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Sammanfattning: 

 

Denna studie syftade till att undersöka hur elevinflytande och delaktighet kan ta sig 

uttryck i en lågstadieklass. För studien observerades under en dag både lärare och 

elever i en årskurs 2 på en skola i Mellansverige. Observationen fokuserade på vilka 

typer av frågor som ställdes, vilka beslut som fattades, samt på hur interaktionen såg 

ut mellan de deltagande. Observationen visade att elevernas inflytande i 

undervisningen inte enbart berodde på läraren, som vi tidigare tänkt, utan att även 

eleverna hade ett stort ansvar för att få inflytande och bli delaktiga.  

 

Med detta arbete önskar vi kunna ge en bild av hur det kan se ut i praktiken genom att 

observera hur lärare och elever interagerar med varandra.  

 

Nyckelord: Elevinflytande, delaktighet, undervisning, interaktion, frågetyp.  
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1. Inledning 
 

Ett ständigt omdiskuterat ämne som berör skolan handlar om huruvida skolan 

egentligen följer de riktlinjer, och når upp till de krav som ställs på den. En del som 

diskuteras handlar om elevernas rätt till inflytande och delaktighet inom ramen för de 

frågor som rör deras utbildning. Allt som oftast läggs det stora ansvaret på lärare och 

deras oförmåga att ge eleverna inflytande och göra dem delaktiga i 

undervisningsfrågor. Som blivande lärare finner vi det särskilt intressant och viktigt 

att undersöka hur det ser ut och fungerar i skolverksamheten. Under arbetets gång har 

vi blivit tvungna att omvärdera våra åsikter kring ämnet, då vi har insett att det inte är 

svart eller vitt, och att en elevs rätt till inflytande och delaktighet även innebär rätten 

att avstå från det.  
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2. Bakgrund 
 

I styrdokumenten för grundskolan (Lgr11) skrivs elevinflytande fram på följande sätt:  

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig 

ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och 

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

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 

inom ramen för deras inflytande över utbildningen (Skolverket, 2011 s. 15). 

 

Elvstrand (2009) lyfter i sin avhandling, Delaktighet i skolans vardagsarbete, 

samtidens ökade intresse för att göra eleverna mer delaktiga i planerandet och 

utförandet av undervisningen. Hon beskriver det ökade intresset som en möjlig 

produkt av FN:s barnkonvention. I samband med att barnkonventionen antogs, 

lagstiftades det om att alla barn ska ha rätt att uttrycka sin mening i frågor (och då 

även i skolfrågor) som berör dem. Elevernas möjligheter till delaktighet är dessutom 

en central del i skolans demokratiuppdrag menar Elvstrand (2009). I sin studie har 

hon fokuserat på delaktighet som demokratiskt värde och hur det fungerar i samspel 

med skolans verksamhet. Som resultat av forskningsstudien har det framkommit att 

elevernas delaktighet och inflytande snarare berör frågan hur än vad samt att den 

delaktighet och det inflytande eleverna har i praktiken är begränsat inom strikta ramar 

satta av skolledning och pedagoger. Detta är problematiskt då inte alla elever själva 

har drivkraften nog att ta eget initiativ till inflytande och på så sätt inte heller gör sina 

röster hörda. 
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I en rapport gjord av Skolinspektionen (2012) uppges att nästan hälften av de elever 

som svarat på frågan om hur de upplever sig få vara delaktiga i utformningen av 

undervisningen, inte anser sig få vara med och bestämma hur de ska arbeta med olika 

uppgifter. Skolinspektionen framhåller även vikten av att se till att eleverna säkert 

förstår begreppet (elev)inflytande för att på så sätt verkligen kunna påverka. 

Inflytande handlar, enligt skolinspektionens rapport, inte bara om demokratiska 

rättigheter utan även om skyldigheter som varje individs eget ansvar för demokratin 

och för att kunna göra sin egen röst hörd i samhälleliga aspekter. Denna form av 

inflytande benämns som reellt inflytande (Skolinspektionen 2012). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

  

Vår studie undersöker frågor som ligger inom ramarna för det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Denna kunskapssyn menar att utveckling sker i sociala 

samspel mellan individer och att undervisningen därför bör organiseras så att alla 

elever får möjlighet att komma till tals. Det centrala inom det sociokulturella 

perspektivet är med andra ord hur och för vem undervisningen bör planeras. Dessa 

frågor brukar tillsammans med vad och varför kallas för de didaktiska frågorna (Berg 

2011). Vår studie fokuserar på hur läraren bör organisera sin undervisning och för 

vem undervisningen skall planeras.  

 

Grunden i det sociokulturella perspektivet är att både lärare och elever ska vara aktiva 

deltagare och tillsammans föra undervisningen framåt (Gibbons 2013). Perspektivet 

föddes i början av 1900-talet ur Lev S Vygotskijs tankar och idéer om barns 

utveckling och kunskap. Vygotskij menade att ett barns språkliga och tankemässiga 

utveckling är beroende av social kommunikation och att dialogen och samspelet med 

andra människor därför är en essentiell del av barnets utbildning (Vygotskij 

1934/1999).  
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4. Tidigare forskning och teoretiska begrepp 

4.1 Elevinflytande och delaktighet 

En stor del av den tidigare forskning om elevers möjligheter till inflytande i skolan, 

gjord på 70- och 80-talet, fokuserar på ett kollektivt inflytande i mer formella 

sammanhang (formellt inflytande). Det menar Forsberg i sin avhandling 

Elevinflytandets många ansikten (2000), som vidare liksom Elvstrand, pekar på att det 

under 1990-talet väcktes ett allt större intresse för elevinflytande som den enskilde 

individens möjligheter till påverkan i undervisningen. I sin undersökning har Forsberg 

riktat in sig på lärares och elevers uppfattningar om elevers inflytande genom 

observationsstudier och enkätundersökningar gjorda på olika skolor. Hon baserar sina 

frågor i den förklaring av begreppet elevinflytande där eleverna tillåts bli delaktiga i 

en mer eller mindre formaliserad beslutsprocess (Forsberg 2000:95), samt i 

förhållande till elevernas maktutövning. I resultaten framkom det att fler än hälften av 

alla tillfrågade lärare och elever på de lägre stadierna, upplevde att eleverna hade stort 

inflytande och goda möjligheter till påverkan i sin undervisning, medan informanterna 

på de högre stadierna inte ansåg sig ha lika stora möjligheter till inflytande och 

påverkan i de frågor som rörde undervisningens utformning (2000). Forsberg 

framhåller att elevinflytande och delaktighet på de studerade skolorna, dock hade en 

tendens att stanna vid vad-frågan. Det vill säga att eleverna, genom diskussion med 

lärarna främst gavs inflytande i vad de skulle göra för uppgifter (2000). Forsberg 

beskriver sedan det problematiska i att särskilja elevinflytande och delaktighet från 

lärarens undervisningsstrategier i en observationsstudie, då sättet på vilket en lärare 

väljer att undervisa resulterar i olika grader av elevinflytande (2000). 

 

Forsberg (2005) utvecklar sina resonemang kring begreppet elevinflytandets 

förståelse. Detta gör hon med utgångspunkt i makt- samt intressebegreppet. Makt är 

något som Forsberg menar uppstår i samspel mellan lärare och elever. Forsberg 

skriver även att inflytande och makt mycket väl kan ses som samma sak, då man med 

inflytande oftast syftar på påverkan, vilket också är den aktiva formen av en 

makthandling. För att elevinflytande ska ske med positiva utfall måste elevens 

subjektiva intressen (Forsberg 2005), det vill säga intressen som motsvarar de 

uppfattningar en elev har, tas i beaktning och ligga till grund för undervisningen. Det 

är dock viktigt att förstå intressen som föränderliga och i ständig utveckling, något 
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Forsberg beskriver som det formativa intressebegreppet. Det är därför också av vikt 

att undervisningsprocessen lämnar utrymme för elevernas fria formeringsprocess. 

Föregående aspekter bör, tillsammans med objektiva intressen som innebär skolans 

specifika värdebas bestående av skollag, läroplaner och kursplaner och sätter ramarna 

för vad som anses främja elevernas bästa, medverka i planeringen av undervisningen. 

Det är alltså enligt Forsberg inte innehållet, utan processen där formandet av intresset 

sker, som står i fokus och som visar på om inflytandet har positiva eller negativa 

utfall. För att undersöka om elevinflytandet är positivt eller negativt, samt om 

eleverna har möjlighet att faktiskt omformulera sina intressen granskas själva 

undervisningsprocessen. Detta görs genom dialoger, möten och beaktande av 

subjektiva intressen. Att arbeta på detta sätt ställer höga krav på pedagogens 

didaktiska kunskaper, eftersom läraren skall hjälpa eleverna att utveckla nya sätt att se 

på världen, sig själva och sina relationer till andra. 

 

Larsson har i sin avhandling – Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet 

(2007), studerat skolans kommunikations- och delaktighetsdimensioner med särskilt 

fokus på lärande genom samtal, klassrumsklimat, samt elevers delaktighet och 

inflytande.  Han beskriver, med grund i Forsbergs (2005), hur makt-och 

intressebegreppet är en viktig del i att förstå elevers möjligheter till inflytande och 

delaktighet. Detta eftersom dessa begrepp skapas i en gemenskap, lärare och elever 

emellan och att det med detta synsätt tydligare går att se elevens roll som 

medproducent i arbetet. 
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4.2 Lärande och kunskapssyn 

Ett klassrumsklimat som öppnar upp för gemensamma beslut, och som främjar 

elevernas möjligheter till inflytande, beror också på lärarens syn på kunskap och 

lärande. När man talar om undervisning brukar man tala om tre kunskapssyner, eller 

tre perspektiv på lärande. Dessa tre perspektiv har genom tiderna varit olika 

framstående i undervisningen och har alla haft inflytande på den kunskapssyn som 

dominerar idag. 

 

4.2.1 Behaviorism 

Den undervisningsteori som var mest framträdande under 1950-talet var 

behaviorismen, där Skinner var den mest kända förespråkaren. I sin 

utgångsobservation tittade han på hur olika individer hade en benägenhet att upprepa 

ett positivt beteende om de upplevde någon form av positivt resultat. Den 

behavioristiska synen på lärande motsvarar en empirisk idétradition. Med det menas 

att individens lärande grundar sig i de fysiska erfarenheter som individen har. En 

central del inom behaviorismen var betingning, då det ansågs att människan hade 

lättare att lära sig om lärande resulterade i belöning (Säljö 2010). I Berg (2011) 

beskrivs behaviorismens lärarroll som aktiv, då läraren ska förse eleven med kunskap, 

medan eleven mer eller mindre är en ”passiv” mottagare. I en sådan undervisning är 

läraren den som styr, och eleverna ses som ett kollektiv där ingen hänsyn tas till 

elevernas individuella behov, om det inte gäller elevernas brister. Berg (2011) tar 

även upp att av de didaktiska frågorna när? var? hur? varför? är det främst frågan 

hur? som behaviorismen fokuserar på. Det vill säga hur läraren på bästa sätt ska 

förmedla förutbestämd kunskap för att eleverna ska ta till sig den. I ett behavioristiskt 

arbetssätt förmedlas kunskap till klassen som ett kollektiv, sedan förutsätts eleverna 

bearbeta kunskapen individuellt (Berg 2011).  
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4.2.2 Kognitivism 

Behaviorismens begränsade syn på människan och på hur hon lär sig, fick mycket 

kritik och fram växte kognitivismen, ett nytt synsätt på lärande och kunskap. Detta 

synsätt ville förstå människans inbyggda kognitiva verktyg och mentala processer och 

kom därför att sätta människans tankar och intellekt i fokus. I efterhand har kritik 

riktats mot detta synsätt, då det liksom behaviorismen, har en snäv syn på människan 

och hennes förmågor (Säljö 2010). Trots den tidiga kognitivismens tankar om 

människans mentala processer, var det först med schweizaren Jean Piaget (Säljö 

2010) som kognitivismen kom att rikta uppmärksamheten mot lärande och utveckling. 

Tankar om att barnet bör vara den aktiva parten, och den som själv söker kunskap och 

förståelse genom nyfikenhet och laborativt arbete, tog fart och fick stor 

genomslagskraft inom pedagogiken. Då kognitivismen är ett barncentrerat perspektiv 

på lärande och svarar på frågan vem? innebär det också att lärarens roll är mer eller 

mindre ”passiv” gentemot elevernas aktiva roll. Läraren skall fungera som en guide i 

elevens utveckling och i största möjliga mån stimulera elevens naturliga nyfikenhet 

och vilja att lära sig (Dysthe 1996).  

 

4.2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Efter kognitivismens syn på lärande och utveckling föddes ett sociokulturellt 

perspektiv. Inom det sociokulturella perspektivet har både läraren och eleven en 

viktig roll, eftersom förespråkarna menar att lärande sker i ett socialt samspel med 

kommunikation som kärnan (Säljö 2010). Istället för att som i den kognitivistiska 

teorin sätta en elev i centrum, sätter det sociokulturella perspektivet samarbetet 

mellan individ och kollektivet i centrum. Det sociokulturella perspektivet vilar på alla 

didaktiska frågor vad? hur? varför? samt vem?. Det sociokulturella perspektivet 

betonar vikten av samspel och att eleverna skall göras till medskapare i sin 

undervisning, något som både Dysthe och Nystrand benämner som dialogicitet eller 

ett “dialogiskt klassrum” (Dysthe 1996; Nystrand 2003).  
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4.3 Det monologiska och det dialogiska klassrummet 

De begrepp som Dysthe (1996) använder när hon talar om dialogicitet är begreppen 

monologisk undervisning och dialogisk undervisning. Den monologiska 

undervisningen kopplas ihop med ett behavioristiskt perspektiv, medan den dialogiska 

undervisningen främjar samspel och därför följer ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. När Dysthe talar om dessa två undervisningstyper tar hon även upp att lärare 

oftast anser det lättare att skapa ett monologiskt klassrum. Det hon påpekar gällande 

en monologisk undervisning är att det är en envägskommunikation, det vill säga att 

det är läraren som har det mesta talutrymmet och som ställer frågor till eleverna. I 

denna undervisningsform, speciellt för yngre elever ligger fokus på fråga-svar-

bedömning samt att lärare redan innan lektionen har planerat kunskapen som ska 

förmedlas till eleverna (Dysthe 1996). Ett problem med den monologiska 

undervisningstypen är att läraren inte utgår ifrån och knyter an kunskapen till 

elevernas tidigare erfarenheter och intressen. När det talas om ett monologiskt 

klassrum menas det inte att den dialogiska delen saknas helt, utan bara att potentialen 

i det dialogiska klassrummet inte har blivit nyttjad. Vidare förklarar Dysthe att det 

som utmärker ett dialogiskt klassrum är samspelet mellan både lärare och elev samt 

elev och elev, samt hur skrivandet och samtalet används för att främja inlärningen. En 

sista och viktig del Dysthe tar upp är hur det dialogiska ses som en förutsättning för 

hur elever i framtiden ska kunna fungera i ett demokratiskt samhälle. När det talas om 

det dialogiska klassrummet menas det att det i ett klassrum inte enbart är lärarens röst 

man lyssnar och lär till, utan även att eleverna lär sig av varandra. Den muntliga och 

skriftliga användningen av språket står med andra ord i fokus för inlärningsprocessen 

(Dysthe 1996).   

 

4.4 Dialogicitet och interaktion 

I linje med det sociokulturella perspektivet på lärande intresserade sig Nystrand 

(2003) och hans kollegor för huruvida eleverna i en klass hade möjlighet att komma 

till tals i klassrummet samt hur fördelningen av tiden såg ut. Precis som Dysthe 

(1996), fokuserar Nystrands studie på klassrumsinteraktion och utgår ifrån de frågor 

som ställs av både lärare och elever i en klassrumssituation. Frågorna analyseras 

sedan för att utvärdera och i vilken grad undervisningen är dialogisk eller monologisk. 

Med ett dialogiskt klassrum eller hög dialogicitet, menar Nystrand en 
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klassrumsinteraktion där lärare och elever samspelar och turas om att bidra, genom att 

vidareutveckla resonemang och gemensamt förlänga diskussionerna. För läraren 

innebär detta bland annat att medvetna val måste göras gällande vilka frågor som skall 

ställas och hur undervisningen skall planeras, för att främja elevernas möjligheter till 

inflytande och delaktighet. Under studien utgick forskarna från de frågor som ställdes 

av lärare och elever i undervisningen. Dessa frågor lade sedan grunden till analysen 

(Nystrand 2003) då de lätt kunde sorteras efter låg dialogicitet - hög dialogicitet. De 

variabler som forskarna fokuserade på och som användes som analysverktyg var:  

 

Autentiska frågor - frågor där läraren inte är intresserad av ett specifikt svar, utan av 

vad eleven verkligen har att säga. Även frågor ställda av eleven räknas som 

autentiska, då eleven inte väntar sig ett givet svar. För att uppnå hög dialogicitet bör 

en autentisk fråga och dess svar följas av respons från läraren.  

 

Uppföljningsfrågor - frågor som kräver förståelse från eleverna och syftar på text som 

tidigare lästs.   

 

Frågornas kognitiva nivå - i vilken utsträckning lärarens frågor till eleverna faktiskt 

främjade elevernas kognitiva förmågor. Frågor på hög kognitiv nivå är frågor där 

svaren kräver tanke, känsla och engagemang från eleven och där svaren således inte 

är tagna direkt från en text.  

 

Utvärderingsnivå - i vilken grad läraren värderar, ger respons och följer upp ett 

elevsvar. Här gäller det för läraren att kunna vara flexibel och inte låst till sin 

förutbestämda undervisningsram, så att elevens svar kan bli grund för nya 

diskussioner.  

 

Lärare/elev-fokus - kommer frågan från läraren eller från en elev? 

 

Utöver att analysera de frågor som ställdes i klassrummet tittade även forskarna 

närmre på olika typer av interaktionszoner och på vad de gjorde med elevernas 

kognitiva engagemang. De fann att de positiva interaktionszonerna (det vill säga där 

samspel ägde rum) karaktäriserades av att elevernas intresse och entusiasm ökade, 

vilket i sin tur ledde till att eleverna tog en mer aktiv roll och ställde fler frågor samt 



	   14	  

kopplade till tidigare diskussioner. Elevfrågorna visade sig dessutom oftare ge upphov 

till engagerade diskussioner än lärarens frågor. Alla dessa faktorer, men framförallt 

elevernas vilja att ställa frågor om undervisningen, visades bidra till att elevernas 

inflytande i undervisningen ökade och att klassrumsinteraktionen gick från 

monologisk till dialogisk. En företeelse som denna, då eleverna tar plats och läraren 

istället finns med som stöd och vägledning, samt bygger vidare på elevernas frågor, 

kallar Nystrand för ett dialogiskt skifte (2003). 

 

4.5 Frågetyper 

En vanlig frågetyp i skolan är fråga-svar-modellen, även kallad IRE/IRF. 

Förkortningen står för Initiative Response Evaluation/ Feedback eller fråga, svar, 

utvärdering/återkoppling (Gibbons 201). Modellen innebär att läraren ställer en fråga, 

på vilken svaret redan är bestämt och sedan utvärderar/ ger respons på elevens svar 

(Gibbons 2013). IRE/IRF-modellen har under några år kritiserats för att vara starkt 

lärarcentrerad. Detta eftersom frågan ställs av läraren, som redan innan har bestämt 

vilket svar som ska ges för att få ”rätt” och därmed också ges positiv respons. 

Modellens lärarcentrerade och monologiska struktur innebär med andra ord att mindre 

plats lämnas åt elevernas egna tankar och reflektioner (Palmér 2008). Både Nystrand 

(2003) och Dysthe (1996) menar dock att fråga-svar-modellen, genom att läraren 

ställer medvetna frågor kan främja ett dialogiskt klassrum där elevernas röster får 

styra undervisningen.  

 

4.6 ABC-miljöer 

Undervisningen inom olika ämnen i årskurs F-12 analyserades i en rapport för 

skolverket (1998) utifrån tre olika miljöer, “ABC-miljöer”. A-miljön motsvarar ett 

dialogiskt och sociokulturellt klassrum med stort utrymme för kommunikation och för 

varje elev att komma till tals. Med grund i Dysthes begrepp har Forshage (2000) 

framställt en översiktskarta för de faktorer som skolverket kategoriserat under de tre 

miljöerna. Några av ledorden för att en undervisningssituation ska kunna sägas ligga 

inom A-miljön är flerstämmighet (i vår uppsats benämnt som dialogicitet), samt 

pedagogens systematik, vilket innebär att pedagogen gör val inför och under 

undervisningen baserade på i vilken riktning eleverna för samtalet. B-miljön benämns 

istället som en tvåstämmig miljö, vilket beskrivs som en miljö där läraren försöker 
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planera undervisningen utifrån elevernas intressen och därmed ge dem inflytande. 

Undervisningen genomsyras dock av arbete i läromedel och av genomgångar där 

läraren har, eller ger ordet till en elev i taget. Klassrummet kan alltså sägas vara 

tvåstämmigt och endast ha plats för två stämmor (Skolverket 1998). Slutligen beskrivs 

C-miljön som en rakt igenom behavioristisk miljö, där pedagogen baserar sina val på 

vanor och inte gör några försökt till att knyta undervisningsinnehållet till elevernas 

erfarenheter eller intressen. Miljön är monologisk eller enstämmig (Dysthe 1996). I 

denna miljö lämnas inget utrymme åt samtal eller arbete i grupp (Forshage 2000).  

 

4.7 Sammanfattning 

I föregående avsnitt har vi med hjälp av tidigare forskning beskrivit olika 

förutsättningar för att skapa dialogiskt klassrumsklimat där fler röster får höras. 

Forsberg (2000) menar att elevinflytande i grunden handlar om att göra eleverna 

delaktiga i beslutsprocesser. Beroende på vad läraren har för kunskapssyn, det vill 

säga om läraren bedriver en behavioristisk undervisning baserad på 

envägskommunikation eller om undervisningen planeras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, får eleverna olika möjligheter till att kunna påverka och vara delaktiga i 

beslut. I de fall där läraren och klassrumsmiljön inte främjar fler röster att höras 

används begreppet monologiskt klassrum. Ett klassrum där eleverna däremot tillåts 

göra sina röster hörda benämns av Dysthe (1996) som ett dialogiskt klassrum. 

Nystrand (2003) förklarar ett dialogiskt klassrum som en klassrumsmiljö av hög 

dialogicitet där lärare och elever samspelar och tillsammans bidrar till att skapa och 

utveckla diskussioner i undervisningen. För att främja ett dialogiskt klassrum måste 

läraren ställa medvetna frågor som uppmuntrar till vidare diskussioner, samt ge 

relevant respons och återkoppling i diskussionerna. Slutligen beskrevs tre 

klassrumsmiljöer som tagits fram för att klassificera om undervisningen är dialogisk, 

monologisk eller om den kan sägas vara ett mellanting. I följande metodavsnitt 

beskriver vi hur vi gått tillväga för att klassificera vår insamlade data.  

 

 

 

 



	   16	  

5. Syfte och frågeställningar 

 

Med utgångspunkt i denna bakgrund vill vi med vår uppsats undersöka på vilket sätt, 

och i vilken form elevinflytande tar sig uttryck i en lågstadieklass. Detta undersöks 

genom de mer preciserade frågeställningarna: 

 

• Hur interagerar läraren med eleverna? Vilken typ av frågor ställs? 

• Hur interagerar eleverna med varandra och med läraren? Vilken typ av 

frågor ställs? 

 

 

 

6. Metod  

 

Som metod för datainsamling har vi valt att genomföra en observationsstudie på en 

skola i Mellansverige. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, då vår 

uppsats syftar till att ta reda på hur elevinflytande tas i form i skolan. En kvalitativ 

metod används för att klassificera meningsfulla fenomen och för att skapa förståelse 

för en företeelse (Johansson 2011).  

 

I vår forskningsöversikt utgår vi från de större perspektiven och arbetar oss in mot 

mindre delar, en struktur som även gäller för analysavsnittet. Strukturen valdes med 

tanken att läsaren ska känna igen mönstret och lättare kunna följa med i texten. I 

resultatavsnittet beskrivs kortfattat vårt observerade material i enlighet med de 

observationsprotokoll (se under rubrik 6.3) vi använt oss av. Strukturen följer med 

andra ord här vårt protokoll, och inte den struktur vi tidigare angett för 

forskningsöversikt och analys.  
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6.1 Analysmodeller 

De modeller vi utgått från är hämtade från rubrikerna i studiens forskningsöversikt. 

Med hjälp av dessa har vi sedan analyserat och klassificerat vårt inhämtade material. 

De modeller som använts är följande: 

• Lärande och kunskapssyn 

• Det monologiska och dialogiska klassrummet 

• ABC-miljöer 

• Frågetyper 

  

6.2 Genomförande och urval 

Vår observation genomfördes i årskurs 2 på en skola i Mellansverige. Klassen bestod 

av 26 elever, samt en lärare och en fritidspedagog. I vår observation har vi valt att 

begränsa oss till klassen som grupp och läraren. Vår grundtanke och förhoppning 

innan arbetets början var att observera en klass, som ingen av oss hade någon tidigare 

relation/anknytning till, men då vi fick avslag från flera olika skolor och tiden började 

bli knapp valde vi att höra av oss till skolan där en av oss tidigare gjort praktik. 

Observationen genomfördes under en hel skoldag, som täckte in fyra lektioner, varav 

en lektion hade ersatts av en årlig städning på skolgården. Innan observationen 

påbörjades tog vi ett aktivt val att hastigt presentera oss för klassen och berätta att vi 

endast skulle sitta med i klassrummet och titta på. Detta för att skapa trygghet för 

eleverna, samt för att minska risken att bli avbrutna i vår observation. Vi tog sedan 

plats längst bak i klassrummet, där vi hade översikt över såväl lärare som elever.  

 

Vi är medvetna om att en smidigare metod för datainsamling hade varit att använda 

oss av en videokamera, eller att göra ljudinspelningar under lektionerna, för att 

säkerställa att vi inte skulle missa någon viktig detalj. En anledning till varför vi trots 

detta ändå valde att enbart föra anteckningar var på grund av att vi hade tidigare 

erfarenheter av klassen, och var rädda att en videokamera i klassrummet skulle kunna 

skapa oro och ta fokus ifrån undervisningen.  
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6.3 Observation          

Under observationen fördes anteckningar, samt användes en tabell för att samla in 

data. Detta gjordes med hjälp av två observationsprotokoll (se figur 1 & 2), där figur 1 

fokuserade på läraren och figur 2 på elevgruppen. Observationsprotokollen består av 

begrepp vi nedan redogör för, hämtade från litteratur vi tidigare nämnt i uppsatsen. I 

figur 1, som användes för att observera läraren förekommer begrepp som är mer 

relevanta för en observation med lärarfokus. I figur 2 användes andra begrepp som 

ansågs bättre lämpade för observation av elevgruppen.  

  Figur 1: Läraren    Figur 2: Elevgrupp 

 

För att analysera de frågor som ställdes av både lärare och elever i klassrummet 

användes två variabler under vår observation: autentiska frågor och slutna frågor. 

Lärarens utvärdering och respons av elevernas svar analyserades med hjälp av 

variabeln IRF/IRE, som står för Initiative Response Feedback/Evaluation eller fråga, 

svar, återkoppling/utvärdering (Gibbons 2013). Dessa variabler utökades till positiv 

respons och återkoppling i samband med den första lektionen som observerades, då 

observatören upplevde att två typer av respons förekom. Med positiv respons avser vi 

den respons som läraren ger till en elev och som det ligger en värdering i. Exempel på 

denna typ av respons är uppmuntrande ord och beröm. Återkoppling syftar här på när 

läraren ger respons och bygger vidare på något en elev lyft och sedan använder det i 

undervisningen. Under observationen tittade vi, utöver frågemönstren, även på 

interaktionsfrekvensen lärare-elev, elev-lärare och elev-elev emellan. Observationen 

av lärarens interaktionsfrekvens innefattade även den vägledning som gavs till 

enskilda elever och i helklass, medan eleverna observerades då de interagerade och 
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samspelade med varandra, kring det som gällde undervisningen. För att ta reda på i 

vilken utsträckning eleverna och/eller läraren var beslutsfattande i klassrummet hade 

vi även en variabel som berörde denna punkt, beslutsfattande i klassrummet. 

Elevernas initiativ till inflytande observerades också i anslutning till beslutsfattandet. 

Den sista variabeln som endast fanns med i tabellen för elevgruppen handlar om det 

som vi utifrån Nystrand (2003) valt att kalla för ett dialogiskt skifte. Det dialogiska 

skiftet innebär diskussion som tar avstamp i något en elev lyft.  

                 

6.4 Reliabilitet och validitet 

Inom forskning används ofta begreppen reliabilitet och validitet då man talar om en 

studies tillförlitlighet och giltighet (Bell 2000). Med tillförlitlighet eller reliabilitet 

menas huruvida forskningens resultat är så pass säkert, att utfallet skulle bli detsamma 

vid ett annat tillfälle med en annan observatör. För att uppnå en hög reliabilitet och ge 

goda förutsättningar för en observation med samma utfall, behöver observationen vara 

så utförligt och tydligt beskriven som möjligt. Begreppet validitet brukar ofta sägas 

vara ett mer komplext begrepp, då det dels innefattar i vilken utsträckning ett resultat 

stämmer överens med verkligheten och huruvida resultaten från en studie går att 

omsätta i andra sammanhang i praktiken (Merriam 1994). För att förstärka validiteten 

vid en observation kan det, enligt Merriam (1994), vara en god idé att utföra 

observationen vid fler tillfällen eller under en längre tid. Vår observationsstudie 

genomfördes under en skoldag, där vi var med under alla lektioner, detta för att 

resultaten av observationerna skulle bli så gångbara som möjligt, i relation till våra 

förutsättningar. Då vår observation endast ägt rum under en dag och i en klass, kan 

vårt material inte sägas vara definitivt och användas som en modell för hur det ser ut i 

alla skolor, utan snarare för att ge en bild av hur det ser ut i den här specifika klassen. 

De kan alltså inte enskilt stå för hur det ser ut i alla lågstadieklasser, utan snarare 

exemplifiera hur elevinflytande kan möjliggöras och ta sig uttryck.  
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6.5 Arbetsfördelning 

Vi valde att dela upp observationen så att Erica Rönningen fokuserade på läraren och 

Fanny Soupraya på elevgruppen, då vi på detta sätt kunde täcka in en större bredd, 

samt mer övergripande beskriva det som skedde i klassrummet. Observationen 

delades även upp med anledning av att vi ville försäkra oss om att båda fick ansvara 

för varsin del i arbetet, samt för att öka undersökningens reliabilitet och validitet.   

 

Under det övriga arbetet med uppsatsen har vi samarbetat tätt, men haft olika 

ansvarsområden i avsnittet tidigare forskning. Under arbetets gång har vi gemensamt 

gått igenom texten för att få ett sammanhängande språk.  

 

6.6 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) underrättades, 

innan observationen berörd lärare via mejl, så att det tydligt framgick vad vi hade för 

intentioner med studien. Med anledning av att vi ville att såväl elever som 

vårdnadshavare skulle kunna ta ställning till huruvida eleven skulle delta i 

observationen, valde vi att skicka ut en medgivandeblankett (se bilaga 1), trots att vi 

skulle observera klassen som grupp och ej på individnivå (Bell 2000). Med vår studie 

anser vi att vi uppfyller de forskningsetiska principer som berör information, 

samtycke och nyttjande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   21	  

7. Resultat och analys 

 

Vi kommer nedan redovisa våra data och löpande analysera vårt material, utifrån våra 

forskningsfrågor:  

Hur interagerar läraren med eleverna? Vilken typ av frågor ställs? 

Hur interagerar eleverna med varandra och med läraren? Vilken typ av frågor 

ställs? 

7.1 Resultat och analys  

(Erica Rönningen) 

Innan observationen påbörjades studerade vi hur läraren valt att organisera 

klassrummet. Det vill säga om läraren placerat eleverna så att de ska kunna samspela 

med varandra eller inte. Vi noterade att eleverna var placerade i bänkpar om två, tre 

eller fyra elever, vilket vittnar om att läraren uppmuntrar till interaktion eleverna 

emellan.  

7.1.1 Observation av läraren  

En grundförutsättning för ett skapa ett klassrum med hög dialogicitet är att ha ett 

klassrumsklimat som uppmuntrar fler röster att ta plats. Från lärarens sida innebär 

detta bland annat hur hen interagerar med eleverna och vilka slags frågor läraren 

ställer. Läraren bör för att uppnå ett dialogiskt klassrum ha förmågan att släppa in 

eleverna genom att ställa autentiska frågor. Under observationstillfället noterades 18 

autentiska frågor, spridda över fyra lektioner, medan antalet slutna frågor visade sig 

vara några fler till antalet, närmare bestämt 29. De autentiska frågorna ställdes främst 

vid tillfällen då läraren samspelade med en enskild elev, i eller om en 

undervisningssituation. I klassrummet skedde detta bland annat då läraren frågade en 

elev vad hen hade läst för bok, och om eleven kunde berätta något om vad hen tyckte 

om boken. Ett annat exempel på då läraren tog sig tid att ställa flertalet autentiska 

frågor var då en elev visade stort missnöje efter en gruppindelning. När klassen satte 

igång med arbetet satte sig läraren ner med eleven som visat missnöje och ställde 

frågor om hur hen upplevde situationen och varför det inte kändes bra att arbeta med 

den tilltänkta gruppen. Under observationen uppmärksammades att ungefär hälften av 

de slutna frågorna under dagen i själva verket krävde en djupare reflektion och ett 

djupare resonemang från elevens sida, vilket gör att frågan i vår mening inte kan 

sägas falla inom ramen för varken en sluten eller autentisk fråga. Exempel på ett 
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sådant tillfälle var under matematiklektionens genomgång av ental, tiotal och 

hundratal. Istället för att formulera frågorna efter modellen ”här står 421, vilket av 

dessa är hundratalet?” ställde läraren frågor av typen ”vilket tal av dessa tror du är 

hundratal?”. Denna frågetyp gav eleverna en chans att själva reflektera och svara 

utifrån sina egna resonemang. Lärarens återkoppling på och utvärdering av elevernas 

svar eller initiativ till interaktion observerades utifrån variabeln IRF/IRE, samt positiv 

respons och återkoppling. Under observationen antecknades 18 situationer då någon 

form av återkoppling och respons skedde. Av dessa 18 antecknades 14 under positiv 

respons, och resterande 4 antecknades under återkoppling. Det mest utmärkande 

exemplet på återkoppling var då en elev engagerat berättade om något hen hade sett 

på nyheterna, då läraren hade missat denna nyhet lovade hon att ta reda på mer så att 

de kunde fortsätta diskussionen nästa dag. Antalet gånger läraren på eget initiativ 

interagerade med enskild elev, eller med eleverna i grupp uppmättes till 110 gånger 

under dagen. Interaktionen lärare – elever emellan handlade om såväl vägledning som 

genomgångar till tillfällen då läraren tog sig tid att diskutera vad eleverna hade gjort i 

helgen. Slutligen observerades antalet gånger läraren enskilt fattade beslut i 

klassrummet. Dessa noterades 17 gånger under dagens alla lektioner och rörde i de 

flesta fall arbetsformer eller gruppindelningar i klassen.  
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7.1.2 Erica Rönningen: Hur interagerar läraren med eleverna? Vilken typ av frågor 

ställs? 

Då elevernas placering i klassrummet uppmuntrar till samspel och kommunikation 

kan detta tyda på att läraren i detta avseende har antagit ett sociokulturellt perspektiv 

(Säljö 2010). Ett sådant klassrum som bygger på just sociala samspel kallas också för 

ett dialogiskt klassrum (Dysthe 1996). I det observerade klassrummet skedde en 

frekvent interaktion lärare-elev emellan, vilket bidrog till att klassrummet blev en mer 

dialogisk miljö. En stor del av den interaktion som skedde mellan läraren och 

eleverna var i samband med att läraren gav vägledning och stöd i arbetet, men även 

gånger då interaktionen byggde på samtal och diskussioner kring elevernas intressen 

noterades. Det fanns dock tillfällen då undervisningen var mer monologiskt än 

dialogiskt. Exempel på detta var under de genomgångar som inledde varje lektion och 

då läraren stod för det största talutrymmet och redan hade en bestämd plan för vad 

som skulle förmedlas. Ännu en viktig förutsättning för att eleverna ska få verkligt 

inflytande i sin undervisning handlar om att de ska ges möjlighet att vara med och 

fatta beslut. Av de beslut som fattades i klassrummet kunde lärarens enskilt tagna 

beslut sägas handla om undervisningsform och innehåll, och alltså vara beslut som 

rörde hela klassen som grupp. Med bakgrund i skolverkets kvalitetsgranskning (1998) 

kan detta klassrum sägas falla inom ramen för vad som benämns som B-miljö. Detta 

eftersom att klassrummet till stora delar präglades av tvåstämmighet där läraren hade 

och fördelade ordet, men ändå vid flera tillfällen utgick från eleverna och deras 

intressen. Genomgångarna bestod med andra ord till största delen av 

envägskommunikation, samt av frågor som följde ett IRF/IRE-mönster (Palmér 

2008), vilket enligt Dysthe (1996) tyder på en behavioristisk kunskapssyn. Merparten 

av lärarens frågor hade redan förutbestämda svar och var alltså vad vi tidigare 

benämnt som slutna frågor, medan resterande krävde djupare resonemang och var 

autentiska eller ett mellanting. För att uppnå ett klassrum med hög dialogicitet menar 

Nystrand (2003) att de allra flesta frågorna i klassrummet bör vara autentiska och 

följas av respons från läraren.  
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7.2 Resultat och analys  

(Fanny Soupraya) 

7.2.1 Observation av eleverna  

Elevernas möjligheter till delaktighet och till att vara aktiva är dels en återspegling av 

klassrumsklimatet, samt av hur läraren väljer att organisera sin undervisning. 

Elevernas inflytande och delaktighet är också en produkt av hur de väljer att 

interagera med läraren och med varandra, samt av vilken typ av frågor de ställer under 

lektionerna. Under dagen noterades 23 frågor som rörde undervisningen, varav 21 var 

autentiska och två var slutna. Vanligt förekommande autentiska frågor från elevernas 

sida handlade om vad de skulle göra nästa lektion eller om de hade löst en uppgift rätt 

och var alltså frågor som eleverna inte själva visste svaret på. Andelen slutna frågor 

ställda av eleverna var endast två till antalet, då eleverna sällan ställer frågor de redan 

vet svaret på. En fråga som noterades som sluten under vår observation var då en elev 

pekade på en bild föreställandes en panda och utbrast ”en panda?”. Elevernas 

inflytande i undervisningen mättes genom deras initiativtagande, vilket endast 

noterades fyra gånger under dagen. Initiativen handlade om att i någon mån föra 

undervisningen framåt, vilket exempelvis skedde då en elev gav som förslag att de 

istället för att se en film som inte verkade fungera, kunde se en film om Somalia. 

Gällande beslut i klassrummet var eleverna främst delaktiga i de beslut som rörde de 

själva och deras valmöjligheter i undervisningssituationer, exempelvis då de fick välja 

mellan två olika skrivuppgifter eller då böcker skulle väljas inför tysta lässtunder. 

Elevernas beslutsfattande uppmättes till 12 gånger. Då ett dialogiskt klassrum bygger 

på samspel observerades eleverna dels när de samspelade med läraren men framförallt 

då de samspelade med varandra om undervisningsinnehållet. Ett tydligt samspel 

eleverna emellan var då läraren var upptagen och de istället tog varandra till hjälp för 

att komma vidare i arbetet. Under observationen registrerades totalt 54 

samspelssituationer, varav 15 var mellan elev-lärare och 39 mellan elev-elev. Som en 

följd av samspel kunde vi se tendenser till fem olika tillfällen där det skedde ett 

dialogiskt skifte. Exempel på då eleverna tog över samtalsutrymmet i klassen och 

förde längre, engagerade diskussioner var bland annat vid två tillfällen då två olika 

elever berättade om något de hört på nyheterna och från sina föräldrar varvid de andra 

eleverna i klassen fortsatte diskutera ämnet. Exempel på dialogiskt skifte kunde också 
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ses under elevernas utomhuslektion då en grupp elever hittade en cigarettfimp och 

sedan förde en lång diskussion om vad en cigarett innehåller.  

 

 

7.2.2 Fanny Soupraya: Hur interagerar eleverna med varandra och med läraren? 

Vilken typ av frågor ställs? 

Under observationen antecknades det att eleverna drog nytta av det faktum att läraren 

placerat dem på ett sätt som tillät dem att interagera med varandra. Detta märktes 

tydligt, speciellt då de ofta hjälptes åt under lektionerna, eller diskuterade något som 

rörde undervisningen. Ett sådant regelbundet samspel under lektioner då eleverna 

arbetade gjorde att klassrummet vid dessa tillfällen var mer dialogiskt än 

monologiskt. Det är dock viktigt att poängtera att ett klassrum inte nödvändigtvis 

måste vara antingen eller, utan att det allt som oftast ser olika ut beroende på 

undervisningsform (Dysthe 1996). Ett dialogiskt klassrum bygger på sociala samspel 

där lärare och elever turas om att bidra till diskussionen, men även på att läraren 

lämnar mycket utrymme till eleverna. När läraren under observationen gjorde just 

detta kunde vi se tendenser till vad Nystrand (2003) kallat för ett dialogiskt skifte. Ett 

tydligt exempel på när detta skedde var under dagens första lektion då en elev 

berättade om något som hen hade sett på nyheterna. Dessa nyheter engagerade fler 

elever i klassen och en diskussion tog fart och pågick under cirka tio minuter. Under 

diskussionen fanns läraren med som stöd, men antog en passiv roll och lät eleverna 

föra samtalet framåt. Ytterligare några tillfällen av dialogiska skiften noterades under 

dagen och något vi uppmärksammade som gemensamt för dessa tillfällen var att de 
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alla byggde på elevernas egna erfarenheter och/eller intressen. Att utrymme ges till 

elevernas egna diskussioner är en grundförutsättning för elevinflytande och 

delaktighet, men det är även viktigt att eleverna får vara med i de beslut som rör 

undervisningen (Forsberg 2000). De beslut som inkluderade eleverna i vår 

observation var främst individuella val i form av vilken/vilka arbetsuppgifter eleven 

ville göra. Det kan alltså sägas att eleverna fick möjlighet att fatta egna beslut som 

rörde de själva, inom givna ramar. Vid en närmre granskning av elevernas frågor blev 

det tydligt att de till största delen var autentiska, detta eftersom elever enligt Nystrand 

(2003) sällan väntar sig ett givet svar. Elevernas frågor uppkom i de allra flesta fall 

när de behövde hjälp med skolarbetet, och uppfattades enligt oss inte ställas för att 

medvetet få igång några diskussioner i klassen.   
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8. Diskussion 

 

Då vi innan observationen diskuterade elevinflytande och delaktighet såg vi det som 

en självklarhet att alla elever skulle vara med och kunna påverka de frågor som rörde 

undervisningen. Detta eftersom att skolan vilar på en demokratisk grund och ska 

stimulera eleverna att aktivt ta del av undervisningen, samt att vara med och påverka 

dess utformning (Lgr11). Under och efter vår observation och analys har vi förstått att 

möjlighet till delaktighet och inflytande inte innebär ett måste för eleverna. Med det 

menar vi att elevernas grad av inflytande och vilket slags inflytande eleverna får i 

undervisningen inte bara beror på läraren och på det arbetssätt som valts, utan också 

på i vilken mån eleverna tar initiativ till att vara med och påverka. Trots att läraren 

ofta erbjöd eleverna formellt inflytande, det vill säga inflytande inom givna ramar, tog 

eleverna inte alltid chansen att vara med och påverka undervisningen. Även 

Rubinstein Reich (2011) problematiserar elevinflytande och ställer sig frågan om 

elever som inte visar intresse ändå skall tvingas att göra sina röster hörda och ges 

inflytande i undervisningen. Under vår observation upplevde vi att eleverna inte 

visade något stort intresse av att ta tillvara på de möjligheter till inflytande som gavs, 

och att läraren då själv fattade besluten. Att tvinga elever att göra sina röster hörda 

vore i vår mening att gå emot skolans demokratiuppdrag. I styrdokumenten (Lgr11) 

står det att inflytandet skall anpassas till elevernas ålder och mognad, något som är 

problematiskt då det är upp till varje lärare att bedöma om eleverna anses vara mogna 

nog.  

 

Vår observation visade att elevernas initiativtagande under lektionerna oftare rörde 

sociala samspel och diskussioner, snarare än försök till påverkan i 

undervisningsfrågor. De mest påtagliga initiativen från eleverna var de gånger då de 

valde att ta hjälp av varandra för att komma framåt i arbetet, istället för att sitta och 

vänta på hjälp från läraren. Vid det tillfälle vi i analysen beskrivit som ett dialogiskt 

skifte fick ämnet för elevernas diskussion hamna i fokus och samtalas kring i 

undervisningssyfte. Läraren lovade sedan att ytterligare läsa på om ämnet så att 

diskussionen kunde återupptas vid ett senare tillfälle. Detta är i vår mening ett tydligt 

exempel på när eleverna görs till medskapare, och alltså även delaktiga i sin egen 

undervisning.  
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9. Slutsats 

 

Vi ville med vår uppsats ta reda på i vilken utsträckning elevinflytande förekom i en 

lågstadieklass, samt hur detta möjliggjordes av både lärare och elever genom 

interaktion dem emellan. Efter vår observation och analys kunde vi urskilja att 

elevernas inflytande i undervisningen var inom ramar bestämda av läraren. Utöver 

dessa tog eleverna inte några egna initiativ till inflytande i frågor som rörde deras 

undervisning. Den interaktion som skedde lärare-elev emellan handlade till största 

delen om att vägleda eleverna, genom att ställa både autentiska och slutna frågor och 

hjälpa dem att komma vidare i sitt arbete. Då läraren inte fanns till hands utan var 

upptagen med att hjälpa en annan elev kunde vi se att eleverna aktivt sökte upp 

varandra för att få stöttning och komma vidare i skolarbetet. Detta var den typ av 

interaktion elev-elev emellan som vi tydligast lade märke till. Den interaktion som 

skedde med läraren på elevernas initiativ var i de flesta fall i samband med autentiska 

frågor ställda av eleven för att få hjälp med undervisningen.  

 

Sammanfattningsvis kunde vi utifrån vår observation se att graden av elevinflytande 

berodde på två faktorer där den ena var lärarens sätt att interagera med eleverna och 

den andra hur eleverna sedan valde att ta tillvara på möjligheterna som gavs.  Detta är 

något vi anser att man som lärare måste vara medveten om, då elevernas möjligheter 

till inflytande börjar med att läraren planerar en undervisning som lämnar utrymme 

till eleverna. Efter arbetet med uppsatsen har vi blivit mer medvetna om olika sätt att 

planera undervisningen för att öka elevernas möjligheter till inflytande. Uppsatsen har 

även bidragit till att ge oss en ny förståelse av elevinflytande i den mening att vi nu 

ser att både lärare och elever har en viktig roll för att reellt inflytande ska ske. Med 

detta menar vi att lärarens skyldighet ligger i att försöka skapa ett dialogiskt klassrum, 

men att det sedan är upp till eleverna om klassrumsmiljön blir dialogisk eller om det 

endast är lärarens röst som ska få höras.   
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 Till vårdnadshavare för elev i klass ________________________ 

Medgivande till deltagande i en 
observation 

 
Observationen, som är en del i en uppsats för grundlärarprogrammet F-3, kommer att 
handla om elevinflytande och delaktighet i undervisningen. Observationen utförs av 
Erica Rönningen och Fanny Soupraya, som båda läser termin 6 på lärarprogrammet 
vid Uppsala Universitet.  
 
Vi kommer, under observationen endast föra anteckningar om hur klassen som grupp 
görs delaktig och ges inflytande i sin undervisning. Inga namn eller information om 
eleverna kommer att antecknas och tas med i uppsatsen.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under en skoldag, då vi skall sitta med i 
klassrummet och observera samt för anteckningar över klassens möjlighet till 
inflytande. All insamlad data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 
ingen obehörig kan ta del utav den och kommer endast att användas för analys i vår 
uppsats.  
 
Deltagandet i observationen är frivilligt och kan när som helst under observationens 
gång avbrytas. Ingen ekonomisk ersättning utgår.   
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda 
observation. 
 
Barnets namn: ___________________________________________ 
 
 
 
____________________________                ____________________________  
       Vårdnadshavares namn                    Vårdnadshavares underskrift 
 
 

Blanketten skrivs under och lämnas till elevens lärare. 
 
 

För mer information eller frågor om studien går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare. 

 
Studiens handledare: Elisabeth Berg, Universitetslektor vid institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, tel. 018-471 24 27, e-post: 
elisabeth.berg@edu.uu.se   
 
Fanny Soupraya, fanny.soupraya.3540@student.uu.se   
Erica Rönningen, erica.ronningen.0784@student.uu.se  

	  	  	  	  	  (Bilaga	  1)	  


