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Abstract 

Student influence and participation are phenomena that have been debated for a long time 

throughout school educations’ history; yet, they still do not meet the intentions of school 

curriculums. At the same time, recent research has shown these aspects to be meaningful for 

students’ learning abilities, all the while highlighting the teacher’s important role in their 

implementation. This study emanates from a global life perspective and examines the 

assumption that teacher’s experiences are important for how influence and participation are 

shaped, especially targeting student counseling. The aim with this study is to contribute with 

more understanding of these aspects, the significance they imply and their importance for 

learning.  

This study is formed like a case study and is conducted at a F-9 school with a sample of 

teachers who are currently involved in the development of student-led counseling. The 

teachers are being interviewed through qualitative focus group interviews and observed 

during student-led counseling. The results of the interviews are evaluated through a 

phenomenologically based method of analysis and a hermeneutically based interpretation. The 

results of the observations are evaluated on the grounds of the concept of global life 

perspective, intersubjectivity and intentionality.  

The result shows that teacher’s experiences on students’ influence and participation 

incorporate three subjects: preparatory work, execution and subsequent work, which emerge 

as an outcome of the fact that counseling was led by students. The result points out teacher’s 

experiences of factors that influence their work, where time, expectations and the student 

category ’teenagers’ are dominating. These factors obtrude on different levels in a fluctuation 

between each other, mutually affecting each other and manifesting themselves as both 

possibilities and obstacles. The result of the significance of student influence and participation 

is focused on in three main subjects: form of teaching, creating relations and creating identity. 

Each main subject contains sub-categories. The main subject ‘form of teaching’ involves the 

enabling of reflections, form of judgment, comprehensibility, raising awareness, increasing 

motivation and clarification. The main subject ‘creating relations’ consists of increasing 

quality and creating security. The main subject ‘creating identity’ incorporates the increase of 

taking responsibility. Responsibility entails growth in close relation to the student’s 

confidence and faith in his own capabilities. The result demonstrates that these subjects stand 

in mutual relation to each other, that they depend on each other and can become each other’s 

factors of influence. 
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1. Inledning 

I den här studien riktas intresset mot elevers inflytande och delaktighet i deras 

utvecklingssamtal. Forskningsobjektet är fenomenet elevinflytande och delaktighet som 

studeras genom lärares erfarenheter av det i elevers utvecklingssamtal. Det studeras genom 

deras beskrivningar av arbetet och faktorer som de anser påverkar arbetet. I vardaglig mening 

kan idén med studien sägas vara att studera lärares beskrivningar för att genom dessa få syn 

på och kunna säga något om hur lärares arbete med elevers inflytande och delaktighet kan 

utövas i elevers utvecklingssamtal så att deras lärande gynnas. 

Elevinflytande och delaktighet kan ses som verktyg för elevers lärande och ska enligt skolans 

styrdokument uttryckligen genomsyra den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2011, s. 

15). I lärares kunskaps- och demokratiuppdrag ingår relationsskapande arbete liksom att 

skapa inflytande och delaktighet. En utgångspunkt i den här föreliggande studien är lärares 

uppdrag och relationskapande arbete med inriktning mot elevers inflytande och delaktighet i 

utvecklingssamtal. När det gäller deras inflytande och delaktighet är dagens läroplan tydlig. 

Eleverna ska få möjlighet att ta ett personligt ansvar för sina studier, utöva ett allt större 

inflytande och ha kunskap om demokratiska principer. När det gäller bedömning av kunskap 

och lärande ska eleverna även här utveckla ett allt större ansvar och förmåga att själva 

bedöma sina resultat (Skolverket, 2011, s.18). Aktuell bedömningsforskning är i linje med 

läroplanens intentioner då den förespråkar formativa bedömningsformer med inflytande och 

delaktighet som byggstenar (Black, Harrison, Hodgen, Marshall, Serret, 2011, s. 464; Hattie 

& Timberley, 2007, s. 86; Jönsson, 2011, s. 218; Jönsson, 2013, s. 87-91; Lundahl, 2011, s. 

84-87). Samtidigt efterfrågar skolans neoliberala kontext i stor utsträckning summativa 

bedömningar för att summera, mäta och jämföra skolors resultat i konkurrens skolor och 

länder emellan (Gerrewall, 2008, s. 93-94; Lundahl, 2011, s. 40). 

Det finns brister i arbetet med elevers inflytande och delaktighet. Det visar både Skolverket, 

Skolinspektionen (Skolverket, 2014, s. 7; Skolinspektionen, 2014, s. 15-16) och forskning 

(Danell, 2006, s. 17; Elvstrand, 2009, s. 234; Forsberg 2000, s 60-61; Lundahl 2011, s 40; 

Mårell-Olsson 2012, s 225; Selberg, 1999, s. 17-23). Granskningen visar att elever inte har det 

inflytande och den delaktighet i undervisningens innehåll och arbetssätt som är 

styrdokumentens intentioner (Skolinspektionen, 2014, s. 15). Forskningen visar att lärares 

arbete med inflytande och delaktighet påverkas av deras syn på och tal om fenomenet samt 

deras uppfattningar om undervisningens innehåll och sätt att arbeta med det.  (Danell, 2006, s. 

17; Elvstrand, 2009, s. 234; Forsberg, 2000, s. 60-61; Lundahl, 2011, s. 40; Mårell-Olsson, 

2012, s. 225; Selberg, 1999, s. 17-23). Här menar jag att lärare framträder som viktiga aktörer 

att studera utifrån deras erfarenheter av arbetet.  

Mot bakgrund av såväl skolans styrdokument som granskningar av Skolinspektionen och 

aktuell forskning kan frågan om hur arbetet med elevinflytande och delaktighet ska kunna bli 

bättre ställas. En väg att gå för att söka svar på frågan hur arbetet kan närma sig 

styrdokumentens intentioner, är genom att studera lärares erfarenheter av elevers inflytande 

och delaktighet ur ett livsvärldsperspektiv. Ett antagande i föreliggande studie är att lärares 
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erfarenheter har betydelse för hur utvecklingssamtal utformas och hur inflytande samt 

delaktighet iscensätts för elevers lärande samt hur lärare kan realisera läroplanens mål. Vilket 

är då det forskningsproblem som jag vill belysa och som motiverar denna studie? Problemet 

gäller hur lärare genom olika former av utvecklingssamtal och arbete med elevers inflytande 

och delaktighet kan bidra till elevers lärande.  

Sett ur ett livsvärldsperspektiv behöver jag inta ett reflexivt förhållningssätt till mitt eget 

perspektiv i livsvärlden eftersom det påverkar vad som är möjligt för mig att se, tolka och 

förstå. Att inta ett reflexivt förhållningssätt innebär att ha insikt om sina egna fördomar. Det 

innebär också att vara medveten om och reflektera över sin egen förförståelse och vilken 

betydelse den har i förståelse och tolkning av ett fenomen (Denscombe, 2009, s. 99; Gilje & 

Grimen, 2007, s. 183; Kvale, 2009, s. 260). Det kräver här att jag vänder blicken mot mina 

egna lärarerfarenheter och försöker beskriva dem. De innebär erfarenheter av flera års arbete 

med undervisning, bedömning och relationsskapandeprocesser. Arbetet har även bestått av 

utvecklingssamtal som utformats olika, både som lärarledda och elevledda utvecklingssamtal. 

Min erfarenhet är precis som kanske flera andras, ett intresse för elevers inflytande och 

delaktighet och hur man skapar det i samtalen. Ambitionerna har varit att försöka hitta 

arbetssätt och förhållningssätt som gynnar såväl relationsskapande processer och lärande som 

elevinflytande och delaktighet. Lärarerfarenheterna bygger på arbete i grundskolans årskurs 1-

6. De kan i den här föreliggande studien ses som mina livs- och vardagsvärldar med vilka jag 

kommer att möta de studerade lärarnas. Erfarenheterna är en del av min förförståelse och är så 

långt min horisont sträcker sig. Pedagogisk forskning som utgår från ett livsvärldsperspektiv, 

innebär ”[...]att såväl [...] människor som studeras som forskarna är oskiljaktigt förbundna 

med sina livsvärldar” (Bengtsson, 2005, s. 39). Vardagsvärlden är den värld som ”[...]är 

tillgänglig för oss genom våra lagrade erfarenheter, som består av egna och överförda 

erfarenheter från [...][andra] och den kultur vi lever i (Andrén, 2011, s. 149).  

I föreliggande studie riktar min frågeställning uppmärksamheten mot lärares erfarenheter av 

fenomenet elevinflytande och delaktighet i utvecklingssamtal, deras beskrivningar av arbetet 

med det och vilka erfarenheter de har av faktorer som påverkar arbetet.  Att efterfråga lärarnas 

egna beskrivningar kan ses som ett sätt att komma närmare nyanser, mångtydlighet och 

komplexitet (Claesson, 2004, s. 14) För att visa på intresse och relevans för föreliggande 

studie samt för forskningsfrågan som jag ställer kommer jag att lyfta fram utgångspunkter för 

val som ligger till grund för studien. En första och grundläggande utgångspunkt är att den 

inspireras av ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv och enligt Claesson (2009, s. 53) tar 

sådana studier  

”[...]utgångspunkt i att det finns någon, ett subjekt, som ställer forskningsfrågan. Forskaren, 

subjektet, vill oftast ha ”fördjupad förståelse” om det fenomen som studeras. Det betyder att det 

sällan är något fullständigt nytt som träder i dagen med hjälp av detta sätt att studera. I stället är 

avsikten att det som studeras helt enkelt ska framträda i en ny dager när det beskrivs av 

forskaren. Det vi ser till vardags, som förefaller självklart, ska alltså (i bästa fall) se annorlunda 

ut efter det att läsaren trängt in i en fenomenologisk beskrivning.” (Claesson, 2009, s. 53) 

Med ett livsvärldsperspektiv som utgångspunkt bli det av vikt att fördjupa förståelsen för 

skolan som lärarnas livsvärdsliga sammanhang. Sett ur ett livsvärldsperspektiv är alla så även 

lärare ”[...] inkastade i världen, har fötts i en bestämd tid och på en bestämd plats[...] varje 
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människa är på det sättet innefattad i tids- och kulturbestämda mönster” (Claesson, 2004, s. 

17). Inte nog med det utan människors erfarenheter behöver även förstås i det Bengtsson 

(2005, s. 48-49) lyfter fram som livsvärldsliga sammanhang. Det innebär att det ”är först i 

sina sammanhang som enskilda händelser, ting och människor med sina erfarenheter eller 

handlingar blir fullt begripliga.” (Bengtsson, 2005, s. 48) Studien behöver därför placera 

lärarna i en aktuell skolkontext. 

Jag kommer nu i kapitel två att ge studien en empirisk inramning. I kapitel tre redogör jag för 

forskningsfältet och för syftet med föreliggande studie och frågeställning.  I kapitel fyra lyfter 

jag fram valda teoretiska perspektiv. Därefter i kapitel fem beskriver jag metodologiska 

utgångspunkter och studiedesign. Resultatet redovisas i kapitel sex och i kapitel sju diskuteras 

studiens resultat och metoder. Därefter avslutar jag i kapitel åtta med en konklusion.  
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2. Lärares komplexa uppdrag i en skola med neoliberala 

förtecken  

Här är en av intentionerna, att genom skolans styrdokument var i det framträder ett komplext 

uppdrag för läraren, skolan som institutionellt sammanhang och läraren som aktör, förankra 

studien i ett empiriskt sammanhang och ge den en inramning.  En ytterligare intention, är att 

fördjupa problematiken kring det valda temat. Intentionerna är att placerar fenomenet 

elevinflytande och delaktighet i det sammanhang där det kan aktualiseras, diskuteras och 

problematiseras.  

En första utgångspunkt i föreliggande studie är ett livsvärldsperspektiv. En andra 

utgångspunkt är skolans styrkontext och där lärares olika uppdrag kan ses som komplexa. 

Lärare har två uppdrag, kunskaps- och demokratiuppdraget, där det ena inte får överskugga 

det andra. Lärare ska i fråga om kunskaper ”[...]stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit 

till den egna förmågan[...]” (Skolverket, 2011, s. 14). När det gäller demokratiuppdraget ska 

lärare i fråga om elevers inflytande och delaktighet ”[...]utgå från att eleverna kan och vill ta 

ett personligt ansvar för sin inlärning och [...] svara för att elever får ett reellt inflytande[...]” 

(Skolverket, 2011, s. 15). De båda uppdragen kan ses vila tungt på lärares axlar då det 

samtidigt uttalas krav på elevers måluppfyllelse i olika ämnen. Skolans läroplan är omfattande 

i fråga om kursplaner med centralt innehåll, kunskapskrav och betygskriterier i skolans 

samtliga ämnen. Samtidigt säger den att skolan ska ”[…]främja elevers allsidiga, personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 

(Skolverket, 2011, s. 9). Skolans styrdokument är dominerande och återkommande i sina 

intentioner om elevers inflytande och delaktighet (Skolverket, 2011). Forskning visar att det 

finns ett mångsidigt och komplext uppdrag för lärare. Det flera forskare lyfter fram är ett 

spänningsfält mellan kunskaps- och demokratiuppdraget medan de samtidigt hävdar 

betydelsen av att integrera de båda (Aspelin & Persson, 2011, s. 25-37; Fritzén, 2003, s. 68-

74; Tammi, 2013, s. 73; Wahlström, 2009, s. 181). Lärares båda uppdrag, vad styrdokumenten 

säger och hur de tolkas samt den innebörd lärare lägger i dem bidrar till deras livs- och 

vardagsvärld. Det är också där som deras erfarenheter formar sig och mot vilka den här 

studien riktar sitt intresse med särskild inriktning mot erfarenheterna av elevers inflytande och 

delaktighet i utvecklingssamtal. Forskningsproblemet gäller hur lärare utformar samtalen och 

hur de arbetar med inflytandet och delaktigheten för att kunna bidra till elevers lärande samt 

vilka faktorer som de anser påverkar arbetet. 

En tredje utgångspunkt i föreliggande studie är att elevers inflytande och delaktighet länge 

debatterats i skolans historia och fortfarande inte motsvarar intentionerna i läroplanen (Danell, 

2006, s. 17; Selberg, 1999, s. 17-23; Thornberg & Elvstrand, 2010, s. 52). Ellen Key, pedagog 

och författare ville redan på tidigt 1900-tal lyfta fram elevers egen aktivitet i skolan. Hon 

debatterade för en förändrad syn på barnet och barnets rättigheter (Selberg, 1999, s. 17). I sin 

avhandling citerar och refererar Selberg (1999, s. 21-23) flera skolutredningar från 1940-talet, 

vilka visar på betydelsen av elevers inflytande och delaktighet för att skapa gemenskap, 

utveckla samarbetsförmåga och att ta ansvar. Redan i 1946 års skolkommission uttalas 

behovet av ett ökat elevinflytande, utifrån det politiska arbetet som skedde då och som var 
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inriktat på medborgares demokratiska fostran. Skolan skulle inte enbart förmedla kunskap 

utan också främja demokratiska processer. Ända sedan 1970-talet har det tillkommit en rad 

bestämmelser för att bidra till elevers demokratiska växande (Denvall, 1999, s. 125-126). 

Ändå visar fortfarande aktuell forskning att det finns en eftersläpning i jämförelse med 

läroplanens intentioner i fråga om elevers inflytande och delaktighet (Danell, 2006, s. 17; 

Selberg, 1999, s. 17-23).  

Även Skolinspektionens granskning av skolan åren 2009-2013 visar att elevinflytande och 

delaktighet inte iscensätts i den omfattning som önskas. Granskningen bygger på ungefär 70 

stycken kvalitetsgranskningar och det insamlade materialet är omfattande. Det innehåller 

enkätsvar från såväl elever som föräldrar och lärare. Även rektorer har svarat på frågor och 

intervjuer har genomförts med huvudmän, skolledning, lärare, elever och föräldrar. 

Observationer ligger också till grund för uttalanden i granskningen, liksom dokumentstudier 

(Skolinspektionen, 2014, s. 7). Skolverket (2014, s. 7) betonar vikten av elevers möjligheter 

till inflytande och delaktighet för att främja deras lärande, öka deras motivation och vilja att ta 

ansvar. Skolinspektionen (2014, s. 15) hävdar detsamma. Samtidigt visar granskningen att 

fyra av tio grundskoleelever i årskurs nio inte upplever sig har inflytande över innehåll och 

arbetssätt i undervisningen. I granskningen visar sig brister i mer än var tredje skola när det 

gäller arbetet med att ge elever inflytande. En anledning till begränsat inflytande i fråga om 

innehåll och arbetssätt kan enligt en lärare i granskningen vara att lärare är osäkra och rädda 

för att undervisningen ska ”spåra ur”. Samma lärare håller ändå med om att ökat inflytande 

kan motivera elever mera, vilket också en elevröst gör synligt i samma granskning. Eleven 

säger ”Jag kan välja hur jag vill plugga, meningen är ju att jag ska lära mig, det är bra att 

det inte är bestämt hur utan jag kan själv bestämma.” (Skolinspektionen, 2014, s. 15-16) Idén 

om att ökat elevinflytande och delaktighet också ökar elevers motivation att lära väcker 

intresse, då föreliggande studie riktar sin uppmärksamhet mot lärares erfarenheter av 

elevinflytande och delaktighet i arbetet med elevers lärande. 

Sett ur ett livsvärldsperspektiv så syns såväl människor som ting, händelser och handlingar 

som sammanflätade med varandra. Vi både påverkar och påverkas av vår omgivning, precis 

som av våra erfarenheter (Bengtsson, 2005, s. 48; Lilja, 2011, s. 119). Eftersom en studie inte 

kan innefatta hela världen så krävs det enligt Bengtsson (2005, s. 48-49) avgränsningar d.v.s. 

regionala erfarenhets- och handlingssammanhang. När vi studerar ”[...]andras livsvärldar 

måste [...]aktuella konkreta sammanhang och deras nätverk beaktas.” (Bengtsson, 2005, s. 48) 

Dessa sammanhang benämner Claesson (2004, s. 20) som kontextualiserad ontologi och 

hänvisar då till det latinska contextere som betyder att väva samman. Hon menar att det 

avgränsade sammanhanget väver samman liv och värld. Ontologi innebär varandet i världen 

och handlar om frågor som t.ex. hur vi kan ha kunskap om världen som vi lever i och hur den 

kunskapen är konstruerad (Claesson 2009, s. 55). De aktuella konkreta sammanhangen som 

föreliggande studie hittills placerats i är lärares komplexa uppdrag och en ”bristkontext” i 

fråga om arbete med elevers inflytande och delaktighet. Här placeras studien vidare i det 

institutionella sammanhanget som skolan utgör med sina neoliberala förtecken och i bilder av 

läraren som aktör. Ett institutionellt sammanhang kan sammanfattas som det sammanhang, 

vilket ”[...]präglas av historiskt grundade traditioner, föreställningar, ramar och regelsystem 
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som gestaltar den erfarenhetshorisont utifrån vilken aktören handlar.” (Öberg-Tuleus, 2008, s. 

92) 

Samhällets neoliberala strömningar började ha inflytande över den svenska skolan i slutet av 

1980-talet och i början av 1990-talet. Fernández (2012, s. 242) menar att de åren kan betraktas 

som brytpunkten mellan det centraliserade, likformiga skolväsendet med staten som 

huvudman och den decentraliserade grundskolan som samtidigt kommunaliserades, d.v.s. 

kommunen övertog huvudmannaskapet. Brytpunkten kan ses som ”en signifikant 

kursändring” eller ett ”systemskifte” där ett genomgripande reformarbete ligger till grund för 

förändringen (Englund, 1995, s. 118; Fernández, 2012, s. 243; Schüllerqvist, 1995, s. 87-92; 

Wahlström, 2009, s. 82-88). Kontexten präglas i dag av en neoliberal politik som betonar en 

ökad valfrihet och möjlighet till ökat inflytande över skolan för elever, lärare och föräldrar, 

där elever och föräldrar betraktas som kunder. Politiken leder bl.a. till konkurrerande klimat 

skolor emellan, ökade dokumentationskrav för lärare samt ökade krav på inflytande, insyn 

och måluppfyllelse, (Aspelin & Persson, 2011, s. 25; Black et. al., 2011, s. 451-452; Englund, 

1995, s. 109-110, 117-118; Fernández, 2012, s. 242-243; Lundahl, 2011, s 15-17; Persson, 

2005, s. 135; Wahlström, 2009, s. 66-69). Den neoliberala politiken påverkar också skolans 

bedömningssammanhang. Dagens bedömningsforskning gör synligt det neoliberala 

samhällets och därmed också skolans efterfrågan på summativa bedömningar, som kan 

summeras, jämföras och sammanställas i rankningslistor (Lundahl, 2011, s. 157-163). 

Samtidigt hävdar flertalet bedömningsforskare betydelsen av formativa bedömningar som 

syftar till att forma undervisning som är gynnsam för elevers lärande. Den formativa 

bedömningen präglas av elevers inflytande och delaktighet.  (Black et al., 2011, s. 464; Hattie 

& Timberley, 2007, s. 86; Jönsson, 2011, s, 217-218; Jönsson, 2013, s. 109-113; Lundahl, 

2011, s. 84-86).  

Att som lärare genomföra och fullfölja läroplanens intentioner är i sig ett komplext arbete. 

Därtill i en neoliberal kontext visar det sig som ett ännu mer mångfacetterat arbete. Dessutom 

ska lärare hantera och klara av allehanda vardagligt arbete i skolan, vilket jag vill mena bidrar 

ytterligare till komplicerade och mångsidiga arbetsuppgifter. Samtidigt blir det som jag ser det 

en rik källa till erfarenheter där studien särskilt vill rikta ljuset mot lärares erfarenheter av 

fenomenet elevinflytande och delaktighet, d.v.s. på det sätt fenomenet framträder för dem.  

 

Lärare som aktörer för elevinflytande och delaktighet 

Det är inte nog med att granskning av skolans arbete med elevinflytande och delaktighet visar 

brister och inte heller nog med att lärares uppdrag visar sig komplext. Forskning visar även på 

lärare som viktiga aktörer för hur och om elevinflytande och delaktighet iscensätts i 

undervisning och utvecklingssamtal. 

Forskning visar att lärares traditionella undervisningsmönster och snäva 

förhandlingsutrymme för elever begränsar möjligheterna till inflytande och delaktighet (Burns 

& Myhill, 2004, s. 46; Flutter, 2007, s. 352; Forsberg, 2000, s. 60-61; Hopkins, 2008, s. 399; 

Marsh, 2012, s. 161; Thornberg, 2010, s. 930). På liknande sätt som att lärares syn påverkar 
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hur elevers inflytande och delaktighet uppmärksammas av lärare, gestaltas i undervisningen 

och i elevers lärande (Elvstrand, 2009, s. 234; Forsberg, 2000, s. 60-61; Mårell-Olsson, 2012, 

s. 225). Även lärares tal om elevinflytande kan ha betydelse. Danells (2006, s. 153-155) 

kvalitativa studie belyser lärares tal om elevinflytande och den variation som läggs i 

begreppet och hur olika det används. Resultatet visar att det sker en begrepps-, 

uppmärksamhets- och problemförskjutning i talet om elevers inflytande. 

Begreppsförskjutningen innebär att begreppet tillskrivs olika innebörd, ges specifika 

innebörder i koppling till verksamheten eller växlas till ett annat begrepp som t.ex. ansvar. 

Uppmärksamhetsförskjutningen innebär att inflytandet regisseras av läraren så att det 

anpassas till situationen, faktorer som vägs in är undervisningens innehåll och elevens 

förmåga att handla i en given kontext. Uppmärksamhetsförskjutningen innebär också att 

elevinflytandets innebörd förminskas i relation till läroplanens intentioner. Ytterligare ett sätt 

att förskjuta uppmärksamheten är när arbetslaget eller den enskilde läraren väljer eller väljer 

bort aspekter av elevinflytande. I lärarnas samtal blir synligt det som Danell (2006, s.155) 

tolkar som problemförskjutning. Det kännetecknas av omständigheter kring elever, vilka leder 

till att lärare anser att det är svårt att arbeta med elevinflytande. Det innehåller t.ex. 

bortförklaringar d.v.s. orsaker som ligger utanför lärares eget utrymme att handla. 

Forsbergs (2000, s. 61) kvalitativa studie som bygger på klassrumsobservationer i en F-9 

skola visar att elever har begränsat med inflytande i undervisningen. Studien visar att lärare 

har tydliga uppfattningar om undervisningens innehåll och på vilket sätt inlärningen ska gå 

till. Dessa tydliga uppfattningar kan liknas vid Danells (2006, s.153-155) 

uppmärksamhetsförskjutning. De klara uppfattningarna om innehåll och inlärning blir enligt 

Forsberg (2000, s. 61)”[…]styrande för hur eleverna på bästa sätt kan tillägna sig detta. I 

denna mening är varken undervisningens innehåll, form eller motiven för dessa 

förhandlingsbara. I flera avseenden förefaller därmed lärarens undervisningsstrategi utgöra en 

begränsning för elevernas inflytande.”(Forsberg, 2000, s. 61) I hennes studie diskuteras även 

villkor för elevinflytande i förhållande till andra faktorer som till exempel lärares inställning 

till ökat inflytande, lärares uttalade saknad av kompetensutveckling och bristande ledning. 

Hon menar att ”[…] arbetssituationen i form av flera arbetsuppgifter, tidspress och 

ekonomiska nedskärningar utgör några av flera skäl för varför de inte involverar eleverna i 

högre grad.” (Forsberg, 2000, s. 102) Bergström och Holm (2005, s. 147) menar däremot 

utifrån sin studies resultat, som bygger på en etnografisk ansats inspirerad av grounded theory 

i en diskursteoretisk ram, att elevers ”[…]begränsningar till valmöjligheter, sedda som 

möjligheter till delaktighet sällan presenterades i termer av för lite personal, för få rum, dålig 

arbetsmiljö, för lite pengar, oengagerade lärare o.s.v., alltså institutionella faktorer, utan 

istället lades skulden på brister hos ungdomarna.” (Bergström & Holm, 2005, s. 147)  

Även i studier om utvecklingssamtal framträder begränsat utrymme för elevers inflytande och 

delaktighet (Granath, 2008, s. 76-78; Hofvendahl, 2006, s. 221-223; Mårell-Olsson, 2012, s. 

216; Tholander & Norrby, 2008, s. 72). Granath (2008, s. 81) och Hofvendahl (2006, s. 17-

19) studerar lärarledda utvecklingssamtal. Begränsningarna för elevernas inflytande och 

delaktighet i de samtalen kan till stor del ses i förhållande till att lärarens röst väger tyngst, att 

läraren vill överföra sitt sätt att se på saker som giltigt även för eleverna. Liksom att läraren 
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förhandlar fram ”ett korrigerat elevjag” och att eleverna har att förhålla sig till de 

maktstrukturer som finns i samtalet (Granath, 2008, s. 81). Det blir också synligt att läraren 

styr med sina frågor eller sitt sätt att fråga och att fokus är på elevernas brister (Hofvendahl, 

2006, s.179-187, 196-214). Tholanders och Norrbys (2008, s. 65) studie av elevledda 

utvecklingssamtal visar också att lärarens ord väger tungt, att läraren bestämmer allvaret i 

problem och styr eleverna att svara så som förväntas av dem. Ytterligare en annan studie i 

relation till arbetsprocessen med individuella utvecklingsplaner (IUP) i utvecklingssamtalen 

gör synligt att elevernas inflytande och delaktighet begränsas eftersom de inte har samma 

kunskap om läroplansmål och kursplaner som läraren och inte heller om vad undervisningen 

ska innehålla (Mårell-Olsson, 2012, s. 216).  

Fjärde och sista utgångspunkt för att rikta intresset mot lärares erfarenheter av elevers 

inflytande och delaktighet i utvecklingssamtal och vilken innebörd de lägger i fenomenet är 

att pedagogisk forskning om utvecklingssamtal framför allt intresserar sig för vad samtalen 

innehåller och hur de utformas samt vilken betydelse det får för elevers lärande (Granath, 

2008, s. 76-78; Hofvendahl, 2006, s. 17-19; Höstfält, 2015, s. 82-83; Mårell-Olsson, 2012, s. 

216; Tholander & Norrby, 2008, s. 71-71). Föreliggande studie utgår från att lärares 

erfarenheter har betydelse för hur utvecklingssamtalens innehåll presenteras och hur samtalen 

utformas. Lärare visar sig därför som viktiga aktörer att studera och att de studeras utifrån ett 

livsvärldsperspektiv och deras egna beskrivningar. 

 

Sammanfattning av den empiriska inramningen 

I den empiriska inramningen i föreliggande studie framträder lärares uppdrag som komplext 

och styrdokumentens tydliga riktlinjer i arbete med elevinflytande och delaktighet. Samtidigt 

visar Skolinspektionens granskning på brister i det arbetet (Skolverket, 2014, s. 7; 

Skolinspektionen, 2014, s. 15-16). Den empiriska inramningen visar ett rådande institutionellt 

sammanhang färgat med neoliberala penseldrag och lärare som betydande aktörer för att 

iscensätta elevers inflytande och delaktighet. Pedagogisk forskning om elevinflytande och 

delaktighet domineras av studier med intresset riktat mot lärares syn på, tal om och 

uppfattningar om fenomenet elevinflytande och delaktighet. Även intresse för 

undervisningsstrategier och förhandlingsutrymme ges plats i forskningen samt hur lärare 

agerar i undervisning och i relation till elevers lärande (Burns & Myhill, 2004, s. 46; Danell, 

2006, s. 153-155; Elvstrand, 2009, s. 234; Flutter, 2007, s. 352; Forsberg, 2000, s. 60-61; 

Hopkins, 2008, s. 399; Marsh, 2012, s. 161; Mårell-Olsson, 2012, s. 225). Forskningen 

uppmärksammar utvecklingssamtalets innehåll och utformning. Forskarna i studierna riktar 

framför allt ljuset mot ramar och villkor för elevinflytande och delaktighet (Granath, 2008, s. 

76-78; Hofvendahl, 2006, s. 17-19; Mårell-Olsson, 2012, s. 216; Tholander & Norrby, 2008, 

s. 71-72). Föreliggande studie vill jag mena kliver ”innanför ramarna”, genom att den intar ett 

livsvärldsperspektiv, vilket kan bidra till som Claesson (2009, s. 53) säger, att det inte 

fullständigt nya träder fram i en ny dager. På samma sätt menar Persson (2011, s. 39) att vi, 

genom att betrakta något från ett annat håll, utifrån ett annat perspektiv kan vidga och 

förskjuta vår horisont.  
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Det är mot denna bakgrund som antagandet om att lärares erfarenheter har betydelse för hur 

de utformar utvecklingssamtal ställs i förgrunden, och hur de genom dessa olika former och 

arbete med inflytande och delaktighet kan bidra till elevers lärande. Med den empiriska 

inramningen i kapitel två som bakgrund finner jag relevans för studien och det empiriska 

forskningsobjektet. Liksom utgångspunkter för forskningsfrågorna och att de ställs till lärare 

där deras egna beskrivningar får råda. Kapitel två ramar också in och ger bakgrund åt lärarnas 

livs- och vardagsvärld som därmed placerar dem i det livvärldsliga sammanhang som 

Bengtsson (2005, s. 48) menar behövs för att erfarenheterna ska bli begripliga Jag kommer i 

forskningsöversikten, kapitel tre att redogöra för tidigare forskning som jag anser relevant i 

relation till föreliggande studie.  
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3. Lärares erfarenheter av och aktörsskap i elevers lärande 

Föreliggande studie har fyra utgångspunkter. Den inspireras av ett livsvärldsperspektiv, utgår 

från dels en styrkontext där lärares olika komplexa uppdrag framträder (Skolinspektionen, 

2014, s. 7; Skolverket, 2014, s. 7), dels från fenomenet elevinflytande och delaktighet och 

som sista utgångspunkt är intresset för lärares erfarenheter av elevinflytande och delaktighet i 

utvecklingssamtal. Livsvärlden som grund innebär att studera lärares erfarenheter, beskrivna 

av dem själva, utifrån deras konkret levda värld som de möter och som de förhåller sig till 

(Bengtsson, 2005, s.30). Utgångspunkt i lärares komplexa uppdrag innebär att sätta ljus på 

den komplexitet med vilken uppdragen visar sig, både som varandras motsatser och som 

varandras förutsättningar (Aspelin & Persson, 2011, s. 25-37; Bengtsson & Berndtsson, 2015, 

s. 30; Fritzén, 2003, s. 74; Tammi, 2013, s. 73; Wahlström, 2009, s. 181). Utgångspunkten i 

fenomenet elevinflytande och delaktighet görs med anledning av att fenomenet  länge 

aktualiserats och diskuterats i skolans historia och fortfarande inte motsvarar intentionerna i 

läroplanen (Danell, 2006, s. 17; Selberg, 1999, s. 17-23). Intresset för lärares erfarenheter av 

elevinflytande och delaktighet i utvecklingssamtal som utgångspunkt är att forskning hittills 

särskilt riktat sitt intresse mot utvecklingssamtalens innehåll och utformning samt vilken 

betydelse innehållet och formen får för elevernas lärande (Granath, 2008, s. 76-78; 

Hofvendahl, 2006, s. 17-19; Höstfält, 2015, s. 82-83; Mårell-Olsson, 2012, s. 216; Tholander 

& Norrby, 2008, s. 71-72).  

Forskningsöversikten har nu avgränsats till läraren. Den övergripande intentionen med 

översikten är att fördjupa förståelsen för lärare som aktörer i deras livvärldsliga sammanhang 

och därigenom öka förståelsen för lärares erfarenheter av fenomenet elevinflytande och 

delaktighet. Lärare kan här vara lärare, klasslärare eller mentor i undervisning och i 

utvecklingssamtal. De kan även vara aktörer som relationsskapare och som iscensättare av 

inflytande och delaktighet. Aktörskapet belyses utifrån fyra övergripande teman som ska ses 

som bakgrund till figuren, d.v.s. till lärares arbete med elevers lärande. Första temat är lärares 

komplexa skolvärld och den innefattar betydelsen av elevinflytandet och delaktighet för 

elevers lärande.  Andra temat är lärandeformer och betydelsen av bedömning. Tredje temat är 

lärares relationsarbete utifrån relationers betydelse för elevers lärande, för deras inflytande 

och delaktighet samt identitetsutveckling. Det fjärde och sista temat är utvecklingssamtalet 

som en möjlig arena för inflytande och delaktighet.  

Inför min genomgång av tidigare forskning har jag gjort sökningar i LIBRIS, i Swepub och i 

databasen inom pedagogik och lärarutbildning Education Resources Information Center 

(ERIC). I LIBRIS (6 st.) och Swepub (5 st.) avgränsade jag till att söka avhandlingar. I 

databasen ERIC användes sökord som neoliberalism i kombination med elementary school 

och neoliberalism kombinerat med pupils participation. Jag använde även sökord som pupils 

participation, elementary school och pupils assessment. Vid sökordskombinationen 

neoliberalism och pupils participation fann jag endast en artikel. Den grundade sig i en studie 

om skolprofiler och elevers deltagande i dessa program. Vid kombinationer mellan pupils 

participation, elementary school och pupils assessment blir det synligt att flera forskare, 

många i England och Skottland sätter forskarljus på elevens röst, elevens demokratiska 

fostran till fullvärdig medborgare och samhällsmedlem samt elevens samhällsengagemang. 
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När jag sökte enbart på pupils assessment visade sig framför allt forskning om portföljer som 

bedömning och summativ samt formativ bedömning. Jag sökte även på child driven 

curriculum och fann då mestadels artiklar knutna till lärarutbildning, studenter, förskola, tidig 

barndom eller inom olika specialområden som t.ex. specialpedagogik. När jag sökte på child 

driven curriculum i kombination med elementary school med en avgränsning mellan åren 

2010-2016 så fann jag inga artiklar särskilt inriktade mot elevers inflytande och delaktighet. 

Studiernas intresse var istället riktat mot lärares individuella idéer och institutionella 

diskurser, föräldraengagemang i relation till elevers lärande, strategier vid läsning och 

montessoripedagogik. De artiklar jag ser som relevanta för denna studie är de som lyfter fram 

elevinflytande och delaktighet och dess betydelse för elevers lärandeprocess (Burns & Myhill, 

2004; Flutter, 2007; Hopkins, 2008; Hopkins, 2010; Marsh, 2012). Andra relevanta artiklar är 

de som utgår från studier om elevinflytande och delaktighet som utmaningar utifrån t.ex. 

motsättningar i skolans riktlinjer och i den kultur som råder på skolan (Black, 2007; Tammi, 

2013; Thornberg, 2010; Thornberg & Elvstrand, 2010). Utöver vetenskapliga artiklar har jag 

använt och fördjupat mig i avhandlingar som jag läste redan inför mitt skrivande av tidigare 

uppsatser Jag har också sökt nya avhandlingar och annan litteratur med relevans för min 

föreliggande studie. Denna andra litteratur har jag framför allt funnit genom 

referenshänvisningar i avhandlingar och genom mitt arbete som universitetsadjunkt vid 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet. 

Första temat i forskningsöversikten innehåller studier som undersöker lärares komplexa 

uppdrag inkluderat arbetet med elevinflytande och delaktighet. Temat placerar lärares 

kunskaps- och demokratiuppdrag i en neoliberal samhällskontext som delar upp uppdragen då 

den efterfrågar utvärderingar i jämförande och konkurrerande syfte (Fritzén, 2003, s. 68-74; 

Gerrewall, 2008, s. 93-94). Samtidigt ses uppdragen ur ett pedagogiskt perspektiv som 

omöjliga att skilja åt då elevers lärande är nära sammanvävt i de båda uppdragen (Aspelin, 

2001, s. 31; Bengtsson & Berndtsson, 2015, s. 30). Första temat innehåller också studier som 

framhåller vikten av elevinflytande och delaktighet i elevers lärande och där lärare framträder 

som viktiga aktörer för att iscensätta det. (Bergström & Holm, 2005, s. 144-149; Selberg, 

1999, s. 17-23).  

 

Lärares komplexa skolvärld inkluderat elevinflytande och delaktighet för elevers 

lärande  

Uppmärksamheten riktas nu mot den vardagliga skolvärlden där lärare lever sina komplexa 

uppdrag. I den värld där flera forskare lyfter fram ett s.k. spänningsfält mellan lärares 

demokrati- och kunskapsuppdrag (Aspelin & Persson, 2011, s. 25-37; Fritzén, 2003, s. 68-74; 

Tammi, 2013, s. 73; Wahlström, 2009, s. 181). Samtidigt understryker Aspelin och Persson 

(2011, s. 26) att det inte finns några motsättningar mellan de båda uppdragen. De menar 

istället att de är varandras förutsättningar. Aspelin (2001, s. 30-31) beskriver 

demokratiuppdragets relationsarbete på följande sätt och ger en bild av lärares båda uppdrag 

som sammanvävda med varandra. 
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Läraren och eleverna är ständigt involverade i social interaktion, med varandra och i sina inre 

konversationer. Det är i denna interaktion relationer byggs upp, riskeras, raseras och repareras. 

Läraren, liksom eleverna är verksamma i denna byggnadsprocess, och den sker till stor del under 

det ytskikt på vilket man ägnar sig åt kunskapsutvecklande aktiviteter […] (Aspelin, 2001, s. 31) 

Detta är i likhet med Fritzén (2003, s. 74) som frågar sig om demokratisk kompetens möjligen 

kan förstås som en del av ämneskompetensen och omvänt. Hon ställer sig då också frågan 

vilka villkor som krävs för att kunskap, lärande och demokrati ska fungera som en integrerad 

helhet. Hennes sätt att se på denna helhet stämmer väl överens med ett livsvärldsperspektiv, 

d.v.s. hon ser individ och samhälle sammanflätade med varandra istället för som åtskilda 

enheter. Hon menar att med ett sådant synsätt är det möjligt för elever att utveckla både 

ämneskompetens och demokratisk kompetens samtidigt. Det är också här som föreliggande 

studie av lärares erfarenheter väcker intresse. Lärare kan ha något att säga om de båda 

uppdragen utifrån sina erfarenheter av dem i arbete med elevinflytande och delaktighet i 

elevers lärande. Lärande sett ur ett livsvärldsperspektiv beskrivs på följande sätt då Bengtsson 

och Berndtsson (2015, s. 30) framhåller  

[...] livsvärldens interaktiva karaktär som ett viktigt bidrag till förståelsen av lärandet i skolan. 
Det innebär att vi inte behöver välja mellan individ och värld, eller mellan individ och innehåll 

[...]lärandets dimensioner innehåll, individ och värld [kan förstås] på ett enhetligt sätt där de 

interagerar med varandra.(Bengtsson & Berndtsson 2015, s. 30) 

I Fritzéns (2003, s. 74) resonemang utgår hon från en kommunikations-, diskurs- och 

deliberationsteori som framför allt kopplas samman med sociologen och filosofen Jürgen 

Habermas. Enligt hans teorier kan lärande förklaras som ”[…]en kommunikativ process där 

begrepp som ömsesidighet, argumentation, delaktighet och samförstånd står i fokus.”( Fritzén, 

s. 74) Det är också möjligt utifrån hans teorier att minimera åtskillnaden av ämnes- och 

demokratisk kompetens menar Fritzén (2003, s. 74). Samtidigt lyfter hon fram neoliberala 

utvärderingsvindar som hon anser blåser och de normer som hon säger gäller för 

internationella utvärderingar. Hon menar att utvärderingarna särskiljer de båda uppdragen 

eftersom de ofta genomförs separat skilda från varandra. Hon understryker att så länge denna 

åtskillnad görs finns risken för att de båda uppdragen blir varandras motsats. Återigen 

framträder intresset för lärares erfarenheter av arbetet med elevinflytande och delaktighet då 

de båda uppdragen enligt forskning kan ses både som en helhet och som varandras 

förutsättning samtidigt som de hålls isär i ett motsatsförhållande som konstrueras i en 

dominerande utvärderingskontext (Aspelin & Persson, 2011, s. 25-37; Bengtsson & 

Berndtsson, 2015, s. 30; Fritzén, 2003, s. 74; Tammi, 2013, s. 73; Wahlström, 2009, s. 181). 

Rörelsen mellan lärares båda uppdrag och forskningens helhetssyn är av intresse i 

föreliggande studie. Den kan förstås som bidrag till lärares liv- och vardagsvärld samt de 

livvärldsliga sammanhang som Bengtsson (2005, s. 48) menar är nödvändiga för att, som i 

den här studien, lärares erfarenheter ska bli begripliga. Även deras egna 

erfarenhetsbeskrivningar av de båda uppdragen och den innebörd de lägger i dem blir här 

relevanta. Forskningsöversikten gör så här långt synligt lärares komplexa uppdrag och vikten 

av att betrakta dem som en helhet, då helhetssynen är av betydelse för elevers lärande. Därtill 

kommer nu forskning som belyser elevinflytandets och delaktighetens betydelse för lärandet. 
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Selberg (1999, s. 145-146) beskriver utifrån sin etnografiska studie, en lärprocess där eleverna 

har inflytande i sitt lärande. Hon studerar elevernas inflytande i olika lärandeaktiviteter i 

skolan. Studiens resultat visar att i jämförelse med de nationella målen i läroplanen når de 

elever som har mer inflytande i sin lärprocess också en högre kvalitét i lärandet. Ökat 

elevinflytande i skolarbetet visar på ett mer aktivt lärande som ger både en djupare och 

bredare kunskap, enligt Selberg (1999, s. 145-146). Hennes slutsats är att elever med mer 

erfarenhet av inflytande bättre ”[…] klarar av att göra ett eget val, söka information på olika 

sätt, lära av varandra, diskutera innehåll och hur man når kunskap, samarbeta och ta ställning 

till undervisningsstoffet.” (Selberg, 1999, s. 145) Resultatet är jämförbart med Hopkins (2008, 

s. 397-399) studie som visar att elevernas röst och aktiva engagemang i att utforma sin 

pedagogiska vardag hänger nära samman med deras framgång. Studien visar på 

klassrumsförhållanden som behöver uppfyllas för att eleverna ska nå framgång och som 

Hopkins (2008, s. 397-399) menar även får stöd i tidigare forskning. Aktiviteterna i 

klassrummet behöver kräva deltagande från eleverna, att läraren pratar i lämplig mängd, 

ställer rimliga sociala krav, ger möjligheter till utmaningar och erbjuder en rättvis, positiv och 

trygg verksamhet som fokuserar på lärande och på att nå eleven. En annan studie av Hopkins 

(2010, s. 51) visar att för effektivt lärande så krävs att läraren respekterar eleven som individ, 

berömmer framsteg, är rättvis och tar tydligt ansvar. Läraren ska ge det stöd eleven behöver 

och gärna erbjuda praktiskt arbete, grupparbete och diskussioner (Hopkins, 2010, s. 51).  

Lärare som aktörer i komplexa uppdrag och i skapandet av elevinflytande och 

delaktighet 

Lärare behöver ha ”[…]ett helhetstänkande på skolan, som inser att mänskliga relationer, 

kunskap, fostran och omsorg är sammanvävda fenomen och inte kan separeras […]” (Aspelin, 

2015, s. 10) Både Aspelin (2001, s. 31) och Frelin (2012, s. 111) betonar det komplexa i 

lärares arbete med att bygga relationer och båda understryker att det är en pågående process 

som sker parallellt med undervisning och elevers lärande. Det är inte nog med det, Frelin 

(2012, s. 114-115) belyser vidare i ett relationellt ljus lärares olika komplexa uppdrag. 

Meningskomplexitet innebär enligt Frelin (2012, s. 115) skillnaden mellan det läraren har 

tänkt undervisa i, på vilket sätt det utfaller och vilken mening det får för eleven. 

Innehållskomplexitet är när olika innehåll relaterar till varandra och samspelar på sätt som blir 

betydelsefulla. Syfteskomplexitet är när olika syften med undervisningen samverkar eller 

kolliderar. Frelin (2012, s. 115) kopplar syfteskomplexitet till lärares tolkningar av 

styrdokument och att det kan finnas motsättningar i de styrande dokumenten, vilket läraren 

ska förhålla sig till och hantera. 

I Bergström och Holms (2005, s.144-149) studie betonas lärare som viktiga aktörer i 

skapandet av elevinflytande och delaktighet. Studien visar att elevers möjligheter att välja är 

viktigt. För att eleverna ska kunna överväga olika val och dess konsekvenser ligger det ett 

stort ansvar hos lärarna. De behöver kunna ge information på sådana sätt att det blir möjligt 

för eleverna att välja. Det behöver skapas dialog och ömsesidig tillit lärare och elev emellan. 

Det kan även behöva göras organisatoriska förändringar för att eleverna ska få större 

handlingsutrymme och därmed ökade möjligheter till delaktighet. Lärarna blir i de här 

sammanhangen aktörer av stor betydelse. I Bergström och Holms (2005, s. 146) studie uttalas 
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elevernas förväntningar i fråga om delaktighet, vilka är ”[...]att få vara med, att bli 

informerad, att bli sedd i möten både med kamrater och vuxna och att bli mer jämlik i 

förhållande till vuxna och att få påverka.” (Bergström & Holm, 2005, s. 146) Även här blir 

lärarna som aktörer viktiga för att skapa förutsättningar för delaktighet och kunna leva upp till 

förväntningarna. Hinder för delaktighet enligt Bergström och Holm (2005, s. 146-147) är då 

organisationen inte anpassas utan begränsar och när mötet mellan lärare och elev inte bygger 

på ömsesidig tillit. Detsamma gäller när lärare och innehåll är ”[...]av den karaktären att de 

[eleverna] hela tiden mötte en för dem främmande värld, ett främmande språk och kunskap 

som de inte såg som relevant för sina liv nu eller användbar i framtiden.” (Bergström & 

Holm, 2005, s. 146-147) 

Vidare till forskningsöversiktens andra tema som lyfter fram studier där lärares sätt att se på 

och val av lärandeformer betonas som viktiga, för vad som gestaltar sig i undervisning och 

vilka konsekvenser det kan leda till för eleverna (Claesson, 2009, s. 18-19; Carlgren, 2005, s. 

17-23; Höstfält, 2015, s.113; Vinterek, 2006, s. 11; Österlind, 2005, s.122-125). Lärares syn 

på och arbete med bedömning ses också som en del av den hela lärandekontexten och 

kommer därför i översiktens andra tema att lyfta fram vad forskning säger om det (Black et 

al., 2011, s. 461-464; Hattie & Timberley, 2007, s. 86; Jönsson, 2011, s. 218; Jönsson, 2013, 

s. 13-20; Lundahl, 2011, s. 72-75; Rinne, 2015, s. 80). Både lärandeformer i undervisning och 

bedömning av elevers lärande behöver här, utifrån föreliggande studies riktade intresse mot 

elevinflytande och delaktighet samt utvecklingssamtal, ses i relation till lärares arbete med 

det. 

 

Lärandeformer och betydelse av bedömning  

I den lärandeform som vi kan kalla elevaktivt lärandeperspektiv kan elevinflytande och 

delaktighet ses som särskilt centralt liksom att det under lång tid har varit inslag i lärares 

vardagliga arbete. Carlgren (2005, s. 12) gör en historisk sammanfattning av individuellt 

organiserat skolarbete. Det som i vardagligt tal i skolan benämns som elevers eget arbete, 

vilket startade på 1980-talet och spred sig under 1990-talet. I dag kan det placeras i skolan 

som elevaktivt lärande och förstås i relation till dagens läroplan och skolans samt samhällets 

neoliberala utveckling.  

Idéer om elevcentrerad undervisning kan enligt Eriksson (2005, s. 163) spåras ända tillbaka 

till 1900-talets början och progressivismen, vars synsätt utgår från det enskilda barnet, dess 

frihet och ansvar för optimal utveckling. Främsta syftet vid introduktion av eget arbete var att 

elever skulle träna att ta ansvar för sitt skolarbete och sin inlärning samt bli delaktiga. Eget 

arbete skulle ge möjligheter till att individualisera undervisningen (Carlgren, 2005, s. 15). 

Vinterek (2006, s. 11) sammanfattar forskning om elevers individualiserade skolarbete som 

hon i likhet med Carlgren (2005, s. 17-23) menar kännetecknas av att eleverna förväntas ta ett 

stort individuellt ansvar och därmed ges möjlighet till ett ökat inflytande. Med det här 

arbetssättet löste skolan en del av de problem den tidigare stått inför t.ex. att kunna 

individanpassa för elever, vilka då fick möjlighet att arbeta i sin egen takt. Samtidigt som 
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skolan löste några problem så dök nya upp t.ex. elevers svårigheter att planera, att fullfölja 

sina planeringar och att kunna ta ansvar för sin inlärning, vilket t.ex. innebär att ha kännedom 

om vad man kan och vad man behöver träna mera på (Carlgren, 2005, s. 17-23).  

Forskning visar att det finns aspekter som ter sig problematiska i förhållande till elevaktiva 

lärandeformer. Enligt Höstfält (2015, s.113) och Österlind, (2005, s.122-125) är elevers olika 

förutsättningar att ta ansvar problematiskt. De olika förutsättningarna kan bero på elevers 

olika sociala och kulturella bakgrund eller olika prestationsnivå. De olika förutsättningarna 

bidrar enligt deras studier till ökad eller minskad motivation för skolarbetet. Ytterligare en 

aspekt är elevers lärandemiljö. Enligt Vinterek, (2006, s. 11) riskerar den individualiserade 

arbetsformen att minska elevers engagemang som en följd av rörligare arbetsmiljö, högre 

ljudnivå, mera avbrott av olika slag och mer okoncentration hos elever. Hon menar med stöd i 

forskning att den förändrade undervisningsmiljön”[…]begränsar elevers möjligheter att nå 

djupare förståelse och en optimal kunskapsutveckling.” (Vinterek, 2006, s. 11-12). Hennes 

resultat visar på ett samband mellan elevers ökade individualiserade skolarbete och lägre 

studieresultat. Det kan då ställas mot Selbergs (1999, s. 145-146) forskningsresultat som visar 

att de elever som har ett ökat inflytande i sin lärprocess också når en högre kvalitét i sitt 

lärande. Resultatet kan även ställas mot Skolinspektionens (2014, s. 15) granskning där lärar- 

och elevröster uttalar inflytande och delaktighet som en faktor som ökar elevers motivation. 

Utifrån de olika forskningsresultaten är det av intresse att återigen vända blicken mot 

föreliggande studie och lärares erfarenheter av elevinflytande och delaktighet. Vad har deras 

erfarenheter i relation till elevers ökade eller minskade engagemang och motivation att säga 

oss? 

Bedömning kan ses som en del av elevers lärande och där lärare är centrala aktörer som 

bedömare och betygsättare. Formativ bedömning är den bedömningsform som ett flertal 

forskare förespråkar (Black et al., 2011, s. 461-464; Hattie & Timberley, 2007, s. 86; Jönsson, 

2011, s. 217-218; Jönsson, 2013, s. 13-20; Lundahl, 2011, s. 85). Det är den bedömningsform 

som huvudsakligen bygger på att elever har inflytande över och är delaktiga i sin lärande- och 

bedömningsprocess. Lundahl (2011, s. 85) betonar tre ledord för den formativa bedömningen, 

synlighet, delaktighet och ansvar. Han säger att ”[f]örutsättningarna för lärande och 

socialisering är att elevernas kunskaper blir synliga, att skolans mål blir synliga för eleverna, 

att läraren och eleverna är mer delaktiga i klassrumsinteraktionen och att läraren och eleverna 

tar ansvar i lärandeprocesserna.” (Lundahl, 2011, s. 85) Det blir då lärares ansvar att 

iscensätta förutsättningar för denna synlighet och delaktighet samt att ge elever möjlighet till 

ansvar, vilket kan ske bl.a. genom dialog. Black och Wiliam (2001, s. 8) beskriver den 

formativa dialogen mellan lärare och elev och säger att den”[…]should be thoughtful, 

reflective, focused to evoke and explore understanding, and conducted so that all pupils have 

an opportunity to think and to express their ideas.” (Black & Wiliam, 2001, s. 8) 

Trots att det är formativ bedömning som lyfts fram av flera forskare så är det ofta i dagens 

neoliberala skolkontext som den summativa efterfrågas. Summativ bedömning beskriver 

Lundahl (2011, s. 11) som den bedömning som sammanfattar elevers resultat t.ex. efter ett 

avslutat arbetsområde. Han poängterar att de båda bedömningsformerna inte behöver stå i 

motsats till varandra utan kan istället vara möjliga att hantera tillsammans, utifrån formernas 
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olika syften (Lundahl, 2011, s. 26). Ett betyg som är summativt kan fungera som en formativ 

återkoppling d.v.s. som information om var eleven befinner sig och är på väg i förhållande till 

att nå målen (Black et al., 2011, s. 461-464; Hattie & Timberley, 2007, s. 86; Hodgen & 

Wiliam, 2011, s. 12; Lundahl, 2011, s. 59). Dock menar Lundahl (2011, s. 40) att det finns en 

internationell trend att använda elevresultat som måttstock för skolornas resultat och då är det 

som sagt mestadels den summativa bedömningen som efterfrågas. Den används för att mäta 

och jämföra skolors resultat som en del i konkurrensen skolor och länder emellan. Det här 

lyfter Lundahl (2011, s. 40) fram som problematiskt då han menar att den formativa 

bedömningen inte blir lika efterfrågad.  

Lärares aktörskap i elevers lärande och bedömning  

Claesson (2009, s. 85-87) har i en studie med livsvärldsansats studerat lärares hållning. 

Hennes studie är av intresse då lärares aktörskap i elevers lärande står i fokus. Hon beskriver 

begreppet som på det sätt lärare förhåller sig till och är involverad i olika situationer i t.ex. 

klassrummet. Läraren förhåller sig till både sin planering av undervisningen, utmanande 

möten ansikte mot ansikte med eleverna och till oförutsedda händelser. Skillnaden mellan 

hållning och att förhålla sig är att hållning anger att det också handlar om något kroppsligt 

d.v.s. kroppshållningen. Claessons (2009, s. 71) ger kroppsspråket en betydande roll i lärarens 

möte med eleverna. 

Claessons (2009, s. 85-87) studie visar att lärare befinner sig i ett spänningsfält mellan tre 

olika hållningar, person, innehåll och struktur. De kommer dels att beskrivas här, dels 

användas i analysen i föreliggande studies observerade utvecklingssamtal. Hållningarna är i 

lärares vardagliga arbete och sammanhang inte åtskilda. De både överlappar och kompletterar 

varandra och fungerar även som figur och bakgrund åt varandra med skiftande positioner. 

Person innebär i lärarens hållning att vara intresserad av eleverna som personer, att vara 

nyfiken, finnas till hand och vara närvarande. Detta är i linje med vad flera forskare betonar 

som förutsättningar för att skapa relationer, inflytande och delaktighet (Aspelin & Persson, 

2011, s. 20; Elvstrand, 2009, s. 240; Frelin, 2012, s. 48-66; Lilja, 2013, s. 84). Lärarens 

hållning i relation till innehåll handlar om intresset för ämnet och idén om att lärarens sätt att 

presentera det kan väcka elevernas intresse och inspirera till deras lärande. Struktur lyfter 

Claesson (2009, s. 86) fram som ett som-seende och ”[...]är det som brukar kallas lärarens 

tysta yrkeskunskap, d.v.s. något som finns men som tidigare inte satts ord på.” (Claesson 

2009, s. 86) Hon beskriver vidare att som-seendet befinner sig i mellanrummet mellan läraren 

och eleven oberoende av undervisningsinnehållet. Detta kan ses var överensstämmande med 

det mellanmänskliga fältet som flera relationsforskare lyfter fram i idén om främjande 

relationsarbete (Aspelin, 2015, s. 56; Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Elvstrand, 2009, s. 240; 

Frelin, 2012, s. 48-66; Lilja, 2013, s. 84). 

I fråga om bedömning och lärares aktörskap är det väsentligt att de i sin 

undervisningsskicklighet har det Lundahl (2011, s. 72-73) kallar bedömningskompetens. Den 

innebär att lärare förstår pedagogisk bedömning som ett sätt att få syn på elevers kunskaper, 

förmågor och färdigheter samt att lärare ser bedömningen som en viktig uppgift i sitt arbete 

med elevers lärande (Lundahl, 2011, s. 72-73). Lärare ska enligt styrdokumenten (Skollagen, 

2010:800; Skolverket 2011, s 18-19) kontinuerligt informera elever om deras 
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kunskapsutveckling, i förhållande till skolans kunskapsmål och kunskapskrav. Det kräver att 

lärare måste ”[...]förklara och motivera sin bedömning för elever, vilket medför att eleverna 

involveras i bedömningsarbetet.” (Rinne, 2015, s. 77) Då förutsätter det att lärare har det 

Lundahl (2011, s. 72-73) kallar bedömningskompetens. 

Lärare är som ovanstående visar inte bara viktiga aktörer i bedömning utan också i val av 

lärandeformer. Därtill kommer att läraren inte är en ensam aktör, utan i relation till andra. 

Relationen lärare och elever emellan är en viktig förutsättning för elevers lärande (Aspelin & 

Persson, 2011, s. 20; Frelin, 2012, s. 48-66; Lilja, 2013, s. 84; Lilja, 2015, s. 37; Ljungberg, 

2016, s. 230; Åkerström, 2014, s. 97-98). Inte nog med det, relationen har också en betydande 

roll för elevers inflytande och delaktighet samt deras identitetsutveckling (Aspelin, 2015, s. 

56; Aspelin & Persson 2011, s. 42; Bergström & Holm, 2005, s. 6; Elvstrand, 2009, s. 240; 

Frelin, 2012, s. 109; Johnson, 2003, s.14-16; Ljungberg, 2016, s. 139). Därför fortsätter 

forskningsöversikten med ett tredje tema där relationer lärare och elever emellan står i fokus. 

Relationen och dess betydelse behöver här, utifrån föreliggande studies inriktning betraktas i 

skenet av lärares arbete med utvecklingssamtal, hur de utformas och hur elevers inflytande 

och delaktighet iscensätts i dem samt hur läroplanens mål kan förverkligas. 

 

Relationers betydelse för elevers lärande, elevinflytande och delaktighet samt 

identitetsutveckling 

Utöver helhetssynen på lärandet och rörelsen mellan lärares båda uppdrag som tidigare 

nämndes, betonar aktuell relationsforskning relationens betydelse för elevers lärande (Aspelin 

& Persson, 2011, s. 20; Frelin, 2012, s. 48-66; Lilja, 2013, s. 84; Lilja, 2015, s. 37; Ljungberg, 

2016, s. 230). I föreliggande studie som är inspirerad av ett livsvärldsperspektiv blir det av 

vikt att i en relationell kontext lyfta fram det centrala begreppet intersubjektivitet. Andrén 

(2011, s. 161-162) förklarar begreppet med stöd i Schütz teorier om världen som social. I den 

sociala världen är närhet och distans i relationer av betydelse liksom att ha en ansikte-mot-

ansikte relation. En sådan relation bygger på att den är ömsesidig och att personerna i den 

framträder för varandra som de unika personer de är (Andrén, 2011, s. 161-162; Aspelin, 

2015, s. 56; Aspelin & Persson, 2011, s. 20). I Schütz tolkning föds människan [...] in i en 

intersubjektiv värld där vardagslivet redan från början är en värld av mening för oss.” 

(Claesson, 2004, s. 23) 

Enligt Aspelin och Persson (2011, s. 20, 67) är det i relationer som människor lär sig, växer 

och utvecklas. De lyfter med utgångspunkt i teoretiker som Gregen, Biesta och Buber fram 

Gregens sätt att se på människan som existerande i relationer, inte inom människan utan i 

relationer med andra. De lyfter också fram en central fråga för Biesta, frågan om var subjektet 

blir till. Biesta ”[…] utgår ifrån föreställningen att det finns ett mellanrum […] mellan lärare 

och elev och att detta är en förutsättning för kommunikation och därmed för att utbildning ska 

äga rum.” (Aspelin & Persson, 2011, s. 82) Lilja (2011, s. 129) menar utifrån ett 

fenomenologiskt sätt att se, att ”[…] kommunikation kommer till stånd genom att man låter 
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sin förståelse av den andres livsvärld få komma till uttryck i den egna livsvärlden.”(Lilja, 

2011, s. 129) 

Relationer har inte bara betydelse för elevers lärande utan också för elevers inflytande och 

delaktighet. Bergström och Holm (2005, s. 6) liksom Frelin (2012, s. 109) betonar vikten av 

meningsfullhet i relationerna De menar att delaktighet skapas genom att få vara med 

(deltagande) och att ges möjligheter till att ha inflytande. Elvstrand (2009, s. 240) visar i sin 

studie möjligheter till delaktighet och menar att det till stor del bygger på relationer och på 

kvaliteten i dem. Det betonar också Ljungberg (2016, s. 139) och lägger till att det är läraren 

som ansvarar för kvalitén. De vill båda mena att relationer har betydelse för elevers 

upplevelser av delaktighet. Elvstrand (2009, s. 240) lyfter fram vikten av att relationer präglas 

av ömsesidigt förtroende och beskriver dem som ”[…] att skapa band mellan barn och vuxna, 

lära känna sin lärare och att ha någon som lyssnar och finns för en.” (Elvstrand, 2009, s. 240) 

Ljungberg (2016, s. 139) betonar i sin studie med hänvisning till de lärare som hon studerar 

att ”[u]tifrån mångåriga erfarenheter vittnar lärarna om lärare-elevrelationens betydelse för 

elevernas inflytande och deltagande i stunden – ett pedagogiskt möte där det unika barnet kan 

tala med sin egen röst.” (Ljungberg, 2016, s. 206) 

Enligt en studie av Åkerström (2014, s. 97-98) med en explorativ ansats och med en mixad 

metoddesign, undersöks unga människors (13-19 år) erfarenheter av inflytande i skolan. Att 

studien har en explorativ ansats innebär att den förklarar händelseförlopp och relationer 

mellan olika fenomen. I studien lyfts kommunikation och kommunikativa färdigheter fram 

som centralt för ungdomars delaktighet i skolan. Resultatet visar att stödjande relationer är 

viktiga och att de unga vill ha vuxnas stöd i att ta eget ansvar. Det är inte bara stödjande 

relationer som efterfrågas av de unga utan även dimensioner som inkluderar det sociala, 

lärande och beslutsfattande. Dessa dimensioner är nära kopplade till varandra och till 

ungdomarnas deltagande. Studien visar att man därför behöver uppmärksamma alla 

dimensionerna samtidigt. Studien visar också att såväl ungdomar som vuxna i skolan behöver 

utbildning för att öka sin kommunikativa kompetens så att kommunikationen inkluderar, inte 

havererar och försätter de unga i utsatta situationer. Åkerström (2014, s. 97-98) betonar 

relationers betydelse för elevernas delaktighet och säger att den behöver präglas av att de 

vuxna i skolan är stödjande. Den stödjande funktionen vill jag också mena blir synlig i flera 

andra studier så som t.ex. att förhandla förtroende, att bry sig om, att lyssna, sätta gränser och 

kompromissa (Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Elvstrand, 2009, s. 240; Frelin, 2012, s. 48-66; 

Lilja, 2013, s. 84). 

Relationer har inte betydelse enbart för elevers lärande och för elevinflytande och delaktighet 

utan de är även av vikt för elevers identitetsutveckling. Aspelin och Persson (2011, s. 42) 

hänvisar till tidigare forskning och betonar ”[s]ociala relationer och dess betydelse för elevers 

framgång i skolan, för lärares profession och för elevers identitetsutveckling [...]” (Aspelin & 

Persson 2011, s. 42). Aspelin (2015, s. 56) menar dock att de mellanmänskliga relationerna 

har förbisetts i forskningen d.v.s. det personliga mötet som sker mellan dig och mig, där mötet 

sker mellan oss som unika personer i en direkt närvaro till varandra. Det är också denna 

relation som, enligt von Wright är den självklara utgångspunkten för att förstå oss själva 

(Skolverket, 2002, s. 12). 
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Det är inte bara sociala och mellanmänskliga relationer som har betydelse för elevers 

identitetsutveckling utan också deras självkänsla och självförtroende. Självkänsla handlar om 

hur elever värderar sig själva och hur de känslomässigt förhåller sig till sig själva. Det handlar 

också om att de känner tillit till sig själv och värderar vad eller hur de är. Självkänsla behöver 

ses utifrån två olika sätt, emotionellt baserade och kompetensbaserade eller också uttryckt 

som inre och yttre. Den inre självkänslan definierar Johnson (2003, s. 44) som ”[...] 

individens ovillkorliga gillande av sig själv och den inbegriper självrespekt samt en inre 

trygghet och tillit.” (Johnson, 2003, s.44) Den yttre självkänslan är förvärvad och 

sammankopplad med omgivningens respons på individens handlingar. En elev med hög yttre 

självkänsla kan exempelvis kännetecknas av att alltid vilja göra sitt bästa, att vara ansvarsfull 

och att ställa höga krav på sig själv. Självförtroende som är mer frekvent använt i vardagligt 

tal, men som ofta egentligen åsyftar självkänsla, är kopplat till vad vi gör och därmed 

situationsbundet. Självförtroende kan därför variera beroende på i vilka situationer eleven är 

och hur väl han eller hon upplever sig behärskar dem. Självförtroende och självkänsla 

påverkar varandra bl.a. på det sätt att en god självkänsla oftast leder till ett bättre och stabilare 

självförtroende (Johnson, 2003, s.16, 44). 

Lärare som aktörer i relationsskapande arbete, i arbete med elevinflytande och 

delaktighet samt i identitetsutvecklande arbete 

Mot bakgrund av en fördjupad förståelse av relationers betydelse för elevers lärande, 

elevinflytande och delaktighet samt identitetsutveckling blir det samtidigt av vikt att rikta 

blicken mot lärares relationsarbete. Vad lyfter forskningen fram som centralt? Hur ska 

föreliggande studies intresse för lärares erfarenhet av elevinflytande och delaktighet förstås i 

förhållande till lärares relationsarbete? 

I sociala- och mellanmänskliga relationer mellan lärare och elever krävs att lärare har 

relationskompetens. Den innebär att de först behöver ha insikt om skillnaderna mellan de 

båda relationsformerna och därefter förstå vad som krävs för att hantera de båda. Arbetet med 

sociala relationer är inriktat mot lärares relationsbyggande utifrån utbildningens explicita 

syfte (Aspelin, 2015, s. 56). Arbetet sker som Aspelin (2015, s. 56) uttrycker det ”från 

utsidan” av relationerna och kännetecknas av ”[...] hur man hanterar konflikter, främjar 

effektiva kommunikationsmönster och stärker elevers självkänsla.” (Aspelin, 2015, s. 56) Det 

relationsarbetet formas av det institutionella sammanhanget och det är också där som Frelins 

(2012, s. 48-66) relationella förutsättningar i lärares relationsarbete kan placeras. 

Förutsättningarna som hon lyfter fram är förtroende, medmänsklighet och omtanke om 

elevens självbild. Hon betonar också förhandling som ett centralt begrepp i lärares arbete med 

relationer. Hennes studie visar att förtroende förhandlas och skapas bl.a. genom välvilja och 

begriplighet. Medmänsklighet förhandlas genom t.ex. erkännande och rimliga krav. Omtanke 

förhandlas genom elevernas försöksvilja och förtroendekapital. Försöksvilja beskriver Frelin 

(2012, s. 64) som ”[…] inte så farligt att försöka och misslyckas.” (Frelin, 2012, s. 64) 

Förtroendekapital beskriver hon som en jag kan-känsla hos eleven. Lärares arbete med 

mellanmänskliga relationer handlar egentligen inte om arbete utan om att läraren existerar 

med eleven. Det mellanmänskliga mötet innebär med Aspelins (2015, s. 57) uttryck att möta 

eleven ”från insidan”, vilket innebär att ”[l]ärarens agerande sker utan förutfattade meningar 
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om vem eleven och läraren är eller vad som ska hända dem emellan[...] eleven bekräftas i sin 

nuvarande belägenhet[...][i][e]tt personligt och autentiskt möte [...].” Aspelin (2015, s. 57) 

Lilja (2013, s. 84) undersöker i sin kvalitativa studie med livsvärldsfenomenologisk ansats, 

förtroendefulla relationer mellan lärare och elever och hur de visar sig i grundskolan, liksom 

vad dessa relationer innebär för lärarna, eleverna och lärandet. I hennes studie visar sig fyra 

dimensioner, vilka alla behövs för att skapa förtroendefulla relationer. Två dimensioner är där 

de förtroendefulla relationerna fördjupas och två dimensioner är där relationerna prövas. I alla 

fyra dimensionerna kan relationerna bekräftas. I de två första dimensionerna handlar det om 

att läraren bryr sig om och att lyssna. Att bry sig om innebär t.ex. att läraren tror på elevens 

förmåga och vilja samt ger eleven möjlighet att lyckas. I dimensionen att lyssna kan det 

handla om att läraren reder ut och har förmåga att se bortom det som eleven berättar. I de två 

andra dimensionerna handlar det om att sätta gränser och möta motstånd. Gränssättningen 

kan visa sig som tillrättavisningar, att en handling får konsekvenser eller att avvika från 

planeringen. Den sista dimensionen som handlar om att möta motstånd kan vara att t.ex. 

erbjuda eleven en kompromiss (Lilja, 2013, s. 82-84). Hennes resultat visar vidare att 

förtroendefulla relationer kännetecknas av att elevens behov, önskemål och känslor blir 

synliga och att läraren bemöter hela eleven. Resultatet visar också att när läraren bryr sig om 

och ger utrymme för elevens känslor och behov undanröjs oro och eleven kan koncentrera sig 

mera på sina arbetsuppgifter. Dimensionernas innehåll kan som jag ser det jämföras med de 

relationella förutsättningar som Frelin (2012, s. 64) lyfter fram d.v.s. förtroende, 

medmänsklighet och omtanke om elevens självbild. I likhet med Liljas (2013, s. 84) och 

Frelins (2012, s. 64) studier betonar såväl Aspelin och Persson, (2011, s. 20) som Hopkins 

(2010, s. 52) och Marsh (2012, s. 162) vikten av förtroende i relationen mellan lärare och elev 

samt att läraren har en”[…] ‘relationship-driven’ approach to teaching […].” (Marsh, 2012, s. 

163) 

Ljungblads (2016, s. 139) studie tar utgångspunkt i en mikroetnografisk ansats och i FN:s 

konvention om barnets rättigheter. Hon undersöker barns möjligheter och hinder att delta i 

demokratiska utbildningsrelationer. Hennes urval av lärare kan sägas ha den relationship-

driven approach som Marsh (2012, s. 163) lyfter fram i sin studie. Ljungblad (2016, s. 139) 

observerar fyra lärare i det hon benämner situerad undervisning och intervjuar därefter dem. 

Lärarna uttrycker då så som Ljungblad (2016, s. 139) tolkar det två väsentliga aspekter i fråga 

om elev-lärarrelationer. Den ena aspekten är lärarens ansvar för relationsprocessen och dess 

kvalité. Den andra aspekten är det pedagogiska ansvar som läraren har för 

undervisningsrelationen d.v.s. inte en privat relation utan en relation som är mellan läraren 

och eleven i ett här och nu-perspektiv i undervisningen (Ljungblad, 2016, s. 139).  

Gemensamt för flertalet studier (Aspelin, 2015, s. 56; Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Frelin, 

2012, s. 48-66; Hopkins 2008, s. 398; Hopkins, 2010, s. 52; Lilja, 2013, s. 84; Ljungblad, 

2016, s. 230; Marsh, 2012, s. 162-163) är att de betonar relationen som viktig för elevens 

växande och lärande men också för elevinflytande och delaktighet (Bergström & Holm, 2005, 

s. 6; Elvstrand, 2009, s. 240; Frelin, 2012, s. 109; Åkerström, 2014, s. 97-98). Det som 

framför allt syns i studierna är att relationen behöver bygga på ömsesidighet och förtroende 

samt upplevas meningsfull och stödjande. Aspelin och Persson (2011, s. 19) säger att 
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”[g]enom förtroende för läraren motiveras eleven att ta ansvar för sitt lärande och för sin 

sociala utveckling.” (Aspelin & Persson, 2011, s. 19) 

Det fjärde temat i forskningsöversikten innehåller studier som riktar sitt forskningsintresse 

mot utvecklingssamtal, hur de utformas, vad de innehåller och vad som påverkar i samtalen 

(Granath, 2008, s. 83-110; Hofvendahl, 2006, s. 97-98, 161-164, 221-223; Höstfält, 2015, s. 

18; Pihlgren, 2011, s. 103; Tholander & Norrby, 2008, s. 65). Det avslutande temat belyser 

därmed tidigare forskning om densamma arena som föreliggande studie riktar sitt intresse 

mot. 

 

Utvecklingssamtalet, en möjlig arena för elevinflytande och delaktighet 

För att fördjupa förståelsen för lärares erfarenheter av elevinflytande och delaktighet i 

utvecklingssamtal blir det av vikt att i det här fjärde och sista temat lyfta fram forskning som 

studerat hur samtalen utformas och vad de innehåller samt vilken roll läraren har i 

sammanhanget. Intentionen är att öka förståelsen för såväl strukturella ramar och innehåll som 

lärares aktörskap på den arena där fenomenet elevinflytande och delaktighet studeras. Ökad 

kunskap om och fördjupad förståelse gällande ramar och innehåll vill jag mena ger 

möjligheter att diskutera och problematisera elevers inflytande och delaktighet utifrån lärares 

egna erfarenhetsbeskrivningar. Då antagandet är att lärarnas erfarenheter har betydelse för hur 

de utformar utvecklingssamtal och hur de arbetar med elevers inflytande och delaktighet för 

att bidra till elevers lärande.  

Enskilda samtal mellan lärare, elev och förälder uppkom i och med efterkrigstidens 

förändrade syn på barn som formbara och beroende av såväl hemmamiljö som skolmiljö för 

deras lärande. Samtalet benämndes länge kvartssamtal och hade som främsta syfte att 

redovisa och rapportera elevens studieresultat till föräldrarna. Det var inte obligatoriskt för 

eleven att närvara vid samtalet. Utvecklingssamtalet introducerades i och med införandet av 

Lpo 94 och syftet med det blir ett annat liksom att elevens närvaro blir obligatorisk. Samtalen 

förväntas vara framtidsinriktade, jämbördiga och dialogiskt trepartssamtal mellan elev, lärare 

och förälder (Hofvendahl, 2006, s. 5). Enligt Skolverket (2013, s. 10) ska utvecklingssamtal i 

dag genomföras minst en gång per termin. De ska vara framåtsträvande och utformas som 

jämbördiga, dialogiska trepartssamtal. Samtalet ska ha fokus på ”[…]hur elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som 

behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 

ramen för läroplanen (Skolverket, 2013, s. 10). Läraren har ansvar för att utvecklingssamtalet 

präglas av respekt och förtroende mellan deltagarna. Liksom att visa tilltro till elevens vilja att 

ta ansvar och att ha inflytande över sitt skolarbete samt vara delaktig i utvecklingssamtalet 

genom att t.ex. själv värdera och beskriva sitt arbete i skolan (Skolverket, 2013, s. 13).  

Hofvendahl (2006, s. 97-98, 161-164, 221-223) studerar lärarledda utvecklingssamtal med 

fokus på hur samtalen går till och hur samtalssituationerna ser ut. Hofvendahl (2006, s. 15) 

beskriver samtalen som riskfyllda, med utgångspunkt i Goffmans begrepp ”facework”, vilket 

innebär en kommunikativ interaktion ”ansikte mot ansikte”. Denna kommunikation kan 
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förstås som ett gemensamt projekt, en social angelägenhet och ett kontinuerligt samarbete 

mellan de som deltar i samtalet. Deltagarna anstränger sig för att ingen i samtalet ska behöva 

”förlora ansiktet”, vilket innebär att man visar varandra respekt, hövlighet och undviker att 

någon blir kränkt. Han har genom sin samtalsanalys särskilt studerat hur utvecklingssamtalet 

börjar, hur man introducerar något problematiskt och hur samtalet avslutas (Hofvendahl, 

2006, s. 17-19). Hans resultat visar att i samtalets inledande fas framträder elevers nervositet 

och lärares frågor som ställs lika i alla samtalen (Hofvendahl, 2006, s. 97-98 ). När det närmar 

sig att lyfta fram problem visar resultatet att den fasen inleds med ”[…]pauser, omstarter, 

upphakningar, pausfyllnader och förmildrande bestämningar.” (Hofvendahl, 2006, s. 137) I 

den avslutande fasen av samtalet ger läraren utrymme för eleven och föräldern att ta upp 

övriga frågor, samtidigt sker frågandet på ett sådant sätt att rent praktiskt finns det inte så 

mycket tid för dessa frågor (Hofvendahl, 2006, s. 193). 

Granath (2008, s. 83-110) studerar lärarledda utvecklingssamtal med fokus på elevers 

strategier för att hantera makt i samtalen. Hon tar utgångspunkt i ett Foucault-inspirerat 

perspektiv på makt och beskriver det som maktrelationer, i likhet med ”[…]strategier som 

individer använder, när de försöker styra och kontrollera andra människors uppförande eller 

förhållningssätt.” (Granath 2008, s. 30) Hennes studie visar på de strategier eleverna använder 

för att förhålla sig till utvecklingssamtalet och dess innehåll. De visar sig i form av 

korrigeringar, genusifieringar och kommunikation. Granath (2008, s. 83) förklarar 

genusifieringar som ”[…]en förstärkning, inte en konstruktion, av normativa könspositioner.” 

(Granath, 2008, s. 83) Hennes resultat visar att eleverna använder undvikande, reserverande, 

offensiva strategier, den charmfulla, vara till lags eller att nobba-strategin. Strategierna kan 

ses i relation till den maktutövning som Bartholdsson (2008, s. 73) menar att lärare utövar och 

som beskrivs som vänlig. Hon förklarar det som förfinade styrtekniker för att leda elevernas 

socialisation i en för skolan önskad riktning. Den vänliga maktutövningen beskriver 

Bartholdsson (2008, s. 186) som ett gott lärarskap som”[…]till skillnad från ”förr”, i 

demokratisk anda och på ett omsorgsorienterat och vänligt sätt möter individuella barn ”idag”, 

i skuggan av deras föräldrar, jämnåriga barn och samhällsutvecklingen i stort.” (Bartholdsson, 

2008, s. 186) Black (2007, s. 279) poängterar i en av sina slutsatser att det behövs ett 

erkännande av maktrelationen mellan lärare- elev. Det behövs enligt henne även en insikt om 

att maktrelationen påverkar elever i deras dialog med läraren. 

Eftersom de lärare som observeras och intervjuas i föreliggande studie arbetar inom ramen för 

ett utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal anser jag det vara av betydelse att lyfta 

fram studier som behandlar den formen av utvecklingssamtal.  Höstfält (2015, s. 86-87) 

studerar både lärarledda och elevledda utvecklingssamtal, vilka båda visar på det innehåll som 

Höstfält (2015, s. 82-83) benämner resultatinriktad individualisering. Pihlgren (2011, s.103) 

precis som Tholander och Norrby (2008, s. 70) riktar sitt forskningsintresse särskilt mot 

utvecklingssamtal som utformas som elevledda.  

Höstfält (2015, s. 18) studerar i en kvalitativ studie med utgångspunkt i grundad teori vilket 

innehåll som tar form i utvecklingssamtal och hur det förstås i relation till tendenser i 

samhället. Hennes resultat visar på en resultatinriktad individualisering. Det som utmärker 

den är gemensam terminologi som lärare och elever använder i samtal om hur eleven ska 
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förbättra sina resultat. Terminologin utgår från läroplanens allmänna del, kursplaner och 

kunskapskrav. Den har till syfte att skapa ”[…]en gemensam förståelse av vad som ska 

förbättras för att sedan kunna komma överens om hur det ska gå till.”(Höstfält, 2015, s. 82-

83) I spåren av detta gemensamma språk följer elevens medansvar. Höstfält (2015, s. 84) 

menar att ”[…]elevens förbättrade resultat framstår som ett gemensamt projekt med 

medansvar som en förenande länk.” (Höstfält 2015, s. 84) I den resultatinriktade 

individualiseringen synliggörs lärandemålen d.v.s. vad som krävs av eleven och därefter 

fördelas ansvaret på flera olika nivåer. I den synliggörande fasen innebär det för eleven att 

hållas ansvarig för att visa upp sitt arbete i förhållande till gällande kravnivåer. Detta 

medansvar visar flera likheter med Tholander och Norrbys (2008, s. 70) pedagogiska 

argument som innebär att när eleven själv förklarar sin egen kunskapsnivå så förstår han eller 

hon den bättre. Innehållet i den resultatinriktade individualiseringen innebär att eleven 

planerar sitt arbete ”[…]med färdighetstränande strategier som avser att synliggöra konkreta 

och generella studietekniska färdigheter som bokläsning, läxläsning och en tydlig redovisning 

av arbetsuppgifter.” (Höstfält, 2015, s. 85) Efter det att eleven har nått färdighet att planera 

följer färdighet att vägleda, d.v.s. eleven ska utveckla en självreglerande förmåga, vilket 

ytterst innebär att eleven självständigt ska kunna följa instruktioner gällande olika 

arbetsuppgifter och arbetsområden. Färdighetsträningen sker dels genom att eleven sätter sig 

in i mål som presenteras av läraren, dels genom att eleven frågar läraren om t.ex. 

återkoppling. Efter det att eleven har tillägnat sig strategierna, att planera och att vägleda, i 

syfte att hållas ansvarig för att synliggöra sitt arbete följer en medvetandegörande fas, där 

eleven förväntas ta ansvar för att utveckla färdighetstränande strategier som att granska och 

att reflektera. Att granska innebär för eleven att kunna granska sina arbetsresultat, utveckla en 

självständig medvetenhet där självvärdering av ambitioner och förmågor ingår. Att reflektera 

innebär ”[…] en fördjupad abstraktionsnivå med medvetandegörande genom analytiska och 

problematiserande strategier.” (Höstfält, 2015, s. 86) I ljuset av detta resultat sammanfattar 

Höstfält (2015, s. 87) den resultatinriktade individualiseringen som en huvudangelägenhet för 

såväl lärare som elever i dagens skola med inriktning mot att uppnå mål och att kunna 

redovisa resultat. Höstfält (2015, s. 113) problematiserar samtidigt det ökade individuella 

ansvaret utifrån elevers olika förutsättningar att ta ansvar. Där faktorer som t.ex. social eller 

kulturell bakgrund kan påverka förutsättningarna. Det innebär i korthet att  

[e]lever med för skolprestationer gynnsam bakgrund visar sig generellt hantera eget arbete så att 

det främjar framgång i studierna medan elever som på grund av sin bakgrund känner sig mer 

främmande för skolans kultur i större utsträckning betraktar eget arbete som ett tvingande och 

kontrollerande inslag i skolpraktiken. (Höstfält 2015, s. 113) 

Pihlgren (2011, s. 102-103) studerar elevledda utvecklingssamtal och hennes studie visar att 

elevinflytandet ger förutsättningar för en högre kvalité i lärandet. Hon liknar 

utvecklingssamtalet vid ett lärande samtal och säger att samtalet kan leda ”[…]till att eleven 

själv får kontroll över sin egen kunskapsutveckling.” (Pihlgren, 2011, s. 102) Höstfält (2015, 

s. 127) betonar utifrån sin studie detsamma.  De elevledda utvecklingssamtalen innebär att 

eleven har en aktiv roll i förberedandet av innehållet i samtalet och i att genomföra det. 

Förberedelsearbetet pågår som en del i skolarbetet, veckorna före samtalet förklarar Pihlgren 

(2011, s. 103). Hon menar att elevledda utvecklingssamtal är ett verktyg för att systematiskt 

stödja eleven i att fokusera på sitt lärande och att öka elevernas inflytande och delaktighet. 
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Utvecklingssamtalen följer en dagordning och bör innehålla genomgång av skriftliga 

omdömen, utvalda skolarbeten, utvecklingsmål och sociala mål samt en utvärdering av 

samtalet. Enlig Pihlgren (2011, s. 103) visar utvärderingar av elevledda utvecklingssamtal att  

[…]elevernas kunskapsresultat förbättras, att deras förmåga att göra egenvärderingar ökar, att 

föräldrarna är mer nöjda med informationen om elevens kunskapsutveckling och med sin egen 

roll i samtalen samt att läraren anser att de använder tiden för IUP och utvecklingssamtal mer 

effektivt. (Pihlgren 2011, s. 103) 

Tholander och Norrby (2008, s. 65) hävdar att elevernas utrymme att tala i elevledda 

utvecklingssamtal visserligen ökar men menar att det ändå inte behöver innebära att samtalen 

blir mer demokratiska. Deras studie visar att den i förväg konstruerade dagordningen fungerar 

styrande och att det trots allt är så att ”[l]äraren får fortfarande sista ordet, avgör allvaret i 

olika problem och styr eleverna mot förutbestämda eftersträvansvärda svar.” (Tholander & 

Norrby, 2008, s. 65) Argumenten för utvecklingssamtal som eleverna leder själva är enligt 

Tholander och Norrby (2008, s. 70-71) det pedagogiska, det demokratiska och det 

administrativa argumentet. I det pedagogiska finns en intention att eleven ska förstå, kunna 

förklara och ha kontroll över sitt eget lärande. I det demokratiska ligger en strävan att ”[…] 

överlåta vissa traditionella läraruppgifter till eleven [och][…] avlägsna ojämlikheter, 

asymmetrier och statusskillnader.” (Tholander & Norrby, 2008, s. 71) I det administrativa 

argumentet finns möjligheter för läraren att spara tid genom att eleven till stor del sköter 

arbetet i planeringen av utvecklingssamtalet. 

I forskningsöversiktens fjärde och sista tema framträder utvecklingssamtalet som en möjlig 

arena för elevinflytande och delaktighet. Där görs eleverna mer synliga och tilldelas en ökad 

kvalité i sitt lärande (Höstfält, 2015, s. 18; Pihlgren, 2011, s. 103; Tholander & Norrby, 2008, 

s. 72). Samtidigt visar sig utvecklingssamtalet riskfyllt, som en plats för maktstrategier och 

som ett samtal som inte självklart är demokratisk (Granath, 2008, s. 83-110; Hofvendahl, 

2006, s. 97-98, 161-164, 221-223; Höstfält, 2015, s. 18; Tholander & Norrby, 2008, s. 65).  

 

Sammanfattning av forskningsöversikten 

Sammanfattningsvis är forskningsöversiktens främsta ambition att lyfta fram den komplexitet 

som omger studiens forskningsobjekt d.v.s. fenomenet elevinflytande och delaktighet. Det 

görs genom de fyra övergripande teman som presenteras i forskningsöversikten och som utgör 

bakgrunden till figuren, lärares arbete med elevers lärande.   

Första temat är lärares komplexa skolvärld inkluderat betydelsen av elevinflytandet och 

delaktighet för lärandet. Flera forskare betonar lärarens kunskaps- och demokratiuppdrag som 

varandras förutsättningar. Inte bara det utan många forskare hävdar också vikten av en 

helhetssyn på relationer, kunskap och lärande (Aspelin & Persson, 2011, s. 20, 26; Frelin, 

2012, s. 48-66, 111; Fritzén, 2003, s. 68-74; Lilja, 2013, s. 84; Lilja, 2015, s. 37; Ljungblad, 

2016, s. 230). Elevinflytande och delaktighet har sin plats i den här helheten och för elevers 

framgångsrika lärande krävs aktivt deltagande från eleverna, vilket läraren ansvarar för att 

iscensätta. (Hopkins, 2008, s. 397-399). Läraren behöver även ge för eleverna begriplig 
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information, skapa dialog som genomsyras av ömsesidig tillit lärare och elev emellan, och 

skapa ökat handlingsutrymme för eleverna, vilket kan leda till ökade möjligheter till 

inflytande och delaktighet för dem (Bergström & Holm, 2005, s.144-149). 

Andra temat är lärandeformer och betydelsen av bedömning. I temat belyses elevaktivt 

lärandeperspektiv, som i forskning framträder som en möjlighet för elevers inflytande och 

delaktighet. Samtidigt som det ter sig problematiskt då forskning visar elevers sämre kvalité i 

lärandet och minskad motivation som en följd av det, som i vardagligt tal uttrycks som elevers 

eget arbete (Claesson, 2009, s. 18-19; Carlgren, 2005, s. 17-23; Höstfält, 2015, s.113; 

Vinterek, 2006, s. 11; Österlind, 2005, s.122-125). Bedömningsforskning domineras av ett 

intresse för formativ bedömning. Det är också den bedömningsform som huvudsakligen tar 

utgångspunkt i elevers inflytande och delaktighet i bedömningsprocessen (Black et al., 2011, 

s. 461-464; Hattie & Timberley, 2007, s. 86; Jönsson, 2011, s. 217-218; Jönsson, 2013, s. 

123-128; Lundahl, 2011, s. 85). Lundahl (2011, s. 85) betonar synlighet, delaktighet och 

ansvar som hörnstenar i den formativa bedömningen. Det blir då lärarens uppgift att göra 

synligt kunskapskraven, skapa förutsättningar för eleven att vara delaktig och kunna ta ansvar.  

Det tredje temat som sammanfattas är lärares relationsarbete utifrån relationers betydelse för 

lärandet, för elevinflytande och delaktighet samt elevers identitetsutveckling. I forskning om 

relationers betydelse för elevers lärande visar flera studier att relationen behöver bygga på 

ömsesidighet och förtroende (Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Frelin, 2012, s. 48-66; Hopkins, 

2008, s. 397-399; Hopkins, 2010, s. 51; Lilja, 2013, s. 84; Ljungblad, 2016, s. 230; Marsh, 

2012, s. 162-163). Forskning visar också att relationen har betydelse för elevers inflytande 

och delaktighet och att relationens kvalité är av vikt. Relationen behöver även då bygga på 

ömsesidighet och förtroende men också upplevas som meningsfull och fungera stödjande för 

eleven (Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Bergström & Holm, 2005, s. 6; Elvstrand, 2009, s. 

240; Frelin, 2012, s. 109; Lilja, 2013, s. 84; Åkerström, 2014, s. 97-98). I relationsarbete med 

elevers identitetsutveckling behöver lärare, utöver insikt om relationers betydelse förstå 

skillnaden mellan sociala relationer och mellanmänskliga samt vikten av elevers goda 

självkänsla och självförtroende (Aspelin, 2015, s. 56-57; Johnson, 2003, s.14-16, 44).  

I forskningsöversiktens fjärde och sista tema visar sig utvecklingssamtalet som en möjlig plats 

för elevinflytande och delaktighet. I studierna framträder framför allt ett intresse riktat mot 

strukturella ramar och innehåll i samtalen (Hofvendahl, 2006, s. 97-98 och s. 137, s. 193; 

Höstfält, 2015, s. 82-83) Föreliggande studie riktar, istället intresset mot lärare och deras 

betydelse för vilken form utvecklingssamtalen antar och hur elevinflytande och delaktighet 

kan iscensättas. 

  

Syfte och frågeställning 

Studiens forskningsobjekt är fenomenet elevinflytande och delaktighet. Syftet är att bidra med 

kunskap om fenomenet och de innebörder som det tilldelas samt fördjupa förståelsen av dess 

betydelse för lärandet med särskild inriktning mot utvecklingssamtalet. För att kunna bidra 

och utveckla kunskap om fenomenet, dess innebörder och betydelse behöver lärares 
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beskrivningar av arbetet med elevinflytande och delaktighet i utvecklingssamtal studeras. Så 

också deras beskrivningar av det institutionella sammanhang där arbetet med elevinflytande 

och delaktighet tar form. Studien utgår från ett livsvärldsperspektiv och antagandet om att 

lärares erfarenheter har betydelse för hur utvecklingssamtal utformas, hur elevers inflytande 

och delaktighet gestaltas, samt hur läroplanens mål kan realiseras. Med detta som 

utgångspunkt blir en rimlig slutsats att lärares beskrivningar av sina erfarenheter av 

elevinflytande och delaktighet behöver studeras. 

En första fråga som behöver ställas för att kontextualisera lärares beskrivningar av arbetet 

med elevers inflytande och delaktighet är: vilka erfarenheter beskriver lärare att de har av 

elevinflytande och delaktighet i elevernas utvecklingssamtal och därmed närma sig en 

förståelse av de innebörder lärare tilldelar fenomenet. 

Med denna första fråga skapas en möjlighet att fördjupa förståelsen för fenomenet inflytande 

och delaktighet. Ett nästa steg blir att öppna för det institutionella sammanhang där lärares 

erfarenheter tar form. Den andra fråga som ställs är: vilka erfarenheter har lärarna, enligt 

egna beskrivningar, av faktorer som påverkar deras arbete med elevinflytande och 

delaktighet i utvecklingssamtalen. 

Med utgångspunkt i analysen av de frågor som ställts formuleras studiens tredje och 

övergripande fråga: vilka innebörder av fenomenet framträder i lärarnas beskrivningar av 

sina erfarenheter. 

Denna fråga innefattar sålunda både lärares beskrivningar av arbetet med elevers inflytande 

och delaktighet i sammanhanget utvecklingssamtal, och det institutionella sammanhang som 

inramar dessa beskrivningar. 

Utifrån syftet med studien och de frågor den ställer är det också av vikt att överväga teoretiska 

utgångspunkter och ställa frågan vilken eller vilka metoder som är lämpligast att använda. 

Som tidigare nämnts utgår studien från ett livsvärldsperspektiv och som i forskning beskriv 

som ett 

[...]integrativt perspektiv som sammanflätar annars ofta disparata utgångspunkter. Därav följer 

att liv och värld, kropp och själ, objekt och subjekt, fysiskt och psykiskt, individ och samhälle et 

cetra, inte utgör isolerade ståndpunkter. Istället utgör livsvärlden en pluralistisk och integrativ 

utgångspunkt för att förstå människor…]. (Berndtsson 2015, s. 11) 

Såväl Berndtsson (2015, s. 11-13) som Bengtsson (2005, s. 52-53) och Claesson (2011, s. 23) 

diskuterar fenomenologin som en grund för att närma sig empiri och empiriska studier. 

Bengtsson (2005, s.37) menar att en ”[l]ivsvärldsansats innebär en forskning som är inriktad 

på att studera världen i sin fulla konkretion som den visar sig för lika konkret existerande 

människor […][och att][f]orskningen måste styras av öppenhet för livsvärldens komplexitet 

och dess mångfald[…]”(Bengtsson, 2005, s. 37). Dock inte bara öppenhet utan också 

följsamhet och känslighet (Bengtsson, 2001, s. 26) I denna öppenhet, komplexitet, mångfald, 

följsamhet och känslighet syns en metodkombination av både intervjuer och observationer 

vara en framkomlig väg för att studera lärares erfarenheter av fenomenet elevinflytande och 

delaktighet. 
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4. Livsvärldsperspektiv som teoretisk utgångspunkt 

Vilket är då föreliggande studies forskningsproblem och vilka teoretiska utgångspunkter kan 

då motiveras för att göra det vetenskapligt och undersökningsbart? Problemet är hur lärare 

genom olika former av utvecklingssamtal och arbete med elevers inflytande och delaktighet 

kan bidra till elevers lärande. Lärare antar då en central aktörsroll, som de som utformar och 

styr arbetet. Därmed motiveras studiens utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv. Där öppenhet 

för den komplexa och mångsidiga värld lärarna lever i får vägleda. Livsvärldsperspektivet 

som teoretisk utgångpunkt innebär att ”[a]nsatsen är teoretisk i den meningen att den är 

systematiskt reflekterande och undersökande.” (Simon, 2009, s. 39) Ett livsvärldsperspektiv 

erbjuder att få syn på sina egna förgivettagande, ”[...] att förundras över saker som de flesta 

inte förundras över i vardagslag” (Claesson, 2011, s. 26). Det ger också forskaren möjlighet 

att låta intresset för hur fenomenet visar sig ange riktningen och därefter forma studien 

(Claesson, 2004, s. 22).  Perspektivet utgår från ett grundläggande antagande om att 

människor är sammanflätade med världen. Detta gör att livsvärlden i viss mening kan 

betraktas som oändlig och eftersom inte allt kan studeras på en och samma gång krävs någon 

form av avgränsningar (Bengtsson, 2005, s. 48-49; Claesson, 2011, s. 23). Claesson (2011, s. 

23) menar att det handlar om ”[…] att mejsla fram särskilda verktyg för varje unik studie[…]” 

(Claesson, 2011, s. 23). Jag kommer i min föreliggande analys av observationerna att använda 

begreppen intersubjektivitet och intentionalitet som analytiska verktyg.  

 

Intersubjektivitet 

För att i en studie förstå det som händer mellan människor anser Claesson (2011, s. 23) att 

intersubjektivitetsbegreppet kan användas. Intersubjektivitet kan förstås som ett möte mellan 

subjekt men inte enbart utan också som en relation”[...] där både medvetandet och den fysiska 

kroppen deltar. Världen är alltså både social och intersubjektiv, vi lever våra liv tillsammans 

med andra människor och vi lever i en gemensam värld.”(Lilja, 2011, s. 120) Denna sociala 

och intersubjektiva värld ”[...] finns i ett meningssammanhang som vi måste orientera oss i 

och tolka” (Öberg-Tuleus, 2008, s. 47) Med hänvisning till Merleau-Ponty förklarar Lilja 

(2011, s 120) att förutsättningar för att förstå varandra är mötet och kommunikationen 

människor emellan. Berndtsson (2001, s. 30-31) fördjupar mötet och kommunikationen 

genom att beskriva det som en rörelse mellan individers perspektiv och hur deras olika 

perspektiv kan sammanflätas eller utgöra öppna horisonter. De kan utmana och förskjuta 

horisonterna samt bidra till att något nytt visar sig. I en intersubjektiv betydelse kan 

kommunikation ses som att ”[v]i är i kommunikation med varandra och då går vi in och 

bekräftar och korrigerar varandra.” (Lilja, 2011, s. 120) Utvecklingssamtalet anser jag kan ses 

som en plats för intersubjektiva handlingar eftersom det förutsätter att flera människor deltar i 

handlingen, vilket Claesson (2009, s. 63-65) menar kännetecknar intersubjektiva handlingar. 

Det kan poängteras att ”[...] utöver det talade och skrivna språket [ses], den levda kroppen 

som meningsbärare. Det talade och skrivna språket är bara ett uttryck för handling. Gester, 

blickar, miner och kroppshållning är också väsentliga uttryck för den levda kroppens 
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möjligheter till intersubjektivitet.” (Claesson, 2009, s. 64) Förståelsen av begreppet 

intersubjektivitet ligger som grund för att därefter förstå begreppet intentionalitet. 

 

Intentionalitet 

”Antagandet om livsvärlden som intentional värld innebär att vi i våra handlingar i världen 

skapar mening i betydelsen att mening uppstår i mötet mellan människor och mellan 

människa och värld.” (Öberg-Tuleus, 2008, s. 100) Det stämmer väl överens med den 

innebörd Claesson (2004, s. 27) också lägger i begreppet. Hon menar att vi uppfattar världen 

runt omkring oss som meningsfull och att den visar sig som något för oss och att det där något 

har en bestämd innebörd (Claesson, 2004, s. 27: Claesson, 2011, s. 19). Med hänvisning till 

Hussels förståelse av begreppet beskriver Claesson (2011, s 19) en riktadhet, ”[...]att 

människans medvetande alltid är riktat mot något.” (Claesson, 2011, s. 19). Hon betonar en 

ömsesidig rörelse som innebär att det medvetandet riktas mot också visar sig som något. 

Intentionalitet kopplas också till den fenomenologiska terminologin den naturliga 

inställningen d.v.s. världen visar sig för oss och den har en innebörd. Det är där vi ”tenderar 

att upprepa liknande handlingar gång på gång. Det är först när något inträffar som stör eller 

bryter mönstret som människor stannar upp och kanske börjar fundera över sina handlingar  

(Claesson, 2009, s. 67).  

För att öka förståelsen och kunna studera lärarnas erfarenheter av elevinflytande och 

delaktighet i elevernas utvecklingssamtal använder jag begreppet intentionalitet och Claessons 

(2009, s. 85-87) förståelse av det. För att försöka få syn på, förstå, tolka och beskriva lärarnas 

intentionalitet i föreliggande studies observationer behöver den så långt det är möjligt göras 

konkret. Det kan utifrån ett livsvärldsperspektiv göras med hjälp av den levda kroppen och 

med hänvisning till Merleau-Ponty (Bengtsson, 2005, s. 24; Claesson, 2004, s. 40; Claesson, 

2009, s. 67; Rinne, 2014, s. 81-82). Bengtsson (2005, s. 24-25) beskriver Merleau-Pontys 

kroppsbegrepp som en sammanflätning mellan kropp och själ. I fenomenologisk terminologi 

är det begreppet - levd kropp som anger denna sammanflätade enhet. Att utgå från 

intentionalitet är att utgå från att handlingarna och dialogerna i utvecklingssamtalen är riktade 

mot något som visar sig som något för någon och som skapar mening. Samtalets olika aktörer 

kommer att agera i förhållande till varandra och omgivningen och hur de och den svarar. De 

kommer även att agera utifrån den innebörd de var och en lägger i samtalets handlingar och 

dialog. Det kan t.ex. vara att upptäcka något nytt med hjälp av en fråga. Det betyder ändå att 

det inte enbart är dialogerna såsom verbalt innehåll som är väsentliga vid observationerna 

utan också dialogernas pauser, tonfall, intonation och betoning på olika innehåll.  Även 

kroppsspråket, sittpositioner, blickar, mimik och gester kan bli betydelsebärande (Claesson, 

2004, s. 26-30; Claesson, 2009, s. 67).  
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Hermeneutik som tolkningsgrund 

Bengtsson (2005, s. 40) lyfter fram hermeneutiken som en insamlings- och bearbetningsmetod 

för att få kunskap om människors livsvärldar. Med hänvisning till Gadamer beskriver han 

”[...] den hermeneutiska förmedlingen mellan text och läsare som en dialog som medför en 

serie horisontsammansmältningar.” (Bengtsson, 2005, s. 40) När han översätter detta till 

pedagogiska insamlingsmetoder beskriver han det som forskarens möte med pedagogiska 

sammanhang, utifrån sin befintliga horisont. Genom systematiska möten menar han att 

forskarens egen värld smälter samman med den studerade världen. Det leder till att forskarens 

horisont utmanas och vidgas, vilket ger en ny horisont att ställa frågor utifrån till den 

verklighet som studeras (Bengtsson, 2005, s. 40). Enligt Gilje och Grimen, (2007, s. 175-176) 

försöker hermeneutiken klargöra vad förståelse och tolkning av meningsfulla fenomen 

innebär. Den försöker beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå fenomenen och dess 

mening. Det finns samtidigt en dubbel hermeneutik som innebär att forskaren endast har 

tillträde till tolkningar som redan är gjorda av aktörerna själva. 

Förståelse och tolkning 

En av grundidéerna inom hermeneutiken är att vår förståelse av något alltid är mot en 

bakgrund av våra förutsättningar och vår förförståelse. ”De förutsättningar vi har bestämmer 

vad som är förståeligt och vad som är oförståeligt. När vi närmar oss en text, ett visst beteende 

eller en bild som verkar oförståelig så är de alltid oförståeliga mot den bakgrund som vi själva 

har med oss in i förståelseprocessen.” (Gilje & Grimen, 2007, s. 179) Det här är i linje med 

den fenomenologiska idén om förförståelsens betydelse i betraktelsen av ett fenomen och som 

Simon (2009, s. 49) beskriver. 

Det väsentliga är dock hur man som forskare förhåller sig till sin kunskap. Både de egna och 

andras förkunskaper, uppfattningar, teorier, föreställningar och förklaringar bör och kan 

användas i undersökningen, men på ett kritiskt och icke-förgivettagande sätt. De kan användas 

som frågor istället för påståenden, m.a.o. som bollplank för tänkandet. (Simon, 2009, s. 49) 

Förståelsen av de meningsfulla fenomenen förutsätter att de är placerade i sitt sammanhang. 

Det är själva sammanhanget som ger fenomenet dess bestämda mening. Ett centralt begrepp 

inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln eller hellre spiral som kan förstås just 

utifrån tolkning, förförståelse och sammanhang. Den kan beskrivas som en rörelse mellan 

helhet och delar. Delarna tolkas utifrån helheten och omvänt. Tolkningen står alltid i relation 

till sammanhanget eller förförståelsen (Gilje & Grimen, 2007, s. 185-187).  

I föreliggande studie spelar den hermeneutiska tolkningen rollen som en rörelse i spiral 

mellan tolkningen av bakgrund och figur, som i hermeneutiska begrepp kan ses som delar och 

helhet. I ett första steg är de röster som gör sig hörda i relation till utvecklingsarbetet och de 

observerade utvecklingssamtalen, bakgrund. Figuren är då lärarnas beskrivningar av sina 

erfarenheter i arbetet med elevinflytande och delaktighet samt de faktorer de menar påverkar 

arbetet. I ett andra steg är lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter och påverkansfaktorer 

bakgrund till de innebörder som fenomenet elevinflytande och delaktighet tillskrivs utifrån 

analys av beskrivningarna.  
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Kritisk hermeneutik som förhållningssätt 

Inom fenomenologin lyfter Broady
1
 fram hermeneutiken som en subjektstradition och han 

nämner flera förgrundspersoner i denna hemvist, varav en av dem är Ricӕur. Trots det menar 

Claesson, Hallström, Kardemark och Risenfors (2011, s. 19) med hänvisning till Kristensen 

Uggla att Ricӕur inte har fokus på subjektet primärt utan framför allt på kommunikationen.  

Claesson et al. (2011, s. 19) fortsätter beskriva kommunikationen i Ricӕurs texter som ”[…] 

att först klargöra olika teoretiska positioner, vilket ofta blottlägger konflikter, för att sedan 

med det som utgångspunkt skapa ny förståelse” (Claesson et al., 2011, s. 19). I Ricӕurs 

kritiska hermeneutik ses begreppen förklara och förstå vara i ett dialektiskt förhållande till 

varandra. Claesson et al. (2011, s. 20) menar att genom ”[...] Ricӕur har vi fått ett nytt bredare 

hermeneutiskt verktyg för att tolka vår omvärld, ett verktyg som vill ifrågasätta dualismer och 

där förståelse och förklaring ingår ömsesidigt.” (Claesson et al. 2011, s. 20) Även Olin (2009, 

s. 63) förklarar ömsesidigheten med hänvisning till Ricӕur och säger att ”[…] för att förstå 

mänskligt handlande krävs dels förklaringar av […] ”yttre” orsaker som ger upphov till ett 

slags motiv, och dels förståelsen för hur förbindelsen ser ut mellan motiv och den mänskliga 

viljan och drivkraften att ”rättfärdiga” sitt handlande” (Olin, 2009, s. 23). Det kan förklaras 

med att det behövs ”[…] dels förståelse för det mänskliga handlandet och dels strukturella 

förklaringar till hur man ska förstå det som sker i världen, det vill säga händelseförlopp 

”orsakade” av handlingar” (Olin, 2009, s. 23). Bengtssons (1998, s. 17) beskrivning av ett 

fenomenologiskt betraktelsesätt kan ses ha likheter med det dialektiska förhållande som nyss 

beskrevs. Han menar att ett fenomenologiskt sätt att betrakta kännetecknas först och främst av 

att det är beskrivande men samtidigt inte är i motsats till tolkning och till förklaring. Han 

lyfter istället fram att en förklaring förutsätter en beskrivning. I föreliggande studie spelar den 

kritiska hermeneutiken rollen som en rörelse i spiral i likhet med så som jag beskriver ovan. 

Den sker mellan lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter, både av arbetet med 

elevinflytande och med delaktighet samt med de faktorer som de anser påverkar. Mellan mina 

tolkningar av arbetet och påverkansfaktorerna samt på det sätt de kan förstås och förklaras 

påverka lärares arbete. Den kritiska hermeneutiken fungerar som rörelsen mellan beskrivning, 

tolkning, förståelse och förklaring. Den används också i förhållande till de innebörder lärare 

lägger i fenomenet elevinflytande och delaktighet. Innebörderna förklarar och förklaras i 

relation till lärares erfarenheter av arbetet och av påverkansfaktorerna. 

Kritisk hållning, reflektion och distans 

I Ricӕurs kritiska hermeneutik ingår att lyssna, misstänka och distansera sig från 

tolkningsobjektet. Att distansera sig kan ske genom kritisk hållning och reflektion menar Olin 

(2009, s. 72) med hänvisning till Gustavsson som i sin roll som lärare i den verksamhet som 

hon studerar betonar vikten av att kunna distansera sig. 

I en sådan tolkningssituation erkänns den kritiska misstänksamheten där olika perspektiv 

konfronteras med varandra som en tillgång för utvecklande av förståelsen. En sådan 

tolkningssituation kommer av nödvändighet också att innebära ett erkännande av olika sätt att 

betrakta världen […]den erbjuder en mångfald av teorier, perspektiv och infallsvinklar.  

(Persson, 2011, s.50) 

                                                             
1
   Donald Broady professor emeritius, Uppsala universitet, föreläsning Vetenskapsteori-Gilje & Grimen den 8 

september 2014 
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Ricӕurs idéer om att tolka praktiker och människors handlingar kan förstås som en grund för 

tolkningsarbetet i föreliggande studie. Claesson et al.(2011, s. 18) menar ”att kritisk 

hermeneutik kan lämpa sig väl för praxisnära pedagogisk och didaktisk forskning och att det 

kritiska hermeneutiska förhållningssättet i många fall kan utgöra en god grund för förståelse 

och förklaring av fenomen i skolans komplexa och motsägelsefulla värld” (Claesson et al., 

2011, s. 18). Det kritiska i hermeneutiken innebär enligt Claesson et al. (2011, s. 20) att det i 

olika tolkningar uppkommer konflikter där det blir forskarens uppgift att komma åt textens 

egen mening. I föreliggande studie handlar det inte primärt om text utan i det förstone om 

lärarnas muntliga utsagor och att komma åt kärnan i lärarnas olika tolkningar av 

elevinflytande och delaktighet samt eventuella konflikter i dem. Därefter tolkas de skriftliga 

transkriptionerna som text och som konstruktioner av lärarnas muntliga beskrivningar. Ett 

kritiskt hermeneutiskt förhållningssätt kan bidra till ökad förståelse för fenomenet, öka 

möjligheterna att förklara det och närma sig det utifrån idéer om mångfald när det gäller att 

betrakta världen. Att förklara innebär att hitta ett analytiskt angreppssätt som både distanserar 

och strukturerar t.ex. genom bestämda dimensioner. Att förstå innebär öppenhet för vad 

materialet har att säga oss (Claesson et al., 2011, s. 25-26). I föreliggande studie kommer 

kritisk hållning, reflektion och distans till uttryck, dels som ett förhållningssätt till mina 

förgivettagande och min förförståelse av fenomenet elevinflytande och delaktighet. Dels som 

ett sätt att i bearbetning och analys förhålla mig vetenskapligt till det insamlade materialet. 

 

Sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande studies teoretiska utgångspunkter är inspirerade av en livsvärldsfenomenologisk 

ansats där den främsta uppgiften är att fånga lärarnas livs- och vardagsvärld och se fenomenet 

elevinflytande och delaktighet utifrån deras olika perspektiv. Till den 

livsvärldsfenomenologiskt inspirerade ansatsen avgränsar jag studien genom begreppen 

intersubjektivitet och intentionalitet, vilka kommer att fungera som analytiska verktyg i 

observationsstudien. I intervjustudien så antar jag ett analytiskt angreppssätt genom att stegvis 

analysera i fenomenologisk anda och tematisera. Det är i det sammanhanget som den 

hermeneutiska tolkningsidén blir grunden att stå på. Till den livsvärldsfenomenologiskt 

inspirerade forskningsansatsen och den hermeneutiska tolkningsgrunden förstår jag Ricӕurs 

kritiska hermeneutik och hans idéer om att tolka praktiker och människors handlingar som en 

utgångspunkt för tolkningsarbetet och i det inta en kritisk hållning samt reflektera. Inom den 

kritiska hermeneutiken är begreppen förklara och förstå centrala. Att förklara bygger på att 

distansera sig till tolkningsobjektet och strukturera ett analytiska angreppssätt. Att förstå 

innebär att betrakta det insamlade materialet med öppenhet och vad det vill säga, ”[…]att 

släppa taget och låta sig dras med” som Claesson et al. (2011, s. 25-26) uttrycker det. 
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5. Metodologiska utgångspunkter och studiedesign 

Bengtsson (2005, s. 37) menar att studier med livsvärldsansats behöver präglas av öppenhet 

och att de kräver ”[…] differentierade och sensitiva metoder som kan fånga den kvalitativa 

komplexiteten.” (Bengtsson, 2005, s. 37) Det ger möjlighet till följsamhet, att följa fenomenet 

istället för en särskild metod (Claesson, 2011, s. 22). Livsvärldsperspektivet innebär att det 

behövs kommunikativa och interaktiva möten med människor för att få ta del av deras 

livsvärld (Bengtsson, 2005, s. 41). Därför är studiens design en metodkombination med 

tyngdpunkt på intervjuer och observationer men även med inslag av textstudier av lärares 

skriftliga reflektioner och elevers skriftliga utvärderingar. 

Studiens forskningsobjekt är fenomenet elevinflytande och delaktighet, och intresset är först 

riktat mot lärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbete med elevinflytande och 

delaktighet Det riktade intresset syftar till att kontextualisera erfarenheterna och närma sig 

förståelsen av de innebörder som fenomenet tilldelas. Därefter riktas intresset mot lärarnas 

beskrivningar av påverkansfaktorer i arbetet, vilket syftar till att låta lärarnas institutionella 

sammanhang träda fram, i vilket lärares erfarenheter tar form.  I intervjuerna studeras lärarnas 

beskrivningar och i observationerna studeras fenomenet i sammanhanget utvecklingssamtal, 

utifrån förståelsen av lärarnas livs- och vardagsvärld som sammanflätad, intersubjektiv och 

som intentional värld. I forskningsprocessens inledande skede av metodologiska 

överväganden hade jag en idé om att först observera för att tillägna mig en horisont, och 

därigenom kunna precisera mina initiala forskningsfrågor. Därefter att intervjua lärarna, då 

forskningsintervjun kan betraktas som ”[...] en möjlighet att, utifrån den horisont jag tillägnat 

mig som deltagande observatör, ta med mig själv in i den andres situation.” (Öberg-Tuleus 

2008, s.72) Idén lät sig dock inte sjösättas eftersom den inte passade in i de olika tidsramarna 

som gällde för studiens empiriinsamling och skolans arbete med utvecklingssamtal. Därför 

blev studiens design en annan och intervjuerna genomfördes först. Då blev det istället möjligt, 

att genom observationerna skapa en kontextuell bakgrund och därmed fördjupa förståelsen 

och tolkningen av lärarnas beskrivningar i intervjusvaren, då de står i förgrunden. 

Studien kan liknas vid en fallstudie eftersom jag fördjupar mig i en skola. Fördjupningen 

innefattar, utöver intervjuerna med lärarna och observationerna av utvecklingssamtalen, att 

också intervjua skolans ledningsgrupp där rektor och utvecklingsledare ingår. Intervjun med 

ledningsgruppen vill jag mena bidrar med ökad kunskap om och förståelse av skolans 

utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal. Utöver intervjun med ledningsgruppen 

har jag även tagit del av skolans tidsplan för utvecklingsarbetet och sökt information samt 

dokument som har till syfte att förbereda utvecklingssamtalen så som t.ex. dagordning, 

checklista för utvecklingssamtal och föräldrainformation. Studiens empiriska material 

innefattar också lärares skriftliga reflektioner kring det pågående arbetet med att introducera 

elevledda utvecklingssamtal. Dessutom innehåller det elevers skriftliga utvärderingar av sina 

utvecklingssamtal samt information från skolans hemsida och Skolverkets statistikverktyg 

SIRIS. Syftet med intervjun av ledningsgruppen, insamlade dokument, lärarnas reflektioner 

och elevernas utvärderingar är att skapa en mer detaljerad kontextuell bakgrund till lärarnas 

beskrivningar av sina erfarenheter som befinner sig i förgrunden. Fördjupningen möjliggör att 

mer ingående och fördjupat beskriva fenomenet, d.v.s. undersöka mera i detalj. Syftet med att 
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designa en studie som en fallstudie är i linje med det Denscombe (2009, s. 60-67) lyfter fram 

som kännetecken för en sådan studie. Han menar att man ges utrymme att undersöka på 

djupet.  

Utifrån karaktären av en fallstudie kan studien kritiskt betraktas och väcka frågor om 

generaliserbarhet. Denscombe (2009, s. 60) betonar att målsättningen med en fallstudie är 

”[…] att belysa det generella genom att titta på det enskilda.” (Denscombe, 2009, s. 60) Jag 

förstår med stor försiktighet mitt enskilda forskningsobjekt i ljuset av något generellt. Larsson 

(2009, s. 28-32) menar att viss empirisk forskning kan vara meningsfull utan att för den skull 

vara generaliserbar. Han menar att kvalitativa studier behöver kunna vara användbara på 

något mer sätt än i just den specifikt studerade situationen. Jag ser att studien kan närma sig 

det Larsson (2009, s. 32-33) benämner situerad generalisering d.v.s. att användbarheten 

bygger på likheter mellan olika sammanhang. Forskaren tillhandahåller en mer ingående 

beskrivning av den observerade miljön och lämnar öppet åt betraktaren att avgöra på vilket 

sätt studiens resultat är möjligt att överföra till andra, i det här sammanhanget till andra lärare 

eller till en annan skola. I föreliggande studie vill jag mena att lärare oavsett utvecklingsarbete 

eller inte kan ”känna igen sig” i arbete med elevinflytande och delaktighet utifrån lärarnas 

beskrivningar i studien. De kan då jämföra sitt eget arbete med studiens resultat och därefter 

förkasta eller ”ta till sig”. Persson och Persson (2012, s. 11) menar med hänvisning till Riddell 

och Tett att det är problematiskt att överföra, i deras fall s.k. goda exempel till andra 

verksamheter eftersom exemplet har sin grund i en rad av samverkande faktorer, specifika för 

just det sammanhanget. ”För att kunna dra slutsatser av de goda exemplen och använda sig av 

denna lärdom på ett mer generellt plan, krävs att de utsätts för forskningsbaserad analys så att 

faktorer som lett till framgång kan identifieras och bli möjliga att generalisera.” (Persson & 

Persson, 2012, s. 11) På den punkten kan den här föreliggande studien också vara 

problematisk att överföra eftersom när den genomförs präglas av ett utvecklingsarbete med 

elevledda utvecklingssamtal och på så vis kan ses som ett gott exempel. 

 

Den plats där fenomenet elevinflytande och delaktighet studeras 

Den valda empiriska kontexten är en F-9 skola som på initiativ av utvecklingsledare på skolan 

har startat ett utvecklingsarbete gällande elevledda utvecklingssamtal. Utvecklingsledarna 

inspirerades av en universitetskurs och ett innehåll om elevledda utvecklingssamtal. Det ledde 

till en idé om att börja arbeta med utvecklingssamtal som elever själva leder och med stöd hos 

skolledningen startade utvecklingsarbetet. Ett syfte med beskrivningen av platsen där 

fenomenen studeras är att öka förståelsen för det institutionella sammanhanget som lärarna 

befinner sig i och därigenom möliggöra för situerad generalisering.   

Min fallskola består av tre förskolor med cirka 50 barn sammanlagt, ett fritidshem, en 

förskoleklass och grundskola, årskurs 1-9. Det går ungefär 190 elever i den aktuella 

grundskolan. De är fördelade på en klass i vardera årskursen. Förskoleklassen tillsammans 

med årskurs 1 och 2 bildar ett arbetslag. Klasserna i årskurs 3-5 bildar ett arbetslag och 

årskurserna 6-9 ett. Grundskolan består totalt av tre arbetslag, till dessa kommer en 

ledningsgrupp med en rektor och tre utvecklingsledare. Det är ungefär 45 personer anställda 
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på skolan och av dessa är enligt statistik ungefär 20 stycken lärare och drygt 90 procent av 

dem har pedagogisk högskoleexamen. Statistiken visar också att det är drygt 9 elever per 

lärare. När det gäller kulturell och social bakgrund visar statistik att det på den aktuella skolan 

finns färre än 10 elever med utländsk bakgrund och att nästan hälften av elevernas föräldrar 

har en eftergymnasial utbildning. 

När det gäller elevernas måluppfyllelse så hade alla elever i årskurs 9 år 2014, enligt statistik 

fullständiga betyg för behörighet till yrkesprogram och 84 procent hade uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen. Skolan hade enligt hemsidan ett genomsnittligt meritvärde över 

riksgenomsnittet år 2011. Ett av de senaste åren hade årskurs 9 länets högsta meritpoäng. 

Samma elever hade också länets bästa resultat på nationella prov i matematik och NO. En 

framgångsfaktor som beskrivs på hemsidan är att det sker en sambedömning av nationella 

prov dvs. ämneslärare i den aktuella kommunen bedömer sina egna och kollegors elevprov. I 

sambedömningen har lärarna möjlighet att diskutera och problematisera frågor och svar som 

är komplexa till sin karaktär. En annan framgångsfaktor som också beskrivs är att skolan har 

utvecklat ett integrerat specialpedagogiskt förhållningssätt som bygger på att elever, lärare 

och vårdnadshavare har ett nära samarbete. Skolans likabehandlingsarbete lyfts också fram 

som grund för elevernas resultat. Framgångsfaktorn som trots allt betonas vara av störst 

betydelse enligt hemsidan är den formativa bedömningen. All personal på skolan gick under 

läsåret 2014-15 en webbaserad kurs om bedömning och betyg, i samarbete med ett av 

Sveriges universitet.  

Skolans utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal 

Idén att introducera elevledda utvecklingssamtal föddes när tre lärare från skolan gick en 

utbildning vid ett av Sveriges universitet. Innehållet i kursen var kopplat till skola och 

föräldrasamverkan och vände sig till yrkesverksamma lärare och rektorer. I kursen kom de i 

kontakt med idén om elevledda utvecklingssamtal och hur man kan arbeta med det för att 

skapa förutsättningar för inflytande och delaktighet för eleverna i deras utvecklingssamtal. 

Utvecklingsarbetet följer en tidsplan med start i september 2013 och som inleddes med att 

förskolans och skolans arbetslag informerades om den kurs som utvecklingsledarna gick. I 

oktober informerades föräldrarådet om kursen. Därefter genomfördes elevintervjuer och idéer 

om elevledda utvecklingssamtal presenterades i skolutvecklingsgruppen och i arbetslagen, i 

december 2013. Under vårterminen 2014 genomfördes elevledda utvecklingssamtal i varierad 

grad av de lärare som var intresserade och ville. Efter de genomförda samtalen utvärderade 

elever, föräldrar och lärare. Upplägget på samtalen justerades efter utvärderingarna och i 

höstterminens utvecklingssamtal 2014 genomförde samtliga lärare någon form av elevledda 

utvecklingssamtal. 

Scenen för de observerade utvecklingssamtalen  

Det var fyra elevledda utvecklingssamtal som jag observerade. Tre av eleverna gick i årskurs 

två och en elev gick i årskurs 4. Urvalet av samtal innebar att det var en och samma lärare för 

eleverna i årskurs 2 och en lärare för eleven i årskurs 4 som observerades. Observationerna 

skedde under vårterminen 2015. Samtalen genomfördes i elevernas respektive klassrum. 

Eleverna i årskurs två satt vid ett runt bord i klassrummets nedre del tillsammans med sina 

föräldrar och sin lärare. Elev och lärare satt bredvid varandra och förälder eller föräldrar satt 
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mittemot. I det ena samtalet var pappa med, i det andra var mamma med och i det tredje var 

både mamma och pappa med. Eleven i årskurs fyra satt vid sitt arbetsbord med en 

klasskamrats arbetsbord bredvid, mamma satt bredvid eleven och läraren satt mittemot eleven. 

Jag placerade mig längre bort i rummet och bakom de som deltog i samtalet, i syfte att störa 

så lite som möjligt. Samtliga elever följde en dagordning. Dagordningen i årskurs 2 innebar 

att eleverna hälsade föräldrarna välkomna, läste upp dagordningen och gick igenom en s.k. 

omdömesblankett eller tendensrapport. Eleven fortsatte enligt dagordningen att berätta om 

sina starka sidor, vad han eller hon behövde mest hjälp med, visade skolarbete, frågade efter 

vilka starka sidor som föräldrarna tyckte att han eller hon hade och svarade på frågor från 

föräldrarna. Som sista moment på dagordningen utvärderades elevens individuella 

utvecklingsplan (IUP) och en ny skrevs. Den dagordning som eleven i årskurs 4 använde 

följer samma mönster men hade också med information om sluttid för samtalet och sociala 

inslag om trivsel och kamratskap. Utvecklingssamtalens tidslängd beräknades till 30 minuter 

och höll sig inom en tidsram på mellan 30-40 minuter.  

Före de genomförda utvecklingssamtalen förberedde eleverna samtalen tillsammans eller med 

stöd av lärarna. I årskurs två föregicks utvecklingssamtalen av en planering där lärare och elev 

tillsammans gick igenom kunskapsutveckling och utvärderade s.k. värdegrundsförmåga. När 

de gick igenom kunskapsutvecklingen skedde det utifrån frågor om vad eleven är bra på, vad 

han eller hon behöver träna mera på och vad han eller hon har lärt sig/blivit bättre på. De hade 

också tillsammans utvärderat elevens IUP från förra utvecklingssamtalet. I årskurs 4 skedde 

planeringen utifrån en s.k. omdömesblankett/ tendensblankett med inriktning mot elevens 

kunskapsutveckling, vad eleven kan och behöver utveckla i förhållande till kunskapskraven. 

Planeringen innebar också att eleven tänkte igenom sina starka sidor, vad han eller hon ansåg 

sig behöva hjälp med och valde ut skolarbeten som han eller hon ville visa för sina föräldrar. 

Det förberedande arbetet skedde på lektionstid veckorna före utvecklingssamtalet. 

 

Kvalitativa intervjuer och lärares vardagliga beskrivningar av livsvärlden 

Den kvalitativa intervjun kan enligt Kvale och Brinkman (2009, s.100) förstås som ett 

forskarhantverk. De menar att hantverket ligger i att det ”[…] inte bara bygger på personlig 

intuition eller uppfattningar om att allt är möjligt […] [utan också] att man behärskar 

relevanta metoder och teorier […].” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 100). I en studie med 

utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv är en fenomenologiskt kvalitativ intervjuform att 

föredra och valet faller på semistrukturerade intervjuer. ”Fenomenologiska intervjuer är 

antingen ostrukturerade eller semistrukturerade, forskaren använder sig av öppna frågor, 

aktivt lyssnande och ett stimulerande samspel med informanten” förklarar Szklarski (2009, s. 

111) med hänvisning till Crotty.  

Kvalitativa intervjuer i fokusgrupper 

Mina intervjuer genomfördes i fokusgrupper och då kan en kritisk betraktare ställa sig frågan 

hur jag kommer åt lärares egna beskrivningar av sina erfarenheter och den innebörd var och 

en lägger i fenomenet elevinflytande och delaktighet. Då vill jag mena att sett ur ett 
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livsvärldsperspektiv och i en förståelse av att lärare i samtal med varandra kan utmana sina 

förgivettagande och vidga sina horisonter var det att föredra fokusgruppsintervjuer, före 

intervjuer med en lärare i taget. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 166) är det viktigaste i 

en fokusgruppsintervju ”[…] att få fram en rik samling synpunkter på det som är i fokus för 

gruppen”. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 166). Wibeck (2000, s. 40) menar att 

fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod när de intervjuades handlingar ska studeras eller 

på det sätt de säger att de skulle handla.  Hon menar att denna typ av intervjuer då erbjuder att 

”[d]eltagarna jämför sina erfarenheter och försöker undersöka varför de andra deltagarna 

handlar som de gör.” (Wibeck, 2000, s. 40).  

Merton (1987, s. 555) är den som skapade begreppet fokusgrupp. Han menar att deltagarna i 

interaktionen i en fokusgruppsintervju kan bearbeta, fördjupa och intensivare belysa sina 

intervjusvar samtidigt som det dock finns en risk att de ”smittar varandra” i strävan att 

konvergera, d.v.s. skapa en likartad syn på det studerade. Som jag tidigare nämnt pågår ett 

utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal på skolan där jag genomförde 

intervjuerna. Jag vill mena att lärarnas beskrivna erfarenheter av elevers inflytande och 

delaktighet måste man förstå mot bakgrund av det arbetet. Jag såg att det under intervjuerna 

fanns chans till att fördjupa intervjusvaren men också risk för ”smitta” beroende på var i 

utvecklingsarbetets process lärarna befann sig. Bryman (2011, s. 462) betonar både 

möjligheter och begränsningar när det gäller att söka deltagare till fokusgruppsintervjuer. 

Deltagare i en redan etablerad grupp utgör en möjlighet. Han menar att det kan bidra till att 

samtalen bli mera naturliga och ”[…]deltagarna kan diskutera i situat ioner som är vardagliga 

för dem”(Bryman 2011, s. 462). Samtidigt finns det en risk när deltagarna känner varandra. 

Risker som att det som tas förgivet inte tydliggörs, vilket jag anser behöver ställas mot ett 

livsvärldsligt synsätt, att istället ge utrymme för att utmana sina förgivettagande. Enligt 

Bryman (2011, s. 462) är risken också att etablerade mönster av samspel och skillnader i 

status påverkar samtalet. I fokusgrupperna ingick lärare som arbetar på samma skola, några i 

samma årskurs eller samma arbetslag men också lärare från olika arbetslag, årskurser och 

ämnen samt förskoleklass. Det alla lärarna har gemensamt är att de arbetar på samma skola 

och att de ingår i skolans utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal. 

Validitet i den kvalitativa fokusgruppsintervjun 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 260) betonar att det sker en validering genom hela 

intervjuprocessen. Valideringen sker genom att forskaren kontrollerar, ifrågasätter och 

teoretiserar (Kvale & Brinkman, 2009, s. 266-271). Intentionerna i intervjuerna var att inta en 

lyssnande position och att de fick mera karaktären av samtal där lärarna kunde utbyta 

erfarenheter med varandra, än intervjuer. I erfarenhetsutbytet kunde jag se att lärarna hade 

möjlighet att kontrollera och ifrågasätta varandras beskrivningar och att det var min uppgift 

att studera och teoretisera. Att jag försökte inta en lyssnande roll kan i sin tur ha bidragit till 

att jag undvek ledande frågor. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 260) är det centralt att 

intervjuerna dels strävar efter att inte vinklas, dels innehåller reflexiv objektivitet, i betydelsen 

att forskaren ”[…] reflekterar över sina egna bidrag till produktionen av kunskap […].” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 260) och intar en känslighet inför sina egna fördomar. I mitt 

fall innebär det att jag behöver vara medveten om att min egen lärargärning, intresse och 
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arbete med elevinflytande och delaktighet ka påverka min objektiva blick. Den ökade 

känsligheten kan dock ha bidragit till att jag närmade mig en reflexiv objektivitet och intog en 

mer kritisk hållning till det som studerades. 

Frågeställningar blir intervjufrågor 

I arbetet med att konstruera intervjufrågor utifrån syftet med och frågeställningarna i studie 

inspirerades jag av Charmaz (2014, s. 56-70 ). Hon redogör för en intervjumodell som innebär 

att intervjufrågorna ska ställas så att deltagarna ges utrymme att både beskriva och reflektera 

över sina erfarenheter på ett fördjupande sätt. Hon beskriver intervjun som” […] an intensive 

interviewing typically means a gently guided one sided conversation that explores a person´s 

substantial experience with the research topic” (Charmaz, 2014, s. 56). Hon betonar att i 

rollen som intervjuare är det viktigt att lyssna, att följa upp noggrant och att vara observant på 

vad som händer under intervjun, t.ex. att man håller sig till ämnet, kommer tillbaka till något 

som behandlats tidigare för att fördjupa, att man uppmuntrar och bekräftar deltagandet i 

samtalen. Det är också viktigt att som intervjuare inte enbart uppmärksamma den verbala 

responsen på frågorna utan också vara känslig för den icke-verbala, liksom att skapa 

förtroende under intervjun (Charmaz, 2014, s. 69-70).  

Frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) följer Charmaz (2014, s. 66-67) modell med inledande 

öppna frågor, mellanliggande frågor och avslutande frågor. De inledande öppna frågorna har 

till syfte att ”sufficiently detailed to convince evaluators that no harm will befall research 

participants yet open enough to allow unanticipated material to emerge during the interview” 

(Charmaz, 2014, s. 66). De mellanliggande frågorna innebär att man som intervjuare gräver 

och fördjupar sig i deltagarnas erfarenheter och försöker närma sig deras perspektiv. De 

avslutande frågorna ska bidra till att leda deltagaren tillbaka till en nivå av vardagligt samtal. 

Innehållet i intervjufrågorna valdes utifrån inspiration av ett livsvärldsperspektiv och riktar 

ljuset i det förstone mot lärarnas erfarenheter. Frågorna formulerades så att de även kan 

speglas i lärarnas avsikter, värderingar, intentioner och meningsskapande i relation till 

fenomenet elevinflytande och delaktighet. Jag såg att det kunde ge en mångfald och visa på 

komplexitet i fråga om erfarenheter. I likhet med så som Bengtsson (2005, s. 37) menar att 

forskning utifrån ett livsvärldsperspektiv behöver bedrivas. Det är ett motiv till att frågorna 

inte bara kretsar runt erfarenheter utan även kring idéer om vad lärarna vill åstadkomma. Jag 

konstruerade också frågor om möjligheter och hinder för lärarna att skapa elevinflytande och 

delaktighet. De frågorna hänger ihop med min forskningsfråga om faktorer som lärarna anser 

påverkar deras arbete med elevinflytande och delaktighet i utvecklingssamtalen och hur de 

utformar dem.  

Argument för intervjuns inledande frågor som kretsar kring begreppen inflytande och 

delaktighet samt utvecklingssamtal är att jag ville närma mig vilken innebörd lärarna lägger i 

begreppen. Det kan ses i ljuset av livsvärldsperspektivet, att det som betraktas som vardagligt 

och vanligt kan framträda i ett nytt ljus d.v.s. att hitta det okända i det kända (Claesson, 2011, 

s. 28; Öberg Tuleus, 2008, s. 206). I intervjuns mellanliggande frågor är det framför allt 

tyngdpunkt på vilka erfarenheter lärarna har av arbetet med elevinflytande och delaktighet, 

vilka hinder och möjligheter de har erfarenheter av och vad de vill åstadkomma med 
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utvecklingssamtalen. De övriga frågorna hade jag som stödfrågor för fortsatt uppmärksamhet 

på lärarnas erfarenheter av elevinflytande och delaktighet. Även de fördjupande frågorna hade 

en sådan funktion samtidigt som de fungerade som fördjupande. 

Intervjun med skolledningen behöver förstås i relation till skolans utvecklingsarbete. Frågorna 

konstruerades med koppling till ett kritiskt hermeneutiskt sätt att förstå tolkning d.v.s. att 

begreppen förklara och förstå ses befinna sig i ett dialektiskt förhållande till varandra. (Olin, 

2009, s. 63). För att kunna förstå de handlingar som lärarna iscensätter i elevernas 

utvecklingssamtal och i skolans utvecklingsarbete så behöver de förklaras med hjälp av vad 

som händer runt omkring. Intervjufrågorna till skolledningen ställdes ur ett tids- och 

processperspektiv (bilaga 2). I idén att ställa frågor utifrån ett tids- och processperspektiv 

utgick jag från förståelsen av att utvecklingsarbetet är i en process över tid. Frågorna till 

skolledningen behandlade också hindrande och främjande faktorer för utvecklingsarbetet. 

Forskning om skolutveckling lyfter ofta fram olika framgångsfaktorer och faktorer som 

hindrar i utvecklingsarbete. Framgångsfaktorer som framför allt framträder är ökad kunskap 

och kompetens, forskningsbaserat arbetssätt, specialpedagogisk komptens, ökad relationell 

kompetens, personalens inställning, engagemang och samarbete. Hindrande faktorer som 

betonas är direktiv ”uppifrån”, individers olika inställning till projektet och ekonomi 

(Löfqvist, 2015, s. 72-78; Persson & Persson, 2012, s. 87-101). Syftet med att intervjua 

skolledningen var att ge en bakgrund mot vilken jag beskriver, tolkar och förstår lärarnas 

beskrivna erfarenheter av fenomenet elevinflytande och delaktighet. 

 

Observationsstudie av intentional värld 

Observationerna i utvecklingssamtalen genomfördes framför allt som deltagande 

observationer, vilket innebar att deltagandet var i form av att observera. Observatörsrollen har 

enligt Denscombe (2009, s. 285) en passiv karaktär, där man inte deltar i interaktionen. 

Fördelen med observatörsrollen var, som jag ser det, att den minimerade min påverkan 

eftersom jag inte deltog i interaktionen. Samtidigt säger Repstad (2008, s. 54-55) att man 

aldrig är enbart forskare eller enbart studieobjekt, utan man är människor som samspelar. 

Samspelet behöver man som observatör ta i beaktan som en påverkansfaktor för de personer 

och det fenomen som studeras (Repstad, 2008, s. 54-55). Utvecklingssamtalen kan ses som 

institutionella samtal och därmed på ett sätt möjliga att observera. På ett annat sätt kan de 

betraktas som känsliga samtal med en personlig och privat karaktär, vilket kan göra att 

tillträde inte är självklart, och att min närvaro ändå kan ha påverkat deltagarna trots att jag 

bara befann mig där som observatör. Aspers (2011, s. 136) beskriver deltagande observation 

som en nödvändig del för ”[…] att kunna tolka svaren i intervjuerna.” (Aspers, 2011, s. 136) 

Det skapar relevans för min metodkombination med både intervjuer och observationer, då jag 

först genomförde intervjuerna och därefter observationerna. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i observationsstudien 

När det gäller förförståelse och reflexivitet i en observationsstudie är det av betydelse att 

ställa sig frågan om vilka tidigare kunskaper man har om den studerade miljön och fenomenet 

som står i fokus. Här behövde jag vara vaksam och iaktta på vilket sätt mina tidigare 
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kunskaper, erfarenheter av och föreställningar om arbete med elevers inflytande och 

delaktighet i utvecklingssamtal kan ha påverkat observationerna. Samtidigt betonar 

Denscombe (2009, s. 99) i frågan om reflexivitet att 

[v]i har ingen möjlighet att ställa oss utanför, för att på så vis nå en objektiv och neutral 

utsiktsplats där vi kan se sakerna ”som de verkligen är”. På sätt och vis kan vi bara beskriva dem 

”som vi ser dem”, vilket formas av vår kultur, inte deras. (Denscombe, 2009, s. 99) 

Jag kan utifrån ett livsvärldsperspektiv jämföra det med de fenomenologiska begreppen livs- 

och vardagsvärld som Andrén (2011, s. 49) i likhet med Bengtsson (2005, s. 27-29) beskriver 

med Schütz ord. Begreppen innebär att mitt eget erfarenhetsförråd som jag tar för givet kan 

förändras, utvidgas eller överskridas först då jag blir medveten om mina förgivettaganden. 

Öberg-Tuleus (2008, s. 27) uttrycker det som så att ”[…] den medvetna erfarenheten är ett 

uttryck för att det som tidigare hållits för sant inte längre tas för givet.” (Öberg-Tuleus, 2008, 

s. 27) Att bli medveten om egna förgivettaganden kan i tolkningen av observationerna ha 

bidragit till ökad reliabilitet, d.v.s. att någon annan skulle kunna genomföra samma studie 

med liknande resultat. Medvetenheten kan även ha bidragit till ökad validitet, d.v.s. att inte 

min egen förförståelse ”skymde sikten” för det som jag studerade. 

När en studies resultat anses vara rimligt tillförlitligt d.v.s. reliabelt och ha giltighet d.v.s. 

validitet då dyker enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 280) nästa fråga upp. Den om studien 

är överförbar på andra personer och situationer. I forskningssammanhang betraktas enligt 

Repstad (2008, s. 36-37) och Denscombe (2009, s. 293) observationer och fältanteckningar ha 

en låg generaliserbarhet d.v.s. inte i någon hög grad överförbara på andra. Detta behöver ändå 

ses i ljuset av Larssons (2009, s. 32-33) pragmatiska sätt att se på situerad generaliserbarhet 

som innebär att det kan finnas likheter i sammanhang som gör att det insamlade materialet 

och studiens resultat kan förklaras och förstås även i andra situationer. En försiktig idé om 

situerad generaliserbarhet gav mig motiv att beskriva tid och plats för observationerna, vilket 

jag gjorde under rubriken Scenen för de observerade utvecklingssamtalen. Liksom att 

beskriva mitt urval som jag gjorde under rubriken Urval. 

Att hantera fältanteckningar 

Aspers (2011, s. 119) menar att fältanteckningarna har till syfte att de ”[…] fångar upp det 

flöde av erfarenheter, intryck och händelser som forskaren upplever […] (Aspers 2011, s. 

119) Han säger att ”[m]ålet bör rimligen vara att i sina fältanteckningar få med så många sidor 

som möjligt av helheten, för att där igenom kunna skapa en ”fyllig” beskrivning av fältet och 

de aktiviteter som sker där.” (Aspers 2011, s. 111) Sett ur ett livsvärldsperspektiv handlar det 

om att skildra den komplexitet och mångfald som livs- och vardagsvärlden bjuder på. Jag 

använde begreppen intersubjektivitet och intentionalitet för att operationalisera elevinflytande 

och delaktighet i observationerna. Eftersom begreppen är nära sammanlänkade med dialog 

och handlingar antecknade jag framför allt lärarnas kortare dialoger och handlingar samt hur 

omgivningen svarade på dessa. Jag antecknade också kroppsspråket sittpositioner, blickar, 

gester och tempo i ett observationsschema (bilaga 3). Fältanteckningarna kombinerades med 

ljudupptagning via iPhone, vilken gav möjlighet att fånga betydelsebärande pauser, tonfall, 

intonation och betoning i innehåll. 
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Textstudie av aktörers egna versioner  

Lärarnas skriftliga reflektioner och elevernas skriftliga utvärderingar är en mindre del av 

empirin i studien. Dokumenten betraktas i studien som skriftlig datakälla, vilket Denscombe 

(2009, s.295-298) menar är jämförbart med både intervjuer och observationer. Det finns en 

rad av skriftliga källor som han identifierar och de jag anser är mest jämförbara med 

reflektionerna och utvärderingarna är dagböcker. Dagböcker ”[...] måste alltid uppfattas som 

författarens version av det inträffade, som hon eller han ser det, filtrerat genom tidigare 

erfarenheter och egna ambitioner, den egna identiteten och den egna personligheten.” 

(Denscombe, 2009, s.298) Dagboken innehåller enligt (Denscombe, 2009, s.298) tre centrala 

delar: faktisk fakta, betydelsefulla händelser och personlig tolkning. Det är utifrån dessa tre 

delar som jag förstår lärarnas reflektioner och elevernas utvärderingar, vilket återges i 

beskrivningarna av lärarnas reflektioner kring elevledda utvecklingssamtal och elevernas 

utvärderingar av sina utvecklingssamtal. 

 

Urval  

Urvalet utifrån studiens syfte, är yrkesverksamma lärare som arbetar med att utveckla 

elevledda utvecklingssamtal, vilket ger mig anledning att anta att de har någon form av 

erfarenheter av elevinflytande och delaktighet samt att arbeta med det i utvecklingssamtal, 

liksom vilka faktorer de anser påverkar arbetet. För att ge en bild av lärarna som aktörer i sina 

livs- och vardagsvärldar och därmed öka förståelsen för deras beskrivningar av sina 

erfarenheter redogör jag här för vilket aktörskap de har och vilka årskurser de arbetar i. Även 

antal utvecklingssamtal de har erfarenheter av och vilken eller vilka typer av samtal som de 

arbetar med. Bland de 21 lärare som deltar i intervjuerna finns det en spridning av 

erfarenheter när det gäller att undervisa. Spridningen är från årskurserna 1-9. Utöver att de 

undervisar är flera också klasslärare (åk 1-6) eller mentorer (åk 7-9). En lärare arbetar i 

förskoleklass och en är speciallärare. I fråga om ämne deltog lärare med varierade 

ämnesinriktningar så som t.ex. bild, fysik, matematik, samhällsorienterande ämnen och tyska. 

Lärarna har varierad erfarenhet av utvecklingssamtal både i fråga om antal och hur de är 

utformade. I antal finns det en variation från ett utvecklingssamtal med en elev till flera års 

erfarenhet av flera samtal med många olika elever. I de tre gruppintervjuerna var lärarna 

uppdelade i grupper utifrån lärarnas olika sätt att utforma utvecklingssamtalen. En grupp 

arbetar med lärarledda utvecklingssamtal, en grupp med elevledda och en grupp med mixade 

samtal. Mixningen ligger i att lärarna i varierad omfattning utformar samtalen som lärar- 

elevledda, inte antingen eller. 

I det insamlade materialet till bakgrunden av lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter, finns 

ett urval av rektor, utvecklingsledare, lärare och elever. Eftersom jag också genomförde 

deltagande observationer i utvecklingssamtal, så är även observerade elever och föräldrar en 

del av mitt urval.  I urvalet av de lärare som observerades var en av lärarna med i både 

intervjun med ledningsgruppen och lärarintervjuerna medan den andra inte var det.  
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I tabellen nedan ger jag en översiktsbild av urvalet. 

Metod Antal 

intervjuer/observationer 

Informanter Antal deltagare 

Intervju med skolledning 

i fokusgrupp 

1 Rektor (1) 

Utvecklingsledare (3)  

Specialpedagog (1) 

5 

Lärarintervjuer i 

fokusgrupp 

3 Lärare (19) 

Förskollärare(1) 

Speciallärare (1) 

21 

Observation av 

utvecklingssamtal 
 

4 (3 st. i åk 2,1 st. åk 4) Elever (4)  

Föräldrar (5)   
Lärare (2) 

11 

Skriftliga 

lärarreflektioner 

 Lärare (6) 6 

Elevutvärderingar 

av elevledda 

utvecklingssamtal 

 Elever (20) åk 3 

Elever (9) åk 6 

29 

Elevutvärderingar 

av lärarledda 

utvecklingssamtal 

 Elever (11) åk 4 11 

Tabell 1: Presentation av urval 

 

Etiska aspekter 

Jag vill lyfta fram studiens etiska aspekter i ljuset av god forskningssed. Forskare ska hålla sig 

till sanning. De ska enligt god forskningsetik också medvetet granska och redogöra för sina 

utgångspunkter i studien, sina val av metoder och studiens resultat. Forskningen ska präglas 

av öppenhet och forskaren ska hålla god ordning genom att t.ex. dokumentera väl. Studien ska 

även genomföras på ett sådant sätt att ingen lider skada genom att delta och tidigare forskning 

ska enligt den goda forskningsseden presenteras och bedömas rättvist. (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 12) 

Inför genomförandet av studien tog jag först kontakt med lärare som jag hade kännedom om 

att de arbetade i ett utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal. Därefter informerades 

lärarna om syftet med studien och värdet av att jag fick intervjua dem. Vidare informerades de 

om att intervjuerna skulle ske i fokusgrupper och jag förklarade vad det innebar, att det kan 

liknas mera vid samtal än intervjuer. Lärarna fick information om att det var frivilligt att delta 

liksom att det var möjligt att avbryta deltagandet om de så önskade. De fick också kännedom 

om att jag önskade att inkludera ljudupptagning för att underlätta min bearbetning av 

materialet och analysarbete. Repstad (2007, s. 93) menar att det finns många fördelar med 

ljudupptagning. Han säger att en av fördelarna är att intervjuaren kan koncentrera sig på 

intervjun och inte behöver tänka på att anteckna samtidigt. Han säger också att ”[i] 

analysfasen är det vidare en stor fördel att ha en ordagrann återgivning av intervjun utan den 

filtrering som anteckningar och minne innebär.” (Repstad, 2007, s. 93) Samtidigt informerade 

jag om att det insamlade materialet skulle hanteras konfidentiellt d.v.s. obehöriga inte skulle 

få tillträde till det och att det efter studiens godkännande skulle förstöras (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 69). Efter informationen var det möjligt för mig att få informerat samtycke av 

deltagande, vilket Denscombe (2009, s. 197) menar innebär att deltagarna ”[…] måste ha 
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tillräcklig information om forskningen för att kunna göra en förnuftig bedömning av om de 

vill delta eller inte.”(Denscombe, 2009, s. 197-198) Informationen till lärarna skedde genom 

ett missivbrev (bilaga 4), d.v.s. ett brev där jag förklarade syftet med studien och genom en 

blankett (bilaga 5) med förfrågan om att delta. Deltagarna i utvecklingssamtalen kände till 

mig och min roll, vilket gjorde att de kunde ge samtycke. Samtycket var en förutsättning 

eftersom utvecklingssamtalet i sig är institutionaliserat men ändå personligt och slutet i sin 

karaktär (Hofvendahl, 2006, s 5) Det blev därför centralt att deltagarna fick all den 

information de behövde för att överväga och ge informerat samtycke samt att de kände till att 

det insamlade materialet hanteras enligt samma etiska regler som det övriga materialet. För att 

få tillträde till de deltagande observationerna i utvecklingssamtalen behövde jag få skriftliga 

medgivanden och samtycke från de som skulle delta i samtalen d.v.s. elever, föräldrar och 

lärare. Jag skickade skriftlig information om syftet med studie och en blankett med förfrågan 

om deras deltagande i den. Eftersom eleverna är under 15 år behövde jag föräldrarnas 

skriftliga medgivande (bilaga 5) om att deras barn fick delta i studien. Hänsyn till deltagarnas 

skydd av anonymitet har tagits. Alla personuppgifter och andra uppgifter som gör det möjligt 

att identifiera individerna har hanterats konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 

gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). Det gör att jag också bl.a. har övervägt 

att inte ta med dokument med skolans logotyp som bilagor eftersom det då samtidigt 

identifierar skolan. 

 

Metoder för bearbetning och analys av empirisk data  

”[l]ivsvärlden är outtömlig i sin mångfald och varje vetenskaplig bearbetning och skriftlig 

rapportering medför en distansering och idealisering av verkligheten. När bearbetningen börjar 

har forskaren lämnat den undersökta verkligheten bakom sig och den transformeras till begrepp 

och språkliga uttryck [...]Men all vetenskaplig kunskapsbildning måste göras tillgänglig för 

åtminstone forskarsamhället, och detta sker genom skriftliga publikationer. Detta är ett 

elementärt krav på vetenskaplighet. Frågan är därför inte om en livsvärldsansats kan medge en 

bearbetning av den undersökta verkligheten, utan hur det sker.” (Bengtsson, 1999/2005, s. 50) 

Både Bengtsson (2005, s. 52-53) och Claesson (2011, s. 23) betonar vikten av öppenhet för 

olika sätt att bearbeta det empiriska materialet. Jag kommer nu att redogöra för på vilket sätt 

jag valde att transkribera lärarintervjuerna och bearbeta fältanteckningarna från de 

observerade utvecklingssamtalen. Vidare beskriver jag analysprocessen av lärarnas vardagliga 

livsvärldsbeskrivningar och i korthet analyserna av observationerna, vilken beskrivs mer 

utförligt i samband med att jag redovisar resultatet av den. 

Transkription av lärarintervjuer 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 200-201) påverkas intervjumaterialet, sett ur ett 

reliabilitets- och validitetsperspektiv, redan i den inledande transkriberingsprocessen genom 

den tolkning som sker i utskriften av en intervju. Utskrifter är konstruktioner som skapas av 

den som transkriberar. Jag har på det sätt jag har valt att transkribera samtidigt påbörjat en 

tolkningsprocess. Jag var utifrån en kurs i samtalsanalys inspirerad av Conversation Analysis, 

(CA) och ville närma mig ett sådant sätt att transkribera. Ochs (1979, s. 44) poängterar att” 

[…] one of the important features of a transcript is that it should not have too much 
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information. A transcript that is too detailed is difficult to follow and assess. A more useful 

transcript is a more selective.” (Ochs, 1979, s. 44) 

När det gäller transkriptionerna ville jag i likhet med Nordmark (2014, s. 108) komma åt både 

läsbarhet och detaljrikedom. Samtidigt som transkriptionerna enligt Ochs (1979, s. 44) inte får 

vara alltför fyllda av information, vilket kan få till följd att de blir svåra att följa och bedöma 

samt som jag ser det därmed riskerar att ”skymma sikten” för ett väsentligt innehåll. I mina 

transkriptioner valde jag att placera mig mellan det talade språket och skriftspråket då jag 

menar att talspråket kan få betydelse för förståelsen av innehållet och interaktionen lärarna 

emellan och skriftspråket för att tillhandhålla en läsvänlig transkription. Jag valde också 

precis som Nordmark (2014, s. 108) några av Schegloffs transkriptionssymboler då jag menar 

att även de kan få betydelse för förståelsen och tolkningen. De symboler jag valde är pauser, 

förlängt tal, avbrutet tal och betoning. Samtliga symboler ser jag i en nära relation till att öka 

förståelsen och möjligheterna att tolka lärarnas beskrivningar av deras erfarenheter. Pauser 

kan t.ex. visa på säkerhet eller osäkerhet, förlängt tal kan visa på detsamma eller på t.ex. 

eftertanke, avbrutet tal kan visa på att vara ivrig, överens, inte överens, att vara intresserad 

eller inte intresserad och betoning på vad som kan ses som mer centralt och viktigt än annat. 

Innebörden i symbolerna måste förstås utifrån det sammanhang de visar sig i, vilket också är i 

linje med Conversation Analysis, CA där Schegloff har sin hemvist. CA:s huvudsakliga fokus 

är att studera interaktion mellan människor. Den sociala interaktionen innebär att den ska 

skapa mening, att den ska bygga på ömsesidigt förståelse och att deltagarnas beteenden 

koordineras i relevans till sammanhanget. (Goodwin & Heritage, 1990, s. 283) När jag väljer 

att citera ur transkriptionerna är de omarbetade från talspråk till formellt skriftspråk för 

läsvänlighetens skull och för att skapa flyt i läsningen. De transkriptionssymboler som jag 

använde finns i transkriptionsnyckeln nedan och de återfinns även i citaten. 

 

(.) 
 

(1.0) 

 

avbru- 
 

:         

 
understrykning 

 

 

Paus på en halv sekund eller kortare 
 

Paus med angiven sekundlängd. 

 

Bindestreck markerar avbruten tur. 
 

Förlängt tal 

 
Markerar betoning 

Tabell 2: Transkriptionsnyckel 

Bearbetning av fältanteckningar 

I bearbetningen och inför analysarbetet hade jag endast mina egna fältanteckningar att tillgå 

eftersom ljudupptagningarna i min iPhone förlorades samtidigt som min handväska blev 

stulen. Det skedde innan jag hann lägga över ljudfilerna till datorn, vilket medförde att det 

inte fanns några ljudupptagningar att transkribera, vilket var idén vid det inledande arbetet 

med observationerna Det som fanns var mina fältanteckningar så som de antecknades vid 

observationstillfällena. Med en kritisk blick riktad mot fältanteckningarna är det dessutom av 

vikt att ta hänsyn till det Claesson (2009, s. 78) menar, att ”[o]bservatören har alltid en 
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förförståelse och texten som kommer från observationer utgör en redogörelse för denna 

förförståelse”(Claesson, 2009, s. 78) Detta behöver tas i beaktan i bearbetning av 

fältanteckningarna och i analysarbetet. Det är också av vikt som Rinne (2015, s. 82) betonar, 

att ”[f]öreställningen om ordens existentiella betydelse medför att gester, mimik, röstlägen 

och andra relevanta kroppsliga uttryck, förutom talet, [...][behöver] beskrivas [...] i syfte att så 

långt det är möjligt ge en nyanserad beskrivning som synliggör olika aspekter av 

interaktionen.” (Rinne, 2015, s. 82) Utifrån konstruktionen av observationsschemat ser jag att 

det finns sådan information i fältanteckningarna, vilket jag menar ändå kan ge en fyllig 

beskrivning i analysarbetet, trots förlusten av ljudupptagningar. 

Analysprocess av lärares vardagliga livsvärldsbeskrivningar 

För att analysera det insamlade materialet från intervjuerna använde jag följande verktyg där 

jag inspirerades av Giorgis fenomenologiska analysmetod, på det sätt som Szklarski (2009, s. 

112-113) beskriver den.  

1. bestämning av helhetsbetydelse 

2. avgränsning av meningsbärande enheter 

3. transformering av vardagliga beskrivningar 

4. framställning av fenomenets situerade struktur 

5. framställning av fenomenets generella struktur  

(Szklarski, 2009, s. 113-118) 

I analysprocessen innebar det första steget att jag gick i genom materialet och fick en 

översiktlig bild av innehållet. Här skedde det en bestämning av helhetsbetydelser. Det här 

steget innebar att övergripande gå igenom materialet och avgöra om innehållet var begripligt 

och därför användbart. Det skulle också ha relevans för det som skulle utforskas. Här följer ett 

citat ur det insamlade materialet som uppfyller kriterierna, d.v.s. är både begripligt och 

inriktat på det som studeras d.v.s. lärares erfarenheter av elevers inflytande och delaktighet i 

utvecklingssamtal. Citatet är då en lärare beskriver genomförandet av ett elevlett 

utvecklingssamtal. Intervjusvaret kommer som en följd av att en annan lärare beskriver att 

hon anser att barnen är små så att det behöver göras lättsamt och inte läggas för mycket ansvar 

på dem.  

-Jag tycker inte att man är för små. Jag har haft i ettan. Det gäller att lägga på rätt nivå, bara att 

frågeställningarna är på deras nivå så nog tycker jag att det har varit väldigt nyttigt att använda 

de här frågeformulären och kunnat förbereda dem och pratat igenom vad samtalet egentligen går 

ut på.  

Det andra steget i processen innebar att jag detaljläste och bröt ner innehållet i 

meningsbärande enheter. Jag gjorde då en indelning av enheterna och då såg det ut så som 

följer. Bokstaven (M) används i betydelsen ”mixad” och det innebär att utdraget är hämtat 

från fokusgruppsintervjun med de lärare som arbetar i varierad grad lärar- eller elevlett. 

 (M 1) -Jag tycker inte att man är för små. (M 2) Jag har haft i ettan. (M 3) Det gäller att lägga 

på rätt nivå (M 4) bara att frågeställningarna är på deras nivå (M 5) så nog tycker jag att det har 

varit väldigt nyttigt (M 6) att använda de här frågeformulären (M 7) och kunnat förbereda dem 

(M 8) och pratat igenom (M 9) vad samtalet egentligen går ut på. 
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När indelningen var gjord skulle utsagorna återigen sammanställas. Då behövde de indelade 

enheterna förändras från första personsform till tredje personsform, d.v.s. jag ändradess till 

hon. Förändringen är ett sätt att rikta uppmärksamheten mot förståelsen av den andra. Vi ”[... 

försätter oss i den andras situation [...] vilket implicerar en rörelse mellan ett fenomenologiskt 

första personens perspektiv och ett hermeneutiskt tredje persons perspektiv.” (Öberg Tuleus, 

2008, s.53) 

I det tredje steget analyserades de meningsbärande enheterna i detalj och transformerade om 

vardagliga beskrivningar. Då skedde en mer detaljerad analys som är placerad i 

sammanhanget. De meningsbärande enheterna behövde tolkas i relation till detta sammanhang 

och till varandra. När de meningsbärande enheterna skulle tolkas behövde både den explicita 

och implicita betydelsen komma fram. Den explicita innebar att meningsinnehållet uttrycktes 

direkt i språket och den implicita att meningsinnehållet fanns ”mellan raderna”. Samtidigt 

ersattes de vardagliga beskrivningarna med mer korta och exakta utsagor. Det kan se ut så 

här: 

(M 3)Det gäller att lägga på rätt nivå (M 4) bara att frågeställningarna är på deras nivå. 

(M 3) Det gäller att anpassa (M 4) frågorna. 

I det fjärde steget sammanlänkades de igen till en enhetlig beskrivning av det som utforskades 

och det framställdes en situerad struktur. I det fjärde steget handlade det om att föra samman 

utsagor med liknande innehåll. Det ser i mitt exempel ut på följande sätt:  

(M 1) -Jag tycker inte att man är för små. (M 2) Jag har haft i ettan. (M 3)Det gäller att lägga på 

rätt nivå (M 4) bara att frågeställningarna är på deras nivå (M 5) så nog tycker jag att det har 

varit väldigt nyttigt (M 6) att använda de här frågeformulären (M 7) och kunnat förbereda dem 

(M 8) och pratat igenom (M 9) vad samtalet egentligen går ut på. 

(M 1) och (M 2) kan föras samman till: Barnen är inte för små. (M 3) och (M 4) kan föras 

samman till: Det gäller att anpassa frågorna. (M 5)- (M 9) kan sammanfogas till: Frågorna kan 

användas för att förbereda och prata med barnen om syftet med samtalet. 

Analysprocessens femte och sista steg innebar att gå igenom de situerade beskrivningarna och 

studera mönster samt se vilka centrala teman som framträdde i de olika beskrivningarna och 

genom det framställs generella strukturer, d.v.s. centrala teman. 

Analys av utvecklingssamtal som intentional värld 

När det gäller analysen av observationerna tog jag stöd i Claessons (2009, s. 85-87) begrepp 

lärares hållning till person, innehåll och struktur samt livsvärldsbegreppen intersubjektivitet 

och intentionalitet. För att konkretisera intentionalitet d.v.s. att de olika aktörerna handlar 

utifrån den betydelse var och en lägger i samtalets handlingar och dialog observerade jag 

särskilt dessa i samtalen. Det var sedan de som analyserades med hjälp av Claessons (2009, s. 

85-87) begrepp lärares hållning, vilket bidrog till att öka förståelsen av utvecklingssamtalens 

intentionella värld.  
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6. Fenomenet elevinflytande och delaktighet – mellan lärande, 

relationsskapande och identitetsskapande 

Resultatkapitlet inleds med en fördjupad beskrivning av ”fallet” för att ge en bakgrund till 

lärares beskrivna erfarenheter. Beskrivningen bygger på dels skolledningens, lärares och 

elevers röster, dels på observerade utvecklingssamtal. Skolledningens röster kommer från 

intervjun med densamma, lärarnas röster kommer från deras skriftliga reflektioner och 

elevernas röster förmedlas genom skriftliga utvärderingar. Därefter fortsätter en beskrivning 

utifrån analysen av de fyra observerade utvecklingssamtalen. Bakgrundsbeskrivningen förstår 

jag som ett bidrag till ökade möjligheter att tolka, förstå och förklara lärarnas beskrivningar av 

sina erfarenheter eller uttryckt i fenomenologiska och hermeneutiska termer, att ange en 

riktning för tolkningen. 

Resultatkapitlet fortsätter vidare att preciseras studiens syfte och frågeställning, genom att jag 

redogör för resultatet av analysen av lärares beskrivna erfarenheter av arbete med 

elevinflytande och delaktighet, i elevers utvecklingssamtal. Denna första analys bidrar till att 

kontextualisera lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter och därmed närma sig en förståelse 

för fenomenet elevinflytande och delaktighet. Jag redogör vidare för resultatet av analysen av 

lärares beskrivningar av påverkansfaktorer som de har erfarenhet av i arbetet. Denna andra 

analys bidrar med kunskap om och förståelse för det institutionella sammanhang som lärarna 

befinner sig i och där deras erfarenheter tar form. Resultatkapitlet avslutas med den tredje och 

övergripande analysen av de innebörder som fenomenet elevinflytande och delaktighet 

tilldelas. Resultatet preciserar därmed studiens syfte och frågeställning samt bidrar med 

kunskap om fenomenet, dess innebörder och betydelse för elevers lärande. 

 

Rektors stöd, forskningsbaserad idé och att få pröva på sitt eget sätt - 

ledningsgruppens röster om utvecklingsarbete och elevledda utvecklingssamtal 

Enligt rektor startade utvecklingsarbetet i december 2013 och initierades av tre lärare som är 

utvecklingsledare och som inspirerades av en universitetskurs. Idén om elevledda 

utvecklingssamtal togs upp i ledningsgruppen. En framgångsfaktor som lärarna i 

ledningsgruppen gör synlig är att det funnits ett tydligt rektorsstöd genom hela processen, från 

idé till pågående genomförande. Rektor betonar vikten av att utvecklingsledarnas idé 

grundade sig i en universitetskurs och att utvecklingsarbetet förankrades i forskning. Enligt 

rektor gav det honom möjligheter att använda lärarnas arbetsplatsförlagda tid (APT-tid) för 

utvecklingsarbetet. Han beskriver vidare idén från ledningens sida, att kunna använda 

studiedagar till utvecklingsarbetet. Det blev dock inte möjligt säger han eftersom det centralt 

”uppifrån” kom besked om att de dagarna skulle användas till ”annat”. Detta lyfter rektor 

fram som en hindrande faktor för utvecklingsarbetet. 

Enligt ledningsgruppen mottogs idén om elevledda utvecklingssamtal övervägande positivt av 

andra lärare men med inslag av några kritiska röster. Enligt ledningsgruppen är en av 

orsakerna till det positiva mottagandet att utvecklingsarbetet byggde på frivillighet och att det 
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gav utrymme för att ”prova på sitt eget sätt”. Att arbetet fick utgå från lärares olika idéer och 

erfarenheter samt att det skedde frivilligt ser ledningsgruppen som framgångsfaktorer. 

Frivilligheten förklara de som en betydande faktor för att utvecklingsarbetet är där det är idag. 

De beskriver att idag genomför flera av lärarna någon form av elevledda utvecklingssamtal. 

Enligt ledningsgruppen bidrog föräldrarnas övervägande positiva syn på att barnen leder sina 

utvecklingssamtal till fortsatt arbete med elevledda utvecklingssamtal. De menar dock att det 

vid introduktionen hördes tveksamma föräldraröster men att det vändes till stolta röster under 

utvecklingsarbetets gång. Inför det fortsatta utvecklingsarbetet och dess framtid ser lärarna, 

enligt ledningsgruppen att de behöver mer tid att arbeta med att utforma elevledda 

utvecklingssamtal, att det får ta tid och att de kan behöva mer utbildning. Alla pedagogerna på 

skolan går vid tiden för intervjun en kurs om formativ bedömning. Denna har inte tidigare 

kopplats till utvecklingsarbetet men under intervjun väcks idéer om att den kan göra det.  

 

Elevers aktiva lärande och växande självkänsla- lärares röster om arbetet med 

elevledda utvecklingssamtal 

Sex lärare som arbetar med elevledda utvecklingssamtal skriver på min begäran reflektioner 

kring arbetet. De ger en bild av förberedande arbete, genomförande av samtalen och 

konsekvenser som följer med de samtal som eleverna leder själva. De reflekterar över 

möjligheter och hinder i arbetet, sina egna erfarenheter av arbetet och vad de elevledda 

utvecklingssamtalen kan ha för betydelse för eleverna. I tolkningen av de skriftliga 

dokumenten identifierar jag faktisk fakta, betydelsefulla händelser och personlig tolkning som 

Denscombe (2009, s.298) menar kännetecknar dagböcker och som jag jämför reflektionerna 

med. 

I det förberedande arbetet ingår att arbeta med en dagordning och de punkter som den 

innehåller. Det förberedande arbetet innebär att eleverna väljer ut arbete som de vill visa eller 

diskutera med sina föräldrar. Två lärare skriver att deras elever gör egna manus, en annan 

lärare att elev och lärare gör dagordningen gemensamt och övriga lärare att eleverna använder 

en färdig dagordning eller mall med punkter. Punkterna innehåller enskilda mål i kärnämnena, 

IUP och vad eleven behöver träna på. Ovanstående tolkar jag som dokumentens faktiska 

fakta. Det förberedande arbetet menar lärarna leder till att eleverna i större utsträckning 

känner sig delaktiga och tar större ansvar. Eleverna använder ”klasstid” för 

förberedelsearbetet. En lärare uttrycker vikten av tid för det förberedande arbetet och betonar 

”att förberedelsearbetet är a och o”. En lärare lyfter fram att de på skolan arbetar allt mer 

med formativ bedömning och hon ser att det i kombination med elevledda utvecklingssamtal 

”så småningom borde kunna leda till att eleverna har större kontroll över sitt lärande.” 

Ovanstående tolkar jag som lärarnas personliga tolkning av vad elevledda utvecklingssamtal 

kan bidra med, bortsett från faktisk fakta om ”klasstid”. 

I lärarnas beskrivningar av utvecklingssamtalens genomförande tolkar jag innehållet som 

delvis betydelsefulla händelser men framför allt lärarnas personliga tolkningar. I 

genomförandet av samtalen följer varje elev sin dagordning. Det lärarna betonar i sina 
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reflektioner är att i genomförandet av de elevledda utvecklingssamtalen känner eleverna att de 

är mera med. De är mer aktiva och får bättre koll på sin kunskapsutveckling. En lärare 

uttrycker att ”elevinflytande och delaktighet skapades för att eleverna var mer insatta i sina 

mål”. En annan lärare menar att elevernas självförtroende växer genom att de själva leder 

samtalen.  

I lärarnas reflektioner kring möjligheter och hinder ser jag inslag av såväl faktisk fakta som 

betydelsefulla händelser och personliga tolkningar. Möjligheter som lärarna lyfter fram i 

arbetet med de elevledda utvecklingssamtalen är att fokus skiftas från läraren till eleven och 

som en lärare uttrycker det: ”Jag kan luta mig lite mer tillbaka och inta en mer observerande 

och lyssnande roll.” En annan lärare lyfter fram att: ”Samtalets fokus hamnar direkt på det 

som är och känns viktigt för eleven.” En av lärarna betonar också den betydelse samtalen har 

för elevernas och deras delaktighet i fortsatt planering av lektionsinnehåll som en följd av det 

att de leder samtalen själva. Hinder som en av lärarna understryker, är när viktig 

förberedelsetid försvinner och när läraren inte känner sina nya mentorselever. Lärares vanor 

och traditionella sätt att se på utvecklingssamtal lyfts också fram som hinder. I samtliga 

lärares skriftliga reflektioner görs synligt att eleverna är positiva till de elevledda 

utvecklingssamtalen och att lärarna gärna vill fortsätta arbeta på detta sätt.  

 

Mellan känsla och talutrymme-elevers röster om utvecklingssamtal 

Även elevernas utvärderingar tolkas i linje med lärarnas reflektioner, d.v.s. att jag i de 

skriftliga dokumenten identifierar faktisk fakta, betydelsefulla händelser och personlig 

tolkning, vilket enligt Denscombe (2009, s.298) är centrala inslag i dagböcker och som jag 

jämför utvärderingarna med. 

Lärarna utvärderar tillsammans med eleverna under utvecklingsarbetets gång. De som deltar i 

utvärderingarna är 29 elever i årskurs 3 och 6 som har elevledda utvecklingssamtal och 11 

elever i årskurs 4 som har lärarledda samtal. Elevernas utvärderingar visar inte den positiva 

bild av elevledda utvecklingssamtal som skolledningen och lärarna beskriver. Underlaget är 

dock begränsat och därför kan inga slutsatser dras utifrån de olika bilder som framträder. 

Orsakerna bakom skillnaden går inte att utläsa av utvärderingarna, utan att nya frågor behöver 

ställas till eleverna.  

I sammanställningen av elevernas utvärderingar visar sig näst intill inga skillnader mellan 

lärarledda och elevledda utvecklingssamtal när det gäller känslan att gå till 

utvecklingssamtalet och elevens talutrymme. Däremot syns en skillnad i att läraren har mest 

talutrymme i de lärarledda samtalen. En motsvarande ökad skillnad syns däremot inte i 

elevernas talutrymme i de elevledda samtalen. Känslan efter samtalet visar en skillnad mellan 

de olika utformade samtalen. De elever som har lärarledda samtal anger i högre grad att det 

känns bra efter samtalen. Eftersom elevernas utvärderingar huvudsakligen bygger på känsla 

att gå till utvecklingssamtalet, upplevelsen av vem som pratar mest och känslan efter samtalet 

så tolkar jag utvärderingarnas innehåll som framför allt personlig tolkning. Det finns dock en 
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fråga, om eleven vet vilka mål han eller hon ska arbeta med, och den tolkar jag som faktisk 

fakta. Det är en fråga som eleverna genomgående svarar ja eller nej på. 

Nedan visas en sammanställning av elevernas utvärderingar i en jämförelse mellan lärar- och 

elevledda utvecklingssamtal. 

 Känns bra att gå 

till samtalet 

Läraren mest 

talutrymme 

Eleven mest 

talutrymme 

Känns bra efter 

samtalet 

Lärarledda    

(11 st.) 

 

5 (45 %) 

 

7 (63 %) 

 

2 (18 %) 

 

9 (82 %) 

Elevledda 

(29 st.) 

 

15 (52 %) 

 

12 (41 %) 

 

5 (17 %) 

 

17 (59 %) 
Tabell 3 Sammanställning av elevernas utvärderingar 

 

Mellan handling och dialog - i utvecklingssamtalets intentionella värld  

I de observerade utvecklingssamtalen tolkar jag att intersubjektiviteten framträder i mötet och 

kommunikationen aktörerna emellan, med särskilt intresse att observera handlingar och 

dialoger. I min tolkning av samtalen framträder lärares hållning till person, att läraren är 

intresserad av eleverna som personer, är nyfiken, finns till hand och är närvarande. 

Tolkningen av lärarnas kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och blickar tyder på vänlighet och 

välvilja till eleverna som personer. Det görs även synligt lärares hållning till innehåll i 

kombination med hållning till person då lärarna och eleverna samtalar om kunskapskrav och 

omdömen. Det är huvudsakligen lärarna som berättar och förklarar och eleverna precis som 

föräldrarna intar en mer lyssnande position. Föräldrarna ställer enstaka frågor. Hållningen till 

innehåll innebär lärares intresse för ämnet och idéerna om hur en presentation av det kan 

väcka elevernas intresse, motivera och engagera dem i lärandet. Hållningen till struktur är 

lärares s.k. tysta kunskap. Den som finns i mellanrummet, i samspelet mellan lärare och elev. 

Den tysta kunskap som jag menar syns i de observerade utvecklingssamtalen är lärarnas 

känslighet, att känna av, vara följsamma, att läsa av och se behov av att stödja, styra eller 

bekräfta.  

De handlingar och dialoger som huvudsakligen framträder i de observerade 

utvecklingssamtalen är följande: 

Aktör Framträdande handlingar och dialoger 
lärare ställa frågor: stödja, styra och bekräfta 

förklara 

lyssna. 
elev läsa dagordning 

visa sitt skolarbete 

berätta 

förklara 
Tabell 4: Handlingar och dialoger i observerade utvecklingssamtal 

Eleverna inleder utvecklingssamtalen med att hälsa välkomna och läsa dagordningen när 

läraren ger en ”signal” till eleven genom en nick eller att säga: -Du kan börja. I två av 
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samtalen läser eleverna inledningsvis hela dagordningen. I två av samtalen läser eleverna en 

punkt i taget under samtalets gång. En av eleverna tvekar när han ska börja läsa dagordningen. 

Läraren ”väntar in” och visar med en blick och nick att eleven kan börja. De övriga läser utan 

att tveka. I tre av samtalen sitter alla vid ett runt bord och läraren sitter bredvid eller snett 

bredvid eleven, kroppen är vänd mot eleven, liksom blicken och ansiktsuttrycket är som jag 

tolkar det vänligt och hållningen välvillig. I ett av samtalen sitter läraren snett mittemot eleven 

med ett bord emellan. Kroppshållningen är något framåtlutad och blicken är riktad mot 

eleven. I det samtalet sitter mamma bredvid sin dotter och mittemot läraren. Här tolkar jag 

lärarens ansiktsuttryck vänligt och hållningen som välvillig.  

En punkt på dagordningen är att eleverna visar sitt skolarbete. Handlingar som framträder i 

relation till det momentet i alla de observerade utvecklingssamtalen är att eleverna berättar 

och förklarar. Eleverna berättar om och förklarar innehåll i skolarbete som de väljer att visa. 

En av eleverna berättar i samtalet följande om sin IUP: det har jag gjort och jag har strukit. I 

ett annat samtal berättar en elev vad han vill bli bättre på och vad han behöver träna mera på. I 

samma samtal förklarar eleven att han vill ha idrott i halvklass. I ett av samtalen förklarar en 

elev om lång och kort vokal och om multiplikation. Förälder och lärare lyssnar. 

Framträdande handlingar från lärarnas sida i alla fyra samtalen är att ställa frågor, förklara 

och lyssna. När det handlar om att ställa frågor kan det vara frågor som till exempel: -Ska du 

visa matteboken? Eleven plockar fram matteboken och börjar berätta. Att ställa frågor kan i 

samtalen tolkas både som att stödja, styra och bekräfta. I följande utdrag samtalar deltagarna 

utifrån skriftliga omdömen som lärare har skrivit. Jag tolkar frågan som läraren ställer i ett 

stödjande syfte. 

Mamma: - Vad fint de skriver.  

Läraren: - Förstod du alla ord?  

Elev: - Nästan alla. 

I samma samtal utspelar sig följande när eleven ska börja titta på de skriftliga omdömena och 

hon börjar läsa dem. Hon har svårigheter att läsa orden i omdömesformuleringarna och säger: 

-Det känns som att jag inte kan läsa. Min tolkning är att eleven inte har svårt att läsa utifrån 

den information jag har från läraren men att de svåra orden i de skriftliga omdömena gör att 

hon upplever det som att hon inte kan läsa. I ett av de andra samtalen ställer läraren det som 

kan ses som stödfrågor till eleven, när han ska läsa dagordningen, berätta och förklara för sina 

föräldrar. Exempel på stödfrågor: – Vad gjorde vi med den här i dag? Ska du berätta? Eleven 

börjar berätta. I ytterligare ett annat samtal visar sig frågor som stöd och hjälp från läraren då 

en elev ska klargöra en tankebana. I samma samtal är följande citat hämtat. Läraren och 

eleven samtalar om en arbetsbok som eleven har gjort och som handlar om kroppen. Lärarens 

första fråga tolkar jag som att den ställs i ett stödjande syfte men att den samtidigt kan tolkas 

som att den får en styrande funktion. Lärarens andra fråga tolkar jag som att den ställs i ett 

bekräftande syfte men att även den kan bli styrande. 
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Läraren: -Du kan visa den, vill du det? 

Eleven: - Ja 

Eleven visar sitt skolarbete om kroppen. 

Läraren: -Tycker du att det är roligt att läsa om kroppen? 

Eleven: -Ja 

Att förklara är också en av de handlingar som nämnts tidigare och som visar sig i samtalen. 

Både från elevernas och från lärarnas sida. Lärarnas förklaringar framträder särskilt i relation 

till dokument om kunskapsmål och omdömen. Följande händelse är ett exempel på det. 

Läraren förklarar en ”checklista” med koppling till kunskapskraven och måluppfyllelse för 

eleven. Listan förklaras i samband med att elevens nya IUP ska skrivas.  Läraren och eleven 

har gått igenom målen i det förberedande arbetet med utvecklingssamtalet. Målen är 

formulerade med det läraren kallar ”elevnära” språk d.v.s. språket kan användas och förstås 

av elever. Lärarnas förklaringar gör sig även synliga i andra situationer i samtalen. I två av 

samtalen förklarar lärarna till föräldrarna samtidigt som de tittar på eleverna. I det ena 

samtalet handlar det om att förklara innehåll i ett informationsbrev. I det andra samtalet 

handlar det om simundervisning. I mina fältanteckningar framkommer inte om föräldrarna 

undrar och ber om en förklaring eller om lärarana ändå förklarar. Tydligt däremot är att 

lärarana håller kvar blicken på eleverna och att kroppen liksom ansiktet är vänt mot dem. 

Lärarnas lyssnande är som sagts tidigare också en handling som gör sig synlig i alla fyra 

samtalen. Lyssnandet visar sig hos såväl eleverna som lärarna och föräldrarna. Det visar sig i 

både lärarens kroppshållning och blick som vänder sig mot eleven. Det visar sig hos läraren i 

vad jag tolkar som en avläsande och intresserad tystnad. Det vill säga läraren avbryter inte, 

visar intresse och nyfikenhet samt finns där om eleven i en blick eller paus visar att hon eller 

han vill ha eller behöver stöd från läraren. Lyssnandet tolkar jag som lärarens hållning i 

relation till person. 

Jag kommer nu att lyfta fram enstaka andra handlingar som inte framträder tydligt i de fyra 

samtalen men som ändå visar sig i två av dem och som jag tolkar som en betydande 

lärarhållning till person. Den personhållning som jag vill mena visar sig i ett av de fyra 

samtalen är lärarens engagemang i en elevs livssituation. Engagemanget visar sig i att läraren 

lyssnar på eleven som berättar om en lek som eleverna leker på rasterna. Tolkningen bygger 

jag på att lärares personhållning innebär att visa intresse för eleven som person, finnas till 

hands och vara närvarande. En annan sådan personhållning i ett av de andra samtalen är då en 

elev beskriver hur han har blivit mycket säkrare på multiplikation, hur han vet att han kan 

samarbeta, fråga om hjälp och våga fråga läraren.  

 

Utvecklingsarbete, utvecklingssamtal och en intentional värld – sammanfattning 

av olika aktörers röster 

En sammanfattning av de olika aktörernas röster ger en bild av ett utvecklingsarbete som 

många ställer sig positiva till men som i ett inledningsskede även innehåller kritiska röster 
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från såväl lärare som föräldrar. I bilden framträder lärares övervägande positiva syn framför 

allt genom deras engagerande berättelser som har sitt ursprung i den pedagogiska vardagen. I 

en sammanfattande bild framträder flera faktorer som främjar utvecklingsarbetet så som 

rektors stöd, att arbetet är forskningsbaserat, att lärarna får använda sin arbetsplatsförlagda tid 

och att arbetet bygger på frivillighet. En betydande faktor är också att det finns utrymme för 

var och en av lärarna ”att få prova på sitt eget sätt.” Det finns dock en hindrande faktor som 

tycks påverka utvecklingsarbetet och det är att studiedagarna inte får användas till detta 

arbete. I tal om det framtida utvecklingsarbetet föds nya idéer om att den kurs om formativ 

bedömning som lärarna går idag kan bli en del i det fortsatta arbetet med elevernas inflytande 

och delaktighet i utvecklingssamtalen. 

Utifrån lärarnas skriftliga reflektioner kring arbetet med elevledda utvecklingssamtal 

framträder elevernas förberedande arbete inför samtalen. Det innehåller arbete med 

dagordning, kunskapsmål och IUP. Det förberedande arbetet gör enligt lärarna synligt en ökad 

delaktighet hos eleverna, ökat ansvarstagande och ”bättre koll ” på kunskapsmålen. I 

genomförande av samtalen visar sig att eleverna enligt lärarna är mer aktiva, mer engagerade 

mer insatta och att de elevledda utvecklingssamtalen kan bidra till att elevernas 

självförtroende växer. Lärarna pekar på flera möjligheter med arbetet så som t.ex. ett tydligare 

fokus på det som är viktigt för eleven och att eleverna blir mer delaktiga i fortsatt planering av 

lektionsinnehåll. En lärare betonar dock hinder när förberedande tid saknas och när läraren 

inte känner sina elever tillräckligt. Elevernas utvärderingar av elevledda utvecklingssamtal 

visar dock inte någon större skillnad i jämförelse med de elever som utvärderar lärarledda 

samtal och därmed inte heller den positiva bild som lärarna förmedlar. 

Sammanfattningen av de observerade utvecklingssamtalen som intentionell värld visar 

lärarens hållning kopplad till både person, innehåll och struktur. Den visar sig framför allt  

som lärares intresse för eleverna som personer, nyfikenhet, att finnas till hands och vara 

närvarande. Genom kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck och blickar blir deras vänlighet och 

välvilja synlig. Ytterligare visar sig lärares känslighet, att känna av, vara följsamma, att läsa 

av och se behov av att stödja, styra eller bekräfta. Elevers handlingar görs synliga när de läser 

dagordning och visar skolarbete. Elevers dialoger med lärare eller föräldrar syns när de 

beskriver och förklarar innehåll i sitt skolarbete eller i sin skolvardag. Lärares handlingar som 

träder fram är när lärarna ställer frågor, förklarar och lyssnar. Frågorna visar sig i situationer 

där de kan tolkas som stödjande, styrande eller bekräftande. Förklaringar sker framför allt i 

samtalen då kunskapskrav, måluppfyllelse eller omdömen lyfts fram. Lyssnandet präglas 

utifrån min tolkning av lärares tysta kunskap och visar sig som känslighet, att känna av och 

vara följsamma.  

I den intentionella livsvärld som de observerade utvecklingssamtalen utgör innebär det att 

handlingar och dialoger är riktade mot något och visar sig som något för någon, och att mötet 

mellan människa och värld skapar mening. Utifrån den förståelsen av samtalen är nästa steg 

att analysera och tematisera lärarnas erfarenheter. Först tematiseras deras erfarenheter av 

arbetet med elevinflytande och delaktighet i utvecklingssamtalen och därefter de 

påverkansfaktorer som lärarna har erfarenheter av i arbetet. Till sist tematiseras de innebörder 

som de lägger i fenomenet elevinflytande och delaktighet. 



 

53 
 

Förberedande arbete, genomförande och efterföljande arbete - tematisering av 

lärares erfarenheter avarbete med elevinflytande och delaktighet 

I lärarnas beskrivningar av erfarenheter urskiljer jag tre huvudteman, förberedande arbete, 

genomförande av samtalen och efterföljande arbete. De visar sig med en tyngdpunkt på 

förberedande arbete och därefter genomförande. Erfarenheter av efterföljande arbete beskrivs 

i den intervju där lärarna arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Inom de olika 

huvudtemana visar sig underteman, lärares levda handlingar och dialoger. De olika 

undertemana går in i varandra och placeras i ett eller flera av huvudtemana. Underteman som 

dominerar i lärarnas beskrivningar är att anpassa och stödja genom att t.ex. pusha, bekräfta 

och ställa frågor.  

Min analys av lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter visar både likheter och skillnader, 

utifrån olika utformade utvecklingssamtal, lärarledda, elevledda eller ”mixade”. Mixade 

innebär att samtalen i varierad grad är lärar- eller elevlett. En dominerande likhet i 

beskrivningarna är lärares intentioner att elever ska var aktiva och delaktiga i 

utvecklingssamtalen. En framträdande skillnad är att lärare som arbetar med lärarledda samtal 

beskriver en strävan efter att elever ska vara aktiva medan lärare som arbetar med elevledda 

samtal beskriver elevers konkreta handlingar och dialoger. De citat ur fokusgruppsintervjun 

där lärare som arbetar med lärarledda utvecklingssamtal deltagit markeras med (L). I utdrag 

ur fokusgruppsintervjun där lärare som arbetar i varierad grad med lärar- och elevledda 

utvecklingssamtal deltagit markeras med (M) i betydelsen mixade. I citat ur 

fokusgruppsintervjun där lärare som arbetar med elevledda utvecklingssamtal deltagit 

markeras med (E). Markeringarna i citaten stämmer överens med transkriptionsnyckeln. 

Lärarnas erfarenheter av elevinflytande och delaktighet framträder i förberedande arbete. I 

följande citat beskriver en lärare som arbetar med mixade utvecklingssamtal, ett förberedande 

arbete tillsammans med en av sina elever. Det är en elev som går i en av de lägre åldrarnas 

årskurs. 

-Man måste kunna prata med dem en och en och den [förberedelsetiden] var viktigt för att få en 

fin kontakt, barnet och jag. Jag såg ju hur de växte och liksom hur det är jag som ska, och det är 

jag som ska berätta och jag ska visa och jag får bestämma, och bestämma var de ska sitta i 

rummet lite också och vad de ville visa för någonting och så de här frågorna och allt det här. Det 

var en sådan mysig tid, den här förberedelsetiden.(M) 

I följande citat beskriver en lärare som arbetar med lärarledda utvecklingssamtal sina 

erfarenheter av förberedande arbete. 

-För även om vi nu har lärarledda utvecklingssamtal så är det precis som ni säger allihop, att ni 

förbereder både barn och föräldrar väldigt mycket. – Sen är det ju liksom mitt område. Skolan är 

mitt område på något vis så där är de ju vana vid att man [läraren] börjar [...]I år gjorde jag en 

lite annan variant. Föräldrarna fick egna frågor och barnen egna frågor. Så skrev jag att de ska 

förklara och utveckla sina svar på de här frågorna och sen talade jag om att sen kommer ni att ta 

upp det här på utvecklingssamtalet, så barnen fick börja.(L) 

I följande citat visar en lärare som arbetar med elevledda utvecklingssamtal sina erfarenheter 

av det förberedande arbetet. 
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Ja jag tror att det var väldigt bra för barnen fick titta innan på, gå igenom ämne för ämne och se 

vad är det jag ska kunna, kan jag det, och få tänka efter riktigt ordentligt. Kan jag det här eller 

måste jag träna vidare på det här? Så fick de ju skriva själva vad de behövde träna på, vad de 

märkte att, det här måste jag nog lära mig lite mer om och sen var det ju väldigt bra för barnen 

pratade ju[...](E) 

Ett mönster i lärarnas beskrivningar och som tydligt framträder i de tre citaten ovan är att 

lärarna vill förbereda eleverna men hur det görs varierar. Lärarna förbereder med hjälp av 

frågor som anpassas och som är avsedda att stödja. Ett annat mönster är att eleverna beskrivs 

ha mer inflytande och blir mer delaktiga i förberedande arbete då de har mixade eller 

elevledda utvecklingssamtal. Lärarna beskriver att eleverna får mer kunskap om 

kunskapsmålen och om sin egen kunskapsnivå. De får också mer kunskap om var de befinner 

sig och vad som krävs för att t.ex. få ett visst betyg. 

Lärarnas erfarenheter av elevinflytande och delaktighet framträder också i beskrivningar av 

genomförandet av utvecklingssamtalen. En lärare som arbetar med utvecklingssamtal som 

utformats som elevledda beskriver sina erfarenheter av genomförande på följande sätt: 

-Jag tänker framför allt att alla kan. Det är min stora erfarenhet av det här och då finns det för 

mig liksom inga som inte kan någonting, berätta om sig själv eller om sin situation i skolan. Sen 

ligger det så klart på olika nivåer och sen är det som du [en annan lärare] säger, att man går som 

elev stärkt från utvecklingssamtalet, som jag har tolkat det, som förälder är man väldigt stolt. 

Man bli kanske lite häpen att ens barn faktiskt (.)kan sträcka på sig och ta den här platsen som 

det faktiskt innebär. (E) 

Ett mönster som enlig lärarnas beskrivningar framträder i genomförandet av samtalet är att 

eleverna har mer inflytande och blir mer delaktiga då de själva leder samtalet. Eleverna deltar 

mer aktivt, de berättar och förklarar mera om sitt skolarbete. Även här framträder lärares 

arbete med att anpassa, vilket också kan tolkas som att stödja utifrån elevers olika 

förutsättningar och behov. 

Ytterligare ett tema som görs synligt i lärarnas beskrivningar är arbetet som följer efter det 

genomförda utvecklingssamtalet och som kan ses som en följd av att samtalet är elevlett 

eftersom kopplingen till det efterföljande arbetet enbart beskrivs i den fokusgrupp där lärarna 

utformar sina utvecklingssamtal på det sättet. 

- På något sätt tycker jag ändå att den här nya formen [elevledda utvecklingssamtal] om man ska 

säga så, när vi gjorde eleverna mer delaktiga just i själva samtalet är det framför allt på något 

sätt lättare att koppla tillbaka till samtalet, att jag som mentor kunde koppla (.)samtalet och: 

deras mål framför allt. Det var lättare att bolla med eleverna. De var delaktiga. De kom ihåg vad 

vi pratade om, äh (.). Så uppföljningen på något vis var lättare efteråt och arbetet efteråt (.)om 

man säger så. (E) 

Mönstret enlig lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter är att eleverna har mer inflytande 

och blir mer delaktiga i efterarbetet då de har elevledda utvecklingssamtal. En lärare uttrycker 

att det går att föra andra typ av efterföljande samtal med eleverna. Eleverna är i de samtalen 

mer delaktiga och kommer ihåg bättre beskriver två av lärarna. En tredje lärare beskriver det 

som ”[...]en skjuts i undervisningen”. Det efterföljande arbetet kan tolkas i relation till både 

undervisning och bedömning samt förstås som delar i elevernas hela lärandeprocess. I 
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tolkningen av de efterföljande samtalen visar sig lärarnas arbete med att anpassa, mera som en 

möjlighet, utifrån elevernas ökade inflytande och delaktighet i utvecklingssamtalen. Samtalen 

kan även tolkas som lärarnas stödjande arbete i elevernas lärande. 

 

Mellan tid, förväntningar och tonåringar - påverkansfaktorer för elevers 

inflytande och delaktighet 

I lärarnas beskrivningar visar sig faktorer som påverkar deras arbete med elevinflytande och 

delaktighet. Resultatet av analysen visar att faktorerna i lärarnas beskrivningar rör sig mellan 

de olika nivåerna, organisations-, grupp- och individnivå.  Faktorerna påverkar enligt lärarnas 

beskrivningar inte bara arbetet utan också varandra i deras förberedande arbete, 

genomförande av samtal och efterföljande arbete. Faktorerna kan ses befinna sig i en rörelse 

mellan varandra. Det handlar t.ex. om hur mentorstiden organiseras och om hur 

utvecklingssamtalet med stöd av dagordningen kan genomföras för att fördela tiden i samtalet. 

Det handlar t.ex.om förväntningar på lärare och elever, vilka beskrivs påverka utformningen 

av samtalen. Även kategorier av elever beskrivs som påverkansfaktorer. Kategorier som 

kommer fram i lärarnas beskrivningar är tonåringar, högpresterande och motiverade 

ungdomar samt tysta, blyga och svaga barn. Lärarna beskriver både faktorer som skapar 

möjligheter i arbetet men också faktorer som hindrar. De faktorer som dominerar är tid, 

förväntningar och elevkategorin tonåringar. Tabellen nedan konstruerar jag för att ge en 

översikt över de olika påverkansfaktorerna och på vilka nivåer de huvudsakligen är placerade. 

Påverkansfaktor Organisationsnivå Gruppnivå Individnivå 

Tid Organisation av 

mentorstid.  

Utvecklingssamtalets 

längd. Organisation av 

lärartjänster eller 

samarbete för att få tid att 

planera med elever. 

Tid från gruppen för 

att kunna planera 

med enskilda elever. 

Tid eller inte tid för 

förberedande arbete 

med elever 

Tid i förhållande till 

äldre och yngre 

elevers vana eller 

ovana att leda samtal 

Förväntningar   Lärares 

förväntningar på 

elever. Föräldrars 

förväntningar på 

lärare. Lärares 

förväntningar på sig 

själva 

Elevkategorin 

tonåringar 

 Elevkategorin 

tonåringar i relation 

till betygssättning. 

Tonåringars frånvaro 

av ”tillgänglighet” 

Tonåringars 

helhetsbild över sitt 

lärande i förhållande 

till mentorssystemet. 
Tabell 4: Påverkansfaktorer i arbete med elevinflytande och delaktighet 
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Tid är en faktor som framträder i alla tre intervjuerna. Den är på så vis inte beroende av på 

vilket sätt utvecklingssamtalen utformas. Däremot visar den sig påverka i relation till något 

olika arbete och olika sätt att se. Den visar sig både som en möjliggörande och hindrande 

faktor. Tid är en återkommande påverkansfaktor som innebär att skapa tid för 

förberedelsearbete. Den visar sig som en möjlighet då lärare skapar tid för att förbereda och 

omvänt då ”tiden inte finns”. Förberedelsetiden visar sig ha bidragit till varierat mycket 

överlämnande till eleven. Förberedelsetiden är på så sätt nära sammankopplad med i vilken 

omfattning eleven leder sitt samtal. En mentor som delvis arbetat med utvecklingssamtalet 

som elevlett beskriver  

”Ja delaktigheten är ju jätteviktig men att få de medvetna om sin egen kunskapsinhämtning och 

vad som krävs av mig [eleven] och alltså där, (2.0) tycker jag inte riktigt att de [...]det har jag 

märkt ibland att, det har vi sagt allihop att man pratar över eleverna, man kanske säger saker så 

får man en nick av dem men förstår de verkligen? Äh jag känner väl efter vår lilla lightversion 

med frågor som man förberedde och jobbade med under en längre tid, så blir de medvetna om 

sitt eget lärande.”(E) 

En annan mentor beskriver så här i förhållande till mentorstid: ”Men det är ju organisation, 

hur man ska organisera, hur man ska få tid att hinna förbereda, framför allt hur vi ska hinna 

förbereda eleverna när vi bara har en timme i veckan.” Kort tid för samtalet (30 minuter) är 

en annan faktor som lyfts fram i intervjun med de lärare som leder utvecklingssamtalen själva. 

De menar att tiden påverkar att ledarskapet inte överlämnas till elever och att läraren behöver 

använda samtalstiden för att ”hinna” lämna över information till elev och förälder. En annan 

lärare som arbetar med att eleverna leder samtalen beskriver tid i förhållande till att begränsa 

tiden för olika innehåll och menar att ”[...]det är inte jag som styr utan det är pappret 

[dagordningen].” Dagordningen är då ett stöd för tiden i samtalet och hur den används. I 

intervjun med lärare som arbetar med mixade utvecklingssamtal beskrivs tid i fråga om yngre 

och äldre elever. Läraren menar att i sexan, sjuan ”Ja då har man vant sig vid att de vuxna 

pratar åt en[...]” 

Tid visar sig också påverka i förhållande till elevgruppen och det förberedande arbetet 

tillsammans med den enskilda eleven. En lärare beskriver hur det blir praktiskt problematiskt 

beroende på om det är en eller två lärare i klassen. Det visar samtidigt att tid och förberedande 

arbete hänger ihop med hur organisation med lärartjänster ser ut. 

[…] någonting som jag var lite så här och sen ska vi ha en massa elever som ska sköta sig själva 

medan jag sitter med en elev alltså rent praktiskt hur gör vi? Då var vi ju två [i klassen] så det 

lyckades ju ändå. Nu sitter jag själv med min klass […] de är en utmaning. (E) 

Förväntningar är en annan faktor som enligt lärarnas beskrivningar påverkar arbetet med 

elevinflytande och delaktighet i utvecklingssamtalen. Förväntningarna visar sig riktade både 

mot lärare och mot elever samt lärares egna förväntningar på sig själva. Förväntningar 

framträder i alla tre intervjuerna, på individnivå men på något olika sätt. I den intervju där 

lärarna leder utvecklingssamtalen beskrivs förväntningar på eleven: ”Ja det krävs mer av 

eleven kan jag känna.” Kraven uttalas med koppling till då eleven går på högstadiet och har 

en mentor som inte har insyn i alla ämnena och då eleven ska tänkas leda samtalet själv. Det 
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är också i den intervjun som förväntningarna på sig själv som lärare är mer synlig än i de 

övriga. Läraren menar att  

”[...]det är vi som är de professionella på något vis som föräldrar skulle jag vilja att det är läraren 

som håller i det, det är lite så jag känner men samtidigt vill jag ju att barnen ska prata, det är ju 

inte så att jag vill hålla en monolog, det vill jag absolut inte.”  

I den intervju där lärarna har erfarenhet av elevledda utvecklingssamtal beskriver lärare 

föräldrars förväntningar på läraren utifrån föräldrars egna erfarenheter av utvecklingssamtal. 

Då kan förväntningarna enligt lärarna bli en hindrande faktor. I följande utdrag samtalar tre 

lärare med varandra om förväntningarna i förhållande till lärarens roll och samtalet. Citatet 

visar som jag tolkar det även interaktionen i fokusgruppen där lärarna kan ses utmana 

varandras förgivettagande. 

En lärare: ”Det finns ju, föräldrarna kommer med erfarenheter så här har det varit, omdömen, 

klassamtal, man får höra vad eleverna har presterat, så många tror jag har förväntan att få höra 

alltså omdömena, det är det som är fokus.”(1.0)(E) 

En annan lärare: Sen tänker jag på det är också en lyx för oss i och med att, vi stegar tillbaka så 

har jag hamnat i läget att jag är mycket mer öppen för vad som faktiskt händer i samtalet.”(E) 

En tredje lärare: ”Och reflekterar och man kan se spelet mellan föräldrar, barn och (.) alltså man 

blir mer (2.0) observant[...] för det är samma sak där egentligen för mig, det är inte fokus på 

mig, det är fokus på här ”(E) 

I intervjun med lärarna som arbetar i mixade utvecklingssamtal beskrivs en förväntan i 

relation till eleverna. Förväntan kan i citatet tolkas som en möjlighet för mer delaktighet för 

eleven. Samtidigt visar det tiden som en faktor som påverkar läraren. Citatet är hämtat ur 

intervjun där lärarna samtalar om idéerna att börja med elevledda utvecklingssamtal. En lärare 

beskriver förväntan på följande sätt: 

”Så att man gör det till något så att man vet att så här kommer det att vara eftersom de flesta 

samtalen ändå hittills har varit mer vuxna som pratar om det sen har varit läraren eller föräldern 

det växlar ju men (.) ju mer man visar att man förväntar sig att de [eleverna] ska vara aktiva (.) 

och faktiskt vänta ut lite, måste våga vänta ut lite, det är väl det ibland, som man kan beroende 

på hur pigg på det här med utvecklingssamtal man är. Jag kan säga som jag tycker är tufft med 

dem [samtalen] det är ju faktiskt det att man behöver göra dem under en ganska begränsad tid 

för att omdömena man får från andra lärare ska vara färskvara. Det blir ju ganska snabbt (.) 

gammalt.”(M) 

En faktor som framträder i mentorernas erfarenhetsbeskrivningar är kopplade till eleverna 

som går i årskurs 7-9 och är tonåringar. De beskrivs både som en faktor för ökade möjligheter 

till inflytande och delaktighet, då de kan ha en helhetsbild över ditt lärande. Men också som 

ett hinder då de beskrivs som inte ”så tillgängliga” att kommunicera med. Ett hinder är också 

sammanhanget som tonåringen och läraren lever i, då läraren ska bedöma och sätta betyg.  

Eftersom eleven träffar sin mentor i mentorssamtal en gång i veckan och i undervisning i ett 

eller kanske något mer ämne men inte i alla är det, enligt lärarnas beskrivningar inte möjligt 

för mentorn att ha helhetsbilden över elevernas lärande Däremot beskriver lärarna att om 

eleverna är väl förberedda och insatta i sin egen kunskapsutveckling i förhållande till de olika 



 

58 
 

ämnenas mål blir det en faktor som ökar möjligheterna till delaktighet. En lärare beskriver 

utifrån sina erfarenheter av arbete med äldre elever i jämförelse med sitt arbete med yngre 

barn. Hennes beskrivning visar både det som kan ses som möjligheter men också som hinder.  

 ”[...]fast egentligen pratar man mera mål med dem än med de små barnen.[...]Jag har ju dem i 

åttan och nian och även fast jag tyckte att man lärde känna dem väldigt bra så har de mycket 

svårare för att ta för sig.”(M) 

En annan lärare beskriver sin erfarenhet av mentorssamtal som kan ses som ett led i arbetet 

med elevernas lärande, där utvecklingssamtalet också utgör en del. Citatet visar framför allt 

tonåringen på individnivå som ”otillgänglig”, vilket jag tolkar som påverkansfaktorn, 

elevkategorin tonåringar. Citatet visar samtidigt lärarens förväntningar på sig själv som coach. 

Läraren beskriver så här: 

”[...] de ska få känslan av att det faktiskt är ditt [elevens] samtal, det här handlar om dig, det är 

du som faktiskt får styra lite över det här och därför så måste man ju ha pratat med dem innan 

och jämföra lite grann, förra gången vi träffades då stod du här nu ska du tänka på vart du har 

hamnat och vart vill du sen, liksom där måste man ju någonstans ändå vara coach [...] man bara 

tycker att de sitter där och sitter av tiden och skruvar på sig, jättesvårt och det är inget lättare att 

få kontakt med tonåringar än vad det är med årskurs ett eller förskolebarn, alltså det är nästan 

ännu värre för de har ju någon slags stängdhet som är jättesvårt att tränga i genom, så det är ju 

liksom att kunna få den där närheten att faktiskt ge dem känslan av att de faktiskt äger sitt samtal 

för att använda ett slitet ord.”(M) 

Ett sista sammanhang som enligt lärarnas beskrivningar påverkar tonåringen i relation till 

inflytande och delaktighet är att läraren sätter betyg. Situationen kan även ses nära kopplad till 

påverkansfaktorn, förväntningar. En lärare beskriver en sådan situation på följande sätt: 

”Jo högstadiet ja, det är klart det är en helt annan problematik för där förväntar vi oss att de ska 

sitta och de är tonåringar. Där ska de sitta och slappna av och bjuda på sig själva samtidigt som 

de vet att du [läraren] betygsätter mig [eleven], alltså det är en tudelad situation och inte så 

självklar.”(M) 

 

Mellan lärande, relationsskapande och identitetsskapande - innebörder av 

elevinflytande och delaktighet 

Det är i lärarnas beskrivningar av konkret levda situationer, sammanvävda med lika konkreta 

handlingar och möten aktörer emellan som också fenomenets innebörder framträder. Då 

förklaras innebörderna som den betydelse eller mening som lärarna lägger i det och som det 

får i deras arbete med elevinflytande och delaktighet i utvecklingssamtalen. Lärarnas 

beskrivningar gör i resultatet av analysen synligt flera olika innebörder. Innebörderna är nära 

sammanflätade med varandra och förekommer både var för sig i olika situationer men också 

tillsammans i en och samma situation. De befinner sig i en rörelse mellan varandra och mellan 

lärande, relationsskapande och identitetsskapande. 

Med ett livsvärldsperspektiv som utgångspunkt behöver jag närma mig förståelsen av 

innebörderna med en hållning som präglas av öppenhet och reflexivitet. Det insamlade och 
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transkriberade intervjumaterialet kräver flera läsningar, försök till tematiseringar och 

omtematiseringar. Jag befinner mig i en rörelse mellan närhet och distans till materialet och 

till min egen förförståelse i linje med ett kritiskt hermeneutiskt synsätt. Jag kommer i 

redovisningen av resultatet att använda flertalet citat för att närma mig aktörerna i deras 

vardag- och livsvärld med närhet till deras egna beskrivningar. Att resultatet skildras med 

omfattande citat anser jag ökar möjligheterna för läsaren att avgöra om mina tolkningar av 

lärarnas beskrivningar är rimliga, dels i de specifikt utvalda situationerna, dels i de generella 

resonemangen om de olika innebörderna av fenomenet.  

Tematiseringen utgår från tre huvudteman lärandeform, relationsskapare och 

identitetsskapare. Huvudtemana är övergripande innebörder, vilka i sin tur innehåller 

underteman. Tematiseringen behövs för att sortera och systematisera materialet. Det finns 

dock en rörelse mellan undertemana, vilket innebär att en eller flera av dem också kan 

placeras i ett eller flera huvudteman. Även huvudtemana befinner sig i en rörelse mellan 

varandra. Rörelsen visar på den komplexitet och mångfald som materialet präglas av, sett ur 

ett livsvärldsperspektiv. Tabellen nedan konstruerar jag för att ge en översikt över de 

tematiseringar jag gör. 

Lärandeform Relationsskapande Identitetsskapare 
-att möjliggöra reflektioner 

-bedömningsform 

-begripliggörande 

-medvetandegöra 

-motivationshöjare 

-tydliggörare 

-kvalitétshöjare 

-trygghetsskapare 

-att öka ansvarstagande 

 

Tabell 5: Innebördernas tematisering 

Elevinflytande och delaktighet som lärandeform 

Under huvudtemat lärandeform placeras de innebörder av elevinflytande och delaktighet som 

kopplas huvudsakligen till elevers kunskapsutveckling och lärande. De innehåller elevers 

möjligheter att reflektera över sin kunskapsutveckling och sitt lärande. De innehåller att 

kunskapskrav och mål görs begripliga och tydliga, att eleven blir medveten om både sin 

kunskapsutveckling och sitt lärande. Kunskapsutvecklingen kan handla om att eleven vet var 

han eller hon befinner sig i förhållande till kunskapsmålen och vart han eller hon är på väg. 

Det handlar om att göra synligt vad eleven behöver arbeta mera med för att nå målen. 

Bedömningsform placeras också här som en del av den hela lärandeprocessen, liksom 

motivationshöjare då den kan identifieras och tolkas som en konsekvens av de övriga 

innebörderna. 

-att möjliggöra reflektioner 

Innebörden att reflektera visar sig dels ensamt och något begränsat, dels tillsammans med 

undertemat medvetandegöra och beskrivs då i citatet under detsamma. En lärare beskriver 

vikten av att möjliggöra reflektioner på följande sätt:  

”Nej men jag tror att tiden, att man verkligen stannar upp och reflekterar [...]både eleven och 

lärare, (.) var man står och hur det går med arbetet och siktet framåt och så den tiden, att man har 

tid till det, så tror jag att det blir ännu tydligare (.)[...].” (M) 
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Möjligheterna att reflektera framträder som ett inslag i elevers hela lärandeprocess. Inte enbart 

i relation till det förberedande arbetet, genomförandet av utvecklingssamtalen eller till det 

efterföljande arbetet. Det visar sig också i relation till påverkansfaktorn, tid och där lärarens 

betoning på stannar upp och på har kan tolkas ytterligare understryka vikten av att ha och ta 

sig tid för reflektioner. 

-bedömningsform 

Innebörden bedömningsform visar sig i olika sammanhang. Den visar sig dels som en 

möjlighet för eleven att utveckla förmågor i genomförandet av samtalet. En lärare beskriver 

det så här:  

”[...]de lär sig för livet. Det tror jag är ett mål som man måste tänka, att allt det här att kunna 

prata, att kunna ta för sig, förbereda och reflektera. Det är ett lärande för livet.” (E) 

Dels som en central innebörd i det efterföljande arbete som lärare som arbetar med elevledda 

utvecklingssamtal beskriver. De återkommer till ökade möjligheter att återkoppla till 

utvecklingssamtalets innehåll. De lyfter fram diskussioner och samtal om kunskapsmål som 

de menar kan följa därpå, i den fortsatta undervisningen och bedömningsprocessen. I 

beskrivningarna gestaltas utvecklingssamtalet som en integrerad del i undervisningen. I 

följande citat återfinns också innebörderna medvetandegörande, motivationshöjande och att 

möjliggöra reflektioner. 

 ”Jag vill att det[utvecklingssamtalet] ska åstadkomma medvetna och motiverade elever och det 

här tror jag är ett bra sätt och att det flyter ihop med övriga undervisningen. Ja allt det här 

målinriktade, att inte utvecklingssamtalet är en liten ö som vi gör en gång per termin och sen så 

jobbar vi vidare, utan att det flyter ihop. Man kan reflektera tillbaka och återkomma.”(E) 

-begripliggörande 

En lärare som arbetar med elevledda utvecklingssamtal beskriver begripliggörande i relation 

till förberedande arbete. En annan lärare som utformar samtalen på samma sätt fortsätter att 

beskriva och därpå följer ytterligare en lärare som också arbetar med att eleverna själva leder 

samtalen. De beskriver på följande sätt: 

En lärare:”[...]jag har jobbat ganska mycket med att vi ska implementera det här [Lgr 11] i 

klasserna och sedan med föräldrarna och det är så svårt och vi vet ju knappt själva alla gånger de 

här värdeorden och vad de står för. Där kan man ju känna att det här blir liksom jättebra i det 

syftet också med de elevledda. Nu har man ju ett sätt att prata Lgr 11 men på ett begripligt sätt 

för det gör vi ju faktiskt nu.”(E) 

En annan lärare: ”[...]för mig har det här varit ett sätt att kommunicera och för ungarna hoppas 

jag, sen vet man ju inte hur, men det känns som att vi har nått längre än med det vi hade innan 

om man ser mål, resultat och innehåll.”(E) 

Tredje läraren: ”[...]det är en sak för oss att säga och lägga hos eleven men en helt annan om 

eleven själv får uttrycka det.”(E) 
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-medvetandegöra  

Det här citatet är hämtat från en lärares beskrivning av ett förberedande arbete. I det 

dominerar undertemat att medvetandegöra eleven om sin kunskapsutveckling men det finns 

också inslag av underteman som att möjliggöra reflektioner, begripliggöra och tydliggöra. 

”Jag tror att det var väldigt bra för barnen fick titta innan på, gå igenom ämne för ämne och se 

vad är det jag ska kunna, kan jag det, och få tänka igenom riktigt ordentligt. Kan jag det här eller 

måste jag träna vidare på det här?  Så de fick ju själva, vad de behövde träna på, vad de märkte 

att, det här, aha det där måste jag nog lära mig mer om, och sen var det ju väldigt bra för barnen 

pratade ju[...]nu var de förberedda och visste precis vad de behövde träna på” (E) 

-motivationshöjare 

Det här citatet är hämtat från en beskrivning av ett förberedande arbete och genomförandet av 

ett utvecklingssamtal. Det placeras huvudsakligen i undertemat motivationshöjare men 

innehåller även innebörderna, identitets- och trygghetsskapande. Identitetsskapande görs 

synligt i framför allt ”att våga ta för sig” och tolkas i förhållande till elevens tillit till sin egen 

förmåga. Trygghetsskapande uttrycker läraren explicit i beskrivningen. 

”Vi berättade och sa så här ska hända. Mamma skulle skriva tre ord på en lapp som handlar om 

honom och han skulle presentera och han gick liksom igenom en form, det passade honom 

väldigt bra. [...]Han fick en väldigt strukturerad gång och han visste precis. Han var väldigt 

trygg. Alla barn är väldigt trygga i den här situationen, att man vet vad som ska hända. Han blev 

väldigt trygg och så när sen mamma kom så [säger pojken] – Jaha mamma så välkommen till 

mitt utvecklingssamtal. Han liksom pratar och verkligen tar för sig. Han tyckte det var jättekul 

så det märktes, och sen så [säger pojken till mamma] – Ja nu mamma ska du skriva någonting, 

tre ord på en lapp om mig. Han berättade verkligen[...]han faktiskt verkligen tog för sig så, det 

var roligt att se.”(E) 

-tydliggörare 

Det här undertemat framträder framför allt i förhållande till elevers kunskapsutveckling, att de 

ska få syn på den liksom på sitt lärande. Den görs också synlig i fråga om att förstå 

kunskapskrav och kunskapsmål, vad eleven kan och behöver utveckla. ”Att träna på” är ett 

uttryck som ofta återkommer i beskrivningarna och då i samband med att lärare beskriver 

samtal lärare och elever emellan. Innebörden tydliggöra sammanflätas ofta med innebörden 

att begripliggöra och medvetandegöra. Här följer ett samtal mellan två lärare. Citaten har 

hämtats ur ett sammanhang om utvecklingssamtalets genomförande. Samtalet utgår från det 

lärarna i det här fallet mentorer kallar, coachande samtal och som är nära besläktat med 

bedömningssamtal och betyg. Det gör att citaten också kan ses spegla innebörden, 

bedömningsform. Sammanhanget har i sin tur föregåtts av en diskussion om att begripliggöra 

Lgr 11. 
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Ena läraren: ”För det är det jag menar, när man har haft samtal och de har varit då, vad vill du 

satsa på nästa år, vad vill du jobba med de närmaste veckorna, vilka är dina mål. Då ställer jag 

frågan har du pratat med läraren [den undervisande] hur går det i No? Ja det har jag redan 

[svarar eleven]. Jag har pratat med honom så alltså.”(E) 

Andra läraren: ”För där är ju en jätte skillnad. Där kommer ju mentors roll in. Jag tänker på när 

vi i nian har kallat till det coachande samtalet[...]då har ju vi jobbat med betygen då[...] och haft 

som botten. Det är inte självklart att ungarna vet på vilken nivå de ligger. Det är ju sexton, 

sjutton olika ämnen att hålla reda på och då har de kunnat bli tydligare genom de här elevledda, 

för man pratar ju inte om allt. Man gör ju ett urval, det gör man ju som elev också, och så har vi 

haft strukturen[...]det var ju fyra mål man satte upp max då som elev för det är ju ändå en 

tidsbegränsning när man väl träffas på utvecklingssamtalet.” (E) 

Elevinflytande och delaktighet som relationskapare 

Under huvudtemat relationsskapande placeras de innebörder som kopplas till skapandet av 

relationer. Underteman är kvalitétshöjare och trygghetsskapare. Kvalitétshöjare tolkas som att 

relationens kvalité har betydelse för elevers inflytande och delaktighet. Trygghetsskapare 

tolkas som att trygghet är en grund för lärare och elev-relationen, vilken har betydelse för 

elevers möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga. 

-kvalitétshöjare 

En lärares beskrivning med koppling till förberedande arbete och genomförandet av samtalet 

innehåller så som jag tolkar det en relationsskapande innebörd. Lärarens beskrivning har 

föregåtts av en diskussion om hur elevers och föräldrars förberedelser hemma varierar, en del 

kommer väl förberedda, andra inte. Läraren arbetar med ”mixade samtal” där graden av 

lärarens eller elevens ledning varierar. Citatet visar att relationen har betydelse för kvalitén i 

samtalet, där lärarens uttryck ”det blir ofta ett samtal” kan tolkas som att det handlar om ett 

möte med kvalité, ett meningsfullt möte lärare, elev och förälder emellan. Citatet kan också 

ses nära sammanvävt med graden av elevinflytande och delaktighet då läraren uttrycker sitt 

ansvar för elevens talutrymme. 

”[...]Det var rätt så skönt om man förberedde med eleven istället för då vet ju jag också, men i de 

flesta fall så tycker jag att det är rätt så trevligt att sitta på utvecklingssamtal. Det blir ju ofta ett 

samtal om man känner eleverna väl och har haft dem ett tag. Man har träffat föräldrarna mycket 

så det blir ju mer ett samtal och då får ju jag tänka på som lärare att jag inte pratar hela tiden, att 

man ser till att eleven också pratar.”(M) 

En annan lärare beskriver också relationens betydelse för kvalitén i samtalet: 

”Det är klar, ju mer, nu känner jag mina ungar[...]det är ju klart ju mer jag känner dem och de 

känner mig, vågar de prata också alltså, och likadant med föräldrarna så det blir mer, en annan 

dynamik i ett samtal.” (L) 

-trygghetsskapare 

Undertemat trygghetsskapare kopplas huvudsakligen ihop med elevers förberedande arbete 

och att de genom det ”vet vad som ska hända” och kan känna sig trygga. En lärare beskriver 

så här: 
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”[...]att det kretsar kring barnet och att barnet ska prata så mycket som möjligt och att de ska 

känna att de gör ett bra jobb och vad kommer efter de har nått de här målen, vad är 

fortsättningen liksom så att de vet vad som ska komma i stora drag då.”(M) 

Elevinflytande och delaktighet som identitetsskapare 

Under huvudtemat identitetsskapare placeras de innebörder som kopplas till elevers ökade 

ansvarstagande. Ansvarstagandet behöver då tolkas som ett växande, nära sammanlänkat med 

självförtroende och tillit till den egna förmågan. Växandet, självförtroendet och tilliten kan 

förstås som bidrag för att skapa identitet och därför används begreppet identitet i huvudtemat. 

Identitetsskapande kan även tolkas i förhållande till elevers självkänsla, där tilliten till sin 

egen förmåga kan ses som en del av den inre självkänslan, d.v.s. den emotionellt baserade 

som är nära sammankopplad med identitetens tillkomst på en näst intill existentiell nivå. 

Identitetsskapande kan även och framför allt här tolkas i förhållande till den yttre självkänslan 

d.v.s. den förvärvade självkänsla där ett av kännetecknen är att vara ansvarsfull.  

-att öka ansvarstagande 

Innebörden ansvarstagande framträder framför allt i beskrivningar tillsammans med 

förberedande arbete. Beskrivningarna uttrycker att graden av förberedelser hänger ihop med 

graden av det ansvar eleven tar. Ansvarstagandet kopplas i en del beskrivningar också till 

elevers olika förutsättningar att ta ansvar. Även till att elever har olika behov och att lärarna 

behöver anpassa och stödja så att alla ges samma möjligheter att ha inflytande och vara 

delaktiga i sina utvecklingssamtal. De olika förutsättningarna att ta ansvar kan bl.a. ses i 

relation till elevers varierade grad av yttre självkänsla samt självförtroende, då en högre grad 

av yttre självkänsla och/eller ett gott självförtroende skulle kunna ses som ökade möjligheter 

att ta ansvar. 

Ett ökat ansvarstagande skulle således kunna tolkas ha betydelse för elevers 

identitetsskapande då det bl.a. kan förstås som möjligheter till ökad inre självkänsla, där tillit 

till sin egen förmåga är ett kännetecken och till ökat självförtroende. I lärares beskrivningar 

uttrycks inte självkänsla explicit, men följande citat tolkar jag ändå i den riktningen: 

”Jag vill att eleven ska känna att allt är möjligt liksom [...] få en tillit till sin egen förmåga, och 

så det där som är svårast att se att det faktiskt händer mycket. De kan inte se att de har lärt sig 

saker. De har alltid kunnat det.”(L) 

Innebörden identitetsskapande med koppling till elevers självkänsla och självförtroende visar 

sig i två av intervjuerna på två olika sätt utifrån lärares olika erfarenheter av 

utvecklingssamtal, som lärarlett eller elevlett. Samtidigt visar intervjuerna att det inte 

nödvändigtvis behöver finnas en motsättning mellan de olika sätten att utforma samtalen.  I 

lärares beskrivningar görs synligt intentioner och idéer om vad lärarna vill åstadkomma som 

kan tolkas som lika, men att vägen dit är olika. Skillnaderna framträder i lärarnas 

beskrivningar och följande två citat anser jag visar på en sådan skillnad. Elevers växande sett 

utifrån en lärares beskrivning som arbetar med lärarledda utvecklingssamtal: 
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”[...]det är just det här som jag tycker är jätteviktigt, om jag berättar någonting om det här 

barnet, ja om hur det går, just att stärka, att barnet hör en annan vuxen fröken berättar hur duktig 

jag [eleven] är för det har man sett hur de växer och är stolta inför mamma och pappa, vad 

fröken berättar[...]”(L) 

Även lärare som arbetar med elevledda utvecklingssamtal beskriver elevers växande och gör 

det då på det här sättet. I citatet görs enligt min tolkning, synligt huvudtemat 

identitetsskapande och relationsskapandets undertema trygghetsskapande. 

”Nej men jag ser idag bara fördelar med det. Jag tror det leder fram. Det lyfter eleverna. Det ger 

dem lite luft under vingarna, att våga. Jag tror speciellt barn som har lite svårare som inte har så 

lätt. Barn som är duktiga på att skriva och har bra självförtroende, men de här som är lite svagare 

kanske kan hitta ett forum när de faktiskt, här får jag berätta och jag får välja och jag behöver 

inte sitta och läsa innantill och läraren kommer inte att ställa någon fråga till mig som jag kanske 

inte kan. Hon kanske frågar någonting på gångertabellen eller någonting sådant läskigt, kan man 

inbilla sig. Jag tror att de blir mycket tryggare. Jag ser bara fördelar med det. Jag har svårt att 

hitta vad som skulle vara fel med det.”(E) 

 

Lärares erfarenhetsteman mellan påverkansfaktorer och innebörder - sammanfattning  

Erfarenhetsteman som gör sig synliga utifrån lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter av 

elevinflytande och delaktighet är tre huvudteman, förberedande arbete, genomförande av 

samtalen och efterföljande arbete. Det är en tyngdpunkt på förberedande arbete och därefter 

genomförande. Temana syns i alla intervjuerna i varierad omfattning och är på så sätt 

oberoende av hur utvecklingssamtalen utformas. Däremot finns det innehållsskillnader i de 

olika teman beroende på om lärarna som intervjuas arbetar med lärar-, elevledda eller mixade 

samtal.  Beskrivningar av det efterföljande arbetet görs enbart i intervjun med lärarna som 

arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Inom huvudtemana gör sig synligt underteman som 

befinner sig inom ett eller flera huvudteman. De underteman som dominerar i lärarnas 

beskrivningar är lärares arbete med att anpassa och stödja.  

Påverkansfaktorer i lärarnas arbete med elevinflytande och delaktighet som de beskriver och 

som dominerar i intervjuerna är tid, förväntningar och tonåringar. Tid är den faktor som 

framträder tydligast i alla tre intervjuerna. Alla tre påverkansfaktorerna visar sig i relation till 

flera olika sammanhang. De visar olika former av påverkan och med olika sätt att se på dem 

visar de sig som möjligheter och/eller hinder. De ses även i en rörelse mellan och som 

påverkansfaktorer för varandra. Ett exempel är då läraren förväntar sig att eleven ska vara 

delaktig och att det tar tid. Samtidigt som läraren är tidspressad för att omdömena ska vara 

aktuella och perioden för utvecklingssamtalen inte får ”dra ut på tiden” så behöver eleven tid 

på sig för att ha inflytande och vara delaktig. 

Innebörderna i elevinflytande och delaktighet tematiseras i tre huvudteman, lärandeform, 

relations- och identitetsskapare. I varje huvudtema placera underteman. I huvudtemat 

lärandeform placeras att möjliggöra reflektioner, bedömningsform, begripliggörande, 

medvetandegöra, motivationshöjare och tydliggörare. I huvudtemat relationsskapare placeras 

kvalitétshöjare och trygghetsskapare. I det tredje och sista huvudtemat identitetsskapare finns 

undertemat att öka ansvarstagande. Innebörderna såväl i huvudteman som i underteman visar 
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sig i rörelse mellan varandra. De visar att de är beroende av varandra och blir varandras 

påverkansfaktorer så som när t.ex. undertemat att medvetandegöra hänger nära samman med 

att möjliggöra reflektioner, begripliggöra och tydliggöra. 

 

Vad är då kunskapsbidraget i resultatets analyser av det empiriska materialet? 

Fenomenet elevinflytande och delaktighet visar med sina tre huvudteman och nio underteman 

en mångfald av innebörder. Temana visar flera betydande aspekter som också betonas i 

forskning som förutsättningar för elevers lärande. Kunskapsbidraget är som jag ser det å ena 

sidan att stärka den forskning som redan finns, å andra sidan tillföra ny kunskap utifrån att 

elevinflytandet och delaktighet studeras ur ett livsvärldsperspektiv. Perspektivet gör synligt 

mängden innebörder som lärarna tillskriver fenomenet och en rörelse mellan lärande, 

relationsskapande och identitetsskapande. 

Resultatet visar tre dominerande faktorer, tid förväntningar och elevkategorin tonåringar som 

påverkar enligt lärarnas beskrivningar i deras arbete med elevinflytande och delaktighet. 

Faktorerna befinner sig i lärarnas beskrivningar på tre olika nivåer, organisation-, grupp- och 

individnivå. Beskrivningarna visar på en rörelse mellan de olika nivåerna. 

Påverkansfaktorerna framträder på flera olika sätt i de olika momenten i arbetet med 

förberedande arbete, genomförande av samtal och efterföljande arbete. Tid t.ex. beskrivs både 

som något som behöver organiseras för att få, som en förutsättning för förberedande arbete 

inför eller i genomförandet av utvecklingssamtalet. Tid beskrivs även i förhållande till yngre 

och äldre elever och på olika sätt som det kan påverka elevernas inflytande och delaktighet. 

Kunskapsbidraget är som jag ser det att genom ett livsvärldsperspektiv göra synligt lärarnas 

rörelse mellan olika nivåer när de beskriver och den komplexitet det innebär i lärares arbete 

med elevinflytande och delaktighet. Den komplexitet och mångfalden som resultatet gör 

synlig ser jag som ett kunskapsbidrag i sig. Resultatet kan bidra med ökad kunskap om och 

förståelse för lärares arbete med elevinflytande och delaktighet, både för lärarna själva och för 

andra aktörer som befinner sig på de olika nivåerna, organisation-, grupp- och individnivå 

inom skolans värld. Resultatet kanske även kan inspirera till fortsatt forskning och nya 

forskningsfrågor utifrån den vidgade horisont som jag anser resultatet bidrar med. 

I tolkningen av det empiriska materialet strävas efter öppenhet och följsamhet sett ur ett 

livsvärldsperspektiv (Bengtsson, 2005, s. 37; Claesson, 2004, s. 22; Claesson, 2011, s. 26). 

Det är också så jag försöker närma mig materialet tillsammans med en hermeneutisk och 

kritisk hermeneutisk förståelse av tolkning. Det empiriska materialet står då i förgrunden och 

forskningsöversikten i bakgrunden. I den fortsatta tolkningen är det den empiriska 

inramningen och forskningsöversiktens teman som står i förgrunden och det empiriska 

materialet i en försiktigt jämförande bakgrund. Förgrund och bakgrund kan ur ett 

livsvärldsperspektiv uttryckas som figur och bakgrund beroende på vad betraktaren väljer att 

rikta blicken mot just för tillfället (Claesson, 2009, s. 56). I jämförelsen är ambitionen att 

fördjupa analyserna av resultatet och göra synligt kunskapsbidraget i en spegling av tidigare 

forskning.  
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I ljuset av lärares komplexa uppdrag i en skola med neoliberala förtecken 

Resultatet bygger på en fallstudie och ska därför inte övertolkas. Resultatet visar en mångfald 

av innebörder i fenomenet elevinflytande och delaktighet. De kan alla tolkas som verktyg för 

elevers lärande. Verktygen är nära kopplade till läroplanens kunskapsmål, krav och 

betygskriterier. Det gör att de i viss mening kan tolkas vara i linje med skolans styrdokument 

som uttryckligen menar att elevinflytande och delaktighet ska utövas i skolans pedagogiska 

verksamhet för att främja elevers lärande (Skolverket, 2011, s. 14-15). I lärares skolkontext 

visar sig såväl i Skolinspektionens granskning som i forskning att det finns brister i arbete 

med elevinflytande och delaktighet (Danell, 2006, s.17; Selberg, 1999, s. 17-23; 

Skolinspektionen, 2014, s.15). Bidragande är att skolkontexten med neoliberala förtecken 

efterfrågar utvärderingar och (summativa) bedömningar som kan användas i jämförande och 

konkurrerande sammanhang och som då inte framför allt bygger på elevers inflytande och 

delaktighet (Fritzén, 2003, s. 68-74; Lundahl, 2011, s. 157-163). I början av studien ställs 

frågan hur arbetet med elevinflytande och delaktighet ska bli bättre och att möjliga svar går att 

hitta genom att studera lärares erfarenheter av arbete elevinflytande och delaktighet. 

Tolkningen av resultatet av lärarnas erfarenheter och de påverkansfaktorer som de lyfter fram 

kan delvis ge något svar på frågan.  Tolkningen av resultatet gör synligt att i lärares arbete 

med förberedande arbete, genomförande av utvecklingssamtalen och efterföljande arbete 

ingår arbete med elevers inflytande och delaktighet, utifrån den innebörd lärarna lägger i 

fenomenet. I det efterföljande arbetet ingår det då lärarna arbetar med elevledda 

utvecklingssamtal. Samtidigt visar resultatet att arbetet innehåller faktorer som påverkar och 

skapar både möjligheter och hinder. De visar sig vara i en rörelse mellan olika nivåer som 

lärare i varierad omfattning kan påverka. De befinner sig också i en rörelse sig emellan, vilket 

kan leda till att arbetet blir än mer komplext för lärare. Däremot tolkas och förstås de inte i 

relation till en neoliberal kontext så som t.ex. utvärderingar och summativa bedömningar, inte 

heller konkurrens- och kundperspektivet eller motsättningar mellan formativa och summativa 

bedömningar. Resultatet skiljer sig på så sätt från tidigare forskning (Fernández, 2012, s. 242-

243; Fritzén, 2003, s. 68-74; Lundahl, 2011, s. 157-163;Wahlström, 2009, s. 66-69). 

 

I ljuset av lärares komplexa skolvärld, inkluderat elevinflytande och delaktighet  

Tidigare forskning visar att lärares kunskap-och demokratiuppdrag befinner sig i ett 

spänningsfält (Aspelin & Persson, 2011, s. 25-37; Fritzén, 2003, s. 68-74; Tammi, 2013, s. 73, 

Wahlström, 2009, s. 181). Samtidigt som forskning understryker att uppdragen är varandras 

förutsättningar (Aspelin & Persson, 2011, s. 26; Fritzén, 2003, s. 74). En försiktig tolkning av 

studiens resultat visar i samma riktning. I en inledande tolkning av innebörderna kan de ses 

som åtskilda då huvudtemat lärandeform kopplas till kunskapsuppdraget och huvudtemana 

relations- och identitetsskapande sorteras in under demokratiuppdraget. I en fortsatt fördjupad 

tolkning av innebörderna visar de sig i en rörelse mellan kunskaps- och demokratiuppdraget. 

Där såväl huvud- som underteman ses vara beroende av varandra för elevers lärande. Lärare 

gör inte heller i sina beskrivningar någon uppdelning mellan de båda uppdragen. Deras 

beskrivningar visar istället på en rörelse dem emellan. 
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I ljuset av lärandeformer och bedömning av elevers lärande  

Claesson (2009, s. 85-87) studie om lärares hållning visar tre hållningar som läraren rör sig 

emellan. Det är person, innehåll och struktur. Hållningen person innebär att vara intresserad 

av eleverna som personer, att vara nyfiken, finnas till hand och vara närvarande. Hållningen 

innehåll handlar om lärarens intresse för ämnet och idén om att lärarens sätt att presentera det 

kan väcka elevernas intresse och inspirera till deras lärande. Struktur innehåller lärarens tysta 

kunskap och befinner sig i mellanrummet mellan läraren och eleven. För att jämföra studiens 

resultat av innebörder och Claessons (2009, s. 85-87) studie om lärares hållningar konstruerar 

jag följande tabell. De hållningar och innebörder som jag jämför placerar jag under varandra. 

Person 
-intresse för eleven som person 

-att vara nyfiken 

-att finnas till hands 
-att vara närvarande 

Innehåll 
-lärarens intresse för ämnet 

-lärarens idé om att presentera 

ämnesinnehållet så att det väcker 
elevens intresse 

-att inspirera till lärande 

Struktur 
-lärarens tysta kunskap 

-mellanrummet mellan lärare och 

elev 

Identitetsskapande: 
-att öka ansvarstagande 

 

 

 

 

Lärandeform: 
-att möjliggöra reflektioner 

-bedömningsform 

-begripliggörande 

-medvetandegöra 
-motivationshöjare 

-tydliggörare  

Relationsskapande: 
-kvalitétshöjare 

-trygghetsskapare 

Tabell 6: Innebördernas teman i jämförelse med lärares hållning 

Jämförelsen visar med viss försiktighet att det finns likheter mellan lärares hållningar och 

innebörderna av elevinflytande och delaktighet. Det kan peka på att studiens resultat stärker 

tidigare livsvärldsforskning som handlar om lärares aktörskap i elevers lärande, då Claesson 

(2009, s. 85-87) utgår från ett sådant perspektiv. Min tolkning är att framför allt hållningar 

och huvudtemana är jämförbara då person kan kopplas till identitetsskapande, innehåll till 

lärandeform och struktur till relationsskapande. I personhållningen tolkar jag intresset för 

personen som identitetsskapande. Då identitetsskapandets innebörd även innehåller elevens 

växande, självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Hållningen innehåll och huvudtemat 

lärandeform kan med försiktighet förklaras som varandras förutsättningar. Lärandeformens 

underteman kan användas som ”verktyg” för att nå det som uttrycks i hållningen och som 

samtidigt är det material som ”verktygen” har att arbeta med. Hållningen struktur som betonar 

mellanrummet mellan lärare och elev visar likheter med det mellanrum som relationsforsning 

beskriver som ett relationsskapande fält (Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Frelin, 2012, s. 48-

66). På så sätt visar den relationsskapande innebörden likheter. Det som inte görs synligt i 

hållningen struktur men i innebördens underteman, kvalitétshöjare och trygghetsskapare visar 

på en möjlig skillnad i jämförelsen. 

I en bedömningskontext betonar Lundahl (2011, s. 72-73) vikten av lärares 

bedömningskompetens som en del i deras undervisningsskicklighet. Den innebär att läraren 

förstår bedömning som ett sätt att få syn på elevers kunskaper, förmågor och färdigheter. 

Lärare behöver förstå att bedömningen är en viktig arbetsuppgift i elevers lärande. Studiens 

resultat visar att det ligger en tyngdpunkt på innebörder i huvudtemat lärandeform som kan 
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ses ha en betydande roll i lärares arbete med bedömning. De kan bidra till att få syn på elevers 

kunskaper och kunskapsutveckling samt att synliggöra för eleverna och involvera dem. 

Resultatet kan på så sätt sägas visa på tänkbara ”verktyg” för den bedömningskompetens och 

undervisningsskicklighet som Lundahl (2011, s. 72-73) betonar vikten av. 

 

I ljuset av relationers betydelse för elevers lärande 

Tidigare forskning betonar relationens betydelse för elevers växande och lärande och då 

dominerar idéer om att relationen behöver bygga på förtroende och ömsesidighet (Aspelin & 

Persson, 2011, s. 20; Frelin, 2012, s. 48-66: Lilja, 2013, s. 84; Lilja, 2015, s. 37; Ljungblad, 

2016, s. 230). Forskning framhåller också relationens betydelse för elevinflytande och 

delaktighet, liksom att det är kvalitét i relationen som är av betydelse och att elever upplever 

relationen som meningsfull (Bergström & Holm, 2005, s. 6: Elvstrand, 2009, s. 240; Frelin, 

2012, s. 109). I studiens resultat framträder inte begreppen förtroende och ömsesidighet som 

den tidigare forskningen lyfter fram. Däremot kan resultatets innebörder med viss försiktighet 

tolkas och kopplas till dem. Då framför allt i huvudtemana relations- och identitetsskapande 

med undertemana, kvalitétshöjare, trygghetsskapare och att öka ansvarstagande. I 

ansvarstagandet ligger en innebörd av elevers växande, ökade självkänsla och självförtroende, 

vilket skulle kunna ses hänga nära samman med att relationer bygger på förtroende och 

ömsesidighet samt innehåller kvalité och trygghet. Analysen av de observerade 

utvecklingssamtalen visar lärares välvilja och innebörden begriplighet, vilket Frelin (2012, s. 

48-66) menar behövs för att förhandla och skapa förtroende. På så sätt visar studiens resultat 

likheter med tidigare studier om relationer.  

Den tidigare forskningen understryker dessutom att läraren behöver ta ansvar för relationen 

och erbjuda en stödjande funktion för att skapa elevinflytande och delaktighet (Ljungblad, 

2016, s. 139; Åkerström, 2014, s. 97-98). Lärares stödjande arbete framträder i resultatet av 

de observerade utvecklingssamtalen, då de anpassar i den rådande samtalssituationen och 

ställer frågor. I lärarnas erfarenhetsbeskrivningar dominerar stödjande arbete i att anpassa 

utifrån elevernas förutsättningar och behov både i förberedande arbete och i genomförandet 

av utvecklingssamtalet. Det visar sig t.ex. i att pusha, bekräfta och ställa frågor. Lärarnas 

stödjande arbete kan även tolkas i relation till innebörden av huvudtemat lärandeform och de 

underteman som finns där. På så vis kan studiens resultat av lärares stödjande arbete peka i en 

riktning som stärker både Ljungblads (2016, s. 139) och Åkerströms (2014, s. 97-98) 

forskning. 

 

I ljuset av utvecklingssamtalet som möjligheternas arena 

Tolkningen av studiens resultat menar jag visar utvecklingssamtalet som en möjlig arena för 

elevinflytande och delaktighet, en plats där lärare kan arbeta med att iscensätta det. Det tycker 

jag mig kunna säga utifrån lärarnas beskrivningar av förberedande, genomförande och 

efterföljande arbete med utvecklingssamtalen samt den mångfald av innebörder som de lägger 
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i fenomenet. Utvecklingssamtalen har i struktur och innehåll flera likheter med tidigare 

forskning så som dagordning, resultatinriktat individualiserat arbete och medansvar (Pihlgren, 

2011, s. 102-103; Tholander & Norrby, 2008, s 70) Lärarnas erfarenhetsteman stämmer i viss 

mån överens med Höstfälts (2015, s. 18, 84) resultatinriktade individualisering som 

kännetecknas av en gemensam förståelse av vad eleven behöver förbättra och där lärare och 

elev kommer överens om hur det ska gå till. Resultatet av innebörder visar sig som jag tolkar 

det, som verktyg för den gemensamma förståelsen. De kan även tolkas i linje med Tholanders 

och Norrbys (2008, s. 70) pedagogiska argument som innebär att när eleven själv förklarar sin 

kunskapsutveckling så blir det också mer begripligt för honom eller henne. Samtidigt tolkar 

jag studiens resultat, utifrån lärarnas skriftliga reflektioner, de observerade 

utvecklingssamtalen och lärarnas beskrivningar, som att möjlighetsarenan kan begränsas. Det 

till följd av påverkansfaktorerna, tid, förväntningar och elevkategorin tonåringar och att 

utvecklingssamtalen präglas av en tydlig struktur med dagordning. Dagordningen kan tolkas 

som en styrande faktor som begränsar elevers inflytande och delaktighet, vilket Tholander & 

Norrby (2008, s. 70-72) betonar i sin studie. Den här studiens resultat visar att det finns en 

variation i utformningen av dagordning och i tillvägagångssätt när den konstrueras. En del 

elever gör ett eget manus, andra gör tillsammans med läraren och ytterligare andra använder 

färdiga i förväg konstruerade mallar. Variationen kan tolkas som en ökad möjlighet till 

elevers inflytande och delaktighet. I tidigare forskning visar sig även att utvecklingssamtalet 

kan begränsa elevers inflytande och delaktighet genom att läraren ”sätter agendan” och ”anger 

tonen”. Liksom att det innehåller elevers maktstrategier och betraktas kritiskt utifrån ett 

demokratiskt perspektiv (Granath, 2008, s. 83-110; Hofvendahl, 2006, s. 17-19 Tholander & 

Norrby, 2008, s. 65). Samtidigt visar Tholander och Norrbys (2008, s. 72) studie att elevers 

talutrymme ökar i elevledda utvecklingssamtal. Det kan ses ha likheter med resultatet av 

elevernas utvärderingar i den här studien som visar att lärarens talutrymme minskar. Dock 

visar inte utvärderingarna att elevernas talutrymme ökar i motsatt omfattning, vilket då 

motsäger Tholander och Norrbys (2008, s. 72) studie. Forskning visar att lärare är viktiga 

aktörer och att deras uppfattningar, sätt att se på och tala om elevinflytande och delaktighet 

får betydelse för hur de arbetar med det (Danell, 2006, s. 153-155; Elvstrand, 2009, s. 234; 

Forsberg, 2000, s. 60-61; Mårell-Olsson, 2012, s. 225). I ljuset av den forskningen framträder 

utvecklingssamtalen i studiens resultat som en ökad möjlighetsarena eftersom lärarnas 

erfarenhetsbeskrivningar präglas av engagemang och positiv syn på både skolans 

utvecklingsarbete och arbetet med elevledda utvecklingssamtal. 

 

Resultatets kunskapsbidrag i ljuset av tidigare forskning 

Studiens resultat kan med försiktighet bidra till att stärka redan tidigare forskning som hävdar 

att lärarens kunskaps- och demokratiuppdrag är komplexa och inte går att särskilja utan att de 

istället är varandras förutsättningar. Resultatet av innebörderna i fenomenet elevinflytande 

och delaktighet visar att lärarna arbetar med ”allt på en gång”, d.v.s. arbetet innehåller elevers 

lärande, lärares relationsarbete och arbete med elevers identitetsskapande. Huvudtemana och 

tillhörande underteman visar sig som forskningsresultat möjliga att systematisera och 

tematisera. Samtidigt som de i lärarnas beskrivningar utifrån den pedagogiska vardagen mer 
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kan betraktas som omöjliga att särskilja från varandra. Ett annat möjligt kunskapsbidrag är att 

resultatet stärker tidigare forskning om lärares hållning sett ur ett livsvärldsperspektiv, där 

innebörderna framträder som ”verktyg”, så också i en bedömningskontext. Ett ytterligare 

möjligt kunskapsbidrag är att innebörderna i huvudtemat relationsskapande inte lyfter fram 

begrepp som förtroende och ömsesidighet. Begrepp som annars återkommer i flera studier 

som studerar relationer (Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Frelin, 2012, s. 48-66: Lilja, 2013, s. 

84; Lilja, 2015, s. 37; Ljungblad, 2016, s. 230). I resultatet visar sig istället begrepp som 

kvalitetshöjare och trygghetsskapare. Det är begrepp som återfinns sparsamt i tidigare 

forskning om relationer och då framför allt med koppling till elevers upplevelse av delaktighet  

och lärares ansvar för kvalitén i relationen mellan lärare och elev (Elvstrand, 2009, s. 240;  

Ljungblad, 2016, s. 139). I studiens resultat framträder kvalité och trygghet som möjliga 

relationsbegrepp. De kan ses som bidrag för att nyansera de redan tidigare dominerande 

begreppen förtroende och ömsesidighet som ofta återfinns inom relationsforskning.  
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7. Diskussion 

Den här studien undersöker fenomenet elevinflytande och delaktighet och dess innebörder 

utifrån ett livsvärldsperspektiv. Studien närmar sig fenomenet genom att utforska lärares 

beskrivna erfarenheter av arbete med elevers utvecklingssamtal och deras erfarenheter av 

faktorer som påverkar arbetet. Studien syftar till att bidra med ny kunskap om fenomenet 

elevinflytande och delaktighet och fördjupa förståelsen av dess betydelse för lärandet. Studien 

utgår från antagandet om att lärares erfarenheter har betydelse för hur de utformar 

utvecklingssamtal och hur de arbetar med elevinflytande och delaktighet i dem.  

Diskussionen kommer inledningsvis att diskutera resultatet utifrån studiens empiriska 

inramning, d.v.s. det institutionella sammanhanget med neoliberala förtecken. Därefter följer 

en diskussion utifrån forskningsöversiktens fyra teman. Första temat är lärarens komplexa 

skolvärld inkluderat betydelsen av elevinflytandet och delaktighet för lärandet. Andra temat är 

lärandeformer samt betydelsen av bedömning i elevers lärande. Tredje temat är lärares 

relationsarbete utifrån relationers betydelse för elevers lärande och för deras inflytande och 

delaktighet. Det fjärde temat är utvecklingssamtalet som en möjlig arena för elevinflytande 

och delaktighet. Därefter diskuteras resultatet i förhållande till pedagogiska konsekvenser. 

Vidare diskuteras studiens metoder och lyfter fram kritiska metodkommentarer. Slutligen 

diskuteras idéer till fortsatt forskning som en följd av den vidgade horisont som studiens 

resultat bidrar till och de nya frågor som visar sig vid en ny utsiktspunkt. 

 

Resultatet och den empiriska inramningen 

I studiens empiriska inramning framträder lärarnas institutionella sammanhang färgat av 

neoliberal politik. I inramningen visar sig elevinflytande och delaktighet som verktyg för 

elevers lärande. Det står uttryckligen i skolans styrdokument att lärare ska arbeta med elevers 

inflytande och delaktighet. Samtidigt visar forskning och granskningar att det finns brister i 

det arbetet. Elever har inte inflytande över och är inte delaktiga i den omfattning som är 

styrdokumentens intentioner. Det är en av utgångspunkterna i studien och som jag ser det, en 

anledning till att studera ett fenomen som sedan länge debatterats och som fortfarande visar 

sig behöva diskuteras. Hur kan då studiens resultat trots karaktären av fallstudie med 

begränsade möjligheter att generalisera, förstås och förklaras utifrån ett sådant sammanhang? 

Den ”bristkontext” som framträder i den empiriska inramningen anser jag i en försiktig 

jämförelse kan förstås i relation till de påverkansfaktorer som lärarna gör synliga i sina 

beskrivningar. Framför allt då de befinner sig på flera olika nivåer, dels på individ- och 

gruppnivå som lärare i större omfattning kan påverka, dels på organisationsnivå som de i 

mindre utsträckning kan göra något åt. Rörelsen mellan de olika nivåerna menar jag skulle 

kunna förklara svårigheter som gör att elevinflytandet och delaktigheten inte alltid motsvarar 

styrdokumentens intentioner. Resultatet visar också på en rörelse mellan olika 

påverkansfaktorer på samma nivå, vilket jag vill mena skulle kunna förklara ytterligare 

komplexitet och svårigheter i arbetet.  I den empiriska inramningen ställs frågan hur 

utövandet av elevinflytande och delaktighet ska bli bättre. Studiens resultat visar ett möjligt 



 

72 
 

svar, vilket är detsamma som en av utgångspunkterna i studien, att utgå från ett 

livsvärldsperspektiv, d.v.s. att studera lärarnas erfarenheter utifrån deras egna beskrivningar. 

Jag vill hävda att den rörlighet som framträder i resultatet visar sig just därför att lärarnas 

erfarenheter av fenomenet efterfrågas, utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

En annan utgångspunkt i studien är skolans styrkontext och att lärares kunskaps- och 

demokratiuppdrag ses som komplexa uppdrag. Resultatet stärker den komplexiteten som jag 

ser det, dels på det sätt det framträder en mångfald av innebörder av fenomenet, dels att 

lärares beskrivningar ge en bild av att arbetar med ”allt på en gång”. Det innebär att lärare kan 

ses arbeta med såväl elevers kunskapsutveckling som relations- och identitetsskapande 

samtidigt. Det vill jag hävda ger anledning att diskutera lärares arbete med elevinflytande och 

delaktighet som betydande för att skapa helhet mellan kunskap, relationer, fostran och 

omsorg, vilket tidigare forskning förespråkar (Aspelin, 2015, s. 10; Bengtsson & Berndtsson 

2015, s. 30; Frelin 2012, s. 111; Fritzen, 2003, s. 74).  

En ytterligare utgångspunkt som anges i studiens empiriska inramning är att rikta intresset 

mot lärares erfarenheter i utvecklingssamtal. Tidigare forskning om utvecklingssamtal visar 

framför allt ett intresse av att studera samtalens innehåll och form samt vilken betydelse det 

får för elevers lärande (Granath, 2008, s. 83-110; Hofvendahl, 2006, s. 97-98, 161-164, 221-

223; Höstfält, 2015, s. 82-83; Mårell-Olsson, 2012, s. 216; Tholander & Norrby, 2008, s. 71-

72) Ingen av studierna utgår uttryckligen från lärares erfarenheter sett ur ett 

livsvärldsperspektiv. Med ett antagande om att lärares erfarenheter har betydelse för 

utvecklingssamtalens innehåll och form så är det av intresse att ställa frågan vad den här 

studiens resultat har att säga utifrån ett sådant perspektiv.  

Resultatet vill jag mena, visar att både innehållet och formen i utvecklingssamtalet kan 

påverkas av flera olika faktorer och att lärare kan spela en central och avgörande roll i att 

hantera faktorerna. Resultatet visar en komplexitet. Dels utifrån att påverkansfaktorerna 

befinner sig i en rörelse mellan olika nivåer och mellan varandra på samma nivå. Dels i att 

faktorerna påverkar och påverkas på skiftande sätt i lärares arbete med förberedande arbete, 

genomförande av samtal och efterföljande arbete. Den mångfald som resultatet gör synlig 

anser jag visar att det inte går att enbart, som tidigare gjorts, studera t.ex. lärares syn på, tal 

om eller uppfattningar om elevinflytande och delaktighet. Frågan om lärares arbete med 

elevers inflytande och delaktighet anser jag är mer komplicerad än så. Då är studier som 

efterfrågar lärares erfarenheter sedda ur ett livsvärldsperspektiv och beskrivna av lärarna 

själva en möjlig väg att hitta svar på frågor om lärares arbete med elevinflytande och 

delaktighet. I förståelsen av den komplexa rörelse som resultatet visar, infinner sig frågan om 

det som styrdokumenten säger är möjligt för lärare att ansvara för. För mig tycks det 

problematiskt att lärares ansvar att iscensätta elevers inflytande och delaktighet påverkas av 

faktorer som befinner sig på andra nivåer än de som lärare själva kan påverka, eller i alla fall 

har en väldigt liten möjlighet att förändra. Samtidigt erbjuder det insamlade och analyserade 

materialet erfarenhetsbeskrivningar från engagerade och positiva lärare, vilket jag i sig kan se 

som en viktig faktor som kan påverka gynnsamt i arbetet med elevinflytande och delaktighet. 
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Resultatet och forskningsöversiktens teman 

Första temat i studiens forskningsöversikt har till syfte att belysa den komplexa skolvärld som 

lärare lever i och betydelsen av elevers inflytande och delaktighet i lärandet  samt det ansvar 

som ligger på lärare att iscensätta det. Många forskare hävdar att lärares kunskaps- och 

demokratiuppdrag behöver ses som en helhet och som varandras förutsättningar (Aspelin, 

2001, s. 31; Aspelin, 2015, s. 10; Aspelin & Persson, 2011, s. 26; Frelin, 2012, s. 111; Fritzén, 

2003, s. 68-74). Vad säger då studiens resultat om lärares erfarenheter av sina båda uppdrag? 

Lärarna gör i beskrivningarna ingen tydlig uppdelning av uppdragen. Däremot rör de sig 

emellan de båda samtidigt. Det visar sig både i deras erfarenhetsteman av förberedande 

arbete, genomförande och efterarbete, i deras påverkansfaktorer och i innebörderna. Resultatet 

anser jag därmed visar möjliga likheter med på det sätt den tidigare forskningen menar att 

lärare behöver förstå sina båda uppdrag (Aspelin, 2001, s. 31; Aspelin, 2015, s. 10; Aspelin & 

Persson, 2011, s. 26; Frelin, 2012, s. 111; Fritzén, 2003, s. 68-74). 

Det andra temat i studiens forskningsöversikt syftar till att belysa lärandeformer och 

betydelsen av bedömning i förhållande till lärares arbete med elevinflytande och delaktighet, 

utvecklingssamtal och elevers lärande. Utifrån ett elevaktivt lärandeperspektiv lyfts det i 

forskningsöversikten fram elevers individuella arbete. Lärandeformen betonar lärares 

möjligheter att individualisera undervisningen och anpassa efter elevers behov men också 

deras möjligheter till inflytande och delaktighet samt ansvarstagande (Carlgren, 2005, s. 15-

23; Höstfält, 2015, s.112). Tidigare forskning visar i förhållande till elevers eget arbete en 

variation av elevers ökade eller minskade engagemang, ökade eller minskade motivation och 

bättre eller sämre studieresultat (Höstfält, 2015, s. 113; Vinterek, 2006, s. 11-12; Österlind, 

2005, s. 122-125). Möjliga likheter i studierna och den här studiens resultat är lärares 

erfarenheter av att anpassa utifrån elevers olika behov. Anpassningarna beskrivs både i 

förberedande arbete och i genomförandet av utvecklingssamtalen. Däremot beskrivs de inte i 

det efterföljande arbetet som anpassningar utan istället som ökade möjligheter för lärare att 

diskutera elevers kunskapsutveckling tillsammans med dem. I de ökade möjligheterna ser jag 

ett större utrymme för eleverna att ha inflytande och att vara delaktiga, vilket även kan 

diskuteras som ökade möjligheter till engagemang, motivation och bättre studieresultat. 

Resultatet visar att om elever får tid att förbereda sitt utvecklingssamtal och förväntas av 

lärare att vara insatta i sitt lärande ökar möjligheterna för elever att vara aktiva och att ta 

ansvar. Resultatet visar också att innebörderna av elevinflytande och delaktighet innehåller 

undertemat motivationshöjare i huvudtemat lärandeform, vilket jag anser ytterligare stärker 

idén om att elevers inflytande och delaktighet höjer deras motivation. I en diskussion om 

motivation, engagemang och elevers lärande behöver olika skolkontexters skiftande 

förutsättningar aktualiseras och problematiseras. I den här fallstudien kan förutsättningarna 

ses som gynnsamma utifrån att lärarna befinner sig i ett utvecklingsarbete, eleverna har hög 

måluppfyllelse och flertalet föräldrar har eftergymnasial utbildning, vilket statistik visar. 

Utifrån beskrivningen av skolan kan även antas att elevernas föräldrar i hög utsträckning är 

engagerade i skolan och att det även kan antas visa sig i ett intresse för elevernas lärande samt 

påverka positivt i fråga om elevers motivation och engagemang.  
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I en studie som säger sig ta utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv och där lärandeformer 

diskuteras behöver också särskilt ljus riktas mot lärare som aktörer. Studiens innebördsteman 

jämförs i analysen med Claessons (2009, s. 85-87) lärarhållningar. Hon tar utgångspunkt i ett 

livsvärldsperspektiv och analyserar utifrån begreppet intentionalitet. Jag vågar med viss 

försiktighet påstå att det finns flera likheter i innebördernas huvudteman och i 

lärarhållningarna. De visar likheter på så sätt att person och identitetsskapande, innehåll och 

lärandeform samt struktur och relationsskapande visar på snarlika innehåll och som betydande 

för elevers lärande. Det bidrar till att stärka, som jag ser det, vad tidigare forskning säger om 

relationer, kunskap och lärande som sammanflätade med varandra (Aspelin & Persson, 2011, 

s. 20; Frelin, 2012, s. 48-66; Lilja, 2013, s. 84; Lilja, 2015, s. 37; Ljungberg, 2016, s. 230). 

Jämförelsen väcker intresse då Claesson (2009, s. 85-87) studerar lärares undervisning i 

klassrum helt utan koppling till, som i den här studien, lärares arbete med utvecklingssamtal. 

Är det då så möjligen att oavsett om lärare undervisar eller är aktörer i utvecklingssamtal så 

arbetar de med ”allt på en gång” d.v.s. såväl elevers lärande som relationsskapande och 

identitetsskapande.  Jämförelsen skulle kunna ses peka i en sådan riktning. 

I studiens resultat visar sig bedömning som en integrerad del i undervisning och i 

utvecklingssamtal. Det skulle kunna tyda på en skillnad i jämförelsen med Claessons (2009, s. 

85-87) lärarhållningar, då bedömning inte framträder i dem. Däremot vill jag mena att 

resultatet möjligen kan bidra till att stärka tidigare forskning om formativ bedömning där flera 

studier förespråkar elevers inflytande och delaktighet i deras bedömnings- och lärandeprocess 

(Black et al., 2011, s. 464; Hattie & Timberley, 2007, s. 86; Jönsson, 2011, s. 217-218; 

Jönsson, 2013, s. 13-20; Lundahl, 2011, s. 85). I resultatet framträder bedömning som en 

integrerad del, särskilt då lärare arbetar med elevledda utvecklingssamtal, vilket då skulle 

kunna tyda på att elevledda utvecklingssamtal trots allt ökar möjligheterna för elever att ha 

inflytande och vara delaktiga i såväl bedömningsprocessen som deras lärandeprocess. 

Tredje temat i forskningsöversikten har till syfte att belysa lärares relationsarbete utifrån 

relationers betydelse för lärande, för elevinflytande och delaktighet samt identitetsutveckling. 

Tidigare forskning menar att relationerna behöver präglas av ömsesidighet och förtroende 

(Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Frelin, 2012, s. 48-66; Hopkins, 2008, s. 398; Hopkins 2010, 

s 52; Lilja, 2013, s. 84; Ljungberg, 2016, s. 230; Marsh, 2012, s. 162-163). Relationerna 

behöver även upplevas som meningsfulla och ha en stödjande funktion för eleven (Aspelin & 

Persson, 2011, s. 20; Bergström & Holm, 2005, s. 6; Elvstrand, 2009, s. 240; Frelin, 2012, s. 

109; Lilja, 2013, s. 84; Åkerström, 2014, s. 97-98). Studiens resultat visar lärares 

relationsarbete som ett arbete som pågår samtidigt som de arbetar med elevers lärande, deras 

inflytande och delaktighet samt identitetsutveckling. Jag anser att det skulle kunna ses stärka 

tidigare forskning som menar att lärares relationsarbete är något som pågår under tiden som 

de arbetar med elevers lärande och växande (Aspelin, 2001, s. 31; Aspelin & Persson, 2011, s. 

9-12: Frelin, 2012, s. 48-66). En skillnad i jämförelse med den tidigare forskningen och 

studiens resultat som jag vill diskutera är vilka begrepp som används för att beskriva innehåll 

i och kännetecken för goda relationer. I tidigare forskning dominerar begrepp som 

ömsesidighet, förtroende och meningsfullhet (Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Bergström & 

Holm, 2005, s. 6; Elvstrand, 2009, s. 240; Frelin, 2012, s. 48-66, 109; Hopkins, 2008, s. 398; 
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Hopkins 2010, s 52; Lilja, 2013, s. 84; Ljungberg, 2016, s. 230; Marsh, 2012, s. 162-163). I 

lärarnas beskrivningar framträder inte något tydligt innehåll som visar i den riktningen, att jag 

gör tematiseringar i relation till de begreppen. Istället visar sig begrepp som kvalitéshöjare 

och trygghetsskapare, vilket jag ser som bidrag till att nyansera synen på relationer och vad 

som behöver känneteckna sådana. För att kunna föra en fortsatt diskussion om vilka begrepp 

som används behövs som jag ser det, ytterligare studier göras. Då behöver enligt min mening 

flera frågor ställas till lärarna om vilken innebörd de lägger i begreppen som de använder. De 

innebörderna behöver därefter jämföras med de som läggs i relationsforskningens centrala 

begrepp ömsesidighet, förtroende och meningsfullhet. 

Det fjärde temat har i syfte att belysa utvecklingssamtalet som en möjlig arena för 

elevinflytande och delaktighet. Flera studier betonar vikten av elevers inflytande och 

delaktighet i deras lärande (Hopkins, 2008, s. 397-399; Selberg, 1999, s. 145-146). Studier 

som undersöker elevers inflytande och delaktighet i utvecklingssamtal studerar samtal som är 

utformade som elevledda (Höstfält, 2015, s. 127; Pihlgren, 2011, s. 102; Tholander & Norrby, 

2008, s. 70-71). Resultaten i två av studierna visar att elevinflytandet ger förutsättningar för 

en högre kvalité i lärandet och ökar elevers möjligheter att se sin egen kunskapsutveckling. I 

den tredje studiens resultat hörs en mera kritisk ton i fråga om hur mycket inflytande elever 

egentligen har. På vilket sätt kan då den här studiens resultat diskuteras i fråga om elevers 

inflytande och delaktighet i utvecklingssamtalen?  I resultatet visar sig en mängd innebörder. 

Innebörder som jag vill mena kan skapa förutsättningar för elevinflytande och delaktighet i 

både utvecklingssamtal och i elevers lärande, som i sin tur kan leda till högre kvalité. 

Innebörder som t.ex. att begripliggöra och medvetandegöra vill jag hävda leder till elevers 

ökade möjligheter till inflytande och delaktighet, vilket med försiktighet stärker tidigare 

forskning (Bergström & Holm, 2005, s. 146-147; Tholander & Norrby, 2008, s. 70). 

Samtidigt behöver poängteras att de påverkansfaktorer som görs synliga i resultatet kan få 

betydelse för vilka förutsättningar som är möjliga att skapa. Resultatet visar att lärare kan ha 

en central roll i det arbetet. Om t.ex. lärare förväntar (påverkansfaktor) sig att elever ska vara 

aktiva så kan elevers möjligheter till inflytande och dekatighet öka. Precis som omvänt ifall 

lärare har egna förväntningar på sig själv att ”vara de professionella” och har idéer om att 

föräldrar förväntar sig att lärare ska leda samtalen.  

Studier som riktar sitt intresse mot utvecklingssamtal riktar sig ofta samtidigt mot strukturella 

ramar, innehåll som t.ex. resultatinriktad individualisering och maktstrukturer (Hofvendahl, 

2006, s. 97-98, s. 137, s. 193; Höstfält, 2015, s. 82-83). Den här studien vill jag mena ”kliver 

innanför ramarna” och riktar, utifrån ett livsvärldsperspektiv sitt intresse mot lärare som 

aktörer och gör ett antagande om att lärares erfarenheter av fenomenet elevinflytande och 

delaktighet har något att säga om hur det iscensätts i elevers utvecklingssamtal. Jag anser att 

resultatet visar att arbetet med elevinflytande och delaktighet är beroende av på vilket sätt 

varje lärare tolkar påverkansfaktorerna och vilken innebörd var och en lägger i fenomenet. 

Studiens resultat vill jag hävda ger insikter om lärares betydande roll då det gäller att utforma 

utvecklingssamtal och elevers möjligheter eller svårigheter till inflytande och delaktighet. 

Samtidigt har studiens resultat trots ett livsvärldsperspektiv, flera likheter med de studier som 

studerar strukturer, innehåll och makt (Bartholdsson, 2008, s. 73; Hofvendahl, 2006, s. 97-98, 
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s. 137, s. 193; Höstfält, 2015, s. 82-83, Pihlgren, 2011, s. 102-103; Tholander & Norrby, 

2008, s 70).  

Resultatet visar att de elevledda utvecklingssamtalen följer en tydlig struktur med dagordning. 

Den anser jag precis som Tholander och Norrby (2008, s 70-71) kan tolkas som styrande men 

vill samtidigt framhålla den som stödjande utifrån studiens resultat som t.ex. visar att eleverna 

ges möjligheter att själva konstruerar dagordningen. Därför vill jag hävda att den egentligen 

behöver både diskuteras och problematiseras utifrån ett elevperspektiv, huruvida den blir 

styrande eller stödjande för elever och om den bidrar till inflytande och delaktighet eller 

hindrar. Resultatet av innebörderna visar ett innehåll som kan tolkas som ”verktyg” för 

elevers och lärares gemensamma förståelse av kunskapsmål, vilket kännetecknar Höstfälts 

(2015, s. 82-83) resultatinriktade individualisering. I de observerade utvecklingssamtalen syns 

det som kan jämföras med den resultatinriktade individualiseringen som elevers frågor till sig 

själva: Vad är det jag ska kunna? Kan jag det här eller måste jag träna mera på det? I svaren 

tycks framträda innebörder som t.ex. att begripliggöra och tydliggöra då de kan användas som 

verktyg just för att finna svaren på elevernas frågor. Att begripliggöra framträder som centralt 

för elevers inflytande och delaktighet i flera tidigare studier (Bergström & Holm, 2005, s. 

146-147; Tholander & Norrby, 2008, s. 70). Makt uttrycks i studiens resultat framför allt i 

relation till påverkansfaktorn elevkategorin tonåringar och lärare som betygsättare. Lärare 

beskriver rollen som betygsättare som problematisk eftersom den påverkar i samtal med 

elever, vilket stämmer överens med erkännandet av maktrelationer som påverkar dialogen 

mellan lärare och elever (Black, 2007, s. 279). Sett ur ett maktperspektiv kan även lärares 

anpassningar och stödjande frågor i de observerade utvecklingssamtalen diskuteras och 

problematiseras. De kan i ljuset av makt beskrivas, förstås och förklaras som styrande och 

som de förfinade styrtekniker som Bartholdsson (2008, s. 73) visar i sin studie. Det behöver 

dock inte, anser jag, finnas någon motsättning mellan de båda funktionerna, kanske kan de 

istället hävdas som varandras förutsättningar. 

 

Resultatet och pedagogiska konsekvenser 

Studiens resultat behöver i en diskussion om pedagogiska konsekvenser förstås och förklaras i 

relation till olika sammanhang och till olika delar av resultatet i studien utifrån den 

komplexitet som jag anser att resultatet innehåller. Jag kommer därför först att diskutera 

skolans utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal och vilka möjliga konsekvenser 

resultatet visar på. Därefter vilka konsekvenser resultatet kan leda till i de aktuella lärarnas 

pedagogiska vardag, då de befinner sig i ett pågående utvecklingsarbete. För att sedan 

fortsätta att diskutera möjliga konsekvenser för andra skolor och lärare. Studiens olika delar i 

resultatet är lärarnas erfarenhetsteman i arbetet med elevinflytande, delaktighet och 

utvecklingssamtal. Det är påverkansfaktorer som de beskriver och det är vilka innebörder som 

fenomenet elevinflytande och delaktighet tillskrivs. Studiens resultat visar att de olika 

delarnas resultat är sammanvävda med varandra. Erfarenhetsteman, påverkansfaktorer och 

innebörder befinner sig i en rörelse till varandra eller uttryckt med fenomenologiska begrepp, 
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att de är varandras bakgrunder och figurer, ”[...]beroende på vad betraktaren fokuserar i ett 

visst ögonblick.” (Claesson, 2009, s. 56) 

Jag anser att resultatet bidrar med ökad kunskap om och förståelse för skolans 

utvecklingsarbete. Där lärarna genom resultatet ges möjlighet att studera sina egna och 

varandras livs- och vardagsvärldar samt få syn på sina förgivettagande och därmed kunna 

vidga sina horisonter. Det kan leda till att lärarna i skolans utvecklingsarbete får syn på var de 

befinner sig i utvecklingsprocessen, vart de är på väg och vad som blir nästa steg för dem att 

ta. Jag vill hävda att resultatet inte enbart anger möjliga riktningar utan skapar också 

diskussionsunderlag och möjligheter för lärarna att gemensamt diskutera, problematisera och 

reflektera över det skolutvecklingsarbete som de är en del av. I lärarnas pedagogiska vardag 

synliggör resultatet deras arbete med elevinflytande och delaktighet. Det ger dem möjlighet 

att få syn på det arbete som de redan gör, vilket arbete de anser fungerar väl och vilket de ser 

behov av att utveckla. Resultat kan också ses bidra med ökad kunskap om och förståelse för 

varandras olika erfarenheter och olika faktorer som de anser påverkar samt olika innebörder 

som de lägger i fenomenet elevinflytande och delaktighet. För andra skolor och lärare som 

inte är en del av den här skolans utvecklingsarbete eller pedagogiska vardag vill jag med viss 

försiktighet säga att studiens resultat erbjuder ökad kunskap om och förståelse för andra 

lärares erfarenheter. I vilka lärare kan ”spegla” sina egna erfarenheter och jämföra. Framför 

allt gör resultatet synligt med vilken komplexitet som erfarenhetsteman, påverkansfaktorer 

och innebörder är sammanvävda. Lärare ges då utrymme för att ”känna igen” och genom 

andras livs- och vardagsbeskrivningar få syn på sina egna förgivettagande och utmana dem. 

 

Reflektioner över metoderna och kritiska metodkommentarer 

I en reflekterande betraktelse av forskningsprocessen framträder en som en idé och en som 

vardaglig forskningsverklighet. Processerna har huvudsakligen likheter i metoder, 

transkriptioner, bearbetning och analys men det finns ett par skillnader som jag i en kritisk 

metodkommentar vill kommentera. Dels i vilken ordning de olika metoderna genomfördes. 

Dels att min handväska innehållande min iPhone med ljudupptagningar blev stulen under 

forskningsprocessen.  

Intervjuerna i fokusgrupperna och observationerna av utvecklingssamtalen ser jag precis som 

Aspers (2011, s. 136) som dominerande mellanmänskliga metodkombinationer. Eftersom jag 

förstår forskningsobjektet fenomenet elevinflytande och delaktighet samt lärares erfarenheter 

av fenomenet placerat i en relationell sfär valde jag framför allt de båda metoderna. Idén med 

att välja dem var att först observera utvecklingssamtal utifrån en inledande forskningsfråga 

för att sedan efter observationerna kunna formulera mer specifika frågor. En svårighet i en idé 

till forskningsprocess och en verklig var att jag i studien inledningsvis hade en tidsram på ett 

år att förhålla mig till. Uppsatsen skulle vara klar inom denna tid, vilket dock förlängdes och 

blev till ett och ett halvt år. Då jag skulle studera lärares beskrivna erfarenheter av 

elevinflytande och delaktighet i utvecklingssamtal blev det problematiskt att välja helt fritt när 

de olika momenten kunde genomföras och hur det bäst passade studien. Det var inte möjligt 

för mig att först observera och sedan intervjua eftersom utvecklingssamtalen på den aktuella 
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skolan redan var genomförda då det var dags för mig att börja datainsamlingen. Det innebar 

att jag vid första besöket på skolan intervjuade lärare och därefter nästa gång observerade 

utvecklingssamtal när det var dags för dem terminen därpå. Vid samma tillfälle som jag 

observerade, intervjuade jag också skolledningen då det blev mest praktiskt för mig att göra 

så. Det är intervjuerna och observationerna som får störst utrymme i studien. Intervjuerna med 

lärarna i förgrunden eftersom det är där deras beskrivningar av erfarenheter efterfrågas och 

intervjun med ledningsgruppen och observationerna i bakgrunden för att bidra med kontext 

till lärarnas beskrivningar. I bakgrundsmaterialet finns också inslag av textstudier av lärares 

skriftliga reflektioner och elevers skriftliga utvärderingar, vilka syftade till och också har som 

jag ser det bidragit till att fördjupa och nyansera förståelsen av utvecklingsarbetet och de 

elevledda utvecklingssamtalen. 

Vid en kritisk granskning av min metodkombination och mitt tillvägagångsätt ser jag att 

studien skulle kunna haft en annan design d.v.s. den som jag hade som en inledande idé. I en 

studie där jag först observerade utvecklingssamtal och därefter intervjuade skulle jag haft 

större möjligheter att formulera och omformulera mina forskningsfrågor utifrån en aktuell 

horisont. Ett sådant tillvägagångsätt skulle inte bara placerat studien ännu mera i ett 

livsvärldsperspektiv utan också förankrat den ytterligare i en hermeneutisk tolkningsgrund. 

Det utifrån min förståelse av den hermeneutiska cirkeln. Gilje och Grimen (2011, s. 187) 

beskriver den precis som nämnts tidigare som en ständig rörelse mellan helhet och del, mellan 

det vi ska tolka och sammanhang liksom mellan det som tolkas och vår egen förförståelse 

(Gilje & Grimen, 2011, s. 187). Därtill skulle studien också kunnat, ännu mer förankrats i en 

kritisk hermeneutik och skapat utrymme för distansering genom att ”kliva ett steg åt sidan” 

och på avstånd betrakta med en kritisk blick. Syftet med observationerna förändrades under 

forskningsprocessen eftersom jag behövde ta hänsyn till den tidsram jag hade för uppsatsen 

och den tidsram som gällde för genomförandet av utvecklingssamtalen som observerades. 

Istället för att först observera och därefter precisera min forskningsfråga så använde jag 

observationerna som bakgrund och kontext till lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter, 

därmed kunde jag fördjupa förståelsen av intervjusvaren. Den hermeneutiska tolkningsidén 

gjorde sig på så sätt ändå synlig mellan metoderna som delar i den hela tolkningsprocessen 

och som ett sätt att kliva nära, backa tillbaka och kritiskt betrakta, försöka förstå och förklara. 

I en kritisk betraktelse av metodval behöver det samtidigt riktas en kritisk blick mot studiens 

urval. Urvalet är speciellt på så sätt att lärarna befinner sig i ett utvecklingsarbete kring 

elevledda utvecklingssamtal. Det gör att resultatet behöver ses i ljuset av det särskilda 

intresset för elevinflytande och delaktighet som kan vara gällande för de intervjuade, de 

observerade och lärarnas skriftliga reflektioner. Möjligt ökat intresse för fenomenet som 

studerades är samtidigt en grund för varför urvalet föll på just dessa lärare, deras ledning och 

den valda skolan. I studien fick jag möjlighet att intervjua flera lärare, vilka bjöd på ett brett 

urval, från lärare i förskoleklass till årskurs nio. Den bredden ser jag bidrog till resultatets 

påverkansfaktorer. Jag ser att faktorerna elevkategorin tonåringar och tid i relation till 

mentorstid och äldre/yngre elever är faktorer som var möjliga att få syn på utifrån urvalets 

bredd. Även innebörder då de visar sig i förhållande till mentorskapet, coachande samtal och 

bedömning inkluderat betygsättning. 
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I fråga om transkriptioner, reliabilitet och validitet säger Kvale och Brinkmann (2009, s.193-

202) att intervjumaterialet påverkas, redan i den inledande transkriberingsprocessen genom de 

tolkningar som sker i utskriften av den som transkriberar. Utskrifterna blir att betrakta som 

konstruktioner utifrån att de transformeras från muntligt tal till skriven text (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 193-202). I mina transkriptioner placerade jag texten mellan ett talspråk 

och skriftspråk. Det gjordes med tanke på att talspråket kunde få betydelse för förståelsen av 

innehållet och interaktionen mellan lärarna och att skriftspråket gav en läsvänlig transkription.  

Ljudupptagningar i både intervjuerna och observationerna skedde med hjälp av iPhone. Efter 

intervjuerna lade jag över de inspelade lärarintervjuerna som ljudfiler till min dator. När jag 

senare intervjuade skolledningen och vid samma tillfälle observerade utvecklingssamtal hann 

jag inte lägga över ljudupptagningarna innan min handväska med min iPhone i, blev stulen. 

Utifrån en etisk aspekt behöver förklaras att jag spärrade min iPhone så fort jag upptäckte 

stölden, vilket minskade risken för att materialet skulle komma i någon annans händer. 

Samtidigt som jag gjorde ljudupptagningar förde jag minnesanteckningar i anslutning till 

mina intervjufrågor och intervjun med skolledningen. I samband med observationerna förde 

jag fältanteckningar. Det var det material som jag sedan byggde mina analyser på. De 

förlorade ljudupptagningarna av intervjun med skolledningen och de observerade 

utvecklingssamtalen kan ha påverkat resultatet eftersom jag endast hade minnesanteckningar 

och fältanteckningar att utgå ifrån i analysarbetet. Jag ser att genom förlusten av 

ljudupptagningarna kan viktig information i det intersubjektiva och intentionella fältet 

förlorats. Jag hade därmed inte kvar den ”konkreta” interaktionen deltagarna emellan där jag, 

utifrån ett livsvärldsperspektiv då kan ha missat betydelsebärande enheter i samtalen. Att jag 

inte kunde återvända och lyssna på samtalen ser jag som en påverkansfaktor i mitt tolknings- 

och analysarbete. Samtidigt ser jag att förlusten av ljudupptagningarna gav mig anledning att 

fördjupar mig i fältanteckningarna på ett sådant sätt som gjorde att jag ändå anser att påverkan 

på resultatet minimerades.  

Studiens utmejslade livsvärldsbegrepp intersubjektivitet och intentionalitet ser jag ledde i en 

tydlig riktning, då lärares erfarenheter av elevinflytande och delaktighet behövde 

operationaliseras i de observerade utvecklingssamtalen. I bearbetning och analys av 

observationerna använde jag samma begrepp och därtill Claessons (2009, s. 85-87) begrepp 

lärares hållning. Begreppen har sin grund i ett livvärldsperspektiv vilket gör att de är i 

harmoni med studiens teoretiska utgångspunkter. Intervjusvaren analyserades enligt en 

fenomenologisk analys i fem analyssteg vilka är hämtade från en studie av Szklarski (2009, s. 

113-118) som hänvisar till Giorgi. Analysstegen gav tillvägagångsättet i analysen en tydlig 

struktur och stöd genom hela analysprocessen. 

 

Resultatet och idéer för framtida forskning  

För att diskutera studiens resultat i relation till möjliga idéer om framtida forskning vill jag 

först ge en nulägesrapport av skolans utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal. 

Enligt en av skolans lärare fortskrider arbetet med elevledda utvecklingssamtal. Enligt henne 

arbetar näst intill alla lärarna med att utforma utvecklingssamtal som elevledda men i lite 
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olika form beroende på elevernas ålder. Hon uttrycker ”kul att det fick sådan spridning på 

skolan” och hon menar att det beror på som hon uttrycker det ”att det är svårt att hitta något 

negativt med det och att lärarna inte blev påtvingade”. Hon beskriver vidare möjliga 

förklaringar till att arbetet fortskrider och säger att ”[d]e fick pröva i den utsträckning de ville 

och lyssna till vad kollegorna prövade och fick erfarenheter”. En idé till fortsatt forskning är 

att fördjupa studierna i ”fallets” kontext och i skolans utvecklingsarbete utifrån t.ex. ett 

skolutvecklingsperspektiv. En annan idé är att ur ett fortsatt livsvärldsperspektiv fördjupa 

studierna av lärares erfarenheter av elevinflytande och delaktighet i det fortsatta arbetet med 

elevledda utvecklingssamtal. Ytterligare idéer till framtida forskning är att studera lärares 

erfarenheter av elevers inflytande och delaktighet på andra arenor, t.ex. i den dagliga 

klassrumsmiljön i kombination med andra fenomen. Formativ bedömning är ett exempel på 

fenomen som kan väcka intresse och bli föremål för studier eftersom lärarna i 

utvecklingsarbetet också är lärare som ”har gått på kurs” om formativ bedömning. Ännu en 

idé till vidare forskning är att studera andra skolkontexter med andra förutsättningar och 

påverkansfaktorer som betydande i relation till arbete med elevledda utvecklingssamtal. I 

forskningen finns då möjlighet att fördjupa någon eller några aspekter av förutsättningar t.ex. 

sociala eller kulturella sådana och/eller olika påverkansfaktorer. Skolkontexten i sig kan t.ex. 

ses som en påverkansfaktor som kan väcka ett forskningsintresse. 

Studiens resultat visar att lärares beskrivningar av sina erfarenheter skiljer sig åt i ett 

avseenden beroende på om lärarna utformar utvecklingssamtalen som lärarledda eller 

elevledda. I lärarnas beskrivningar av lärarledda samtal visar sig en strävan efter eller en 

”önskan” om elevers aktivitet. I de samtal där eleverna leder samtalen beskrivs elevernas 

inflytande och delaktighet i konkreta handlingar eller dialoger, vilket också syns i de 

observerade utvecklingssamtalen. För att kunna säga något om den strävan eller de konkreta 

handlingarna och dialogerna som lärarna beskriver anser jag att fortsatt forskning behöver 

uppmärksamma elevinflytande och delaktighet utifrån ett elevperspektiv. För att kunna säga 

något om hur elevers inflytande och delaktighet ”verkligen är” behöver fortsatt forskning 

lyssna till elevers egna beskrivningar, utifrån deras livs- och vardagsvärldar. Forskning 

betonar att relationen mellan lärare och elev har betydelse för elevers lärande (Aspelin & 

Persson, 2011, s. 20; Frelin, 2012, s. 48-66; Hopkins, 2008, s. 398; Hopkins, 2010, s. 52; 

Lilja, 2013, s. 84; Lilja, 2015, s. 37; Ljungberg, 2016, s. 230; Marsh, 2012, s. 162-163) och 

vem kan då utöver läraren ha möjliga svar på hur relationen är dem mellan, om inte eleven. 

Forskning understryker att kvalitén i relationen mellan lärare och elev har betydelse för 

elevens upplevelse av inflytande och delaktighet (Aspelin & Persson, 2011, s. 20; Bergström 

& Holm, 2005, s. 6; Elvstrand, 2009, s. 240; Frelin, 2012, s. 109; Lilja, 2013, s. 84; 

Åkerström, 2014, s. 97-98). Vem kan då möjligen ha något mer att säga om relationens 

kvalité och om upplevelsen av inflytande och delaktighet, om inte eleven? 
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8. Konklusion 

Om det är som studiens resultat och uppsatsens titel anger, att elevinflytande och delaktighet 

är en rörelse mellan lärande, relationsskapande och identitetsskapande kan resultatet ses bidra 

med kunskap om och förståelse för innebörder i fenomenet elevinflytande och delaktighet. 

Studien kan dessutom ses bidra med kunskap om och förståelse för innebördernas rörelse 

mellan varandra samt deras betydelse för elevers lärande. Liksom på det sätt de är 

sammanvävda med lärare som viktiga aktörer. I början av studien lyfts ett forskningsproblem 

som gäller hur lärare genom olika former av utvecklingssamtal och arbete med elevinflytande 

och delaktighet kan bidra till elevers lärande.  Ett möjligt bidrag till lösning är den rörlighet 

som studiens resultat gör synligt, sett ur ett livsvärldsperspektiv. Studiens resultat visar att 

lärares erfarenheter av elevinflytande och delaktighet kan tematiseras i förberedande arbete 

med utvecklingssamtal, genomförandet och i elevledda samtal också till efterföljande arbete. I 

deras erfarenheter av påverkansfaktorer dominerar tid, förväntningar och elevkategorin 

tonåringar. Faktorerna befinner sig i en rörelse mellan olika nivåer och de både påverkar och 

påverkas av varandra. Även här har läraren en viktig roll att hantera både faktorerna och 

rörelsen dem emellan. I rörelserna mellan påverkansfaktorer och innebörder visar resultatet på 

sätt och vis att lärare arbetar med ”allt på en gång” d.v.s. lärande, relationsarbete och 

identitetsskapande. Ändå för att alla elever ska kunna gå stärkta ur skolan kan inte läraren 

lämnas som ensam aktör. Det är av vikt att lärare är sammanvävda med andra aktörer i skolan 

och ges goda förutsättningar att främja elevers inflytande och delaktighet i 

utvecklingssamtalen, i syfte att bidra till elevers växande och lärande. Men inte bara det, utan 

också att se skolors pedagogiska vardag, deras aktörer och forskning som en enhetlig väv. Där 

vetenskapliga forskningsresultat kan vävas samman med lärares vardagliga erfarenheter, deras 

tysta kunskap och en beprövad erfarenhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för lärare 

Intervjuguide 

Fokusgruppsintervju 

Tre grupper med tre lärare i vardera gruppen (eller flera, beroende på tillgång till lärare). En 

grupp med lärare som genomfört lärarledda utvecklingssamtal, en med lärare som genomfört 

elevledda utvecklingssamtal och som är mixad med både lärare som har erfarenhet av 

lärarledda och elevledda utvecklingssamtal. 

 

Inramning av intervjun 

-Presentation av vem jag är och syftet med intervjun 

-Presentation av intervjuformen   

-Ljudinspelning och hantering av det insamlade materialet, återkoppling till intervjugruppen 

-Deltagarnas frågor 

-Tidsomfattning ca 45 minuter 

 

Forskningsfrågor:  

 Vilka erfarenheter beskriver lärarna att de har av att arbeta med elevers inflytande och 

delaktighet i utvecklingssamtal? 

 Vilka faktorer beskriver lärarna har betydelse för elevernas inflytande och delaktighet? 

 

Inledande öppna frågor som t.ex. 

 Hur ser du på elevinflytande och delaktighet? 

 Vad innebär begreppen för dig? 

 Hur ser du på utvecklingssamtal? 

 

Mellanliggande frågor som t.ex. 

 Vilka erfarenheter har du av arbete med elevinflytande och delaktighet i 

utvecklingssamtal? 

 Vilken information och vilka instruktioner ger du till eleverna och föräldrarna före 

samtalet? 



 

 
 

 Hur visar sig elevernas inflytande och delaktighet i utvecklingssamtalen? 

 Hur visar sig föräldrarnas inflytande och delaktighet? 

 Hur påverkar föräldrarnas inflytande och delaktighet elevernas?  

 Vilka idéer och tankar har du om vad utvecklingssamtal ska åstadkomma?  

 Vad fick dig att arbeta med elevledda utvecklingssamtal? 

 Vad fick dig att inte arbeta med det? 

 Vilka möjligheter ser du med elevledda utvecklingssamtal? 

 Vilka hinder ser du med elevledda utvecklingssamtal? 

- hinder i relation från skolledning 

- hinder i relation till föräldrar 

- hinder i relation till skolkultur 

 Vilka erfarenheter har du av elevledda utvecklingssamtal? 

 Vilka idéer och tankar har du om vad elevledda utvecklingssamtal ska åstadkomma? 

 

Exempel på fördjupande frågor   

-Hur ser du på utvecklingssamtal/elevledda utvecklingssamtal nu utifrån de erfarenheter du 

har? 

- Vilka idéer och tankar har du om utvecklingssamtal/elevledda utvecklingssamtal och vad de 

ska kunna frambringa, utifrån dina erfarenheter /utifrån dina visioner? 

-Hur ser du på utvecklingssamtal/elevledda utvecklingssamtal i relation till elevinflytande och 

delaktighet? 

Hur arbetar du med att tydliggöra målen (IUP) för eleverna? 

-Hur  använder du elevdokumentation i arbetet med målen? 

- Hur använder du elevdokumentation för att skapa inflytande och delaktighet i 

utvecklingssamtal/elevledda utvecklingssamtal? 

Exempel på fraser och ord  

… som syftar till att fördjupa, förtydliga och utvidga samtalet.   

-Berätta mer om… -Kan du förtydliga… -Menar du… -Hur tänker du …. 

 

Avslutande frågor 

 Är det något mera som du tycker inte har kommit upp under intervjun? 

 Är det något mer som du vill berätta eller som du vill lägga till? 

 Är det något mer som du undrar över eller som du vill fråga mig? 

 



 

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide för ledningsgruppen 

Intervju med ledningsgruppen 

Intervjun genomförs med en rektor och tre utvecklingsledare i en fokusgruppsintervju.  

Frågorna i det här dokumentet har i syfte att fördjupa när det gäller skolans utvecklingsarbete 

och för att behandla specifika skolledningsfrågor i relation till de intervjufrågor som är 

underlag i lärarintervjuerna.  

Utvecklingsarbete med elevledda utvecklingssamtal 

Dåtid 

När startade utvecklingsarbete? 

Hur startade det?  

- till form? 

- till innehåll? 

Vilka initierade utvecklingsarbetet? 

Vilka idéer hade ni? 

Vad ville ni åstadkomma? 

Hur togs det emot av övriga? 

Faktorer som har påverkat? 

- positivt? 

- negativt? 

Hur ser ni på elevernas roll i utvecklingsarbetet? 

- positivt? 

- negativt? 

Hur ser ni på föräldrarnas roll i det? 

- positivt? 

- negativt? 

Hur ser ni på er egen roll (skolledningen)? 

- positivt? 

- negativt? 

 

 



 

 
 

Nutid 

Hur har det blivit så här långt? 

- till form? 

- till innehåll? 

Vilka är era idéer i nuläget? 

Vad vill ni åstadkomma? 

Hur tas det emot av andra? 

Faktorer som påverkar idag? 

- positivt? 

- negativt? 

Hur ser ni nu på elevernas roll? 

- positivt? 

- negativt? 

Hur ser ni på föräldrarnas roll? 

- positivt? 

- negativt? 

Hur ser ni på er egen roll? 

- positivt? 

- negativt? 

 

Framtid 

Vad är nästa steg i utvecklingsarbetet? 

Vilka idéer har ni för det kommande arbete? 

Vad vill ni åstadkomma? 

Hur tas det emot av övriga? 

Faktorer som kan påverka framåt? 

- positivt? 

- negativt? 

 



 

 
 

Hur ser ni på elevernas roll i det kommande utvecklingsarbetet? 

- positivt 

- negativt 

Hur ser ni på föräldrarnas roll i det? 

- positivt 

- negativt 

Hur ser ni på er egen roll? 

- positivt 

- negativt 

 

Övriga frågor 

Dagens skoldiskurs med ökad valfrihet, konkurrens och föräldrars/elevers rätt till öppenhet 

och insyn i skolans verksamhet, liksom rätt till inflytande och delaktighet hur påverkar den ert 

utvecklingsarbete? 

Kostnader i samband med utvecklingsarbetet? 

Behov av utbildning med koppling till ert utvecklingsarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3: Observationsschema 

Observationsschema 

 

Händelseförlopp 

 

Handlingar och kortare dialoger (inkl. 

gester, blickar, kroppsspråk, ansiktsuttryck) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bilaga 4: Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Britt-Marie Bader och arbetar som universitetsadjunkt vid Örebro universitet och 

genom det arbetet har jag kommit i kontakt med några av era lärare och er skola. Parallellt 

med mitt arbete studerar jag pedagogik vid Uppsala universitet och håller just nu på att skriva 

en masteruppsats. I min studie behöver jag få göra lärarintervjuer och observera 

utvecklingssamtal, vilket jag gärna skulle vilja få möjlighet att göra hos er. Innan jag började 

arbetet vid Örebro universitet för ett och ett halvt år sedan, arbetade jag under många år som 

lärare i grundskolan, årskurs 1-6. Jag har under flera år intresserat mig för elevers inflytande 

och delaktighet i deras lärande och vill nu genom den här studien fördjupa mig ytterligare. 

Lärarintervjuerna sker i grupp och efter överenskommelse med de lärare och skolledning som 

vill delta i studien. Observationerna sker också efter överenskommelse och kommer att ske på 

så sätt att jag är observatör, inte deltagande i samtalet utan jag sitter bara bredvid med ett 

observationsschema som stöd för mina anteckningar, liksom ljudinspelning som hjälp när jag 

senare ska bearbeta det insamlade materialet (se samtyckesformuläret) 

Syftet med studien är att studera lärares erfarenheter att arbeta med elevinflytande och 

delaktighet i utvecklingssamtal och att undersöka hur det visar sig i samtalen. Det är genom 

lärarnas beskrivningar som deras erfarenheter av att arbeta med elevinflytande och delaktighet 

blir synliga och genom observationer av utvecklingssamtalen som deras iscensättande av 

inflytandet och delaktigheten kan förstås. Studien av inflytandet och delaktigheten kommer att 

avgränsas till elevernas utvecklingssamtal. Lärarnas beskrivningar kommer att belysas i både 

lärarledda och elevledda utvecklingssamtal. Detta i syfte att jämföra lärarnas beskrivningar av 

elevinflytande och delaktighet liksom hur det tar sig uttryck i de olika typerna av samtal.  

Om ni ha ytterligare frågor om studien, så hör gärna av er. 

Med vänliga hälsningar 

Britt-Marie Bader 

britt-marie.bader@oru.se 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 5: Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär 

Uppsala universitet 

Student Britt-Marie Bader 

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om elevinflytande och delaktighet 

Studien har som övergripande syfte att undersöka lärares erfarenheter av elevers inflytande 

och delaktighet i utvecklingssamtal och studera hur det tar sig uttryck i samtalen. 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer med lärare och observationer av 

utvecklingssamtal som kommer att genomföras och därefter analyseras. Viktigt att 

understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den 

sammantagna analysen av samtliga intervjuer och av observationerna.  

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier och på universitetets uppsats databas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204).  

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervjuer och observationer samt att använda det 

insamlade materialet i undersökningen. Med verkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan 

när som helst välja att under intervjun eller observationen avbryta sin medverkan. 

___ Jag vill medverka i studiens intervjuer. 

___ Jag vill inte medverka i studiens intervjuer. 

 

___ Jag vill medverka i studiens observationer. 

___ Jag vill inte medverka i studiens observationer. 

 

___ Jag vill att min son/dotter medverkar i studiens observationer. 

___ Jag vill inte att min son/dotter medverkar i studiens observationer. 

 

Datum:__________________ Underskrift:________________________________________ 


