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1. Inledning 

I dagens aktuella läroplan för gymnasieskolan, Lgy11, uttrycks vikten av elevinflytande i 

undervisningen. Främst kopplas detta till hur eleverna ska utvecklas till goda demokratiska 

medborgare: 

 

Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Elevernas möjligheter att 

utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan 

klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer […].
1
 

  

I läroplanen utvecklas detta med att läraren måste se över elevernas olika intressen, 

förkunskaper, behov eller sätt att tänka, när undervisningen formeras.
2
 Skolans mål är att 

eleverna själva vill, och aktivt utövar, ett reellt inflytande över sin egen utbildning på egen 

hand och tillsammans med övriga elever och lärare. Detta utrymme ska läraren ge, gällande 

arbetssätt, arbetsformer och innehåll. Planeringen och utvärderingen av undervisningen ska 

även ske tillsammans mellan parterna.
3
 Det går således att se hur inflytandet delvis 

karaktäriseras av en slags övning i demokratisk ordning, där olika röster får höras för att nå 

fram till gemensamma beslut, och delvis av att elevens egna enskilda behov eller intressen, 

baserade på bland annat förkunskaper, ska ge en så gynnsam undervisning som möjligt. Detta 

synliggör även ett komplicerat förhållande gällande innehållet. Eleverna ska å ena sidan få ett 

inflytande över innehållet, samtidigt som läraren å andra sidan ska klargöra innehållet, samt 

grunda det på ämnenas centrala innehåll och mål.  

Vad gäller historieämnet påpekas det hur elevernas historiemedvetande ska utvecklas 

genom att de får en djupare förståelse för hur en historisk referensram kan användas för att 

tolka nutiden eller framtiden.
4
 I kommentarerna till ämnet historia i läroplanen utvecklas 

innebörden av elevernas historiemedvetande. Detta förklaras som ”[…] vår förståelse av 

nutiden, vår förmåga att tolka det förflutna och förhålla oss till framtiden.”
5
 Valet av 

innehållet i historia i gymnasieskolan kan då komma att präglas av ett mål som detta. Det vill 

säga, målen för ämnet blir direkt relaterade till vilket innehåll som läraren ska komma att 

använda eller undervisa om. Innehållet måste gå att koppla till dessa mål. Utöver målen ska 

                                                           
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy11). Stockholm: Skolverket. 2011, s. 6. 
2 Lgy11. 2011, s. 10. 
3 Lgy11. 2011, s. 12-13. 
4 Lgy11. 2011, s. 66. 
5 Om ämnet Historia. Stockholm: Skolverket. 2011, s. 1. 
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sedan även det centrala innehållet läggas till. I de två gymnasiegemensamma kurserna 

Historia 1a1 och Historia 1b uttrycks exempelvis det centrala innehållet som den europeiska 

epokindelningen i kronologisk ordning, industrialiseringen och demokratiseringen under 

1800-1900-talen med begrepp som konflikt, kolonialism, mänskliga rättigheter eller 

fredssträvanden.
6
 Utifrån detta kan då ett utrymme synliggöras för läraren, där innehållet 

bitvis kan väljas på egen hand efter hur dessa kategorier eller teman tolkas.  

I och med detta framträder dock en annan aspekt som komplicerar valet av innehåll som 

ska undervisas. Detta är själva förståelsen för vad historia är, eller synen på historia, utifrån 

antingen ett lärarperspektiv eller ett elevperspektiv. I Hermansson Adlers 

Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik belyses 

just detta. Här menar Hermansson Adler att det finns en skillnad mellan skolämnet historia, 

och elevens historia. I ett schema belyser han skillnaderna som dualiteter, exempelvis 

strukturerat mot ostrukturerat, allsidigt urval mot tendentiöst urval, tydlig kausalitet mot 

ofullständig kausalitet, lågt upplevelse- och inlevelsevärde mot högt. Elevens historia kan 

vara såväl händelser eleven själv varit med om, som dennes intressesfär.
7
 I ett gott möte 

menar Hermansson Adler att dessa sidor ömsesidigt påverkar varandra, där elevers historia 

utvecklas analytiskt och skolämnet historia präglas av elevers förmåga till inlevelse. Det är 

därmed enligt Hermansson Adler även viktigt att läraren anknyter elevernas historia till 

skolämnet historia. Om elevernas egna intressen, eller deras egen värld, hanteras blir 

undervisningen mer gynnsam och tvingas på ett mer relevant sätt knyta an till nutiden.
8
  

Om denna skillnad antas existera menar jag att det får konsekvenser även för 

elevinflytande. I ett lärar-elev-förhållande där elevinflytande ska finnas med, synliggörs hur 

parterna även kan ha en åtskild uppfattning om vad historieämnet är. Det blir därmed inte bara 

ett komplicerat förhållande för att läraren, på olika vis, ska lämna ett utrymme för inflytande. 

Det blir även komplicerat då själva uppfattningen om ämnet kan skilja sig åt. Utifrån detta 

kan en problematisering synliggöras, grundad på två dimensioner; elevinflytande och 

skillnaden mellan lärares och elevers historieämne. Jag menar att valet av innehåll står mellan 

dessa dimensioner, där läraren måste ta hänsyn till ett flertal perspektiv. Det handlar om att ge 

utrymme för ett elevinflytande som är gynnsamt för elevernas utbildning och lever upp till 

läroplanens krav. Men det handlar även om att möta eleverna med det valda innehållet och 

göra detta förståeligt för dem. För att kunna göra detta krävs det också att läraren är medveten 

                                                           
6 Lgy11. 2011, s. 67-68, och s. 73. 
7 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Stockholm: 
Liber AB. 2009, s. 24. 
8 Hermansson Adler. 2009, s. 25-26. 
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om ifall det finns en skillnad den egna ämnesförståelsen och elevernas. Dessa aspekter kan på 

egen hand vara nog problematiska i sig. Detta ämne är därmed av intresse att undersöka såväl 

för min egen som för andras del, för att reda ut hur problematiken med elevinflytande och 

ämnesförståelsen i historieundervisningen på gymnasiet kan förstås.  

 

1.1. Motiv med arbetet och syftesformulering 

Utifrån inledningen framgår det således att elevinflytande i historia kan kompliceras av att 

historielärarnas och elevernas uppfattningar om vad historia är och bör vara kan antas skilja 

sig åt. Detta arbete har som motiv att, genom en litteraturöversikt, utreda hur svensk allmän- 

och historiedidaktisk forskning närmat sig denna problematik. 

 

Problemställningen behöver brytas ned till mer konkreta delar, och i detta arbete efterfrågas 

vad tidigare forskning säger om, och hur forskarna närmat sig: 

- Hur elevinflytande hanteras av läraren i den svenska skolan. 

- Hur elevinflytande hanteras i den svenska historieundervisningen och hur läraren 

upplever att elevernas intresse påverkar detta inflytande. 

- Skillnader mellan lärares och elevers förståelse eller uppfattning om historieämnet. 

 

Detta arbete är en inledande del till en egen, senare, empirisk undersökning. Denna 

kartläggning eller översikt strävar efter att fokusera och förstärka problemställningen ovan, 

för den kommande empiriska undersökningens syftesformulering med tillhörande 

frågeställningar. De konkreta delarna besvaras således inte i detta arbete av egen forskning, 

utan hur de studerats och vad forskare kommit fram till gällande dem. Den tidigare 

forskningen om delarna syftar till att stärka deras relevans, och till viss del tvinga fram en 

omarbetning av dem. Omarbetningen kommer även innebära att de omformuleras till 

undersökningsbara frågeställningar. Detta arbete har därmed som förhoppning till att syftet 

och frågeställningar i den efterföljande empiriska undersökningen tydligare kan motiveras och 

fokuseras. 

 

1.2. Urval av litteratur 

Urvalet av litteratur har grundats på framförallt två faktorer. Den första faktorn är givetvis att 

litteraturen, eller studierna, är relevant utifrån vad de konkretiserade delarna efterfrågar. Men, 

som det kommer framgå, utgår författarna i de olika texterna från olika teoretiska 

utgångspunkter och syften med arbetena. Detta gör således att litteraturöversikten får ett 
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bredare utgångsläge där olika perspektiv får framkomma. Den andra faktorn för valet av 

litteratur är därmed att försöka fånga in det bredare sammanhanget. Litteraturen som valts 

gäller den svenska skolan, både grundskolan och gymnasiet. För att försöka fånga in ett 

bredare sammanhang är en del, avsnittet om elevinflytande, av allmändidaktisk karaktär. 

Detta följs av en litteratur som är historiedidaktisk. Urvalet är således inte enbart knutet till 

den historiedidaktiska forskningen. De valda studierna är även relativt sett moderna, då ingen 

är äldre än från 2001.  
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2. Litteraturöversikt 

Denna litteraturöversikt kommer utgå från de tre delarna som konkretiserade det övergripande 

syftet. Dock delas översikten in i två punkter, den ena gällande hur lärare hanterar 

elevinflytande och den andra gällande elevinflytande i, och förståelsen för, historieämnet. 

Relevant litteratur för dessa delar presenteras under respektive avsnitt. Studierna hanteras 

utifrån vad författarna säger om det aktuella ämnet, men även hur de närmar sig detta. 

Studierna som hänvisas till berör på olika vis det aktuella ämnet. Även då de tre mer konkreta 

delarna av syftet har ett fokus på läraren och dennes uppfattning eller upplevelse av vad som 

efterfrågas, måste även elevperspektivet synliggöras här. Detta då det ger en vidare förståelse 

för hur frågan har hanterats av tidigare forskning, och det kan ge intressanta resultat om 

lärarens roll även om det inte uttrycks explicit.  

 

2.1. Hur lärare hanterar elevinflytande 

Elevinflytande har, som kommer framgå nedan, studerats på olika vis och ur olika teoretiska 

utgångspunkter. Studierna som används i följande text visar även att inflytande kan förstås på 

olika sätt. Det manifesteras olika i såväl själva skolkontexten som hur det studeras i 

undersökningar. Det vill säga, studierna visar att elevinflytande både hanteras olika i skolan 

och undersöks på olika vis. Det framkommer för det första att elevinflytande kan förstås som 

präglat av själva relationen som existerar mellan läraren och eleven.  Oavsett vad eleverna får 

inflytande över, eller på vilka sätt de får det, ses denna relation eller detta samspel mellan 

dessa två parter som kärnan för att inflytandet ska kunna finnas över huvud taget. För det 

andra synliggörs även dessa två sistnämnda perspektiv, elevinflytande över vad och hur, eller 

på vilka sätt, som förekommande i studier om och i skolan. För det tredje visar en studie att 

elevinflytande inte ser likadant ut för alla elever, och inflytande för vem kan ses som en 

relevant fråga att ställa. Det framkommer även, för det fjärde, att inflytande kan se olika ut i 

olika skolämnen. Nedan följer sex stycken olika studier där dessa perspektiv framkommer. 

Detta följs sedan av en sammanfattande diskussion där studierna knyts samman. 

 

Elevinflytande som relation – Gunvor Selberg 

 

Främja elevers lärande genom elevinflytande är en bok skriven av Gunvor Selberg, som 

syftar till att bland annat beskriva en undersökning hon gjorde om elevinflytande och dess 

gynnsamma lärande i skolan. Undersökningen genomfördes i en åk 8 och en åk 1 på 
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gymnasiet. Selbergs bok är således inte en undersökning om elevinflytande infinner sig i 

undervisningen, utan att visa hur det används. Selberg beskriver även att syftet med boken är 

att ”[…] ge kunskap om hur man genomför en undersökning om lärande.”
9
 Selberg menar att 

hennes egen forskning utgår från idén om det dialektiska förhållandet mellan lärare och elev 

som den viktigaste faktorn till ett gott lärande. Hon menar att elevinflytande, utifrån denna 

idé, således måste ses som ett samspel mellan parterna. Selbergs teoretiska utgångspunkter 

menar hon härrör från John Deweys pedagogik, där individualism och dialog betonas som 

viktig, samt att se till elevernas behov.
10

 Det är tydligt hur Selbergs studier är präglade av 

denna utgångspunkt. Hennes studier, menar hon, var utvalda just för att visa hur ett gynnsamt 

elevinflytande kan användas i undervisningen. Vad hon betonar som gynnsamt är därmed då 

hämtat från Deweys pedagogik. 

I åk 8 som Selberg undersökte fick eleverna själva välja innehåll och arbetsform för 

deras uppgifter. När ett nytt arbete skulle starta fick eleverna sitta i grupp och tillsammans 

diskutera intressen kring det aktuella temat, för att sedan, i grupp eller enskilt, formulera en 

arbetsidé eller uppgift till läraren.
11

 Selberg lyfter fram att planeringsfasen och formulering av 

uppgifter skedde i dialog med läraren, men grundat på elevernas egna intressen och viljor.
12

 I 

vissa moment, som vad redovisningen exempelvis behövde innehålla, tog läraren dock 

initiativ och bestämde.
13

 Liknande såg det ut i gymnasieklassen Selberg undersökte. Dock var 

det där ett något större fokus på att eleverna skulle arbeta i grupp från början, även om de 

senare under genomförandet fick arbeta självständigt. Det var något mer styrt inom vilket 

ämne grupparbetena skulle röra sig inom, och det betonades även här att grupperna 

tillägnades tid med läraren för att diskutera och föra dialog om deras planerade arbete och 

arbetsgång.
14

 

Läraren har alltså i dessa två fall lämnat ett stort utrymme för eleverna att ha ett 

inflytande över undervisningen, men finns hela tiden och under hela processen närvarande för 

att föra dialog med eleverna om de val de gör. Detta gäller såväl arbetsformer som innehåll. 

Selberg har dock inte med något om lärarnas egna upplevelser av dessa arbeten eller tankar 

om elevinflytande generellt. Däremot påpekar hon att just lärarna i hennes observerade fall är 

avgörande för hur väl undervisning eller lärandet präglat av elevinflytande fungerar. Hon 

                                                           
9 Selberg, Gunvor. Främja elevers lärande genom elevinflytande. Lund: Studentlitteratur AB. 2001, s. 8. 
10 Selberg, Gunvor. 2001, s. 45. Detta förklaras vidare i Selberg som den progressiva pedagogiken. Hädanefter i 
texten är det denna som hänvisas till när ”Deweys pedagogik” refereras till. 
11 Selberg, Gunvor. 2001, s. 70. 
12 Selberg. Gunvor. 2001, s. 72. 
13 Selberg, Gunvor. 2001, s. 84. 
14 Selberg, Gunvor. 2001, s. 92. 
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uttrycker att det är i kommunikationen eller dialogen mellan parterna som en gynnsam miljö 

för inflytande skapas, där eleverna förstår vad som krävs av dem, och även får ett utrymme 

för sina egna intressen.
15

 Här hade lärarnas egna tankar om hur de upplever elevinflytande 

eller motiverar det varit mycket intressant att lyfta in. 

I Selbergs bok finns ytterligare en undersökning om nio stycken klasser från åk 9, där 

syftet är att visa hur olika elevinflytande ser ut beroende på om eleverna har stor, något 

mindre eller liten tidigare erfarenheter av elevinflytande. Det som kan nämnas om denna 

undersökning är att Selberg visar tydligt hur elever med större erfarenhet hanterar hela 

processen av undervisningen mycket bättre än sådana med liten erfarenhet av inflytande.
16

 

Detta kan givetvis låta självklart. Poängen är dock att det kan användas för att tydliggöra hur 

ett gynnsamt elevinflytande inte kommer av sig självt, utan av träning. Detta är direkt relevant 

att anknyta till en undersökning om hur lärare upplever undervisning med inflytande från 

elever. Det finns således flera intressanta punkter att hämta ur Selbergs bok. Framförallt är 

hennes angreppssätt intressant, där utgångspunkten är att studera elevinflytande som finns, 

inte en fråga om ifall det finns. Selbergs studie är tydligt fokuserad på att framställa 

elevinflytande som en relation mellan de två parterna lärare och elev.  

 

Elevinflytande som relation – Ragnhild Swahn 

 

Ragnhild Swahns Gymnasielevers inflytande i centrala undervisningsfrågor är en studie, som 

likt namnet antyder, ämnar studera elevers inflytande på gymnasiet ur olika vinklar. Swahn 

genomförde 1998 en pilotstudie, med ett fokus på lärarnas egen syn på ämnet. Denna är en 

fortsättning på pilotstudien där både lärares och elevers perspektiv hanteras, för att ge en 

bredare bild av vad Swahn menar är två sidor av samma mynt.
17

 Bland annat är även syftet 

med Swahns arbete att synliggöra skillnader mellan olika ämnen, och hur eller vilket innehåll 

som väljs samt motiveringen till det.
18

 Swahn utförde observationer och intervjuer för att 

samla relevant data för studien, men tog även del av skriftliga anteckningar eller prov, samt 

styrdokument för skolan.
19

 Resultaten är uppdelade i tre valda skolämnen, vilka är svenska, 

matematik och medicinsk grundkurs och omvårdnad. Intressanta resultat kommer presenteras 

av de två förstnämnda ämnena. 

                                                           
15 Selberg, Gunvor. 2001, s. 103. 
16 Selberg, Gunvor. 2001, s. 136. 
17 Swahn, Ragnhild. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. Liköping: Linköpings Universitet. 2006, s. 12. 
18 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 37. 
19 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 39. 
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Swahns resultat är även uppdelat i tre delar för varje ämne. Hennes egna observationer 

återger en bild, elevernas upplevelser av frågorna återger en andra bild, och slutligen återger 

lärarens upplevelse av frågorna den sista bilden. Inom svenskaämnet menar Swahn att dessa 

tre perspektiv ger väldigt olika bilder av hur elevinflytandet eller valet av innehålls upplevs. 

Efter Swahns observationer menar hon att innehållet i svenska främst grundas på läromedlen. 

Lektionerna genomfördes traditionellt, helt lärarstyrt, eller något mer problembaserat. 

Instuderingsfrågor eller uppgifter på de traditionellt styrda lektionerna var helt styrda av 

läromedlen som lärobok eller skönlitterära böcker valda av läraren. När lektionerna var mer 

problembaserade fick eleverna själva göra instuderingsfrågor, men inom ett tema valt av 

läraren. Av denna problembaserade undervisning menar Swahn att ett visst inflytande fanns, 

när innehållet på lektionerna styrdes av de frågor eleverna skapat.
20

 

Elevernas bild menar Swahn var främst att lärarens intresse styrde innehållet. De 

menade att läraren utgick från en vid läroplansstyrning, i ett brett ämne, och sedan efter eget 

intresse valde innehållet. Eleverna upplevde att deras eget inflytande gällande innehållet låg 

vid att acceptera eller försöka förkasta eller förändra lärarens planering. De uttryckte att godta 

lärarens planering kunde grundas på att det fanns ett slags samarbete mellan lärarens 

planering, läromedlen och de uppgifter eller instuderingsfrågor de fick, som tillsammans 

gjorde innehållet relevant och ledande till det övergripande målet.
21

 Slutligen lyfter Swahn 

fram hur lärarens egen bild var att innehållet främst grundades på läroplanen. De ramar som 

omger undervisningen, tillsammans med lärarens egna övervägningar och i vis mån elevens 

önskemål blev avgörande för innehållet och arbetssätten. Läraren menade att det mesta av 

innehållet är obligatoriskt, och därmed omöjligt att förändra. Elevers intressen måste därför 

”[…] balanseras av kursplanens krav, pedagogiska överväganden och ekonomiska 

realiteter.”
22

 

Swahn uttrycker att, utifrån John Deweys pedagogik, utgår inte läraren från elevernas 

intresse på något vis i valet av innehåll. Hon menar att resultatet visade att det fanns en 

skillnad eller konflikt mellan lärarens och elevernas intressen. Eleverna godtog oftast lärarens 

planering, men menade ändå att de önskade att deras intressen omhändertogs. Enligt Deweys 

pedagogik påpekar Swahn att det är lärarens jobb att lyckas hantera elevernas intresse 

tillsammans med de övergripande målen och de styrande ramarna för undervisningen.
23

 Vad 

som framstår här är alltså en bild av att läraren nödvändigtvis inte behöver ta elevers intresse 

                                                           
20 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 61-62. 
21 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 65-66. 
22 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 72. 
23 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 75. 
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ordagrant och forma undervisningen efter detta, utan snarare via förslagsvis dialog, nå fram 

till en form av kompromiss där elevers röster tillsammans med läroplanerna och lärarens 

överväganden bildar ett gynnsamt innehåll. Detta skulle även stämma överens med Selbergs 

ovan nämnda studie. 

Inom matematik menar Swahn att hennes observationer visade en bild av en 

undervisning till övervägande del styrd av läroplan och läroboken. Eleverna kunde diskutera 

lärarens planering, och ge förslag på förändring, men i stora drag gav detta inget resultat 

menar Swahn. Inflytandet fick till synes i stället utrymme genom att eleverna fick välja nivå 

och hastighet på det färdiga och redan utvalda innehållet.
24

 Elevbilden såg liknande ut, och de 

menade att läraren inte hade utrymme att gå utanför de bestämda ramarna för ämnet. Eleverna 

upplevde dock att de hade ett stort inflytande över sitt eget arbete, det vill säga, i det konkreta 

lektionssammanhanget.
25

 Lärarna motiverade valet av innehållet efter läroboken samt 

läroplanen. De upplevde att möjligheten till inflytande för eleverna om innehållet var 

begränsat men att eleverna hade utrymme för att planera sitt eget arbete i takt och omfång.
26

  

Swahn menar att kopplat till Deweys pedagogik kan bristen av elevinflytande kritiseras, 

men att det går att se en sådan undervisning som gynnsam utifrån ett annat perspektiv. Med en 

god dialog mellan elev och lärare kan ett innehåll bestämt av läraren efter läroplaner och 

lärobok legitimeras om det kan förankras i framför allt två saker. För det första elevens 

tidigare kunskaper, och för det andra, om en god kommunikation mellan lärare och elev 

tydliggör målen så motiveringen av innehållet blir klart.
27

 Som synes, även om det endast 

framkommer kort, utgår Swahn från Deweys pedagogik för att värdera eller tolka det 

insamlade materialet. Då även Selberg utgick från Deweys pedagogik och båda betonar att 

elevinflytandet bör förankras i dialogen mellan lärare och elev tydliggörs en intressant aspekt 

av hur läraren kan hantera elevinflytande.  

Denna relationella aspekt som både Selberg och Swahn betonar går även att koppla till 

läroplanen. Elevinflytande betyder att läraren ska se till elevens behov och förkunskaper, som 

framkom i inledningen. En god relation borde vara avgörande för detta. Swahns resultat är 

även intressanta att lyfta fram här, då hon har närmat sig frågan om elevinflytande ur tre 

perspektiv; hennes observationer, elevens upplevelser och lärarens upplevelser. Att olika 

ämnen kan återge olika bilder av hur elevinflytande upplevs och praktiseras blir tydligt av 

hennes undersökning. Swahns studie blir även intressant då den hanterar elevinflytande som 

                                                           
24 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 80. 
25 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 85. 
26 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 91. 
27 Swahn, Ragnhild. 2006, s. 93-94. 
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både den relationella aspekten, som Selberg gjorde, men även utifrån var någonstans 

inflytande finns. 

 

Elevinflytande över vad och hur? – Monika Vinterek 

 

Nästa verk som ska hänvisas till, är Individualisering i ett skolsammanhang av Monika 

Vinterek. Denna text, utgiven av Myndigheten för skolutveckling, syftar till att studera 

användandet av begreppet individualisering som framträder på olika vis i flera 

skolsammanhang. Detta gör Vinterek utifrån styrdokument, utredningar eller tidigare 

forskning, utgivna under de senaste årtiondena från och med grundskolans införande 1962. 

Vinterek påpekar att bakgrunden till hennes studie är just hur begreppet kan problematiseras, 

då det är otydligt vad det exakt kan betyda, hur det kan motiveras och även hur det framträder 

underförstått i exempelvis läroplanen Lpo94.
28

 Vinterek lyfter fram hur det i skolsammanhang 

kan framträda olika varianter av individualisering, såväl gällande den didaktiska vad-frågan 

som gällande hur-frågan. Dessa varianter är individualisering av innehåll, omfång, nivå, 

metod, hastighet, miljö, material, värdering samt ansvar. Av dessa framträder några 

uttryckligen i styrdokument, andra inte, menar Vinterek.
29

  

Under 1990-talet och framåt visar Vinterek hur individualisering i praktiken i skolan 

främst går att koppla till idén om eget arbete, eller att eleven får arbeta i egen takt. Detta kan 

innebära att eleven arbetar i stort sett helt självständigt utifrån läroböckerna.
30

 Flera studier 

visar enligt Vinterek att i och med utvecklingen av denna trend avtog grupparbeten och 

genomgångar av lärarna. Undervisningen framstår som präglad av ett innehåll valt av läraren, 

men omfång, metod och hastighet valt av eleven. Trots det individuella arbetet innebar inte 

individualiseringen att elevens egna förkunskaper eller intressen omhändertogs. Det samtal 

läraren förde med eleven handlade oftare om något aktuellt eller direkt problem eleven 

jobbade med, än övergripande frågor som leder till utveckling hos eleven. Läraren diskuterade 

således inte eleven i sig, och dennes undervisning, utan besvarade eller hjälpte i stället med 

det aktuella problemet.
31

  

Ett exempel på detta ger Vinterek utifrån Madeleine Löwings doktorsavhandling, där 

sju erfarna matematiklärare följdes under flera lektioner. Alla sju lärare individualiserade 

undervisningen för eleverna genom vad Vinterek benämnde som hastighetsindividualisering. 

                                                           
28 Vinterek, Monika. Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 2006, s. 9. 
29 Vinterek, Monika. 2006, s. 46. 
30 Vinterek, Monika. 2006, s. 65. 
31 Vinterek, Monika. 2006, s. 66. 



 

 
11 

Det vill säga, eleverna fick på egen hand arbeta utifrån läroboken eller med uppgifter givna av 

läraren. Genomgångar var få, och undervisningen anpassades inte alls efter olika elevers 

behov.
32

 Dock kunde lärarna motivera denna undervisning med att det valda innehållet var 

centralt och viktigt för eleverna, och att elevernas arbete i egen takt skulle leda till att alla 

skulle få arbete gjort efter deras hastighet. Men det var svårt för lärarna att individuellt hjälpa 

alla elever, vilket gjorde att flera inte hann få hjälp.
33

  

Vad som framstår här är alltså en undervisning där lärarna försöker grunda ett innehåll 

utifrån styrmedel, och samtidigt individualisera undervisningen eller låta eleverna ha ett 

inflytande över sitt eget arbete. Detta påpekar även Vinterek genom en hänvisning till en 

utredning av Skolverket som menar att det finns ett samband mellan försämrade studieresultat 

och undervisning präglad av eget arbete. Det finns i sådana fall problem i hur tolkningen av 

elevers eget ansvarstagande och elevinflytande ser ut.
34

 En tydlig koppling kan göras till det 

problematiska förhållandet mellan centralt innehåll och mål för ett ämne och vikten av 

elevinflytande, som nämndes i inledningen. Det vill säga, detta är ett tydligt exempel på hur 

läraren står mellan olika dimensioner som denna måste utgå från i undervisningen, och som 

kan verka komplicerade att hantera samtidigt. En intressant jämförelse kan även göras med 

Selberg ovan, i hur olika läraren hanterar elevinflytande. I det ena fallet får eleverna 

tillsammans eller på egen hand inflytande och ansvar, men för kontinuerlig dialog med 

läraren. I det andra fallet får eleverna arbeta helt självständigt och läraren för minimal dialog 

med dem, och hinner inte ens med alla. 

Vinterek har närmat sig denna fråga om elevinflytande utifrån just begreppet 

individualisering, och hur detta kan förstås, tolkas eller användas på olika vis. Om 

elevinflytande som begrepp kan liknas vid, eller anses vara samma sak som individualisering i 

ett skolsammanhang, är det intressant att se Vintereks varianter av individualisering. Dessa 

varianter, som nämndes ovan, visar därmed hur det går att förstå eller närma sig 

elevinflytande, samt hur det går att se det i praktiken. Det kan ta olika former som innehåll, 

omfång, hastighet, material eller ansvar. Detta är av vikt att förstå och ta med när den egna 

empiriska undersökningen ska göras. Elevinflytande kan därmed i denna forskningsöversikt 

förstås som något kopplat till vad inflytandet ska finnas över, och på vilka sätt det ska finnas. 

 

 

                                                           
32 Vinterek, Monika. 2006, s. 86. 
33 Vinterek, Monika. 2006, s. 87. 
34 Vinterek, Monika. 2006, s. 92. 
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Elevinflytande över vad, hur och för vilka? – Joanna Giota 

 

Ett liknande verk, Individualiserad undervisning i skolan – En forskningsöversikt, av Joanna 

Giota och utgiven av Vetenskapsrådet, är lämplig att fortsätta med. Syftet är snarlikt 

föregående verk, och utgår även från styrdokument, utredningar och forskning på både 

teoretisk och praktisk nivå.
35

 Giota tillägnar ett kapitel åt just elevinflytande, och hon menar 

att det finns flera perspektiv utifrån vilket detta ämne forskats om. I kapitlet lyfter Giota fram 

sju olika författares forskning om elevinflytandet, varav två är av ett större intresse och 

relevans för detta arbete. Den första av dessa som Giota hanterar är en samling av studier av 

Eva Forsberg. Giota menar att Forsbergs studier syftar till att undersöka elevers möjligheter 

till inflytande, hur de får information om det, hur de går tillväga eller handlar för att få 

inflytande, hur eleverna deltar i beslutsfattande processer samt slutligen huruvida lärare 

lyssnar och tar till sig elevernas röster.
36

  

Sammantaget lyfter Giota fram hur två av Forsbergs enkätundersökningar, bestående av 

228 elever från åk 2 till 9 respektive 311 elever från åk 7-9, visade att mer än hälften av 

eleverna inte ansåg sig få något inflytande i skolan. Detta gällde innehåll såväl som tids- eller 

miljöaspekter. Ca två tredjedelar av eleverna önskade även att de hade ett större utrymme för, 

eller möjligheter till, inflytande i olika undervisningsfrågor.
37

 I en annan studie, med elever 

från förskolan till åk 9, menade en stor del av eleverna att de hade ett stort inflytande. Dock 

visade sig detta gälla främst områden som Vinterek ovan hade benämnt som gällande 

hastighet, omfång, eller miljö. Det vill säga, eleverna hade inget inflytande gällande 

innehållet. Efter observationer av Forsberg påpekar Giota även att lärarna sällan diskuterade 

innehållet eller motiven bakom valet av detta innehåll med eleverna. Trots detta menade 

lärarna i intervjuer att de ansåg eleverna ha inflytande över framför allt arbetsformer, men 

även innehåll till viss del. De menade att innehållet anpassades efter elevernas behov, det vill 

säga, att de själva tog till sig elevernas behov och att de på så sätt skulle kunna anses ha ett 

indirekt inflytande över innehållet.
38

 Detta kan anses vara tvärtemot en undervisning präglad 

av ett dialektiskt förhållande som både Selberg och Swahn betonade. 

Den andra studien Giota hänvisar till är en licentiatuppsats, och en uppföljande 

avhandling, av Mats Danell. Giota lyfter fram hur den första studien, genomförd i en specifik 

kommun, visade att pedagogen ansågs vara den viktigaste faktor för att förbättra 

                                                           
35 Giota, Joanna. Individualiserad undervisning i skolan – En forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 2013: 13. 
36 Giota, Joanna. 2013, s. 163. 
37 Giota, Joanna. 2013, s. 163-164. 
38 Giota, Joanna. 2013, s. 164. 
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skolverksamheten. För att utveckla elevinflytande på ett gynnsamt sätt tolkade pedagogen 

läroplanerna, och anpassade sedan detta till den lokala verkligheten eller praktiken. 

Pedagogen, eller läraren, utgick således från sig själv och även från kollegorna eller 

arbetslagen, när råd behövdes om elevinflytande.
39

 Avhandlingen fördjupade den första 

studien genom att fokusera på ett av arbetslagen som deltog i den första. Resultatet visade att 

dessa lärare alla utgick från en speciell strategi när de skulle försöka forma eller hantera 

inflytande från eleverna. De menade att starka elever, eller sådana elever som de ansåg kunde 

ta ett stort eget ansvar och som klarade av arbetsuppgifterna väl fick ett större utrymme för 

inflytande än svagare elever. 

De medgav att de kunde undvika eller inte tillåta inflytande från elever för att hålla 

ordningen i klassrummet, samt att se mellan fingrarna när vissa elever inte fick det utrymme 

som styrdokument menar att alla elever ska ha. Detta då de upplevde att eleven ifråga inte 

skulle klara av att ta det ansvaret, eller klara av arbetsuppgifter.
40

 Giota menar att Danells 

resultat även visade hur lärarna i praktiken främst lämnade utrymme för elevinflytande 

gällande arbetsformer eller exempelvis ordningsregler snarare än innehåll. De motiverade 

begränsat inflytande för vissa elever, och formen av det inflytande de lämnade utrymme för, 

genom att de ansåg det vara för svårt för många elever att ”[…] hantera individuella val, 

överblicka beslut och bära dess konsekvenser.”
41

 Giota lyfter därmed fram en bild av hur 

lärare kan, på väl medvetna vis, styra och forma elevinflytande efter hur de själva menar att 

det fungerar i praktiken. Det kan finnas tydliga motiveringar till varför de hanterar 

elevinflytande på just det sättet, vilket i det här fallet skett i samråd i ett lärarlag. 

Giotas forskningsöversikt ger intressanta tillägg gällande elevinflytande till detta arbete. 

De två författare som hon hänvisar till som var relevanta för detta arbete visar även hur det 

går att studera elevinflytande ur olika perspektiv. Forsbergs studier var för det första av mer 

kvantitativ karaktär, och utgick främst ur elevernas perspektiv. Lärarrösterna användes mer 

som svar till de resultat eleverna gett. I denna är det även tydligt att elevinflytande, precis som 

i Vinterek, förstås som kopplat till vad och hur. Danells studie är däremot kvalitativ och något 

mer fördjupad, och enbart ur lärarperspektivet och hur dessa hanterar elevinflytande. Här 

framstår det att elevinflytande främst kopplas till vem eller vilka som ska få ha inflytande. 

Dessa olika perspektiv är direkt relevanta för detta arbete och problemställningen gällande 

lärares hantering av elevinflytande. 

                                                           
39 Giota, Joanna. 2013, s. 166. 
40 Giota, Joanna. 2013, s. 166-167. 
41 Giota, Joanna. 2013, s. 167. 
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Elevinflytande över vad och hur? – Per-Åke Rosvall 

 

Nästa text av Per-Åke Rosvall, är hans kapitel Pedagogic practice and influence in a social 

science class ur Young people’s influence and democratic education. I denna beskriver 

Rosvall en undersökning han gjorde i en samhällsklass, bestående av data från intervjuer med 

lärare och elever och observationer från lektioner. Syftet är att studera hur demokrati 

organiseras och framställs i en skolkontext. Rosvall har två teoretiska utgångspunkter, där han 

för det första utgår från begreppen vara eller bli [egen översättning] och för det andra synlig 

eller osynlig pedagogik.
42

 Han beskriver vara som att elevens undervisning präglas av levd 

demokrati, och bli som en undervisning präglad av ett demokratiskt pedagogiskt innehåll 

ledande till deras framtida liv. Den synliga eller osynliga pedagogiken menar Rosvall innebär 

att se hur undervisningen karaktäriseras av tydliga eller otydliga ramar satta av läraren, för 

eleverna.
43

 

I studien beskriver Rosvall att eleverna ofta lyfte fram två stycken lärare, när 

diskussioner fördes om olika typer av lärare. Rosvall menar att dessa lärares undervisning 

tydligt var karaktäriserat av stark respektive svag pedagogisk inramning. Han menar även att, 

i frågan om elevinflytande, kunde undervisningen som var svagt inramad anses vara mest 

lämplig för elever att ha inflytande. Detta då det helt enkelt fanns ett utrymme för det, där 

lektionerna inte var tydligt och starkt strukturerade. Men trots detta upplevde eleverna själva 

att det var den mer strukturerade, och låsta undervisningen, som gav dem mest. Det här menar 

Rosvall var fallet, då båda lärarna samtidigt hade lika krav på vad som var korrekt innehåll för 

eleverna under exempelvis prov. Elever blev således trygga av att ha smalare frågor med 

tydliga svar i lektioner som var tydligt strukturerade, än öppna frågor med otydliga 

instruktioner, krav på korrekta svar och ostrukturerade lektioner.
44

 

Inget av dessa undervisningssätt menar Rosvall lever upp till en läroplan som efterfrågar 

elevinflytande. Det ena, tydligt inramade, lämnar inget utrymme för det. Det andra, svagt 

inramade, ger utrymmet för det men låter inte elevers reflektioner eller egna förklaringar träda 

fram. Det är således inte en undervisning som präglas av att vara demokratisk.
45

 Rosvall 

lyfter fram hur problemet kan anses vara att det som räknas som kunskap, ur lärarens ögon, är 

fast eller låst. Oavsett metod, blir det problematiskt när kunskapen inte präglas som ”[…] 

                                                           
42 Rosvall, Per-Åke. Pedagogic practice and influence in a social science class. I Young people’s influence and democratic 
education: Ethnographic studies in upper secondary schools. Elisabeth Öhrn, Lisbeth Lundahl och Dennis Beach (red.). 
London: the Tufnell Press. 2011, s. 71.  
43 Rosvall, Per-Åke. 2011, s. 71. 
44 Rosvall, Per-Åke. 2011, s. 80-81. 
45 Rosvall, Per-Åke. 2011, s. 81. 
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genuine activity, collaboration and critique, rather than a passive absorption and 

accumulation of knowledge.”
46

 Vad som därmed är poängen med att lyfta fram detta, är att se 

hur lärarens undervisningsform påverkar möjligheter till inflytande både utifrån utrymmet 

som ges av lektionernas struktur, såväl som av innehållet eller hur det ska besvaras av 

eleverna. Det är även tydligt att båda dessa undervisningsformer saknar den relationella 

aspekten mellan lärare och elev, som Swahn och Selbergs studier lyfte fram ur Deweys 

pedagogik. Även i Rosvall kan elevinflytande förstås som präglat av vad- och hur-frågan. 

Rosvall ger även en tydlig teoretisk grund till sin undersökning, vilket blir intressant för detta 

arbete, då det kan tydliggöra hur elevinflytande kan framträda i en undervisningskontext. 

 

Elevinflytande var? – Carina Hjelmér 

 

Slutligen ska det sista verket tas upp, vilket är Leva och lära demokrati? En etnografisk studie 

i två gymnasieprogram av Carina Hjelmér. Detta verk syftar enligt Hjelmér till att studera hur 

demokratifostran ser ut i två gymnasieprogram, en yrkesförberedande BF-klass, respektive en 

studieförberedande NV-klass. Med demokratifostran menar Hjelmér att detta kan framstå 

genom undervisning i demokratiska former, undervisning om demokrati eller undervisning 

präglad av ett reellt elevinflytande.
47

 Hjelmér menar även att bakgrunden till de två olika 

programmen i studien är att tidigare forskning om olika program visat att studieförberedande 

elever oftare har en vilja att släppa inflytande och låta läraren bestämma för effektivitetens 

skull. Elever på BF-programmet har tvärtemot visat större intresse för, och även aktivt utövat, 

kollektivt utformande av undervisningen.
48

 För studien intervjuade Hjelmér aktuella 

programrektorer, lärare för de olika programmens klasser, eleverna i de olika klasserna, samt 

observerade lektioner.
49

 

Gällande val av innehåll lyfter Hjelmér fram att elevinflytandet var ringa 

förekommande i båda klasserna. Innehållet betonades som objektivt, och svårt att påverka, av 

lärare eller rektorer, styrt av läroböcker, centralt innehåll och betygskriterier som exempel.
50

 

Hjelmér kunde dock observera ett tillfälle vid kursstart i historia där en NV-klass fick utföra 

en form av inflytande över innehållet. Utifrån läroboken fick eleverna på egen hand, eller i 

grupp, studera innehållet för att sedan skriftligt önska delar de var mest intresserade av. 

                                                           
46 Rosvall, Per-Åke. 2011, s. 89. 
47 Hjelmér, Carina. Leva och lära demokrati? En etnografisk studie i två gymnasieprogram. Umeå: Umeå Universitet. 2012, s. 
5. 
48 Hjelmér, Carina. 2012, s. 6. 
49 Hjelmér, Carina. 2012, s. 49. 
50 Hjelmér, Carina. 2012, s. 114-115. 
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Läraren tog sedan till nästa lektion med en tänkt planering där delarna i rangordning baserad 

på elevernas val placerades in. Dock kvarstod lärarens överordande makt då denne menade att 

vissa delar eleverna ej önskade, togs med då det ansågs vara viktigt. Läraren hade således en 

stor kontroll över innehållet, baserat på den slutgiltiga rösten i beslutsfattningen och att valet 

av innehåll var helt grundat på den lärobok de använde sig av. Hjelmér menar att läraren 

därmed, i valet av innehåll, inte utgick från elevers behov eller förkunskaper utan mer 

omotiverat endast elevernas önskningar ur boken. Det handlade snarare om i vilken ordning, 

och möjligtvis omfattning, bokens innehåll skulle undervisas i.
51

 

En intressant aspekt som Hjelmérs resultat visar gäller elevernas förväntningar på 

programmen de går och inflytande över innehållet. Av intervjuer med Barn och Fritid-elever 

(BF-elever) framgick det att dessa hade haft förväntningar på att en stor del av innehållet, 

övergripande över hela utbildningen, skulle knyta an just till det program de valt att gå. Så 

upplevde inte eleverna att det var. Eleverna menade även att detta gällde över alla ämnen, inte 

enbart de gymnasiegemensamma teoretiska ämnena.
52

 Lärares svar på elevernas kommentarer 

gällande detta under en observerad klass var att innehållet läraren valt kunde kopplas till 

styrdokument. Eleverna hade svårt, enligt Hjelmér, att se nyttan med flera uppgifter kopplade 

till deras förväntningar, och en uppgift upplevdes som ”[…] mycket svagt inramad.”
53

 

Hjelmér menar att innehållet för BF-programet blev diffust för eleverna, och något mitt 

emellan praktisk yrkeskunskap och teoretiskt förberande kunskap. Detta trots att lärarna 

menade att de grundade innehållet på styrdokumenten. En intressant jämförelse kan göras 

med Rosvall och hur pedagogerna ramar in innehållet och gör det relevant för eleverna.  

På NV-programmet (Natur och vetenskap) motiverade lärarna för det första innehållet 

på samma sätt som BF-lärarna, och för det andra accepterade eleverna oftare detta val som 

nödvändigt för att nå resultat kompatibla med högskolestudier.
54

 BF-eleverna uttryckte dock 

att de hade en önskan att förändra det de såg som problematiskt, men inte kunde. Trots detta, 

och att samtliga lärare kunde motivera val av innehåll på styrdokument, lyfter Hjelmér fram 

en intressant jämförelse mellan programmen kopplat till en form av indirekt elevinflytande. I 

den gymnasiegemensamma kursen Matematik A kunde Hjelmér observera stora skillnader 

mellan en NV-klass och en BF-klass. Innehållet i sig var liknande, men starkt påverkat av vad 

lärarna uppfattade att elevernas kompetensnivå låg på.
55

 Läraren i BF-klassen hade valt 

                                                           
51 Hjelmér, Carina. 2012, s. 115-116. 
52 Hjelmér, Carina. 2012, s. 124. 
53 Hjelmér, Carina. 2012, s. 125. 
54 Hjelmér, Carina. 2012, s. 127. 
55 Hjelmér, Carina. 2012, s. 131-132. 
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lärobok efter elevers önskemål, där önskemålet var en lättare bok.
56

 En form av indirekt, och 

nivåpräglat inflytande kan alltså synliggöras här, styrt av läraren. Återigen saknas den 

relationella aspekten i detta indirekta inflytande. 

I slutsatserna ger Hjelmér en bild av att lärares förväntningar på elever, efter exempelvis 

program, påverkar hur de ger utrymme för elevinflytande. Där förväntningarna är låga, som i 

BF-klasser, ges ett utrymme för elever att tänja på tidsgränser och svårighetsgrad, och indirekt 

även innehållet. Där förväntningarna är höga, som i NV-klasser, har eleverna svårare att 

förändra.
57

 Hjelmér har närmat sig elevinflytande på en kvalitativ nivå, med få klasser men 

desto mer fördjupade resultat efter intervjuer och observationer. Hon har utgått både från 

lärares och från elevers röster. Att hennes resultat visar hur olika programkontexten kan vara 

gällande hur lärare ser på, eller hanterar elevinflytande, är mycket intressant för detta arbete. 

Här synliggörs hur det går att angripa elevinflytande utifrån frågan om var inflytandet finns 

någonstans. Hennes studie visar även ett perspektiv där elever kan ha en förväntning på 

innehållet och hur det ska anpassas till vad programmet de går ska leda till. Detta är något 

som inte synliggörs av styrdokumenten, men kan anses vara relevant för en lärare att 

reflektera över. Det ger även en inblick i skillnaden mellan lärare och elever som detta arbete 

ska hantera. Det gäller visserligen synen på hela undervisningen och vad den ska innehålla, än 

bara ett specifikt ämne. 

 

2.1.1. Sammanfattande diskussion 

Detta avsnitt var baserat på hur lärare hanterar elevinflytande i skolan. Av detta framstår det 

att lärare, på väldigt olika sätt använder sig av elevinflytande eller motiverar sitt 

förhållningssätt till elevinflytande. I Selbergs studie, där hon själv menade att elevinflytande 

användes och fungerade väl, hanterade läraren inflytande genom att låta eleverna ha ett stort 

ansvar över flera aspekter av undervisningen. Samtidigt fanns läraren tillgänglig för att föra 

kontinuerlig dialog med eleverna, så att dessa inte var lämnade helt på egen hand och läraren 

kunde föra dem i rätt riktning. Selbergs resultat visar därmed att lärarens sätt att hantera 

elevinflytande främst gäller att hålla en god relation med eleverna, där dialogen står i 

centrum.  

Detta kan liknas vid Swahns resultat. Även om hennes resultat av studien visade att 

elevinflytande saknades i undervisningen påpekade hon att just detta relationella sätt att 

hantera elevinflytande på är ett rimligt sätt för det att fungera väl. Att se till elevernas 

                                                           
56 Hjelmér, Carina. 2012, s. 135. 
57 Hjelmér, Carina. 2012, s. 171-172. 
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intressen behövde enligt henne inte innebära att ta till dessa intressen ordagrant och forma 

undervisningen efter detta, utan snarare utforma den som en kompromiss mellan styrmedel 

och eleverna. Det är dock relevant att se över hur avsaknaden av elevinflytande i Swahns 

undervisning motiverades av lärarna. I både svenska och matematik menade lärarna att 

innehållet var obligatoriskt och omöjligt att förändra. Så var även fallet i Hjelmérs studie. 

Flera exempel kunde även lyftas fram om det så kallade indirekta elevinflytandet. Här menar 

lärare att de tar till sig elevernas behov och formar undervisningen efter detta. Dock saknas 

det relationella, eller dialektiska förhållandet, mellan läraren och eleven i sådana fall. 

Sammantaget framstår det att det främst förekommande elevinflytandet i skolan är vad 

Vinterek betonade som hastighets-, omfångs-, eller nivåpräglat. Detta kunde ske något 

oreflekterat från lärarens håll, som hur lärare för olika program i Hjelmérs studie förändrade 

kraven de ställde på eleverna beroende på program eleverna gick. Det kunde även ske mer 

reflekterat, eller medvetet som framkom i Forsbergs studier ur Giota, eller i Swahn. Ett 

intressant tillägg är även hur lärarna Danell undersökte, ur Giotas forskningsöversikt, 

motiverade avsaknaden av elevinflytande på grund av att eleverna själva inte skulle klara av 

det. Denna avsaknad av inflytande i skolan verkar således grundas på att lärarna anser att det 

inte finns utrymme för det, eller att eleverna inte klarar av det. Och detta gäller elevinflytande 

över innehållet, vilket läroplanen efterfrågade, inte hastighets-, omfångs, eller nivåpräglat 

inflytande.  

Det är intressant att se hur en avsaknad av elevinflytande förekommer även när läraren 

ger ett utrymme för det. Rosvall påpekade detta, och lyfte fram hur ett öppet utrymme för 

inflytande men med ett innehåll låst av läraren enbart försvagade förståelsen hos eleverna. För 

dessa elever föredrogs ett starkt inramat, och låst, innehåll. Att elever kan föredra en tydligt 

inramad undervisning framkom även i Hjelmér, där eleverna inte uppfattade innehållet de 

ställdes inför som relevant för deras utbildning inom Barn och Fritid. Återigen kan Selbergs, 

och Swahns, betoning av elevinflytande som präglat av dialog och relationen mellan parterna 

ses som nödvändigt för hur detta ska hanteras i skolan. Vad de olika författarna skrivit om 

elevinflytande ger således sammantaget en bra större bild av hur det hanteras i skolan. Detta 

kommer att diskuteras mer nedan under själva analysen, och vad det innebär för den 

kommande empiriska studien. Som nämndes tidigare ska dock nu även hur de olika 

författarna närmat sig detta ämne sammanfattas.  

Gällande de teoretiska utgångspunkterna är det framförallt tre stycken linjer som är mest 

intressanta att lyfta fram. För det första angriper några av författarna, exempelvis Hjelmér och 

Rosvall, elevinflytande utifrån idén om skolan som demokratisk förmedlare. Hjelmér hade ett 
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tydligt fokus på att se hur demokratifostran hanterades i skolan, genom bland annat 

elevinflytande. Rosvalls teoretiska ansats om att vara eller att bli demokratisk likaså. För det 

andra hade Vinterek en utgångspunkt att studera elevinflytande i form av begreppet 

individualisering. Det vill säga, hur skolan individualiseras och hur eleverna därmed har 

möjligheter till att ha ett inflytande över sitt eget lärande, som läroplanen efterfrågar. På 

samma sätt kan utgångspunkten om demokrati kopplas samman till läroplanen, där 

elevinflytande även knyts an till just demokratifostran. Den tredje linjen, eller 

utgångspunkten, är hur Selberg och Swahn utifrån Dewey angrep elevinflytande på ett mer 

värderande sätt. Det vill säga, där konkret undervisning knöts an till en pedagogik och 

värderades efter denna. 

Av de olika författarna framkom även som nämnts olika förståelser av, eller 

angreppssätt mot själva begreppet elevinflytande. Detta gäller både hur det har studerats, och 

hur det återfinns i en skolkontext. Den relationella aspekten av elevinflytande var ett 

perspektiv, som Selberg och Swahn båda utgick från. Att se elevinflytande som en fråga om 

över vad och hur, eller på vilka sätt, framgick av Vinterek, Forsberg ur Giota och även 

Rosvall. Danell, ur Giota, utgick från ett perspektiv där det går att fråga för vilka, eller för 

vem, som elevinflytande finns i skolan. Slutligen framkommer ett perspektiv om var, till 

exempel mellan olika program eller ämnen, som elevinflytande går att finna. Detta perspektiv 

utgick Hjelmér från, och även Swahn. Det går således att se hur de olika författarna angripit 

elevinflytande utifrån både olika teoretiska utgångspunkter, samt ur olika perspektiv om hur 

elevinflytande förstås. Det ska även tilläggas att det utöver detta är intressant hur författarna 

på olika vis utgått från ett elev- eller lärarperspektiv, eller båda. I analysen nedan kommer de 

olika studiernas resultat och perspektiv diskuteras närmre, gällande vad de innebär för den 

egna undersökningen med dess syfte och frågeställningar.  

 

2.2. Lärares och elevers historieämne och elevinflytande i ämnet 

Nedan följer en redovisning om fyra stycken studier, vilka kan relateras till de två 

konkretiserade delarna av det övergripande syftet som berörde historieämnet. Studierna knyter 

således an till elevinflytande i historia och framförallt skillnaden mellan lärare och elevers 

historieämne. Det framkommer av denna litteratur att lärares och elever nödvändigtvis inte 

behöver anses ha helt olika uppfattningar om vad historieämnets syfte är. Dock uppstår en 

diskrepans i skolkontexten, där eleverna upplever syftet med innehållet på lektionerna som 

annorlunda än deras idé om syftet med ämnet generellt sett.  Utifrån studierna framkommer 

även en bild av att innehållet lärarna väljer, främst kan baseras på läroplanen och lärarens eget 
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intresse. Samtidigt synliggörs det att lärarna inte verkar anse att elevgruppen eller elevernas 

intresse påverkar valet av innehåll avsevärt, om inte på ett mer indirekt sätt. Det vill säga, att 

läraren kan mena att valet av innehåll motiveras efter vad läraren själv upplever att 

elevgruppen behöver. Dock visar studierna att lärarna kan vara väl medvetna om hur elever 

upplever undervisningen, både knutet till valet av innehåll och arbetsmetoder, och 

upplevelsen av själva ämnet. Varför elevinflytande inte tas hand om, eller varför diskrepansen 

mellan lärarens och elevens ämnesförståelse uppstår kan förklaras av tidsrestriktioner eller att 

läraren anser sig själv ha en bättre förståelse för vilket innehåll som krävs kopplat till 

exempelvis läroplanen. Studierna presenteras nedan, och följs precis som ovanstående del om 

elevinflytande, av en sammanfattande diskussion.  

 

Elevers förståelse för historieämnet – Sture Långström 

 

Sture Långströms Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete är 

en bok som samlar tre större enkätinsamlingar om ungdomars uppfattningar om historieämnet 

och politik. En av enkätinsamlingarna genomfördes i ett stort internationellt projekt i mitten 

av 1990-talet och de andra två genomförde Långström själv år 2000 i Sverige.
58

 Syftet med 

enkätinsamlingarna beskriver Långström som ett försök att reda ut hur ungdomars 

historiemedvetenhet ser ut. Utifrån detta har därmed enkäterna ett större antal frågor som ska 

fånga in just det. Forskare och lärare framställde gemensamt dessa frågor till det större 

internationella projektet, och Långström menar att till hans egna undersökningar använde han 

sig till större delen av samma frågor dock med undantag av några.
59

 Långström lyfter fram 

hur hans förståelse för begreppet historiemedvetande utgår från den danske forskaren Bernard 

Eric Jensens definition.
60

 Denna definition kan kort sägas vara väldigt lik vad som i 

inledningen framkom ur läroplanen om begreppet och dess betydelse, det vill säga att ha en 

förmåga att förstå nutiden och tolka och förhålla sig till dåtiden såväl som framtiden. 

Långström utgår enbart från ett elevperspektiv. Därför kan denna anses vara lämplig att 

inleda med, för att sedan gå vidare till studier där även lärares röster får framkomma.  Några 

exempel eller svar från enkäterna följer härnäst, tillsammans med Långströms kommentarer. 

Gällande vilket syfte historia har, eller vad historia innebär för eleverna, höll en klar majoritet 

med om att historia förklarar nuet genom en historisk bakgrund. Något färre, men ändå över 

                                                           
58 Långström, Sture. Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete. Umeå: Umeå Universitet. 2001, 
s. 4. 
59 Långström, Sture. 2001, s. 7-8. 
60 Långström, Sture. 2001, s. 10. 
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hälften, höll med om att historia handlar om att lära om misstag eller framgångar förr. Mindre 

än hälften, ca 40 %, upplevde att historia även är ett sätt att få förståelse eller grepp om sitt 

eget liv, i dåtid, nutid eller framtid. Slutligen höll en fjärdedel eller mindre med om att historia 

är något ointressant eller dött, eller enbart ett skolämne.
61

  

Eleverna fick även svara på vilka sätt de fann mest intressanta att möta historia på och 

vad de upplevde att lektioner innehöll. Här lyfter Långström fram att fiktiva berättelser eller 

annan vardagshistoria från släktingar var långt mer intressanta än läroböcker eller historiska 

dokument.
62

 Eleverna upplevde även att lektionerna innehöll dessa sistnämnda alternativ, med 

undantag av studiebesök på muséer eller liknande. Men vad eleverna upplevde att innehållet 

på lektionerna syftade till, lyfter Långström fram som åtskilt mot deras uppfattning om 

historieämnets syfte. Som exempel menade färre än hälften av eleverna att lektioner användes 

för förklaringar till varför saker hänt eller händer. Än färre upplevde att exempel på rätt och 

fel, det vill säga lärdomar av historien, saknades under lektioner.
63

 Av detta går det alltså att 

se att elevernas förståelse för vad historia är, och vilka sätt de intresserade sig för att möta 

historia på, inte stämde överens med vad de menade att deras lektioner innehöll.  

Långströms bok blir därmed relevant att lyfta fram, för att den på ett väldigt tydligt sätt 

kan ge exempel på hur elevers historia kan skilja sig åt från skolämnet historia. Även om inte 

lärarröster framkommer just här, synliggörs på vilka sätt denna skillnad kan gestaltas. 

Eleverna i Långströms studie hade en specifik förståelse för vad syftet med historieämnet är, 

och var intresserade av att möta historia på vissa sätt. När eleverna sedan upplevde att 

lektioner varken innehöll deras förståelse för historieämnets syfte eller vad de intresserade sig 

för, uppstår denna diskrepans som Hermansson Adler lyfte fram. Långströms angreppssätt är 

även intressant att lyfta fram, just för att den utgår från att reda ut historiemedvetenhet hos 

elever. Historiemedvetenhet är inte styrande i sig självt i detta arbete, däremot med dess 

framtoning i läroplanen går det inte att undgå att se vikten begreppet har. Det framstår i 

Långströms studie att eleverna har en viss uppfattning om historia som stämmer överens med 

historiemedvetenhet, det vill säga att det handlar om dåtid, nutid och framtid. Men upplever 

lärarna själva att eleverna har detta? Eller hur motiverar lärare sitt innehåll, om elevers 

upplevelser av ämnet inte stämmer överens med deras upplevelse av lektionerna? Detta är 

intressanta frågor att lyfta fram i detta arbete. 
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Elever och lärares förståelse för historieämnet i en klassrumskontext – Hans 

Olofsson 

 

En lämplig bok att fortsätta med är Fatta historia: En explorativ fallstudie om 

historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass av Hans Olofsson. Denna syftar till 

att studera själva mötet mellan lärare och elever i en klassrumskontext. Olofsson frågar efter 

vilket innehåll lektionerna innehåller och hur detta kommuniceras eller erfars av parterna. Han 

frågar även efter hur eleverna och läraren tolkar och begripliggör det förflutna samt hur detta 

innehåll eller denna tolkning av det förflutna framställs för att få en historisk mening.
64

 

Olofsson förklarar att hans teoretiska utgångspunkter för studien främst består av teorier om 

historiemedvetenhet, historiebruk och det narrativistiska paradigmet.
65

 Sett till de frågor 

Olofsson ställer för att nå syftet, synliggörs att vad som efterfrågas till viss del kan förstås 

som att undersöka historiemedvetenhet i en klassrumskontext. Vad som är intressant med 

Olofsson bok, och gör den relevant att följa efter Långström, är därmed att den eftersträvar att 

undersöka vad Långström även efterfrågade. I denna får dock kontexten i klassrummet, där 

innehållet tar form och parterna tar del av ett historieinnehåll, en större vikt. I denna får även 

lärarnas röster kliva fram och skillnaden mellan hur lärare och elever erfar ämnet synliggörs.  

Själva studien följer en åk 9 under 16 lektioner, och kompletteras av intervjuer med 

klassens historielärare och några elever samt enkätsvar från alla elever. Då Långström ovan 

utgick från elevers perspektiv, kan det vara lämpligt att även kort ta upp Olofssons elever 

innan lärarperspektivet. Det finns nämligen mycket intressanta liknelser mellan resultaten, 

som sedan kan ställas mot resultatet av Olofssons intervju med läraren. Flera av Olofssons 

elever menade att även om det fanns ett visst intresse för exempelvis äldre släktingar och 

dessas historia eller berättelser, upplevdes inte detta riktigt som historia, som skolämnet 

förstås. De menade heller inte att deras liv eller deras livsberättelser på riktigt var en del av 

historien.
66

 Ett fåtal elever menade att historia enbart är ett skolämne medan fler ansåg att 

historia har ett värde i sig. De menade att historisk kunskap kunde anses vara viktig enbart för 

att ha en slags allmänkunskap, men även för att det ledde till en förståelse för samtiden.
67

 

Gällande intresse framkom att många elever fann fiktiv historia intressant och spännande, 

men även riktig historia präglad av mer emotiv eller estetisk karaktär. Som exempel kan 

                                                           
64 Olofsson, Hans. Fatta historia: En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass. Karlstad: 
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65 Olofsson, Hans. 2010, s. 23. 
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dokumentärer eller böcker som lyckas väcka dessa känslor lyftas fram, men där innehållet inte 

är fiktivt.
68

 Dock påpekade många elever att som skolämne hann de aldrig riktigt fördjupa sig 

i olika delar, och därmed förlorades en förståelse för dessa delar.
69

 Olofssons resultat kan 

tydligt jämföras med Långströms studie. 

Läraren Olofsson intervjuade uttryckte att hennes uppfattning om historia främst kunde 

ses som ett sätt att ”[…] förstå hur saker och ting hänger ihop, att söka orsaker till skeden och 

förändringar.”
70

 Detta menade hon både kunde knytas an till ämnet som ett akademiskt 

sådant, såväl som till hennes egen livsberättelse. Läraren uttryckte att hennes 

historieundervisning strävade efter att ge eleverna redskap för att kunna förstå de samhälleliga 

problem och skeenden eleverna själva var med om.
71

 På grund av detta lyfter Olofsson fram 

något läraren blev kluven mellan. För att förstå något och få förståelsen för sambanden mellan 

händelser krävs fördjupade och tydliga förklaringar inom varje del. Detta finns det inte alltid 

tid för, menade läraren, vilket kunde leda till att elever upplevde innehållet som abstrakt och 

kortfattat.
72

 En intressant liknelse kan göras till Rosvall ovan, om hur lektioner och innehåll 

var tydligt eller svagt inramat. I ett sådant här fall kan eleverna därmed uppleva lektionerna 

som svagt inramade och de tappar en förståelse som läraren strävar efter att de ska få. 

Utifrån det här kan intressanta linjer dras till elevernas utsagor, både från Olofssons 

studie och från Långströms. Det kan tyckas att lärarens uppfattning om ämnet, och vad det ska 

syfta till, liknas vid vad eleverna förstod historieämnet som. Ändå menade eleverna i båda 

författarnas studier att de antingen aldrig fick fördjupa sig och få förståelse för vad de 

studerade, eller att det saknades tydliga förklaringar till varför saker skett eller hur lärdomar 

kan dras av olika händelser. Lärarna för eleverna i Långströms bok är givetvis inte samma 

som i Olofssons. Däremot verkar eleverna uppleva historieämnet på liknande sätt. När då 

läraren i Olofssons studie verkade medveten om bristen på tid och dess negativa effekt för 

elevernas upplevelser av innehållet, synliggörs en intressant poäng. Lärares och elevers 

uppfattning om vad historia är behöver inte vara åtskilt. Däremot kan upplevelsen av ämnet 

under lektionstid ge effekten att eleverna uppfattar ämnet på ett sådant sätt som inte stämmer 

överens med deras initiala uppfattning. Detta skulle kunna innebära att frågan om hur läraren 

upplever att det finns en skillnad mellan deras historieämne, och elevernas, kan bli tvådelad. 
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Det vill säga, hur läraren upplever att elevernas förståelse för ämnet stämmer överens med 

elevernas uppfattning om det som undervisas. Detta återkommer jag till senare.  

 

Historielärares ämnesförståelse och elevinflytande – Johan Hansson 

 

I samma linje kan Johan Hanssons Historieintresse och historieundervisning: Elevers och 

lärares uppfattningar om historieämnet lyftas fram, då denna för det första innehåller delar 

som kan liknas vid föregående två böcker, men även utvecklar framför allt lärares röster. 

Syftet med avhandlingen menar Hansson är att undersöka hur elevers och lärares 

uppfattningar om ämnet ser ut, kopplat till hur deras intresse för ämnet ser ut.
73

 Hanssons 

studie innehåller som sagt delar, vilka kan beskrivas som snarlika både resultatmässigt såväl 

som frågemässigt de ovan nämnda böckerna. Resultatet visar att uppfattningar om ämnets 

syfte eller vad historia innebär för båda parterna ser liknande ut. Detta gäller både elever och 

lärare som tillfrågats i studien.
74

 Några skillnader finns, då exempelvis Hansson intervjuat fler 

lärare än Olofsson, men i stora drag ser resultaten likadana ut. Detta gäller även vad eleverna 

uppfattade att lektionerna innehöll, och vilka sätt de var intresserade av att ta till sig historia.
75

 

Därför behöver just de här delarna inte upprepas och beskrivas mer än så. Det som är mest 

relevant att utveckla är i stället Hanssons resultat från lärarnas röster om dels deras 

uppfattning om elevernas intressen, och dels hur de motiverar innehåll och förhåller sig till 

elevinflytande i sin undervisning. 

Gällande vilket innehåll lärarna Hansson intervjuade menade att de valde, menar 

Hansson att urvalet främst verkade grundas på lärarnas intressen eller vad lärarna själva ansåg 

att undervisningen behövde innehålla. Detta trots att lärarna ändå menade att de hade som mål 

att välja innehåll baserat på elevernas behov.
76

 En jämförelse kan göras här till det så kallade 

indirekta elevinflytandet som framkommit ovan. Att lärarnas eget intresse visade sig vara det 

främsta kriteriet för vilket innehåll som valdes, påpekar Hansson synliggjordes när de 

uttryckte att lärarkandidater ofta fick hantera innehåll lärarna själva inte var intresserade av. 

Men Hansson lyfter även fram att flera lärare inte såg detta som problematiskt, då de menade 
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att elevernas intresse för ämnet höjdes om de kunde se lärarnas engagemang.
77

 Styrdokument 

menade även flera lärare hade ringa betydelse just gällande stoffurvalet, men i viss mån 

undervisningsmetoderna.
78

 Lärarna uttryckte också att de, framförallt i grundkursen på 

gymnasiet, inte var så lättsamma med att låta eleverna få inflytande över innehållsfrågor. De 

menade att deras mål i stället var att själva ”[…] tillgodose elevernas kunskapsbehov och 

skapa ett intresse för ämnet hos dem.”
79

  

Något som är intressant är när Hansson dels lyfter fram lärarnas tankar om sina valda 

arbetsmetoder, och dels elevernas enkätsvar på deras upplevelser av dessa. Detta berör således 

inte direkt innehållet, men det ger ändå en intressant bild av hur lärarens upplevelse av 

elevernas intressen och uppfattningar om ämnet inte behöver stämma överens. Lärarna 

menade nämligen att exempelvis muntliga föreläsningar under lektionerna både fungerade väl 

och uppskattades av eleverna. Så såg inte riktigt bilden ut från ett elevperspektiv, menar 

Hansson. Hälften av eleverna var neutralt inställda till denna metod, och ca en fjärdedel 

uttryckte sig negativa mot den.
80

 Detta är intressant just för att det visar hur uppfattningar kan 

skilja sig åt mellan läraren och eleven. Men Hansson betonar även att bilden inte är så pass 

enkel som den till synes kan verka. Det vill säga, att lärarna själva väljer innehåll utan elevers 

röster och inte riktigt anpassar undervisningsmetod efter eleverna faktiska uppfattningar. 

Lärarna ger även bilder av hur de själva anser eller önskar att undervisningen var 

utformad. Bland annat menar de att det vore givande för undervisningen att oftare vara borta 

från klassrummet på exempelvis studiebesök. Detta skulle även gå i linje med vad eleverna 

önskade mer av i deras historieundervisning. I stället för att enbart själva stå och föreläsa, 

menade lärarna även att det ibland vore lämpligare med gästföreläsare eller berättare. Även 

detta stämmer överens med elevers intressen av sätt att möta historia på. Detta framkom av 

elevbilden i alla tre undersökningar om historia som nämnts här. Det finns även önskningar 

från några lärare att historieundervisningen skulle vara mer präglad av ”[…] elevaktiva 

arbetssätt.”
81

 Detta gäller dock som sagt främst arbetssätt, än innehåll. Det intressanta blir 

ändå att få en förståelse för hur lärarna kan vara medvetna om hur elever upplever 

undervisningen och hur den skulle kunna förbättras i vissa fall, och tvärtom i andra. Gällande 

innehåll stämde lärarnas upplevelser av elevernas intressen överens när det gällde fiktiv 

historia. De menade att detta innehåll uppskattades av de flesta elever, och även kunde vara 
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gynnsamt för undervisningen, om det användes rätt. Denna bild stämde överens med elevers 

intressen, där biofilmer eller annan fiktion rankades högt.
82

 

Hansson berör kort något som kan kopplas till hur elevers intresse skulle kunna påverka 

försök till inflytande över undervisningen. Flera lärare beskrev att när det exempelvis kom till 

grupparbeten eller arbeten där eleverna fick välja, styrde studiemotivation helt eleverna. Det 

vill säga, elever med låg studiemotivation var heller inte intresserade av att göra egna val, och 

tvärtom.
83

 Det kan alltså förstås som att lärarna anser att intresse för historia inte påverkar 

vilja till inflytande, så länge studiemotivation över huvud taget inte finns. Hanssons 

avhandling utgår från teorier om hur intresse påverkar undervisningen i skolan, både sett 

utifrån ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv. Även fast hans resultat bitvis kan liknas vid 

de två föregående böckerna är hans teoretiska utgångspunkt väldigt annorlunda, då de båda 

främst utgick från teorier om historiemedvetenhet och hur det kan förstås. Det här gör hans 

studie, tillsammans med utvecklandet av lärarröser, intressant för detta arbete. 

 

Historielärares ämnesförståelse och elevinflytande – Mikael Berg 

 

Nästa avhandling, och den sista som ska hanteras är inriktad på enbart lärarröster och dessas 

uppfattningar om ämnet, och blir därför relevant att följa med. Detta är Historielärares 

historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia av Mikael Berg. 

Syftet med detta verk är att undersöka enskilda lärares förståelse för ämnet historia, och med 

hänsyn till dessa lärares bakgrund och didaktiska val i undervisningen synliggöra om 

samband går att finna mellan dessa aspekter.
84

 Detta verk blir lämpligt att ta upp, därför att 

det ger intressanta tillägg till hur lärare uppfattar ämnets syfte, och även utifrån detta 

motiverar sitt innehåll i undervisningen. Ett fokus ligger inte riktigt på hur lärarna uppfattar 

att eleverna upplever ämnet, även om det kort nämns. Trots detta kan dock detta verk 

användas som en slags motpol till den inledande studien av Långström, där enbart elevröster 

framkom. Utifrån syftet med Bergs undersökning beskriver han att han utgår från teorier om 

hur lärares ämnesbiografi och ämnesförståelse påverkar undervisningen.
85

 Detta är intressant 

för detta arbete då det visar hur ett annorlunda perspektiv än tidigare nämnda studier kan ge 

en förståelse för hur historieläraren kan välja innehåll och motivera det. 
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En första del består av en enkätinsamling om 50 lärare. I denna ställde Berg frågan om 

vad lärarna ansåg syftet med ämnet var. De två vanligaste svaren var att historia skulle ”ge 

orientering och kunskap om samhällets historia och kulturarv” och att ”kritiskt granska 

samhällets- och historiens strukturer och sammanhang.”
86

 Dessa svar kan liknas vid vad de 

flesta elever i de ovan nämnda studierna menade att historia skulle syfta till.  Det tredje mest 

besvarade alternativet gällde ett mer identitetsskapande syfte med ämnet.
87

 Även detta kan 

liknas vid framför allt Långströms studie. Medvetenheten hos eleverna om det egna jaget som 

del av historien, och att syftet med ämnet kunde knytas an till detta, förekom som tredje mest 

vanliga svarsalternativ även där. Berg lyfter även fram olika perspektiv som lärarna ansåg sig 

sortera innehållet efter. Detta gällde exempelvis hur rumsperspektivet påverkade innehållet 

utifrån bland annat lokalt, nationellt eller internationellt perspektiv.
88

 En intressant punkt att 

lyfta fram är där lärarna fick svara på vad de ansåg påverka deras val av innehåll. Här var det 

mest frekvent besvarade alternativet kursplanen, medan elevgruppen och elevernas 

förförståelse var lägst besvarad.
89

 Dessa lärare kan således, utifrån just detta, inte anses 

uttrycka att inflytande från eleverna påverkar valet av innehållet. Men detta kan även bero på 

att det inte är något som Berg undersökt explicit.  

En annan del av studien består av intervjuer med några av lärarna från enkäten. Här 

beskrev lärarna närmre vad de ansåg syftet med ämnet var, och det innehåll de menade skulle 

ta del av undervisningen. Berg lyfter fram att intervjuerna visar hur lärarnas ämnesförståelse 

och val av innehåll anknyter till två delar. Det första gäller demokratifostran, och det andra 

vad Berg kallar emancipation. Lärarna uttrycker dock inte dessa aspekter likadant, och Berg 

menar att de båda kan ställas mellan två ytterligheter lärarna befinner sig inom. 

Demokratifostran kan tas i form av antingen ett historiskt innehåll, som på ett mer deskriptivt 

sätt återger vad demokrati är och inte är, eller där historia och det historiska innehållet fostrar 

eleverna till att kunna använda demokratiska verktyg. Detta i form av exempelvis ett kritiskt 

tänkande, att kunna framställa kunskap, eller andra demokratiska färdigheter.
90

 För att sätta in 

just detta i en större kontext kan teorierna om att vara eller bli som Rosvall ovan tog upp kort 

hänvisas till. Där gjordes som nämnts en skillnad i att undervisningen skulle karaktäriseras av 

demokratiska värden, eller där innehållet skulle leda till att eleverna i framtiden blir 
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demokratiskt goda medborgare. Vad som framgår i Berg av de intervjuade lärarna, är två sätt 

att undervisa utifrån en pedagogik om att bli demokratisk.  

Det historiska ämnet och dess innehåll kan, enligt lärarna, på olika vis men ändock 

tydligt motiveras av demokratifostran. Däremot, som framgick av enkätundersökningen, anses 

inte eleverna vara en faktor för vilket innehåll som används för detta. I en av intervjuerna 

synliggörs även detta då läraren menar att Sveriges omvandling till ett demokratiskt samhälle 

är en viktig del att ta med. Läraren påpekar dock att han är medveten om hur eleverna oftast 

inte uppskattar denna del, och att de tycker den är tråkig eller ointressant.
91

 Här går det 

därmed att se hur lärarens ämnesförståelse motiverar ett innehåll, trots medvetenheten om 

elevernas upplevelser eller uppfattning om just det innehållet. Berg visar således hur lärares 

egna röster om ämnet formar undervisningen och målet med denna.  

 

2.2.1. Sammanfattande diskussion 

Då elevinflytande var ringa förekommande i dessa studier kommer de relevanta resultat som 

ändå framkom knytas an till resultaten från den tidigare delen, om just elevinflytande här. Det 

är även lämpligt att inleda med denna del av historieämnet. Det första som framkom om 

elevinflytande, var i Långström och den skillnad som synliggjordes i elevernas upplevelser av 

ämnet på lektionerna. Även då det inte efterfrågades explicit om de hade något inflytande, 

framstod ändå en bild av att eleverna ansåg att vad de uppfattade ämnet syfta till och vad dem 

intresserade sig av saknades i själva undervisningen i en skolkontext. Här kan då ett tecken på 

avsaknad av elevinflytande synliggöras. Dock kan inte några andra slutsatser dras, än att detta 

kan visa att det är möjligt att det saknas, eftersom det helt enkelt inte efterfrågades.  

I Hansson framkom av lärarna i hans studie att elevinflytande saknades i 

undervisningen. Den främsta faktorn för val av innehåll var lärarnas eget intresse, vilket de 

själva menade smittade av sig på eleverna och gjorde de intresserade för det aktuella ämnet. 

Dessa lärare menade även att avsaknaden av elevinflytande baserades på att de själva skulle 

se elevernas behov och utforma undervisningen efter denna. Detta kan jämföras med det 

indirekta elevinflytandet som Hjelmér i föregående avsnitt lyfte fram.
92

 Av detta kan därmed 

även en avsaknad av Selbergs och Swahns dialektiska förhållande mellan läraren och eleven 

lyftas fram. Gällande hur elevers intresse påverkar försök till elevinflytande ger även Hansson 

en bild, utifrån lärarnas upplevelser, där de menade att intresse är avgörande för om eleverna 

försöker påverka eller förändra undervisningen. Men detta var inte kopplat till enbart 
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historieämnet i sig självt, utan snarare till intresset för att studera över huvud taget. Det vill 

säga, att studiemotivationen var den avgörande faktorn för huruvida en elev försökte få eller 

ha inflytande. 

Slutligen gällande vad som framkom om elevinflytande i historia menade Berg att den 

minst besvarade faktorn för val av innehåll var just elevgruppen eller elevernas förförståelse, 

efter enkäten han genomförde med 50 lärare. Han lyfte även fram, i en av intervjuerna, en 

lärare som menade att elevernas upplevelser av ett visst ämne inte påverkade detta innehåll. 

Det innehåll läraren ansåg var viktigt var i den meningen icke påverkbart av eleverna. Om då 

avsnittet om elevinflytande ovan knyts samman med detta, blir bilden av att elevinflytande 

saknas i historieämnet inte så ovanlig. Hjelmér nämnde kort elevinflytande i historia i sin 

studie, men där eleverna snarare fick välja omfång, hastighet och nivå eller ordning på 

innehållet ur läroboken, än innehållet i sig. Precis som lärarna motiverade avsaknaden av 

elevinflytande i föregående avsnitt förstärks bilden här av att lärarna ser ämnet som svårt att 

påverka. I stället kan de mena att eleverna får ett indirekt inflytande när lärarna försöker ta till 

elevernas behov i undervisningen.  

I de fyra studierna om historieämnet framkom som nämnt inte elevinflytande frekvent. 

Några intressanta och relevanta resultat synliggjordes visserligen, men när författarnas 

angreppssätt till deras problem hänvisas till blir det ändå tydligt varför elevinflytande inte 

omnämns. För det första var inte detta något som efterfrågades. Då är det heller inte konstigt 

om det inte besvaras. För det andra har de två första studierna en väldigt tydlig teoretisk 

utgångspunkt utifrån begreppet historiemedvetande och hur detta kan synliggöras hos elever, 

från eleverna själva såväl som i skolan. De andra två studierna, där även lärarröster fick 

framkomma och elevinflytande ändå kunde synliggöras mer explicit, hade även 

utgångspunkter som kunde leda fram till detta. Dessa utgick från att se hur intresset för 

historia påverkar uppfattningen om ämnet, respektive hur lärares ämnesförståelse påverkas av 

deras bakgrund och påverkar deras didaktiska val. Den didaktiska varför-frågan kan således 

ses som styrande här. Det vill säga, varför de didaktiska val lärare gör, är just dem. Varför ser 

undervisningen ut som den gör, kopplat till intresse?  

Detta perspektiv, det vill säga varför-frågan, var inte tydligt förekommande i de ovan 

nämnda studierna om elevinflytande. Det framstår därmed ytterligare ett perspektiv vilket kan 

synliggöra elevinflytande, än de som tidigare framkom. En intressant jämförelse kunde även 

göras mellan Berg och Rosvall. Berg visade att lärarna han intervjuade motiverade val av 

innehåll och syftet med ämnet efter hur ämnet kunde kopplas till demokratifostran. Sett till 

Rosvalls teoretiska ansats om att vara och att bli demokratisk var dessa lärares 
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ämnesförståelse och val av innehåll främst anknutet till att bli demokratisk. Innehållet kan 

således, enligt dessa lärare, främst ses som ett forum där eleverna ska bli demokratiska 

medborgare, men inte nödvändigtvis vara demokratiska i form av just elevinflytande. 

Slutligen ska då den sista delen även sammanfattas, som berör skillnaden mellan lärares 

och elevers historieämne. När både elevperspektivet och lärarperspektivet knöts samman 

synliggjordes en bild som kan sammanfattas som att det nödvändigtvis inte behöver vara en 

skillnad i hur lärare och elever uppfattar historieämnets syfte. Vad som kort kan behöva 

nämnas om detta är dock att detta framkom av främst enkätundersökningar. När någon får 

svar presenterade framför sig, och det endast gäller att fylla i vad som anses mest lämpligt för 

ens egen uppfattning, kan en djupare förståelse eller innebörd missas. Det vill säga, vad exakt 

för förståelse exempelvis en elev har för ett svarsalternativ. Med det sagt är det ändå 

intressant att se av studierna hur lärare och elever, utifrån de svar som ändå gavs, visar att de 

kan ha samma eller liknande uppfattning om syftet med historia. Däremot visade det sig att 

eleverna inte uppfattade att historia i skolan, under lektionerna, levde upp till vare sig deras 

uppfattning om ämnets syfte eller vad de intresserade sig mest för inom det.  

Lärarna däremot, av alla studier, verkade kunna mena att deras ämnesförståelse helt 

motiverade själva undervisningen. Detta vare sig deras främsta motivation låg i styrmedel 

eller deras eget intresse. Några intressanta resultat gällande hur lärare uppfattade elevernas 

upplevelser av ämnet visade dock en tvådelad sida. För det första att lärare kunde vara väl 

medvetna om elevernas uppfattning om ämnet, där det i vissa fall fanns en förståelse för att 

tidsrestriktioner påverkade elevernas förståelse negativt. När innehållet av tidsrestriktioner 

uppfattas som abstrakt, eller svagt inramat efter Rosvalls teoretiska ansats, synliggörs även 

vikten av den relationella aspekten som Selberg och Swahn lyfte fram. Denna relationella 

aspekt framstår således som viktig även gällande själva uppfattningen om ämnet. I andra fall, 

som nämndes ovan om elevinflytande, kunde en lärare trots elevers missnöje med lektioners 

innehåll mena att det fanns viktiga motiv bakom detta innehåll. För det andra, som framkom i 

Hansson, synliggjordes en bild där lärare inte alls var medvetna om hur eleverna faktiskt 

upplevde undervisningen gällande de val av arbetsmetoder som läraren valde. Detta är 

intressant då det ger en bild av att läraren kan ha en bättre förståelse för elevernas upplevelse 

av innehållet, än deras upplevelse av arbetsmetoderna. 

Det nämndes att de två första studierna om historia var starkt anknutna till begreppet 

historiemedvetenhet, och därmed hade detta som en slags utgångspunkt för studierna. Detta 

var av vikt för att få fram olika perspektiv i hur elever, och lärare upplevde historieämnet. De 

två sista studierna hade inte som mål att utifrån historiemedvetenhet tolka hur lärare och 
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elever uppfattade historieämnet. Dessa utgick i stället som nämnts från att studera hur intresse 

påverkar uppfattningen om historieämnet, och hur lärarnas ämnesförståelse påverkar de 

didaktiska val de gör. Vad som är intressant av detta är att trots de olika teoretiska 

utgångspunkterna har studierna mer eller mindre återgivit en och samma bild av hur lärare 

och elever uppfattar historieämnet, och hur elevinflytande ser ut inom detta.  

Ingen av studierna har uttryckligen efterfrågat detsamma som detta arbete strävar efter, 

det vill säga skillnaden mellan lärares och elevers uppfattning om ämnet, eller elevinflytande 

inom det. Däremot ger studierna utifrån olika ansatser eller angreppssätt en bra bild av hur 

denna skillnad kan förstås. I stället för att enbart efterfråga hur läraren upplever att det finns 

en skillnad i hur de och eleverna uppfattar historieämnet, visar studierna att det är relevant att 

efterfråga hur läraren upplever att det finns en skillnad i hur eleverna förstår ämnet och sedan 

upplever själva undervisningen. Elevinflytande i historia kan även till synes verka något 

obeforskat, åtminstone explicit sett. Nedan kommer härnäst en analys av denna litteratur att 

göras, där dess innebörd för det kommande empiriska arbetet diskuteras. Det vill säga, vilka 

möjligheter som denna litteratur givit, och hur syftesformuleringen med tillhörande 

frågeställningar kan omarbetas och motiveras i detta kommande arbete. 

  



 

 
32 

3. Analys och möjligheter 

Det är lämpligt att i denna analys inleda med elevinflytande. Först ska dock nämnas att 

analysen ska fungera som en diskussion om resultatet samtidigt som en diskussion om 

resultatets innebörd för den kommande studien. Detta innebär att huvudsakliga argument för 

varför det tänkta arbetet är relevant att undersöka, lyfts fram. Men det innebär även att viktiga 

punkter som framkommit av de granskade studierna, vilka tvingar fram en omarbetning av de 

konkretiserade delarna av problemställningen, lyfts fram. Vad då gäller elevinflytande kunde 

litteraturöversikten synliggöra att lärare både kan hantera elevinflytande på olika sätt, och 

motivera detta på olika sätt. Det mest slående är att elevinflytande ofta saknas i 

undervisningen. Lärarna motiverar detta med att innehållet är svårt, eller omöjligt att påverka, 

eller att eleverna själva inte skulle kunna hantera det ansvar som krävs för att utöva inflytande 

på undervisningen. Ett inflytande över arbetssätt eller hastighet framträder som mer vanligt än 

över innehållet. Detta kan vara behövligt och sett till läroplanen kan det även motiveras.  

Det kan handla om vad Rosvall menade var att undervisningen skulle leda till att 

eleverna får vara demokratiska. Men enligt läroplanen, som det nämndes i inledningen, ska 

även inflytandet ske över innehållet. Det betonades att läraren ska se till elevens förkunskaper, 

behov eller intressen. Av detta blir det tydligt hur den relationella aspekten av elevinflytande 

som Selberg och Swahn lyfte fram kan anses vara nödvändig för att detta inflytande över 

huvud taget ska kunna finnas. Swahn menade att inflytande över innehållet inte behövde 

betyda att elevernas intressen eller önskningar ordagrant blev lektionens innehåll. Däremot 

behövde läraren ta hänsyn till elevbilden, och forma innehållet som en kompromiss mellan 

denna och styrmedlen. Av detta kan då undervisningen tydligare ramas in, vilket eleverna i 

Rosvalls studie efterfrågade, men där samtidigt ett utrymme för elevinflytande finns. Det 

räcker således inte med att enbart ge ett utrymme för elevinflytande och låta eleverna sköta 

sig själva genom exempelvis eget arbete. Undervisningen måste i stället vara strukturerad på 

ett sådant sätt att den aktuella elevgruppen möter ett tydligt inramat innehåll som baseras på 

just den gruppens förkunskaper, behov eller intressen. Då präglas undervisningen av att vara 

demokratisk, och kan ha ett innehåll vilket även leder till att bli demokratisk. Lärarna Berg 

intervjuade gav tydliga exempel på hur deras historieämne endast syftade till att eleverna 

skulle bli demokratiska. 

Och vad gäller historieämnet mer specifikt, synliggjordes även där en bild av att 

elevinflytande saknas. Vissa lärare menade att de tog till sig elevernas behov och därmed gav 

dem ett indirekt inflytande. Detta framkom även i de mer generella studierna om 
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elevinflytande. Trots att elevinflytandet enligt lärarna därmed finns i undervisningen, saknas 

även här dialogen mellan lärare och elev, vilket tydligt behövs för att forma en gynnsam 

undervisning präglad av elevinflytande. I stora drag saknades dock elevinflytande i 

historieämnet och motiverades av att det innehåll läraren valde var så pass viktigt att det inte 

skulle kunna väljas bort. En viktig poäng gällande detta är dock att elevinflytande inte explicit 

efterfrågades. Men vad betyder då detta för den övergripande problemställningen, och den 

kommande studien? För det första visade litteraturöversikten om elevinflytande att det inte 

bara kan angripas utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Det går även att förstå 

elevinflytande utifrån olika didaktiska frågor som gällande över vad eller hur. Frågan om 

elevinflytande kan tydligt motiveras men även av nödvändighet utvecklas. Detta eftersom de 

olika sätten att hantera elevinflytande framkommer så tydligt, men att det till synes inte 

efterfrågas explicit gällande historieämnet. I det kommande arbetet kommer frågan om 

elevinflytande behöva utvecklas med huruvida historieläraren över huvud taget uppfattar att 

det finns utrymme för detta i sitt ämne, och i så fall på vilka sätt. Utifrån detta kan en 

tydligare bild ges av hur läraren motiverar hanteringen av elevinflytande. Det är då även 

relevant att som bakgrund ta med de olika perspektiven som elevinflytande kunde förstås 

utifrån, och använda dessa för att tolka lärarens svar.  

 De olika teoretiska angreppssätten ger även en förståelse för hur elevinflytande kan 

studeras. Det kan tolkas efter läroplanen som både individualisering i skolan, såväl som 

demokratisering i skolan. Det kan även värderas efter tydliga pedagogiska idéer om vad som 

är gynnsam undervisning. Detta förändrar nödvändigtvis inte problemställningen eller 

frågorna till denna, men det ger en mycket intressant teoretisk bakgrund och ett 

tolkningsutrymme som kan vara användbart i en studie om elevinflytande. Väl inne på 

elevinflytande efterfrågades även hur läraren upplever att elevernas intresse för historia 

påverkar elevinflytandet. Av detta synliggjorde litteraturen, om än kort, att intresse kan spela 

en roll för hur elever försöker påverka undervisningen. Men detta gällde inte intresse för 

historieämnet i sig, utan snarare intresset för studier. Det vill säga, att studiemotivation ansågs 

vara en betydande faktor och själva intresset för historia nämndes inte mer som en faktor. I 

stället för att fråga om intresset för ämnet, kan denna fråga förändras till hur historieläraren 

upplever att elever över huvud taget har ett intresse för att förändra undervisningen. Av en 

sådan förändring kan flera perspektiv eller motiv som läraren upplever att eleverna har 

synliggöras. 

Den andra aspekten av problemställningen, skillnaden mellan lärares och elevers 

historieämne, kan efter litteraturöversikten förstås som något mer problematisk än vad 
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exempelvis Hermansson Adler lyfte fram i inledningen. Detta då problematiken förstås utifrån 

två nivåer. Studierna synliggör en bild som kan hänvisa till att lärare och elever kan ha en 

liknande uppfattning om vad historieämnet syftar till. De båda parterna kan således initialt 

vara på samma sida. Givetvis kan det finnas en djupare förståelse hos läraren, med mer 

kunskap och motivation till varför uppfattningen ser ut som den gör. Trots detta visade de 

studier som hänvisats till ovan att elever kunde uppfatta ämnets syfte utifrån samma begrepp 

eller meningar som lärare. Dock kan eleverna till synes uppleva att själva lektionsinnehållet 

inte lever upp till deras förståelse för ämnets syfte. Samtidigt kan lärarna tydligt motivera 

innehållet på lektionerna som baserade på just ämnesförståelsen. Således kan skillnaden 

mellan lärares och elevers historieämne framträda i lektionssammanhanget.  

Av de granskade studierna framkom att lärare kunde vara medvetna om hur exempelvis 

tidsrestriktioner påverkade lektionerna negativt då de upplevde att eleverna tappade den 

förståelse som krävdes för att få ett tydligt grepp om innehållet. Efter min läsning av Rosvall 

blev det relevant att knyta an detta till hur elever därmed kan uppleva innehållet som svagt 

inramat. De tappar förståelsen för syftet med innehållet, och just detta kan förklara varför 

deras upplevelse av historieämnet under lektioner inte lever upp till deras ämnesförståelse. 

Det kan av detta även lyftas fram hur Selbergs och Swahns relationella aspekt mellan läraren 

och eleven kan synliggöras som en nödvändig ansats för undervisningen. Detta för att eleven 

ska förstå lärarens motiv bakom urval av innehållet och syfte med det, och läraren få grepp 

om elevens upplevelser av detta samt behov för det aktuella ämnet. För att åter knyta an till 

Hermansson Adler, kan även hans syn på förhållandet i historieämnet mellan lärare och elev 

relateras till Selberg och Swahn. Han påpekade att en gynnsam historieundervisning skulle 

präglas av ett ömsesidigt förhållande mellan lärarens historieämne och elevens, där båda sidor 

påverkar varandra. Det finns en tydlig koppling mellan hur läraren utifrån denna teoretiska 

utgångspunkt kan hantera både elevinflytande och skillnaden mellan sin egen och elevernas 

historieämne. 

Dock kvarstår det faktum att elevbilden i studierna ovan visade att det finns en 

diskrepans i hur ämnet upplevs. Om detta ligger i själva förståelsen för ämnet eller för vad för 

innehåll som hanteras på lektionerna kan vara svårt att besvara, vilket förklarar hur jag 

menade att problematiken ligger på två nivåer. Men litteraturen synliggjorde även att lärarna 

kunde vara väl medvetna om hur eleverna upplever ämnet negativt, och mer eller mindre 

lägga detta åt sidan baserat på att det aktuella innehållet anses vara viktigt. Lärarna kunde 

även visa sig vara mindre medvetna om hur eleverna upplevde val av arbetsmetoder eller 

innehåll. Av detta kan således frågan om hur lärare upplever att deras förståelse för ämnet 
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skiljer sig från elevernas motiveras men även av nödvändighet utvecklas. Det räcker inte att 

enbart fråga efter om läraren upplever att ämnesförståelsen skiljer sig. Frågan behöver 

utvecklas med om läraren även upplever att upplevelsen av innehållet på lektionerna skiljer 

sig från hur eleverna uppfattar ämnet. Av samtliga studier ovan får elevperspektivet även ett 

något större utrymme än lärarperspektivet. Detta gäller både hur det efterfrågas explicit om 

elevinflytande, men även hur lärare upplever skillnaden mellan deras historieämne och 

elevernas. Eftersom historielärarna både kan och inte kan vara väl medvetna om 

elevupplevelserna blir det relevant att behålla fokus på lärarperspektivet i den kommande 

studien. 

Avslutningsvis kan de huvudsakliga argumenten som motiverar den kommande studien, 

samt de omformuleringar och utvecklingar som ändå krävs, kort sammanfattas. Främst 

kopplat till den relationella, eller dialektiska, aspekten av undervisningen mellan lärare och 

elev kan själva problemställningen motiveras. I inledningen menade jag att historieläraren i 

valet av innehållet står mellan de två aspekterna elevinflytande och skillnaden mellan lärarens 

och elevens historieämne. Detta står jag efter litteraturöversikten fast vid, som en relevant 

problematisk aspekt att studera. Inte bara för att sambandet kan motiveras, men även då dessa 

två samband ej studerats tillsammans. De tre konkreta delar som efterfrågades, har alla 

utvecklats eller förändrats, till att vara mer fokuserat än tidigare.  

För det första har frågan om hur läraren hanterar elevinflytande utvecklats till att enbart 

betona historieläraren, och följdfrågan om hur historieläraren upplever att det ens finns 

utrymme för detta och på vilka sätt, har tillagts. För det andra har frågan om historieläraren 

upplever att elevernas intresse för historia påverkar deras försök till elevinflytande förändrats 

till att gälla om eleverna över huvud taget har ett intresse av att utöva inflytande på 

historieundervisningen. För det tredje har frågan om hur lärare upplever att det finns en 

skillnad mellan deras förståelse för ämnet och elevernas fått en följdfråga. Denna är hur 

läraren upplever att elevernas ämnesförståelse stämmer överens med deras uppfattning om 

ämnet som det undervisas. Slutligen tilläggs en frågeställning, om vad för innebörd dessa två 

aspekter får för historieundervisningen. 
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3.1. Syfte och frågeställningar till den empiriska studien 

Utifrån denna analys kan således nu en syftesformulering med tillhörande frågeställningar 

ställas upp till nästa del, vilket är den egna empiriska undersökningen. Som analysen visar 

finns det tydliga motiv för att undersöka det fält som litteraturen täckt, men det finns även 

några punkter som tvingar fram en omarbetning av de konkreta undersökta delarna. 

Syftesformuleringen med frågeställningarna till den kommande studien ser därmed ut som 

följande: 

 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka det problematiska samband som 

finns mellan elevinflytande i historieämnet och skillnaden mellan lärares och elevers 

ämnesförståelse. 

 

Detta övergripande syfte behöver brytas ned till mer konkreta frågeställningar för att kunna 

besvaras. I denna undersökning efterfrågas följande: 

 

- Hur hanterar historieläraren elevinflytande i sitt ämne? Uppfattar läraren att det finns 

utrymme eller möjlighet för detta, och i så fall på vilka sätt? 

- Hur upplever historieläraren att eleverna har ett intresse för att utöva ett inflytande på 

historieundervisningen? 

- Hur upplever läraren att det finns en skillnad mellan sin egen uppfattning eller förståelse om 

historieämnet, och elevernas uppfattning om det? Hur upplever läraren att elevernas förståelse 

för ämnet stämmer överens med elevernas uppfattning om lektionsundervisningen i historia? 

- Vilka innebörder får dessa två aspekter för historieläraren i historieundervisningen? 

 

3.2. Den empiriska studiens källor och metod 

För att få svar på dessa frågor kommer undersökningen grundas på intervjuer med ett antal 

historielärare på gymnasiet. Att använda intervju som metod kan anses vara lämpligt för en 

studie som denna då det ger en möjlighet att komma närmre de undersökta subjekten. I 

intervjun, till skillnad mot en enkätstudie, kan svar utvecklas och fördjupas, även om enkäter 

kan ge svar från flera lärare. Den kvalitativa faktorn ser jag i detta fall som mer 

eftersträvansvärt än den kvantitativa. Studien ämnar fånga upp direkta svar på frågorna, men 

även motivation och förklaringar till varför dessa svar ges. I Ann Kristin Larsens Metod helt 

enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod förklarar Larsen att metodansatsen 

grundas på om syftet ska leda till en helhetsförståelse, eller en representativ överblick. Här 
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knyts helhetsförståelsen till den kvalitativa metodansatsen och den representativa överblicken 

till den kvantitativa.
93

 Detta är direkt applicerbart på vad arbetet ska syfta till. Det syftar till 

att utifrån ett antal lärare få en förståelse för hur historielärare kan stå mellan de två aspekter 

som hanterats i detta arbete. Målet är sålunda inte att få fram ett generaliserbart resultat, eller 

en representativ överblick. Larsen betonar även skillnaden mellan kvantitativ metodansats och 

kvalitativ, med begreppen bredd respektive djup.
94

 Jag menar att ett djup, utifrån en intervju, 

kan nyansera svaren från lärarna och leda till en förståelse för problemet. En bred 

enkätinsamling, som exempel, kan säkerligen ge intressanta resultat även den, men inte 

tillräckliga för vad arbetet ska syfta till. 

Sett till bakgrunden för studien, både sett till den teoretiska bakgrunden och den tidigare 

forskningen, har denna litteraturöversikt synliggjort flera intressanta aspekter som är relevanta 

att tillföra i den kommande studien. Då den pedagogik som Selberg och Swahn hämtade från 

John Dewey förekommer så frekvent i denna, och på ett tydligt sätt kan användas för att 

värdera undervisning i båda aspekterna som förekommit i detta arbete, är den högst relevant 

att utgå från. Även den teoretiska begreppsapparat som Rosvall utgick från, om att vara och 

att bli demokratisk, samt om osynlig eller synlig pedagogik utifrån tydliga eller otydliga 

ramar i undervisningen är relevanta för att tolka lärarnas svar. Avsnittet om elevinflytande 

synliggjorde att det fanns flera perspektiv som själva begreppet kan förstås utifrån. Den 

tidigare forskningen i det kommande arbetet kan således användas för att lyfta fram detta även 

där. Detta ger ett nödvändigt tolkningsutrymme för hur lärarna som intervjuas hanterar 

elevinflytande. I den tidigare forskningen finns det dock inget behov av att hänvisa till alla 

texter som tagit del i detta arbete. 

  

                                                           
93 Larsen, Ann Kristin. Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerups AB. 2009, s. 23. 
94 Larsen, Ann Kristin. 2009, s. 24.  
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