson om hur mening och delaktighet konstrueras inom 

                                                           
73 Ibid, s 78-79 
74 Ibid, s 85 
75 Ibid, s 88 
76 Ibid, s 77 
77 Ibid, s 107 ff. 
78 Barnard, C.I., 1938, The Functions of the Executive. Cambridge, Mass., Harvard University Press. 
79 Lindquist, B. (2011) Deltagande integrerar individ och organisation. En teoretisk studie integrationens former, 
mekanismer och processer, s 107-108 
80 Ibid, s 117 
81 Ibid, s 109 
82 Ibid, s 89 
83 Ibid, s 105 
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socialpedagogikens forskningsfält. Gustavsson menar på att länge har forskningen 
handlat om avvikelse, underordning och utanförskap gällande människor som är 
avvikande och onormala. Nu, i vår tid riktas inte längre intresset enbart mot 
avvikarna, dvs. ”normala” från ”onormala” utan mot, hur över- och underordning 
och hur delaktighet och utanförskap konstrueras i de komplexa 
socialisationsprocesser som pågår i ett samhälle.85 
    Om man förstår delaktighet som en social konstruktion, som upprätthålls av 
sociala aktörer och deras tankar, uppfattningar och handlingar i ett samspel.86 Då är ju 
tillträde till denna sociala konstruktion - samspel oerhört viktig. Utan tillträde till 
samspelet kan inte delaktighet ske. Det vill säga, finns där ett samspel som några 
individer inte har tillträde till, t.ex. att vara med och planera, då ställs dessa utanför i 
ett utanförskap. Det sker därmed inget samspel, meningskapande mellan de individer 
som är med och de som står utanför.  
    Gustavsson menar på att olika begrepp har avlöst varandra och ofta tillkommer för 
att lösa vissa sociala problem. Delaktighetsbegreppet menar han kan ses som ett 
sådant begrepp. Delaktighet skulle lösa utanförskapsproblematik.87 Dessförinnan 
användes begrepp såsom integrering och inkludering, men dessa begrepp bidrog inte 
till önskvärd effekt utan istället bidrog det till ett nytt fenomen, utanförskap. 
Gustavsson exemplifierar detta genom ”jag har 25 elever i min klass, och en 
integrerad!”.88 Detta ledde istället till ett stämplingsproblem och fortsatt utanförskap.  
    ”Tillträdet till lärorika institutioner och verksamheter är ofta så effektivt reglerade 
att bara vissa blir delaktiga”89, skriver Gustavsson. Utveckling av begreppet 
delaktighet menar Gustavsson på handlar om flytta fokus från individen till 
kontexten, ”Den centrala frågan blir inte om en person är integrerade eller inte utan 
om kontexten är inkluderande eller exkluderande.”90 
    Detta betyder inte att det finns en motsättning mellan Lindquists syn på att det är 
individen som är drivkraften i processen och som integreras i organisationen och 
Gustavssons syn, när han säger att det handlar om att flytta fokus från individen och 
att det centrala inte handlar om en individs integration. Individen är betydelsefull. Det 
som Gustavsson menar, handlar om vilket tillträdde och möjligheter individen har till 
processer eller verksamhet där mening och delaktighet skapas, konstrueras.   
    Inflytande och delaktighet från andra sammanhang och discipliner leder till att 
andra begrepp görs centrala för att förstå skolans verksamhet. Genom detta kan vi få 
en successiv förskjutning från eleven som objekt till eleven som subjekt, vilket bland 
annat tar sig uttryck i Lgr 11, entreprenörskap och där målet är att skapa 
entreprenöriell förmåga hos elever.  
 

2.8 Entreprenörskap – att vara entreprenöriell i sitt liv 

Skolverket fick 2009 regeringens uppdrag att stimulera arbetet omg entreprenörskap i 
skolan och i Lgr 11 finns begreppet i läroplanen.91 Som del av Skolverkets uppdrag 
togs en kunskapsöversikt fram ”Skapa och våga - Om entreprenörskap i skolan”92. I 

                                                                                                                                                                
84 Molin, M; Gustavsson, A; Hermansson, H-E (red.). (2008) Meningsskapande och delaktighet: om 
vår tids socialpedagogik. Göteborg : Daidalos 30 Ibid, s 10 
85 Ibid, s 10 
86 Ibid, s 13 
87 Ibid,  s 25 
88 Ibid, s 26 
89 Ibid,  s 22 
90 Ibid, s 27 
91  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 9 
92 Skolverket (2010) Skapa och våga - Om entreprenörskap i skolan. Så här beskriver Skolverket om vad en 
kunskapsöversikt är för något. ”Denna bok om entreprenörskap är en kunskapsöversikt. En 
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kunskapsöversikten ställs frågorna ”hur kommer det sig att entreprenörskap förs fram 
som en angelägenhet för skola och utbildning?” och ”Varför är det så aktuellt just 
nu?”93  
    Det regeringen vill med framtagandet av denna kunskapsöversikt, är att det finns 
en del eftersträvansvärda egenskaper som de anser är bra att utveckla för att skapa 
morgondagens samhälle som är globalt.94 
 

”De snabba samhällsförändringarnas inverkan på människors liv inom alla områden; 
på samhällets institutioner, organisationer, kultur, arbete och fritid, anses leda till ett 
ökat behov av att vara entreprenöriell i sitt liv.”95 

 

När det gäller begreppet entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser hänvisar 
författarna till regeringens nationella strategi ”Strategi för entreprenörskap inom 
utbildningsområdet”96  
 

”Begreppet entreprenörskap handlar enligt strategin om att utveckla nya idéer och 
omsätta dessa till något värdeskapande i exempelvis företag, offentlig verksamhet eller 
föreningsliv. Entreprenöriella kompetenser, så som att se möjligheter, ta initiativ och 
omsätta idéer till handling anses värdefulla för individen och för samhället i vid 
bemärkelse. Kompetenserna ökar individens möjligheter att starta företag och 
efterfrågas även av arbetsgivare. Andra entreprenöriella kompetenser, så som att lära 
sig lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra kan bidra till att unga 
mer framgångsrikt genomför sina studier.”97 
 

Att kunna planera sitt arbete ses alltså som en entreprenöriell kompetens. Andra 
förmågor som nämns är kunskaper i projektledning, kreativitet, vilja att ta eget ansvar, 
nyfikenhet, självförtroende och förmåga att fatta beslut.98 Lust att skapa99 och 
företagsamhet.100  
   Författarna hänvisar till Tillväxtverket, före detta Nutek och dess nationella 
handlingsplan ”För framtida företagsamhet”101 när det gäller vad en skola med 
entreprenöriellt fokus kan innebära;  
 

”• Eleven erbjuds utbildning anpassad efter dennes specifika förutsättningar, 
erfarenheter och sätt att inhämta kunskaper. 
• Eleven erbjuds och tar själv ökat ansvar för sitt lärande. Lärarens roll blir därmed mer 
handledarens än kunskapsförmedlarens. 
• Grupporienterat arbete tillämpas, i vilket eleverna lär sig produktiv samverkan med 
individer som har andra kompetenser. 

                                                                                                                                                                
kunskapsöversikt är en lättillgänglig men kvalificerad produktion som bygger på vetenskaplig grund 
och beprövad samt dokumenterad erfarenhet. Det är en sammanställning som redogör för ett utvalt 
område. Den bygger på avhandlingar, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 
konferensmaterial samt rapporter. Med beprövad och dokumenterad erfarenhet avses t.ex. 
utvecklingsprojekt som bedrivits på en skola eller utvecklingsarbeten som genomförts tillsammans med 
en organisation.”, s 10 
93 Ibid, s 8 
94 Ibid, s 8 samt s 15 
95 Ibid, s 15 
96 Regeringskansliet (2009) Regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Stockholm: 
Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet. 
97 Skolverket (2010) Skapa och våga - Om entreprenörskap i skolan, s 12-13 
98 Ibid, s 13 
99 Ibid, s 17 
100 Ibid, s 20 
101 Nutek (2000) För framtida företagsamhet: ett nationellt handlingsprogram för ungt företagande. 
Stockholm: Nutek. 
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• Undervisningen präglas av ”lära genom att göra” i kombination med reflektion över 
de erfarenheter som gjorts. 
• Eleven arbetar med autentiska och komplexa problem som överskrider 
ämnesgränserna. 
• Samarbete mellan skolan och närsamhället är frekvent förekommande. 
• Arbete i projektform genomförs och där resultatet kan nyttiggöras även utanför 
skolan. 
• Arbete med uppgifter som är långa och sammanhängande utförs. Sådana uppgifter, 
beting, syftar till att lära eleverna planera, genomföra och utvärdera sitt arbete och göra 
dem mer medvetna om sitt eget tänkande och lärande.  
• Eleven får möjlighet att driva ”företag” inom ramen för utbildningen eller på andra 
sätt skaffa sig kunskaper om och färdigheter i företagande.”102 

 

Entreprenöriell undervisning framhålls som ett sätt att motivera elever och ett sätt att 
förbereda eleverna för en framtid som ställer andra krav än gårdagen.103 
 

”Ökat entreprenörskap är knappast lösningen på alla problem. Men entreprenörskap i 
sin vidaste betydelse tillskriver varje individ en potential att vara entreprenöriell i sitt 
liv, i sina studier, i sitt arbete och i samhället samt att där kunna hantera problem, se 
möjligheter och vara handlingskraftig.”104 

 

 

                                                           
102 Skolverket (2010) Skapa och våga - Om entreprenörskap i skolan, s 16-17 
103 Ibid, s 61 
104 Ibid, s 63 
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3. Lärare och rektors uppfattningar 
    

3.1 Lärare 
 
3.1.1 Uppfattningar om delaktighet 
Alla de intervjuade kopplar begreppet delaktighet till att få vara med. För ett par lärare 
handlar delaktighet om att kunna påverka vad eleverna ska jobba med och att de får 
komma med förslag. För en annan handlar det om att kunna påverka den situation 
man är i, att det finns någon som lyssnar och om att kunna vara med. Någon nämner 
att delaktighet skapar engagemang.  
   En lärare gör en jämförelse med elitidrotten där delaktighet handlar om att få vara 
med i processen, om att utnyttja gruppens kunnande för att kunna skapa resultat. 
Spelare har fokus på att vinna och det är svårt att nå framgång om alla inte är med. 
En annan lärare tar upp att det här med delaktighet är ju egentligen inget nytt och att 
det borde kunna gå att göra mer i skolvardagen och i ämnesinnehåll.   
   När det gäller vad det kan finnas för mål med att göra eleverna delaktiga i 
planeringen nämner tre av fyra lärare begreppet entreprenörskap. En använder 
begreppet projektledare. De nämner, att det handlar om att själv kunna driva sin 
lärprocess, se sitt eget lärande och att eleverna ser hur de ska nå dit. Att eleverna lär 
sig vad som krävs från idé till färdigt resultat. Att eleverna blir motiverade, 
intresserade och engagerade nämner alla lärare. En lärare uttryckte sig så här; 
”befinner du dig i en verklighet som du inte kan påverka så blir du inte så värst 
intresserad av den heller”. 
    En annan lärare pratar om delaktighet som förmåga och att det är en process som 
eleverna måste kunna ha möjlighet till. Att våga delta och att det är en jätteviktig 
förmåga om man ska klara sig i samhället. ”En annan kan ju inte jämt fixa för en, 
viktigt att ta itu med det som ska göras, att ha möjlighet att bestämma och planera” 
 

3.1.2 Uppfattningar om läroplanens mål med delaktighet i planering 
Ingen har något emot skrivningen i läroplanen gällande elevers delaktighet i planering 
men hur det ska kunna genomföras, med koppling till nedslaget från 
Skolinspektionen, upplevs som problematiskt. 
   En lärare menar att det inte är någon linje som skolan fört, att göra eleverna 
delaktiga i planering av undervisning och en annan nämner att lärarna diskuterar hur 
de ska göra. En lärare ställer sig frågan, ”hur släpper man eleverna fria, utan att det 
går över styr?” och ”hur ska samplanering kunna ske när en del vill ha styrd 
undervisning medan andra klarar friare? Det blir svårt att planera när klasserna är så 
olika.” En annan talar om successiv stegring i ansvaret av att vara delaktig och att ”de 
har inte fått den vanan här i alla fall”.  
   ”Det finns delar som är lättare att uppnå, men att göra i enlighet med vad 
Skolinspektionen vill, att elever ska vara med och planera innehållet, där är det 
svårare”, uttrycker en annan lärare. 
 
3.1.3 Egna erfarenheter och uppfattningar om elevers möjligheter 
 

Har du i någon mån tagit ställning som lärare när det kommer till elevers delaktighet i planeringen 
av undervisning? 
Lärare 1 tänker i progression gällande delaktighet. I sjuan tänker sig denne lärare att 
eleverna behöver få tydliga områden och mer styrd undervisning. I åttan är det 
möjligt att diskutera att eleverna får något eget. De kan komma med egna förslag eller 
få hjälp av läraren att hitta alternativ. Läraren tycker sig se att en del elever vill ha det 
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väldigt styrt med katederundervisning medan andra vill ha det lite friare. Läraren 
upplever att det kan vara svårt för eleverna att veta kunskapsmålen, vad de ska kunna 
och att fråga en sjua om vad de vill göra går inte. Det är för många mål och förmågor 
för att släppa helt fritt och menar på att ”Det går väl om de lär sig arbeta på det sättet 
från början”. Läraren känner sig ha för mycket kontrollbehov och vill därför släppa 
lite i taget.  
    Lärare 2 upplever att eleverna inte har den egna drivkraften som skulle behövas för 
att vara delaktig i planeringen. Läraren vet inte om det beror på problem som eleverna 
redan har eller om det är för att de inte getts möjligheter. Det är nog en träningsfråga 
men få skulle nog lyckas. Läraren talar en del om eget arbete och jag frågar om läraren 
ser någon skillnad mellan delaktighet i planering och eget arbete. Läraren menar då på 
att delaktighet handlar om att kunna påverka innehållet och att det sedan inte behöver 
resultera i eget arbete. Men eftersom det är många som har olika intressen gällande 
vad de vill hålla på med innebär det mer eget arbete.  
    Lärare 3 uppfattar att vissa delar är lätt att låta eleverna vara med på, hur de ska 
jobba, hur och när de ska redovisa. En del kanske efterfrågar mer tid till något 
område, då är det inget problem. Det som läraren upplever som svårt är att ställa 
frågan ”vad tycker ni vi ska jobba med nu?”, hur får man det att funka och är det ens 
önskvärt” funderar läraren.  
    Lärare 4 tycker sig ha varit dålig på att låta eleverna vara delaktiga men har börjat 
tänka mer och mer efter kritik från Skolinspektionen gällande undervisning, innehåll 
och vad som ska göras. Det går sakta att göra dem delaktiga. De elever som läraren 
haft ett tag och känner, de kan få bestämma lite mer när det gäller område att jobba 
med, tid för prov och sättet som de ska redovisa på. I sjuan där bestämmer läraren allt 
själv. Jag frågar om läraren upplever stress att hinna med alla kunskapsmål. Läraren 
menar på att det går ju inte att skylla på att det är för många mål, att det skulle vara ett 
hinder för att inte göra eleverna delaktiga, ”att uppnå alla målen, det hinner man inte 
ändå”. 
 
Kan du ge några exempel där du upplever att eleverna varit delaktiga i planering? 
Lärare 1 tänker att det här med delaktighet i planering görs i en progression men det 
som denne lärare uppfattar som viktigt det är ha med eleverna i utvärderingen. Det är 
i utvärderingen eleverna har möjlighet att komma med kommentarer och förslag på 
förbättringar.  Där de får besvara vad de tycker och hur det har varit. Feedbacken tar 
läraren med till nästa ämnesområde och det är väldigt viktigt. När eleverna märker att 
läraren tagit hänsyn till deras punkter märker de att de har blivit lyssnade på och tagna 
på allvar. Läraren har svårt att se hur denne ska kunna skriva individuella pedagogiska 
planeringar där det finns frihet att välja helt och hållet själv. Läraren vet inte riktigt 
hur det skulle göras och är det många elever upplever läraren att det blir väldigt 
tidskrävande.  
    Lärare 2 svarar rakt nej på den frågan, läraren har inte tagit med eleverna i 
planeringen av innehåll. Läraren berättar om att dagliga planeringar görs för elever 
som har en del koncentrationssvårigheter och är i behov av struktur.   
    Lärare 3 säger att hos denne har eleverna inflytande, när det gäller redovisning, hur 
de vill jobba och hur lång tid. När det gäller innehållet har eleverna väldigt lite 
inflytande. Ibland kommer eleverna med idéer och om det funkar, då blir det lätt att 
göra något. Läraren upplever också att det finns en skillnad mellan elever i sjuan och i 
nian. I nian har eleverna slutat ”tuppa sig”, hittat sin roll och landat med varandra. 
    Lärare 4 ger ett konkret exempel på en dialog mellan denne och eleverna. Nu i 
slutet av terminen är tiden pressad för alla, för såväl lärare som elever. I nian säger 
läraren att tankarna gick kring att eleverna hade många vanliga prov redan och att 
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bedöma enskilda och grupparbeten är tidskrävande. Då föreslog eleverna att de kunde 
göra en tipspromenad och de kom fram till hur detta skulle genomföras. Det tycker 
läraren var ett exempel på hur denne skapar delaktighet. 
 
Vilka möjligheter och svårigheter är förenade med elevers delaktighet? Hur ser du på enskilda elevers 
möjligheter i relation till andra elevers delaktighet? 
Lärare 1 jämför möjligheterna gällande engagemang hos spelare inom idrotten, att det 
sker en personlig utveckling när de är delaktiga. Några vill vara med och lösa 
situationer, diskutera varför något inte fungerar och hur de ska lösa det. Men alla 
klarar inte av detta, en del blir följare och får ingen personlig utveckling medan andra 
blir ledare. Läraren upplever att det är lite samma sak i klassrummet, alla elever har 
inte samma driv och kan inte planera sin inlärningsprocess. Läraren upplever att det 
finns problem gällande elevers syn på lärande, ”vad, hur och varför ska jag lära mig” 
och att vissa får svårt vid för mycket eget ansvar. Läraren berättar att i vissa klasser 
finns en positiv miljö och jargong. I andra klasser tror läraren att det kanske kan skapa 
klyftor mellan eleverna, när några är mer drivande än andra.  
    Lärare 2 inleder med att uttala sig om att i skolan är det meningen att eleverna ska 
växa med ansvar, att de ska vara med och påverka sin situation, att skolan ska sträva 
efter att skapa demokratiska samhällsmedborgare och att de ska få tränas på det i 
skolan. Men ”just nu skapar vi 300 marionetter, här skulle få klara det egna ansvaret.”  
Jag frågar, om det nu är så att det är lärarna som gör de pedagogiska planeringarna 
och liksom tar det jobbet ifrån eleverna, förstår lärarna konsekvenserna av det 
handlandet. Läraren berättar att det har diskuterats lite, särskilt om entreprenöriellt 
lärande och delaktighet ”att det borde vara så”. Några vill medan andra inte vill. 
Omognad hos eleverna förenat med lite för höga förväntningar ser läraren som 
hinder för elevers delaktighet. Lärarnas eget intresse är också viktigt, om läraren visar 
med sitt kroppsspråk att något är tråkigt eller signalerar att eleverna inte kommer att 
fixa det, då blir det inte roligt. Läraren upplever att det finns en osäkerhet hos lärarna, 
där vissa är läroboksstyrda medan andra tror på tematiskt arbete. Brist på tid, 
kompetensutveckling och samplanering ser läraren som hinder. Något annorlunda 
måste göras och de som ser positivt på delaktighet skulle kunna dra med andra. 
    Lärare 3 tycker att det är viktigt att hitta elevernas motivation, oavsett hur man än 
jobbar. Läraren menar att det man jobbar med måste knytas till elevernas verklighet 
och kan man få dem att känna sig delaktiga, ”då har man ju en pusselbit till”. I en 
klass kommer inte alla tycka samma sak och alla kommer inte känna sig delaktiga. En 
del uttrycker inte behov av att vara delaktiga och alla får inte lika del. Läraren menar 
på att det är viktigt att känna sig trygg. För är man utsatt vill man inte berätta. Ett 
hinder är lärare, det är inte alltid lätt att lyssna på alla. Jag frågar om det kan finnas 
någon vits med att göra eleverna delaktiga i skolan. Läraren svarar att idag behöver vi 
samarbete med andra. Alla kanske inte har ett direkt inflytande men man kan hitta en 
roll, där man får en uppgift. Eleverna blir mer företagsamma, tar initiativ, eget ansvar 
och vill påverka längre fram. Läraren säger sig inte ha tänkt på om det är någon 
skillnad mellan inflytande och delaktighet men ger till svar att ”inflytande, påverkar 
hur och vad jag jobbar med” och förklarar att delaktighet innebär ”att delta aktivt 
utan att ha inflytande”.  
    Läraren uttrycker att det är möjligt att elevernas lärprocesser skulle bli tydligare om 
de var delaktiga men att denne inte har jobbat på det sättet. Läraren upplever att 
eleverna förväntar sig att det är läraren som vet vad som ska undervisas i och att 
elever sällan vill styra det. Läraren frågar ”om vi tar bort det helt, vad händer då? tar 
vi bort vår roll?”. När det gäller enskildas möjligheter i relation till andra när det gäller 
delaktighet svarar läraren att det varierar. Det finns de som är drivna och som kan 
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lyfta de andra. För detta anser läraren att det behövs ett bra klassrumsklimat och att 
läraren måste vara med, styra och påverka. Det handlar inte om att luta sig tillbaka 
och frånsäga sitt ansvar, släppa vind för våg utan läraren ska ha en handledanderoll. 
Läraren har svårt att se att planeringen minskar om eleverna görs delaktiga, snarare 
växer och blir större. Det är möjligt att dokumentationen blir mindre om de är med, 
möjlig vinst i det ledet. 
    Lärare 4 ser alla möjligheter i att låta eleverna vara delaktiga. ”Största hindret är 
jag” menar läraren. Läraren anser inte att det går att skylla på någon annan och tycker 
att eleverna borde vara deltaktiga i nästan allting, alltid. De hinder som läraren ser är 
att eleverna inte är helt självgående och att det brister i lärarens egen kompetens i att 
vara ”projektledare”.  
 

”Det handlar om att kunna driva framåt, inget att sitta bredvid och se hur det rullar på, 
du måste vara aktiv och se till att processen går framåt i en skaplig fart. Jag får inte till 
effektiviteten bland eleverna i projekttänk” 

 

Läraren menar att det handlar inte enbart om ”mig” när det kommer till att ta sig till 
ett mer projektmässigt arbetssätt. Läraren menar att de diskuterat att ha 
ämnesövergripande undervisning men kommer aldrig dit. Så länge det är på det viset 
fortsätter läraren att jobba isolerat, läraren och eleverna. Om då eleverna inte är med i 
planeringen, om de inte får den förmågan, vilka konsekvenser kan det leda till. På det 
svarar läraren att då är det inte förankrat hos eleverna och då gör de inte sitt bästa. 
Och går det snett är det lätt att skylla på läraren. Läraren ser en vinst med att eleverna 
är med från början, då ser eleverna sin egen process och det är utvecklande för både 
eleverna och lärarna. Läraren anser att alla har möjlighet att delta men att de gör det 
utifrån olika villkor och att de startar i olika faser. 
 
3.1.4 Tankar om hur eleverna kan göras mer delaktig 
Lärare 1 säger sig vara dålig på att utveckla sitt eget arbete, funderar mycket men 
vågar inte släppa på kontrollen. Det är möjligt att det går beroende på 
klassrumsklimatet. Läraren tror att det går att släppa mer ansvar om eleverna kan 
lyssna, att det är ordning, reda och bra klimat mellan eleverna. Där det är fler stökiga 
elever där får det lov att vara lite mer auktoritärt, styrt, anser läraren. Läraren drar åter 
parallellen till idrotten, att i ett lag där är alla vinnarskallar men i en klass är inte alla 
intresserade av något betyg. Läraren nämner entreprenörskap och att denne vill få in, 
källkritik, resonera och se orsaker, diskutera konsekvenser och kunna argumentera. 
Att eleverna driver och ser sina egna mål. Läraren jämför dagens samhälle med 
industrisamhället och menar på att idag ser samhället annorlunda ut.  
 

”får vi inte engagerade och driftiga idésprutor som behövs, kreativa och som hittar 
lösningar, konstruktiva, lära sig driva projekt, ta ansvar. Får de inte lära sig det i skolan 
så blir det ju svårt sedan.”  

 

Läraren säger att denne har en del enskilda lösningar. Om eleverna kommer med 
förslag, då går det att ordna men överlag har denne lite dåligt samvete och att mycket 
tid går åt till att göra akuta brandkårsutryckningar. 
    Lärare 2 resonerar om ett givet ämnesområde, revolutionernas tidsålder, där denne 
gör pedagogisk planering, arbetar fram förväntat resultat och tar fram betygskriterier. 
Men sedan, inledningsvis, som en ”starter” skulle det vara möjligt att diskutera vad 
revolution kan betyda, vad de känner till och därefter lägga upp det som ett projekt 
med stöd av läraren. Läraren ger uttryck för att göra ett inledningsjobb utan eleverna 
och jag frågar om läraren tror att eleverna skulle kunna tolka kunskapsmålen. Läraren 
tror att de skulle kunna göra det men känner tidspress. Att hela tiden behöva 
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analysera vad som är nästa steg. Jag frågar om det är möjligt att om eleverna är med 
från början om det skulle kunna underlätta lärarens arbetsbörda. Det tror läraren, då 
eleverna skulle bli mer intresserade och jobbade utifrån sin egen horisont med något 
som de tyckte var intressant för tillfället. Läraren upplever att den mentala bördan 
skulle lätta. Jag frågar om det skulle vara möjligt att det även underlättar utvärdering 
och dokumentation av eleverna om de är med och ser sin lärprocess. Det är möjligt 
svarar läraren men då kommer det behövas tid till att utvärdera elevens utvärdering.   
    Lärare 3 upplever att eleverna är mer delaktiga och hänvisar till ökat engagemang 
gällande elevrådet. Läraren menar på att de tar för sig mer, driver frågor och påverkar 
en del saker. Nästa steg är att jobba med klassråden, där känner de sig inte lika 
delaktiga. Det är viktigt att synliggöra för eleverna att de kan påverka, säger läraren. 
Läraren säger ”Vi vuxna är inte så duktiga på att lyssna, eleverna uttrycker ”blir ändå 
inte som vi vill – ni bestämmer ändå” ” 
    Jag frågar om läraren tror, att om eleverna blir mer delaktiga i råd, att eleverna 
kanske kan komma att vilja påverka annat, t.ex. undervisningen. Det tror läraren. 
Läraren tror att det handlar om att lärarna inte vågar släppa till och lita på eleverna. 
”Det kan lärarna bli bättre på”, säger läraren. 
    Lärare 4 menar på att ”jag har bra ursäkter för att springa undan för att slippa.”. 
Läraren uttrycker att det är nog ett hästjobb i början men att efter gång två eller tre 
minskar nog arbetsbördan. Läraren ser vissa hinder här och vissa hinder där och det 
leder till att denne inte gör något åt det. 
    Alla upplever det som viktigt att diskutera detta vidare. Det är viktigt att prata om 
vad som menas med delaktighet, ”viktigt att vi på skolan vet vad vi pratar om, vi kan 
inte prata och mena olika saker” uttrycker en lärare. 
    Svårigheter som upplevs är att lärare drunknar i sitt eget, för lite tid till diskussioner 
mellan lärare och personal och att det är för många andra saker för stunden. Det 
upplevs som viktigt med en ledare som kan ta fram planer och skapar utrymme för 
tid. På grund av Skolinspektionens krav på åtgärder upplevs det som angeläget att 
åtgärda detta. En lärare uttryckte sig, ”att mycket hänger på mig själv”…”jag själv kan 
ju börja i det lilla” 
    En annan lärare menar på att ”vi” måste bli mycket bättre på att lyssna på eleverna 
och ta elevernas frågor på allvar när det är viktigt för dem och läraren tror att det är 
viktigt att följa Skolinspektionens riktlinjer. En annan anser att det behövs 
kompetensutveckling och stöd i form av strategier för att åstadkomma att göra 
eleverna mer delaktiga. 
 

3.2 Rektor 
 
3.2.1 Uppfattning om delaktighet 
När rektorn ger svar om vad delaktighet kan betyda tar denne utgångspunkt i skolan 
och nämner delaktighet i undervisningen, att påverka arbetsformer, innehåll och 
arbetssätt. Att tillvarata elevernas intresse, styra inriktningen och anpassa 
undervisningen.  
   När det gäller vad det kan finnas för mål med att göra eleverna delaktiga i 
planeringen ser rektorn att de måste vara delaktiga för att bli intresserade och att det 
underlättar om de får vara med. Lärarna måste locka med eleverna. En del lärare är 
duktiga på att locka med elever och läsa av dem, ändå även fastän eleverna inte är 
delaktiga. En del elever kanske inte ens märker att de är delaktiga, fastän de är det för 
att det inte alltid görs synligt, menar rektorn. 
   Jag ställer frågan, om eleverna slutar skolan och inte har fått prova på att vara 
delaktiga, vilka konsekvenser leder det till? Som svar får jag; 
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”skolan är ju till för att fostra demokratiska samhällsmedborgare och att det är viktigt 
att de får vara med och tillämpa demokrati i skolan. Det är viktigt att vara med och 
påverka, säga vad man tycker. Viktigt med inflytande och att vi förbereder dem för 
livet efter skolan. Men vi kan inte tillämpa demokratiska beslut i alla frågor på skolan. 
Vi har en skollag och jag som rektor har ansvar för skolan. Lärare har ansvar för 
kunskapskrav i vissa ämnen. Om vi skulle släppa all makt till eleverna det går ju inte. 
Eleverna ska träna på demokrati, känna att de har inflytande men inte släpper makten 
lös, röstar om allt, då har vi ingen styrning.” 

 

Jag ställer följdfrågan, om eleverna inte ens har tillträdde till den arenan där besluten 
tas, syftar till att vara med då beslut gällande planering tas, har du tagit ditt ansvar då? 
På det svarar rektor så här; 
 

”Om eleverna inte får vara med på den arena där besluten fattas – om jag inte lyssnat, 
då har jag inte uppfyllt mitt ansvar, det är jag skyldig att göra. Men det innebär inte 
alltid att få sin vilja igenom. Det är viktigt att lyssna och undersöka förutsättningarna.” 

 

Rektorn talar om entreprenöriellt lärande och för denne handlar detta om inflytande, 
lyssna till eleverna, bli sin egen entreprenör, få påverka, samverka mellan ämnen, få 
helheter och sammanhang mellan ämnen, att köra tillsammans. I Sverige menar 
rektorn att vi är duktiga på att söka, sovra, värdera, hitta nya vägar, jobba i projekt, 
hitta lösningar. ”Vi ska inte leverera faktaboxar utan kreativa, självständiga 
medborgare, som senare i livet kan hitta lösningar.” 
 

3.2.2 Uppfattning om läroplanens mål med delaktighet i planering 
Rektorn tycker att det är jättebra att det finns mål i läroplanen gällande att elever ska 
vara delaktiga i planeringen men att skolan tyvärr brister i att ge eleverna inflytande. 
Rektorn berättar att det är vanligt att lärare ofta gör upp terminsplaneringar i förväg 
utan att ens diskutera det med eleverna. Många lärare anser det nödvändigt att 
använda läroböcker som utgångspunkt vid planering. ”För där finns ju allt. ” 
   Rektorn har svårt att förstå varför läroböcker är viktiga och menar på att 
undervisningen och lärarna inte blir så fria då. Om elevdemokrati är det som lärarna 
vill uppnå, då kan ju inte lärarna veta innan vad eleverna vill jobba med och om de vill 
jobba med bokens hela innehåll. 
   På frågan varför vissa lärare vill ha läroböcker tror rektorn att det kan bero på att 
lärarna upplever det som jobbigt att planera. Viss press att planera med eleverna – 
man vet inte vart man kommer för lärarna måste klara en viss ovisshet. En del kanske 
anser att det tar mer tid. 
   Tror du att det tar mer tid när eleverna är delaktiga frågar jag, ”det tar inte mer tid” 
får jag till svar. Rektorn anser att det blir bättre undervisning, roligt och intressant för 
eleverna. Samverkan mellan ämnen är viktigt. För lärarna kan det vara givande, då de 
får lära sig nya saker, eleverna blir nöjda och att lärarna får reda på vad som passar 
eleverna just nu. 
   På min fråga om rektorn tror att lärarnas arbetsbörda skulle minska om eleverna 
gjordes delaktiga i planeringen blir svaret tveklöst: ”Jag vet att det kommer att göra 
det”. Rektorn ger uttryck för att eleverna kan vara med hela tiden och om olika 
ämnen kan samverka, kan lärare och elever jobba med flera krav och mål samtidigt.   
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3.2.3 Egna erfarenheter och uppfattningar om elevers möjligheter 
Rektorn berättar att elevrådet är ett forum där eleverna varit delaktiga. När det gäller 
elevers inflytande hos enskilda lärare, har de mer hos vissa lärare än andra. På skolan 
genomförs ibland projekt där eleverna är med och väljer innehåll, arbetssätt och 
presentationsform. Lärarna sätter ramarna med mål och diskuterar med eleverna vart 
det ska leda. Rektorn säger sig tro på projekt och övergripande arbete. 
    När jag frågar om elevers möjligheter och svårigheter som är förenade med elevers 
delaktighet tycker rektorn att det är klart att elever ska med. ”Problemet är nog att vi 
tänker fel från början”, säger denne. Det kanske inte går att tillgodose alla elever hela 
tiden men det är viktigt att vara innanför och inte utanför.  
   Jag frågar om det skulle vara möjligt att låta eleverna delta i det arbete med 
pedagogiska planeringar som uteslutande görs av lärarna. Rektorn menar på att det 
inte kan vara möjligt att, om skolan verkar för inflytande så går det inte att göra 
pedagogiska planeringar i en sluten verkstad, då har ju skolan tappat allt 
elevinflytande. Måste ha en diskussion med eleverna hela tiden och fånga upp intresse 
för mål, områden, hur det ska examineras med mera, för lärarna kan ju inte att göra 
det i en sluten verkstad och tro att det är elevdemokrati.  
   Rektorn ser inget hinder i enskildas elevers möjlighet i relation till andra att kunna 
delta. Möjligtvis är det på det sättet att någon eller några hörs hela tiden men det går 
att lösa med enskilda samtal, slutna röstningar och lappar. Läraren måste kunna 
avgöra vad som är bäst utifrån vad eleverna anser.  
 

3.2.4 Uppfattning av personalens syn på elevers delaktighet i planeringen 
Återigen dyker läroböckerna upp som samtalsämne och att ämnet är väldigt aktuellt 
och hett på skolan. Rektorn tror att orsaken till att eleverna inte görs delaktiga är att 
det inte finns tid eller ork till att klara av demokrati. Lärare måste vara säker i sin 
lärarroll, känna sig trygg i läroplanen och kunskapskrav och samtidigt känna sig trygg i 
att leda samtidigt som eleverna är med och påverkar och det är nog en del som inte 
klarar det. Då blir läroboken en trygghet.  
 

3.2.5 Tankar om hur eleverna kan göras mer delaktig  
Enligt läroplanen är det rektors ansvar att skolans arbetsformer utvecklas så att 
eleverna kan bli mer delaktiga och här finns det massor att gör anser rektor. 
Personalen på skolan måste diskutera elevdemokrati, inflytande. Rektorn berättar att 
personalen ska flytta så att ämneslärare hamnar tillsammans i arbetsrum. Inte för att 
göra lika planer utan för att kunna jämför, stötta och ge råd och hjälp varandra. 
   Jag avslutar med att fråga om det kan finnas någon poäng med att särskilja 
delaktighet och inflytande. Rektor har inte vägt dem mot varandra men det finns nog 
en poäng att göra det. Jag ber om ett försök att särskilja dem och får detta till svar; 
”Delaktighet – är med, utan att behöva ha inflytande. Inflytande vara med och 
påverka”. 
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4. Diskussion 
 
4.1 Bakgrundsdiskussion 
Med stöd av presenterad forskning och skolans styrdokument drar jag några 
slutsatser. I Sverige har vi skolplikt, vilket betyder att det finns ett tvång förenat med 
positiva och framåtsyftande mål. Skolan har som mål att skapa samhällsmedborgare 
som vill ta ansvar för sitt och andras liv och främja det livslånga lärandet. Jakobsson 
Lund visar på att konsten att sätta smarta mål och att nå resultat handlar till stor del 
om att individen är medskapare av mål. Individen är huvudperson och delaktig i 
processen som leder till måluppfyllelse. Att ha skolplikt behöver inte innebära att 
undervisningen för den skull behöver bedrivas på ett tvångsmässigt sätt.  
    Fritzén menar på att skolor fokuserar på kunskap om demokrati istället för 
kunskap i demokrati. Elevers deltagande i planering och utvärdering av undervisning 
äger ett demokratiskt värde, dvs. att elever har rätt att vara delaktiga i utformandet av 
den praktik de verkar i. Jag tolkar att den kunskap eleverna nu får i skolan om 
demokrati är tänkt att användas när de lämnar skolan. Inte att skolan ser sig som en 
möjlig arena för eleverna att få pröva demokrati. Med alla mödor som det kräver. 
Demokrati är ingen lätt arbetsform och det är inte heller meningen. Demokrati är 
något som kräver aktivt ifrågasättande, aktivt deltagande dvs. delaktighet och 
individer som når fram till kompromisslösningar. Demokrati som arbetsform tar tid. 
   Att kunna planera anser regeringen vara en av flera viktiga entreprenöriella 
förmågor. Detta har medfört att i Lgr 11 står det att skolan ska bidra med att eleverna 
utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Entreprenörskap menar 
Skolverket tillskriver varje individ en potential att vara entreprenöriell i sitt liv. Jag 
tolkar detta som att målet med att kunna planera handlar om att synliggöra egna val, 
alternativ, möjligheter och konsekvenser.  

    Elvstrand och Gustavsson framställer delaktighet som fullt möjligt att konstruera, 
dvs. delaktighet är något som låter sig göras. Lindquist är inne på samma linje men 
menar även att delaktighet kräver ett faktiskt deltagande. Enligt styrdokumenten ska 
lärare och elever planera och utvärdera undervisningen tillsammans samt att eleverna 
ska ges reellt inflytande på val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer. Om då 
Skolinspektionen vid tillsyn gör nedslag på elevers delaktighet i planering av 
undervisning beror det på att eleverna inte är deltagande. Med andra ord konstruerar 
inte skolorna den delaktighet som är ett mål i skolans styrdokument. Eleverna är 
deltagande utan att vara delaktiga. Detta går även att uttrycka på följande sätt; 
eleverna är medverkande utan att vara aktivt medverkande. 
 

 

4.2 Resultatdiskussion 
Mina tankar om tema för examensarbete har levt med mig sedan jag genomförde min 
första undervisning 2004. I nio år har jag sökt förklaringar till vad det kan bero på att 
elever inte görs delaktiga i planering av undervisning. I nio år har jag funderat fram 
och tillbaka om hur jag själv kommer att göra den dag jag blir lärare. Nio år senare, 
vad har jag kommit fram till? Vad det kan bero på att målet med att göra elever 
delaktiga i planering av undervisning inte uppfylls i enlighet med skolans 
styrdokument?  
    När det gäller lärare och rektors uppfattningar om delaktighet och mål med 
delaktighet tvekar de inte när de delger mig att det handlar om att vara med, kunna 
påverka och inflytande. Målen som de uppfattar att delaktighet kan leda till är 
motivation, intresse och engagemang. Att elevernas eget lärande och lärprocess 
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synliggörs. Jag funderar ett tag på vad de uttrycker och vad som gör att denna 
medvetenhet inte slår över i att lyckas göra eleverna mer delaktiga i planeringen. 
   Det kan naturligtvis bero på att de i min undersökning fått lov att tänka till om 
ämnet som sådant. Men några uttalar sig faktiskt att de har diskussioner om elevers 
delaktighet och inflytande lite då och då. Jag tolkar att det finns en vilja men 
osäkerhet i hur eller var de ska börja någonstans.  
   För det första kan det bero på brist på diskussion gällande begreppen delaktighet 
och inflytande. Jag tycker mig se att de intervjuade likställer delaktighet med 
inflytande. Väldigt ofta väljer de att använda begreppet inflytande även fastän jag talar 
om delaktighet och det är kanske inte konstigt då begreppet är vanligt förekommande 
i skolans styrdokument. Det är först vid konfrontation om att delaktighet och 
inflytande skulle kunna vara olika saker som några ger sig på att särskilja dem, utan att 
nämnvärt ha tänkt på detta tidigare, vilket är väldigt intressant. För de som svarar, 
svarar väldigt likartat. De menar att delaktighet är att vara med men utan att behöva ha 
inflytande. Inflytande menar de handlar om att vara med och påverka. 
   Enligt Lindquist kräver delaktighet ett faktiskt deltagande och inflytande är en 
förutsättning för delaktighet. När det gäller inflytande menar Lindquist att inflytandet 
har två sidor. Den ena är makt och den andra är kompetens. Via makt får individen 
möjlighet att delta och kompetens gör makten möjlig att utöva. Utan makt och 
kompetens är deltagande en omöjlighet. Eller om jag uttrycker det på ett annat sätt, 
utan inflytande är deltagande en omöjlighet. Inget inflytande, ingen delaktighet.  
    För det andra kan det bero på brist på diskussion gällande begreppen demokrati 
och makt. När det kommer till delaktighet i planering talar vi inte längre om 
demokrati med värden som öppenhet, alla likas värde och möjligheter till att kunna 
påverka. Rektorn använder ”sluten verkstad”. I denna slutna verkstad gör lärarna de 
pedagogiska planeringarna utan elever, vilket även lärarna medger. Enligt Gustavsson 
är detta uttryck för underordning och utanförskap. Den slutna verkstaden är så 
effektivt reglerad att bara vissa blir delaktiga, dvs. lärarna. Inget samspel och 
meningsskapande sker med eleverna gällande val av innehåll. 
    Elvstrand visar på att det elever gör, när de ställs i ett utanförskap är att de 
antingen kan välja mellan att anpassa sig, göra sig populära eller förhandla. Förhandla 
är uteslutet eftersom det är en sluten verkstad. Vissa elever försöker säkerligen göra 
sig populära medan de allra flesta elever tvingas anpassa sig. Eleverna blir objekt för 
lärarnas personliga engagemang, som Sellberg uttrycker det i min inledning. 
   Intervjuerna synliggör att det finns en över- och underordning. Några menar att 
lärarna inte kan släppa all makt till eleverna och någon ställer sig frågande om lärarens 
roll försvinner helt då. Makt ur Lindquists perspektiv handlar inte om en gradskillnad 
av makt, dvs. ”jag får mer och du får lite mindre”, ”jag är äldre och du är yngre då får 
jag bestämma lite mer”, ”jag är mer kompetent än du” eller ”jag är mer ansvarfull än 
du”. Utan om att få tillträdde till makten och att vara med där beslut fattas. Särskilt 
när besluten berör den enskilde individen och dennes engagemang. Jakobsson Lund 
går att tolka som att målsättning ger resultat om den person som det berör är 
huvudpersonen och inte någon som befinner sig utanför.   
    Rektorn säger också att i skolan går det inte alltid att tillämpa demokratiska beslut i 
alla frågor och att det inte alltid finns ork till demokrati hos lärarna. En lärare säger att 
lärarna måste bli bättre på att lyssna till eleverna och en annan ger uttryck för att 
eleverna inte lärt sig att bli demokratiska samhällsmedborgare i skolan. Jag uttryckte 
tidigare att okunskap i demokrati baserad på ytlig och fragmentiserat kunnande är ett 
hot mot demokrati. Ett annat hot är att inte tillämpa demokrati eller att orka med 
demokrati i skolan.  
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    För det tredje kan det bero på att skolans uppdrag, kunskaps- och 
demokratiuppdraget, hanteras fristående från varandra. När det gäller 
styrdokumentens uttryck för deltagande i planering och undervisning samt reellt 
inflytande på innehåll, arbetssätt och arbetsformer är det väldigt tydligt att det är 
kopplat till skolans demokratiuppdrag. Det handlar inte om vad läraren vill eller inte, 
utan läraren ska planera tillsammans med eleverna. Att kunna planera anses vara en 
entreprenöriell förmåga som är eftersträvansvärd för att kunna leva i ett samhälle som 
är globalt och att kunna vara entreprenör i sitt eget liv. 
    Att vara deltagande utan delaktighet framstår som en omöjlighet. Särskilt i 
lärprocesser som eftersträvar helhet. I skolan är eleverna varken deltagande eller 
delaktiga i planering av undervisningen. De är med i genomförandefasen utan 
koppling till vad eller varför. Eleverna är objekt och medel för att uppnå 
verksamhetsmål som får Sverige att framstå på ett eller annat sätt i internationella 
utvärderingar gällande ämneskunskap. Detta klingar inte riktigt bra med målet att 
eleverna ska utveckla förmågor som främjar entreprenörskap och som skapar 
människor som tror på att det är möjligt att vara entreprenör i sitt eget liv. Fyra av 
fem intervjuade nämner entreprenöriellt lärande och ger uttryck för att det är viktigt.  
   För det fjärde kan den grundläggande orsaken vara lärares och rektors egna 
erfarenheter, uppfattningar och kompetens. De uttrycker orolighet om att låta 
eleverna delta fullständigt. Lärarna uppfattar att de tappar makt, kontroll och att då 
går det över styr. Det verkar finnas uppfattningar om att delaktighet skulle ställa krav 
på mer eget driv, mer eget ansvar hos eleverna och att det leder till mer individuellt 
arbete. Det finns också uppfattningar om att delaktighet kräver ett bra och tillåtande 
klassrumsklimat och om att lärarna inte vågar släppa till och lita på eleverna. Orsaker 
till att lärarna inte kommer någonstans med åtgärder eller förbättringar uttrycker de är 
brist i den egna kompetensen, krav på måluppfyllelse och tidsbrist.   
 

4.3 Reflektioner 
De intervjuade är samstämmiga när det gäller vad det kan finnas för mål med att göra 
eleverna mer delaktiga. Det kan höja intresse och motivation hos eleverna samt att 
viljan och ansvaret för sitt lärande kan komma att höjas. Genom att göra eleverna 
delaktiga kan kunskapsinnehållet komma att få en innebörd för eleverna och de kan 
komma att se nyttan med sitt lärande.  I intervjuerna uttrycker dock lärarna och rektor 
att eleverna exkluderas ifrån att delta i planering av undervisning. När då 
uppfattningarna är att det beror på dem själva, brist på kompetens och tidsbrist. Då 
bör nog lärarna och rektor ta sig en funderare om vilka kunskaper eleverna hindras 
från att få när skolan väljer att göra jobbet åt eleverna. Rektor och lärare har ett 
uppdrag att tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och är 
därmed skyldiga att hitta former för att få detta att fungera. Detta kräver tid, tålamod 
och ett mått av kreativitet hos lärare och rektor att skapa skolan som möjliggör dessa 
erfarenheter. 
    Några av de intervjuade tror att göra eleverna mer delaktiga i planeringen kan 
underlätta lärares upplevda arbetsbörda när det gäller dokumentation. De uttrycker 
om eleverna ges fler möjligheter att delta innan och efter genomförandet kommer 
detta hjälpa eleverna att se ett sammanhang i sin kunskapsprocess och där lärarens 
roll blir att uppmuntra eleverna till att sätta ord på deras kunskapsutveckling. Eleven 
blir på det sättet en del av dokumentationen och inte bara ett objekt som tar emot 
lärares upplevelse av eleven. Jag uppfattar att det handlar om att hitta sätt att förlita 
sig på att elevers fullständiga deltagande, baserat på delaktighet och inflytande, höjer 
elevernas motivation och intresse och därmed bidrar till att skapa möjligheter för 
elevernas vidareutveckling. Långt efter det att eleverna har lämnat skolan.     
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4.2 Metoddiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka lärares och rektors uppfattningar 
om att låta elever delta i planering av undervisning. Samt att diskutera vad det kan 
bero på att målet med att göra elever delaktiga i planering av undervisning inte 
uppfylls i enlighet med skolans styrdokument. För detta ändamål valde jag en 
kvalitativ metod, att genomföra intervjuer med ett fåtal.  
   Jag upplever att intervjuerna gick väldigt bra och att jag bemöttes på ett vänligt sätt. 
Informanterna kändes avslappnade och de tog god tid på sig att besvara mina frågor. 
Jag inledde varje intervju med att presentera mitt syfte med mitt arbete. Jag fick 
respons tillbaka att det är ett viktigt område för dem att arbeta vidare med.   
    Intervjuerna spelades in och genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Jag valde 
att använda en intervjuguide som manus för att möjliggöra ett öppet samtal med de 
som intervjuades men ändå förvissa mig om att jag fick svar på de frågor jag önskade 
få svar på. Jag förde inga anteckningar under intervjuerna, vilket gjorde att jag helt 
och hållet kunde rikta min koncentration på vad informanterna delgav. Med dagens 
mobiltelefoner och med tillgängliga appar för allt möjligt lyckades jag använda min 
egen mobiltelefon, iphone 5 samt appen FiRe Studio som används av reportrar vid 
intervjuer med mycket tillfredsställande resultat på det som spelades in. 
    Tiden som var satt till en timme var väl tilltagen och det fanns väl en förhoppning 
om att transkriberingen skulle ta mindre tid än planerat. Behandling och analys av 
materialet i förhållande till den kvalitativa forskningsmetoden kräver dock sin tid och 
jag har lyssnat på materialet flera gånger för att säkerställa det informanterna delgivit 
med min tolkning av det sagda. Att ha materialet inspelat har varit en oerhörd tillgång. 
   Jag anser såväl före som efter att den kvalitativa metoden är den som är bäst lämpad 
för detta ändamål. Metoden gav utrymme för följdfrågor när det var lämpligt vilket 
bidrog till att intervjuerna mer upplevdes som samtal än besvarande av ett visst antal 
frågor.  
   Jag uppfattar att jag fått svar på mina forskningsfrågor. Det som jag vill vara 
självkritisk till är val av bakgrundsmaterial, val av presenterat resultat och val av vad 
jag för fram i min diskussion. Ämnet som sådant har varit närvarande hos mig under 
lång tid. I nio år har jag funderat fram och tillbaka om hur jag själv kommer att göra 
den dag jag blir lärare. Detta gör att jag i detta examensarbete har skolutvecklings 
glasögon på mig i min forskning, vilket gör att mitt arbete och mina diskussioner 
kanske kan upplevas som ensidiga och onyanserade. Detta betyder att jag sökt och 
letat efter bakgrundsmaterial, lyssnat in informanterna och diskuterat i linje med att 
söka förståelse utifrån ett eget intresse. Detta är den kvalitativa metodens dilemma 
men även dess tjusning. All ny skapad kunskap bidrar till diskussionsmöjligheter och 
ytterligare tolkningar, vilket kan förbättra den undersökta mänskliga situationen. 
    Jag är medveten om olika variabler som kan påverka lärares arbete med elevers 
delaktighet. Till exempel att elever har olika mognadsnivåer, olika möjligheter att ta 
ansvar och olika förutsättningar att vara delaktiga. Vissa elever uppvisar heller ingen 
vilja till att vara delaktiga. En annan aspekt rör lärares professionella ansvar för 
måluppfyllelse. Yrkesmässigt uppfattar kanske lärare att detta med planering av 
undervisning och utvärdering är arbetsuppgifter som ingår i den yrkesutövning som 
förväntas av dem och att de väljer att exkludera eleverna av den anledningen. Att jag 
väljer att inte beakta dessa variabler i mitt arbete är för att skolans styrdokument är 
tydliga. Läraren ska tillsammans med eleverna planera undervisningen och utvärdering 
och ge eleverna reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll och rektor ska se till att arbetsformer utvecklas att deltagande gynnas. Om 
detta är något som skolväsendet inte anser vara rimligt att uppfylla då får de som 
önskar något annat försöka påverka det. Mitt syfte med detta arbete är inte att 
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ifrågasätta gällande styrdokument utan att försöka finna ut vad det kan bero på att 
gällande styrdokument inte uppfylls. 
 
   Nya tankar som detta arbete väckt hos mig är lärarprogrammets roll i att 
upprätthålla hinder för elevers deltagande i planering av undervisning. Jag inser att jag 
varit mer än modig, till och med dumdristig, när jag medvetet inte valde att göra några 
planeringar inför min verksamhetsförlagda undervisning under PGIII. Jag har 
sannerligen inte fått den förmågan via lärarprogrammet och inget stöd kunde jag 
hämta hos min handledare pga. att detta var något helt nytt för min handledare. Jag 
har en hög tilltro till elevers förmåga att kunna delta och vara delaktiga i planering av 
undervisning. Det är ett bra tillvägagångssätt för att skapa motivation, intresse och 
engagemang hos eleverna samt att det möjliggör att de ser ett samband mellan sig 
själva, sina kunskaper och livets utmaningar. Men risken finns att jag i min 
lärargärning tvingas fasa in mig i rådande skolkultur. För vad utsätter jag eleverna för 
om jag gör på det sätt som jag tror på och så gör andra lärare på annat sätt. Som jag 
ser det, är det enklare att jag anpassar mig än att jag utsätter de, förhoppningsvis 
många elever jag kommer att ha nöjet att träffa under de kommande åren, för 
svårigheter. Per automatik innebär det att Skolinspektionen kommer att fortsätta göra 
många nedslag när det gäller elevers deltagande och delaktighet i planering av 
undervisning om inte lärarprogrammet hjälper oss lärarstuderande och ställer krav på 
oss att följa skolans styrdokument. 
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5.3 Bilagor 
5.3.1 Informationsbrev 
 
Inbjudan till deltagande i mitt examensarbete 

Hej,                         Orsa 2013-04-11 

 

Mitt namn är Veronica Rosenquist. Jag studerar till samhällskunskap, - och 
religionslärare för de högre åldrarna och gymnasiet via Högskolan Dalarna. Nu är jag 
inne på sluttampen och återstår gör mitt examensarbete inom lärarprogrammet, som 
ska vara klart till slutet av maj. 
 

Jag har valt en metod som bygger på intervjuer och jag vill bjuda in dig som 
undervisar i SO-ämnen till att delta i mitt examensarbete som informant! Självklart är 
deltagandet frivilligt och går alltid att avbryta. Allt insamlat material kommer att 
behandlas konfidentiellt och kommer inte att användas för något annat syfte än det 
här examensarbetet. 
 

Mitt syfte är att undersöka lärares uppfattningar när det gäller att låta elever delta i 
planering av innehåll, arbetsformer, arbetssätt och utvärdering. Skolinspektionen gör 
ofta nedslag vid tillsyn gällande att eleverna inte görs delaktiga i planering av innehåll, 
arbetssätt och arbetsformer och i skolans styrdokument står det att lärarna ska planera 
tillsammans med eleverna. Därför vill jag undersöka vad lärare ute på fältet anser om 
detta. 
 

Intervjun tar cirka en timme och kommer att spelas in. Jag kommer att skriva ut det 
insamlade materialet. Detta material kommer du att kunna få tillgång till, om så 
önskas. När slutprodukten är godkänd av Högskolan Dalarna, kommer såväl 
inspelning som det utskrivna intervjumaterialet att förstöras. Arbetet kommer att 
offentlighetsgöras vid ett ventileringstillfälle vid Högskolan Dalarna. Ni kommer 
också att få tillgång till det färdiga examensarbetet. Jag kan gärna komma till skolan 
och presentera mina slutsatser, om så önskas. 
 

Jag önskar genomföra intervjuerna under vecka 17 (22-26 april) och eftersom det är 
knappt om tid, vill jag uppmana dig till att svara så fort som möjligt. Kom gärna med 
förslag som passar dig! Det går bra att höra av sig såväl via telefon som via e-post. 
Om du har ytterligare frågor går det också bra att kontakta mig eller min handledare 
Sören Högberg, Högskolan Dalarna. 
 
Jag följer de forskningsetiska principerna som gäller humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Om detta kan du läsa på; 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

Mvh, 
Veronica Rosenquist 
Mobil: 070-668 21 28 
E-post: veronica.martensson@bredband.net  
 
Sören Högberg 
Mobil: 070-698 85 40 
E-post: sho@du.se 
 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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5.3.2 Intervjuguide 
Inledning: 
Tack för att du ville ställa upp på en intervju! 
Jag har under min lärarutbildning kommit att intressera mig för att läraren uppdras i 
styrdokumenten att göra eleverna delaktiga i planering av innehåll, arbetssätt och 
arbetsformer.   
 
Intervjufrågor till lärarna: 

1. Vad kan delaktighet betyda? Du sa…. Kan du utveckla det? 
2. Vad kan det finnas för mål med att eleverna ska vara delaktiga i planering och 

utvärdering av undervisningen? Du sa…. Kan du utveckla det? 
3. Har du i någon mån tagit ställning som lärare när det kommer till elevers 

delaktighet i planeringen av undervisning? Kan du uttrycka det…? 
4. Hur ser du på läroplanens skrivning gällande elevers delaktighet i planering? 

Du sa…. Kan du utveckla det? 
5. Kan du ge några exempel där du upplever att eleverna varit delaktiga i 

planering?  Du sa…. Hur upplevde du det?.... 
6. Vilka möjligheter ser du med elevers delaktighet? Du sa…. Kan du utveckla 

det? 
7. Vilka svårigheter är förenade med elevers delaktighet? Du sa…. Kan du 

utveckla det? 
8. Hur ser du på enskilda elevers möjligheter i relation till andra elevers 

delaktighet? Du sa…. Kan du utveckla det? 
9. Har du några tankar om hur eleverna skulle kunna göras mer delaktiga? Vad 

skulle behövas? Du sa…. Kan du utveckla det? 
10. Skulle detta vara viktigt att diskutera vidare på skolan tycker du? 

 
Intervjufrågor till rektorn: 

1. Vad kan delaktighet betyda? Du sa…. Kan du utveckla det? 
2. Vad kan det finnas för mål med att eleverna ska vara delaktiga i planering och 

utvärdering av undervisningen? Du sa…. Kan du utveckla det? 
3. Hur ser du på läroplanens skrivning gällande elevers delaktighet i planering? 

Du sa…. Kan du utveckla det? 
4. Kan du ge några exempel där du upplever att eleverna varit delaktiga i 

planering? Du sa…. Hur upplevde du det?.... 
5. Vilka möjligheter ser du med elevers delaktighet? Du sa…. Kan du utveckla 

det?  
6. Vilka svårigheter är förenade med elevers delaktighet? Du sa…. Kan du 

utveckla det?  
7. Hur ser du på enskilda elevers möjligheter i relation till andra elevers 

delaktighet? Du sa…. Kan du utveckla det?  
8. Har du någon uppfattning om vad lärarna anser om elevers delaktighet i 

planering? Du sa…. Kan du utveckla det? 
9. Vad kan du, som rektor, göra för att skolans arbetsformer utvecklas så att 

eleverna kan bli mer delaktiga? 
 

Avslutning: 
Finns det något mer du vill säga innan vi avslutar intervjun? Tack så väldigt mycket 
för att du ville vara med! 


