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Abstract 
 

Title:  “… it would be better if one could be involved in how things should be 

done…” An ethnographic study on student influence in upper 

secondary school. 

Language:  Swedish and English 

Key words:  Student influence, gender, social background, ethnography, upper 

secondary school. 

ISBN:   978-91-7459-465-2 

ISSN:   1650-8858, 0280-381X 

 
The aim of this study is to explore how young people act and the organisation of 
school practice, and what possibilities they have of influencing the content and the 
forms practiced. The study focuses on how the pedagogic practice is organised in two 
classes in their first year of upper secondary school, one Social Science programme 
class and one Vehicle programme class. This embraces questions as: How, where, 
when and for what cause do students act to influence, and then with what result? Are 
students offered influence, and in that case which students? How does the 
organisation of and the content in the pedagogic practice prepare students to act in 
order to be able to exert influence in the future? These questions have been studied 
with focus on differences between the programmes with regard to social background 
and gender. 

The thesis has its theoretical base in Bernstein’s theory of pedagogy and code 
(1990, 2000), feminist perspectives (Arnot, 2006; Arnot & Dillabough, 2000; 
Connell, 1987; Gordon, 2006; Gordon, Holland & Lahelma, 2000) as well as theories 
of structuration (Giddens, 1984).  

The empirical material of the thesis was ethnographically produced during 
one school year, through classroom observations, individual interviews with students, 
teachers and head teachers, and the gathering of school and teaching material.  

The main results in the analysis are that actions taken to gain influence were 
rare, that the organisation of and the content in the pedagogic practice was mainly 
focussed on students as becoming, i. e. it focused students possibilities to be able to 
influence in the future and not the present. Furthermore, changing of pedagogic 
content or pedagogic forms was dependent on students’ own actions.  There was a 
lack of teacher organisation to promote student influence. Finally, what was 
evaluated in the pedagogic practice, i.e. factual learning, did not promote student 
influence.  

The thesis demonstrates how pedagogic practice was gendered and classed, 
which had consequences for how students could influence and how students were 
prepared to influence in the future. Since the Social Science programme mostly 
attracts students from a middle-class background and the Vehicle programme those 
with a working-class background, the content in the programmes contributed to 
reproducing hierarchical social relations. The content for the Vehicle students proved 
to be simplified, personal and context dependent, whereas the content of the Social 
Science programme was more advanced, general and context independent, 
knowledge which, in argumentation for influence, is usually highly valued.  

In previous research, working class masculinities have often been associated 
with opposition towards study-oriented subjects. However, the current study 
indicates that there is an interest in studying Swedish, English and maths. The 
students argued that it was necessary for future employment, and that the Vehicle 
industry is now asking for this kind of knowledge. 
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Förord 

Jag vill börja med att rikta ett tack till dem som har sponsrat detta 

avhandlingsprojekt, Vetenskapsrådet, Högskolan i Borås, Umeå universitet 

och Åre kommun. 

Att förbereda mig för att skriva detta förord var som att släppa loss ett 

fyrverkeri av för mig viktiga händelser och betydelsefulla personer. Det var 

som en film som avslutas med ett ”mega-happy-ending” och en namnlista 

som aldrig tog slut. Det är därmed med glädje som jag sätter mig och ska 

skriva detta förord för att berätta om alla dessa personer som funnits runt 

mig under arbetet med avhandlingen. Men det är också med viss 

förskräckelse. Hur begränsar jag mig? Att rikta tack till viktiga personer som 

till exempel Kim Gao som skruvade ihop tangentbordet som jag använt 

nästan varje dag eller Stefan Andersson som satte stoppningen i min stol är 

kanske att gå för långt. Men urvalet till vilka man vill tacka i förordet är 

minst lika svårt som det till avhandlingen men får betraktas just som ett 

urval och jag hoppas att jag inte glömt för många. 

Ett stort tack går till projektgruppen ”Ett aktivt medborgarskap”. 

Projektledaren tillika min handledare Elisabet Öhrn har varit ovärderlig och 

har tillsammans med Dennis Beach som biträdande handledare för mig 

bildat ett perfekt team. Tack Lisbeth Lundahl för kritiska synpunkter. Tack 

Marianne Dovemark för stöttning och värdefulla kommentarer. Jag vill rikta 

ett stort tack till Carina Hjelmér som liksom jag var doktorand i projektet, 

med vilken jag skrattat, sjungit CariÅke men också haft stöd av i processens 

alla delar (och vars man Pelle lagar underbar mat). 

Jag vill också rikta tack till nätverket NordCrit där jag inte kan nämna alla 

men ändå vill nämna dem som jag haft närmare samarbete med, Sirpa 

Lappalainen, Elina Lahelma, Anne-Lise Arnesen och Anna-Maija Niemi, 

Maria Rönnlund och Eva Silfver. 

Alla texter jag skrivit utifrån projektmaterialet finns inte med i avhandlingen 

men jag vill, eftersom det är samma material, ändå passa på att tacka 

personer som var behjälpliga med dessa texter. Redaktörerna för den så 

kallade yrkesantologin Helena Korp och Ingrid Henning Loeb. Mattias 

Nylund vill jag tacka för särskilt effektivt arbete med vår gemensamma 

artikel.  



Stort tack till kollegor och doktorandkamrater vid Högskolan i Borås, Ann-

Sofie H, Anita N, Anita V, Jörgen L, Anneli S, Marianne S, Ylva O, Majid J 

och administrationen Linda L, Peter T och Annelie S.  

Tankar går dessutom till de elever och lärare som deltog i studien. Till att ni 

ställde upp och lät mig studera er vardag är jag självklart tacksam.  

Men viktigast av allt, utan Annas stöd hade denna avhandling inte varit 

möjlig. Tack! 

Åre 24 september 2012 
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Avhandlingens texter 

Denna avhandling är baserad på följande texter, vilka kommer refereras till 

genom den romerska siffran. 

 
I. Hjelmér, C., Lappalainen, S., Rosvall, P-Å. (2010). Time, space and 

young people’s agency in vocational upper secondary education: a 
cross-cultural perspective. European Educational Research Journal, 
9(2), 245-256. 

II. Rosvall, P-Å. (2011). Pedagogic practice and influence in a social 
science class. I E. Öhrn, L. Lundahl and D. Beach (Eds.) Young 
people’s influence and democratic education: Ethnographic studies 
in upper secondary schools. London: Tufnell press. 

III. Rosvall, P-Å. (2011). Pedagogic practice and influence in a vehicle 
programme class. I E. Öhrn, L. Lundahl and D. Beach (Eds.) Young 
people’s influence and democratic education: Ethnographic studies 
in upper secondary schools. London: Tufnell press. 

IV. Rosvall, P-Å. (inskickad). Högljudda och tysta elever: 
Marginaliseringseffekter i gymnasieskolans klassrumssamtal. 

Jag vill tacka redaktören för European Educational Research Journal för 

tillstånd att publicera text I, Tufnell press för att få publicera kapitel 6 (text 

II) och kapitel 7 (text III) från boken Young people’s influence and 

democratic education: Ethnographic studies in upper secondary schools 

(Red. Öhrn, E., Lundahl, L., & Beach, D. 2011). Text IV publiceras som 

manuskript. 
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Inledning 

Tiden som människor tillbringar i skolan idag upptar stor del av deras liv. 

Där det tidigare var möjligt att få arbete direkt efter grundskolan kan 

gymnasieskolan nu snarare betecknas mer som obligatorisk än frivillig. För 

många yrken krävs det dessutom universitets- eller högskolestudier. Den 

medborgerliga fostran för unga som förut skedde vid arbetsplatser förflyttas 

till skolan, till exempel vad det gäller kunskap om former för inflytande. 

Hur ter sig då inflytandet i skolan? I en enkätundersökning svarade åttiosju 

procent av eleverna på påståendet ”elevers deltagande i hur skolor drivs kan 

göra skolor bättre” att de ”håller med” eller ”håller absolut med” (Skolverket, 

2010b s. 110). Det betyder att det verkar finnas idéer kring hur undervisning 

och arbete i skolan organiseras och hur det skulle kunna förbättras. Det är 

dock vanligt att man noterar brister i hur elever blir involverade i hur 

skolans arbete utförs. I Skolinspektionens granskningar av gymnasieskolan 

under perioden hösten 2005 till hösten 2007 fick trettiofem procent av 

skolorna anmärkningar vad det gällde att arbeta ”för att ge eleverna ett 

successivt allt större inflytande över det egna lärandet”1. Det var en av de tio 

vanligaste bristerna. I Skolinspektionens redovisning av ”sexårsuppdraget – 

ett besök i varje skola 2003-2009” konstateras att skolor har likartade 

brister och behov. Ett av dessa områden är elevers möjligheter till 

ansvarstagande och inflytande (Ekelöf, 2009). Han sammanfattar:  

Skolan lyckas med att ge eleverna kännedom om de demokratiska principerna och det 
finns en vilja att arbeta i demokratiska former. De allra flesta skolor har 
samverkansformer som klassråd och elevråd. Men möjligheten till reellt inflytande över 
utbildningens utformning behöver förbättras. (Ekelöf, 2009 s. 21) 

Elever menar att deras deltagande kan göra skolor bättre och här konstateras 

att det inom skolan finns en vilja att arbeta i demokratiska former. Ändå 

visar Skolinspektionen på att det är vanligt med brister i det arbetet. För att 

förstå varför faller det sig naturligt att vända sig till forskningen för att se vad 

den säger. I en kunskapsöversikt om medborgarskapandet i skolan skriver 

Ekman (2011 s. 122): ”Det tycks ju även finnas en relativ brist på studier som 

tar ett rejält tag i frågan om hur lärare lär ut demokrati i praktiken.” Det 

verkar med andra ord vara en brist på studier om hur inflytande 

operationaliseras i skolan. 

Tidigare studier om inflytande visar bland annat på skillnader vad det gäller 

inflytande relativt kön. Till exempel att flickor tenderar att vara mer aktiva 

                                                             
1 http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Tio-vanligaste-bristerna-i-skolan/ 
[Hämtad 2011-09-30] 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Tio-vanligaste-bristerna-i-skolan/
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vid formella beslutsprocesser som klass- och elevråd (Rönnlund, 2011), 

medan pojkar, även om det finns forskning som visar på det motsatta, 

tenderar att ta störst plats under offentliga klassrumssamtal ledda av läraren 

och kan på så sätt få inflytande (Tallberg Broman, et. al., 2002; Öhrn, 

2000b, 2002a).  

Andra studier har visat att elevers kunskaper om inflytande skiljer sig åt 

utifrån deras socioekonomiska bakgrund, vilket ger skillnader på skolnivå. 

Undervisningspraktiken skiljer sig åt menar Almgren, genom att skolor med 

upptagningsområden där elevernas föräldrar har en längre 

utbildningsbakgrund har en mer deliberativ undervisning, medan i skolor 

där elevernas föräldrar har kortare utbildningsbakgrund är undervisningen 

mer präglad av inflytande via klassråd och elevråd (Almgren, 2006). 

Läroplaner anger ramarna för arbete i skolan och utifrån dem kan vi förstå 

att i skolans uppdrag ingår inte bara att undervisa i inflytande här och nu 

utan också om inflytande för framtida deltagande i demokratiska 

beslutsprocesser i samhällsliv och arbetsliv (Lpf942 s. 10). Det gör att både 

frågor om undervisnings organisation och undervisningens innehåll får 

betydelse för inflytande, även om det första i större utsträckning får 

omedelbara konsekvenser. De dubbla kraven ställer särskilda krav på den 

pedagogiska praktiken att både utmana eleverna att delta genom inflytande i 

sitt varande men också att förbereda och utmana för inflytande i framtiden.  

Denna avhandlingsstudies intresse är elevinflytande och hur det faller ut i 

den pedagogiska praktiken. Hur, var och när agerar elever själva för 

inflytande och i så fall med vilket resultat? Erbjuds elever inflytande, och så 

fall vilka elever och över vad? Hur kan undervisningens organisation och 

innehåll anses förbereda inför framtida inflytande? Denna avhandlingsstudie 

behandlar just dessa frågor. 

För att nå fördjupad kunskap om elevinflytande har jag följt två klasser 

under ett läsår, en klass vid samhällsvetenskapliga programmet och en vid 

fordonsprogrammet 2008/2009. Detta har jag gjort genom att genomföra en 

etnografisk studie baserad främst på klassrumsobservationer och intervjuer 

med elever, lärare och rektorer. Inflytande i skolan förknippas ofta med 

klass- och elevråd men i denna studie har jag främst intresserat mig för 

inflytande som sker via mer informella aktioner i klassrummet och då med 

fokus på social bakgrund och kön.  

                                                             
2 Lpf94 var den läroplan som var aktuell vid avhandlingsstudiens utförande. 
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Syfte, frågeställningar och begrepp 

Syftet med denna avhandlingsstudie är att studera ungdomars agerande och 

undervisningens organisation utifrån elevers inflytande över 

undervisningens innehåll och form i två klasser i årskurs ett, en klass från 

samhällsvetenskapliga programmet och en klass från fordonsprogrammet.  

De övergripande frågeställningarna är:  

 Hur, var och när agerar elever själva för inflytande och för 

vad och i så fall med vilket resultat?  

 Erbjuds elever inflytande över undervisningens innehåll 

och organisation, och så fall vilka elever?  

 Hur kan undervisningens organisation och innehåll anses 

förbereda inför framtida inflytande?  

Dessa frågor studeras på två program med olika profil med avseende på 

social bakgrund och kön. 

Ett centralt begrepp i avhandlingen är inflytande. Utbildning kan ses ha två 

syften vad det gäller inflytande. Dels att den ska ske i demokratiska former 

för att ge eleverna erfarenhet av inflytande och dess former och dels att 

undervisningen ska förbereda för framtida inflytande. Synen på eleven som 

medborgare påverkar i förlängningen vilka möjligheter till inflytande som 

erbjuds. Ses eleven som en aktiv medborgare med möjligheter att agera för 

inflytande redan här och nu eller som kommande medborgare, eller både 

och. Inflytande och medborgarskap är med andra ord tätt sammanflätat (se 

vidare Gordon, Holland & Lahelma, 2000 s. 9) och används ibland i texten 

parallellt. Jag utgår från läroplanernas (Lpf94 och Lgy11) beskrivning av 

inflytande som kan förstås som en normativ syn snarare än en 

funktionalistisk syn på inflytande (se Englund, 2003 s. 51). Med ett 

normativt perspektiv menar man och ställer krav på att demokratin 

realiseras först när alla deltar. 

I avhandlingstexterna och framförallt kappan återkommer begreppen 

informellt och formellt inflytande, och det kan behöva förtydligas hur de 

används. Begreppen informellt och formellt inflytande skiljs åt genom att 

formellt inflytande avser klass- och elevråd, det vill säga planlagda 

återkommande rådsaktiviteter (Rönnlund, 2011). Informellt inflytande avser 

således det inflytande som skedde i klassrummet eller korridoren och som 

inte var rådsaktiviteter. I distinktionen informellt och formellt inflytande är i 
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denna avhandling fokus på strukturen kring inflytande och med formellt 

inflytande menas avsatt tid för inflytande så som klassråd.  

Ramprojektet ”Aktivt medborgarskap?” 

Denna avhandling är producerad inom ramen för det av Vetenskapsrådet 

finansierade projektet ”Aktivt medborgarskap? Om demokratifostran i 

gymnasieskolan”3. Ramprojektet har haft betydelse för studiens syfte och 

design av avhandlingsstudien och forskningsfrågor. Det kommer därför här 

kort att presenteras.  

Avhandlingsstudiens syfte eller syften kan sägas ha utarbetats utifrån 

projektplanen i en etnografisk tradition som den beskrivs av Hammersley 

och Atkinson (2007 s. 24-28), det vill säga att man börjar fältarbetet med ett 

antal övergripande frågor som förfinas och eventuellt förändras under 

studiens gång. I mitt fall betydde det att jag började fältarbetet utifrån 

ramprojektets övergripande frågor och att avhandlingens slutgiltiga syfte och 

frågeställningar utvecklades under arbetet. 

Ramprojektets plan angav att: 

Projektet avser att utveckla kunskap om demokratisk fostran i gymnasieskolan genom 
att studera såväl undervisningens innehåll och organisation som ungdomars försök att 
aktivt diskutera och påverka i skolvardagen. Projektet är särskilt intresserat av 
processer där de unga själva driver frågor som rör medborgarskap och demokrati, det 
vill säga vad som ibland betecknas som aktivt medborgarskap eller att leva demokratin. 
(från projektplanen, s 1). 

Studierna inom ramprojektet genomfördes i program som var könade och 

klassade på olika sätt. Detta gjordes utifrån tidigare forskning och teori, där 

kön och social bakgrund har visat sig relevant för demokratiska processer 

och studentinflytande i skolan. Totalt gjordes tre etnografiska studier med 

fältarbete (observationer och samtal) och formella elevintervjuer i sex 

grupper (två från vardera yrkesförberedande, studieförberedande och 

individuella programmet)4. 

I tillägg till ramprojektets syfte, som föreskrev intervjuer med elever, valde 

jag att intervjua lärare och rektorer. Detta för att få en bättre förståelse för de 

regler och resurser som styrde ungdomars möjligheter till inflytande i 

                                                             
3 VR 2006-2694 
4 Fältarbetet utfördes av mig Per-Åke Rosvall i en fordonsprogramsklass och en samhällsvetarklass, Carina 

Hjelmér i en barn- och fritidsprogramsklass och en naturvetarklass, Marianne Dovemark i två grupper från 

individuella programmet (för en utförligare beskrivning av urvalsprocessen se metoddelen). I projektet deltog 

också professor Elisabet Öhrn (projektledare), professor Dennis Beach och professor Lisbeth Lundahl, vilka 

deltagit i rapportering och publiceringar kopplade till projektet.  
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skolan. Lärare och rektorer utformar till stor del regler och fördelar resurser 

och deras röster om vad som styr dessa förhållanden ansågs som viktiga för 

skapa förståelse kring hur elever agerade kring inflytande. 
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Teori 

Inom den kritiskt inriktade etnografiska traditionen finns en vilja att de/t 

beforskade ska styra forskningens intresse. Det gör att tolkningar prövas, 

omformuleras och prövas i något som kan kallas tolkningscykler, vilket 

kommer utredas utförligare nedan under rubriken metod. Kring 

tolkningscyklerna sker ett teoribyggande för att göra det möjligt att 

problematisera tolkningar. Det betyder att de analytiska begreppen inte är 

fastlagda innan materialinsamlingen börjar. Men det betyder inte att 

teoretisk förförståelse saknar betydelse för undersökningen. 

Trondman (2008) beskriver teorins betydelse med blodsystemet som 

metafor för etnografiskt arbete och beskriver fältarbetet som dess hjärta och 

teorin som dess blod. Fältarbete och teori går med andra ord inte att lösa 

från varandra. Teori är verksam i förarbetet, under fältarbetet och i 

efterarbetet. Det betyder att fältarbetet är beroende av teori men inte på 

förhand bestämd av den. En teori kan inte fullt ut täcka alla frågor som 

kommer under ett fältarbete och därför testas materialet både under 

fältarbetet och i analysen mot nya teorier (Trondman, 2008). Nedan 

beskrivs utifrån denna utgångspunkt de teorier som ursprungligen låg till 

grund för urval och metod med också de som under processen gång blev 

mest använda. Den teori som var viktig för urval och metod och den som var 

mest framträdande under processens gång är till stora delar densamma 

förutom att Giddens teori efter avhandlingstext I blir mindre framträdande 

och Bernsteins teoribildning blir mer betydande i text II, III och IV, vilket 

beskrivs mer utförligt nedan.  

Den teori som användes initialt inom ramprojektet var Giddens (1984) 

struktureringsteori och feministisk teori om medborgerlig/demokratisk 

fostran i utbildning och undervisning (Arnot, 2006; Arnot & Dillabough, 

2000; Connell, 1987; Gordon, 2006; Gordon, Holland & Lahelma, 2000). 

Dessa teorier kom att initialt styra urvalsprocess och val av metod men fick 

således senare i processen mer eller mindre inflytande. Under 

avhandlingsstudiens fältarbete uppfattades dock struktureringsteorin som 

mindre användbar och fick träda tillbaka till fördel för Bernsteins (1990, 

2000) teori, som då användes med de initiala teorierna om kön. Detta syns i 

avhandlingstexterna där text I främst utgår från Giddens och teori om kön 

medan text II, III och IV främst utgår från Bernstein och teori om kön.  

Struktureringsteorin är intresserad av tysta regler som uppstår i 

interaktionen mellan människor och hur regler och resurser är kopplade till 

makt. Vardagliga handlingar som innefattar tysta regler skapas och 
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återskapas över tid och rum. Dessa handlingar när de skapas och återskapas 

över tid och rum bildar till slut sociala system. Människors interaktion blir 

på så sätt sammanbundet i sociala system i samhället. Det betyder att 

människor har möjlighet att förändra i samhället genom nyttjandet av regler 

och resurser, det vill säga hur människor förändrar genom regler och 

resurser hör samman med synen på makt som en transformativ kapacitet, 

som en del i all mänsklig interaktion. Kunskap om hur dessa sociala regler 

fungerar finns i det Giddens kallar för praktisk medvetenhet. Aktörer ses 

därför inte som styrda eller maktlösa och i relationen mellan människor är 

den underordnade inte enbart begränsad. Även den underordnade har 

tillgång till resurser genom vilka de kan vinna inflytande (Giddens, 1984, kap 

1).  

Struktureringsteorin hade betydelse för metod och upplägg. Genom studiens 

upplägg försökte jag verbalisera det för struktureringsteorin viktiga 

analytiska verktyget praktisk medvetenhet. Studien planerades därför att 

utgå från främst klassrumsobservationer men även insamling av annat 

material, det vill säga observationer av praktiskt görande, vilket senare 

under intervjuer kunde diskuteras. Intervjuerna var tänkta och blev tillfällen 

då det praktiska medvetandet kan sägas verbaliseras. 

Giddens teoribildning är dessutom i analysen i den första 

avhandlingsartikeln (text I) verksam genom det analytiska verktyget 

tidsrumsliga vägar (time-space paths) och tidsgeografin (Giddens, 1984 s. 

110-144). Människors utrymme begränsas av den fysiska omgivningen till 

exempel var hon bor eller går i skolan. Inom denna tidsrumsliga 

strukturering är det intressant att studera vad det betyder i termer av elevers 

inflytande och vilka ”tysta” regler som kommer att dominera inom 

respektive program. 

Kritik (Craib, 1992; Johansson, 2009; Söderström, 2006) som finns mot 

struktureringsteorin är överbetoningen av aktörers makt, nedtoningen av 

samhällstrukturer och bristen på en utvecklad teoretisering kring 

utbildningsinstitutioner. Under arbetets gång växte behovet av teori som var 

kopplad till skolan som institution och jag valde därför att successivt övergå 

till Bernsteins teorier (1990, 2000) som har en starkare empirisk anknytning 

till skolan och har en starkare betoning av skolan som (befintlig) struktur 

vilket anses viktigt inom kritisk etnografi (Banfield, 2004). Det vill säga 

kritisk etnografi ser skolan som en befintlig struktur som eventuellt hämmar 

aktörers makt eller tvärtom. Bernsteins teori sågs därför som användbar för 

att analysera materialet vidare tillsammans med de tidigare använda 

feministiska teorierna. 
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Bernstein teorier innefattar en stor mängd begrepp, av vilka några varit 

särskilt viktiga för att analysera det empiriska materialet. De begrepp som 

används i text II, III och IV är främst klassifikation och inramning, röst och 

kod och vertikal och horisontell diskurs, (de olika begreppen framträder 

dock i olika utsträckning i de olika texterna). De presenteras nedan. 

För att studera avgränsningar mellan olika kategorier eller kontexter 

använder Bernstein begreppet klassifikation (2000 s. 7f).  Kategorier kan 

vara vardagskunskaper eller skolkunskaper men också relationer mellan 

olika skolämnen. Vid analyser av klassifikation är man inte så intresserad av 

ämnet, kontexten eller kategorin utan snarare vad som skiljer ämne, kontext 

eller kategori A från B, det vill säga gränsdragningen mellan två eller flera 

ämnen, kontexter eller kategorier. Bernstein skiljer dessutom på olika 

former av avgränsningar i starka och svaga. Där gränsdragningen mellan A 

och B är tydlig och där A och B är tydligt isolerade från varandra råder stark 

klassifikation. Vid svag klassifikation gäller det omvända. I skolan kan 

ämnesövergripande temaarbete vara ett exempel på svag klassifikation. 

Klassifikation används också för att studera interna och externa relationer 

(Bernstein, 2000 s. 23). Med interna relationer syftar han till relationer 

inom skolan och externa relationer med personer eller grupper utanför 

skolan, till exempel arbetsgivare. Där klassifikation sker internt talar 

Bernstein om stark klassifikation gentemot externa grupper. Som exempel 

kan tas Lgy11 som i högre grad är anpassad för inflytande ifrån avnämare än 

Lpf94. Lgy11 är med andra ord svagare klassificerad mot avnämare än den 

tidigare läroplanen Lpf94, där skolan var mer autonom gentemot avnämare 

(se Nylund, 2010).  

Om klassifikation står för regler för gränsdragning mellan kontexter så står 

inramning för regler inom kontexter, det vill säga regler för hur ämnen eller 

kategorier realiseras. Exempel på sådana regler är kontroll av val av 

kunskapsinnehåll, kontroll över sekvensering och takt och kontroll över 

kriterier för vilka kunskaper som ska förvärvas. Utifrån dessa regler kan 

undervisningen studeras och där främst läraren har kontroll beskrivs 

undervisningen ha stark inramning och där mer kontroll lämnas över till 

eleverna beskrivs undervisningen som om den har svag inramning 

(Bernstein, 2000 s. 99-102). 

Bernsteins begrepp klassifikation och inramning används för att definiera 

två andra av hans begrepp, nämligen synlig och osynlig pedagogik (1990 s. 

53). En synlig pedagogik kännetecknas av stark klassifikation och inramning 

medan en osynlig pedagogik kännetecknas av svag klassifikation och 

inramning. En synlig pedagogik kännetecknas således av undervisning i ett 
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starkt klassificerat ämne, i homogena grupper utifrån kunskapsnivå och är 

individualiserad och tävlingsinriktad. Vad elever ska ha uppnått vid en viss 

tidpunkt eller årskurs är tydligt uttalat, det vill säga tid är en viktig faktor 

både vad det gäller takt och hur den sekvenseras. Den hierarkiska ordningen 

där läraren är överordnad eleven är tydlig. 

Osynlig pedagogik är då motsatsen, vilket innebär undervisning i ämnen 

som är svagt klassificerade och premierar kompetenser snarare än 

faktakunskaper. En pedagogik som är inriktad på kompetenser menar 

Bernstein (2000 s. 44-50) utgår från heterogena grupper vad det gäller 

kunskapsnivå och har aktiviteter som kan fyllas med innehåll från eleverna. 

Genom att kompetenser står i fokus är den osynliga pedagogiken inte lika 

präglad av bedömning av individuella aktiviteter utan lyfter snarare 

kunskapsproduktion genom social interaktion och gruppaktiviteter. På så 

sätt blir varken läroböcker eller tid lika styrande som i den synliga 

pedagogiken (Beach & Öhrn, 2011 s. 11; Bernstein, 1990 s. 53). 

Bernstein höjer inte den ena pedagogiken som överordnad den andra eller 

menar att den ena är bättre. De presenteras som två modeller utifrån vilka 

man kan analysera undervisning. Det finns brister i båda och en god 

pedagogik måste med andra ord innehålla inslag av båda. Det är dessutom 

ovanligt att se undervisning som enbart innehåller kännetecken utifrån bara 

den ena pedagogiska modellen.  

Den problematisering som ofta görs av den synliga pedagogiken är att man 

menar att den konservativt reproducerar kunskap (Beach & Öhrn, 2011). Då 

eleverna inte har några större möjligheter att påverka varken hur man 

arbetar, innehållet eller vad som produceras, finns en risk att eleverna 

känner sig alienerade. Risken är med andra ord att eleverna inte känner sig 

delaktiga i undervisningen mer än som ett medel för att få ett intyg som ger 

inträde till en högre utbildning eller en arbetsmarknad. De brister som tas 

upp i samband med en alltför osynlig pedagogik är att elever lätt känner sig 

vilsna när de inte vet vad som ska uppnås och när (Beach & Öhrn, 2011). 

För att beskriva kunskapers hierarkiska drag använder Bernstein begreppen 

horisontell och vertikal diskurs. Utmärkande för kunskap i en horisontell 

diskurs menar Bernstein (2000 s. 157) är att de är beroende av kontexten 

och bundna till specifika praktiker. Kunskap i en vertikal diskurs är 

oberoende av sammanhanget, det vill säga teoretisk, abstrakt och 

begreppslig. Enkelt översatt kan man kalla det första för vardagskunskaper 

och det senare mer generella kunskaper. Kunskap som är organiserade i en 

horisontell diskurs blir med andra ord bara användbara i det sammanhang 

de används medan kunskap i en vertikal diskurs går att använda i flera 
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sammanhang och också för att, som Bernstein skriver, tänka det otänkbara. 

Vertikal och horisontell är dessutom metaforiskt för hur de fungerar 

hierarkiskt. Kunskaper organiserade i en vertikal diskurs ger möjlighet att 

klättra vertikalt, det vill säga kunskaperna behövs för att nå nästa steg eller 

position inom till exempel utbildningssystemet eller ett yrke. 

Förutom Giddens och Bernsteins teorier har feministisk teori (Arnot, 2006; 

Dillabough & Arnot, 2000; Connell, 1987; Gordon, 2006; Gordon, Holland & 

Lahelma, 2000) genomgående varit viktig för studiens utformning, 

genomförande och analys. Däremot har de varit olika framträdande i olika 

faser. Till exempel kan nämnas att Arnot fanns med redan från början men 

att jag inför den avslutande avhandlingstexten, text IV, fördjupade mig i 

Arnot och Reays text där de utvecklar Bernsteins teorier om röst och kod 

(Arnot & Reay, 2006). 

Arnot, Dillabough och Reay (Arnot & Reay, 2006; Dillabough & Arnot, 

2000) menar att det länge inom feministisk forskning varit fokus på att 

synliggöra kvinnor och att ge röst till kvinnor. Arnot och Reay (2006) 

tillämpar Bernsteins begrepp kod för att ge röst till kvinnor. De 

uppmärksammar också, relationen mellan röst och kod i Bernsteins teori och 

menar att det finns en skillnad i den forskning som vill ge röst åt 

marginaliserade grupper (voice sociology in education) och den som 

studerar röster (koder) inom pedagogiken (a sociology of pedagogic 

voices)(s. 75). I denna studie har det varit viktigt att göra både och, det vill 

säga att studera både vilka röster som hörs och ge röst åt marginaliserade 

grupper och studera koder inom pedagogiken. 

Den feministiska teori som använts i denna avhandlingsstudie betonar 

kopplingen mellan levd klassrumspraktik och inflytande och medborgarskap 

(Arnot, 2006; Dillabough & Arnot, 2000; Gordon, 2006; Gordon & Holland, 

2003). Gordon, Holland och Lahelma skriver (2000) att de liksom Giddens 

betonar ”agency” och att regler och kontroll inte bara innebär begränsningar 

utan också möjligheter till förändring. När Gordon, Holland och Lahelma 

(2000 s. 57) studerar klassrumspraktiken menar de att: ”We do not see 

teachers as agents of the state, with sole interest in control, and every 

limitation is for us, as for Giddens (1985), an opportunity for enactment.”  

Gordon, Holland och Lahelma gör en koppling mellan lärare och stat, även 

om läraren inte är statens agent. För dem är medborgarskap (citizenship) 

centralt och därför är en sådan koppling naturlig. Begreppet medborgarskap 

tolkar de i en vid mening, inte bara som en möjlighet att få rösta eller få ett 

pass, utan som ett rum eller utrymme (space) för inflytande (enactment) 

inom nationen eller staten. Gordon, Holland och Lahelma (2000) använder 
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begreppen fysiskt rum, socialt rum och mentalt rum i förhållande till 

nationellt rum och framförallt skolans rum. De olika rummen är 

sammantvinnade men separeras för att bli analytiska verktyg, där man kan 

analysera relationer mellan fysiskt, socialt och mentalt rum i förhållande till 

inflytande och medborgarskap. Med fysiskt rum menar de materiella rum 

eller utrymmen som elever tar eller erbjuds. Dessa rum tas i förhållande till 

andra i ett socialt samspel, det vill säga förhandlas i ett socialt rum. Det 

fysiska rummet någon erövrat kan också ses som en plattform vid 

förhandlingar om socialt rum. Det fysiska rum och det social rum en individ 

har spelar roll för individens mentala rum och hur den tänker om sig själv 

och vilka möjligheter den har i förhandlingar om fysiskt och socialt rum här 

och nu i skolan men också för individens drömmar om möjligheter i 

framtiden (Gordon, Holland & Lahelma, 2000 s. 18-19). De pekar på 

betydelsen av att studera och analysera olika rum i relation till kön och social 

bakgrund. 

Gordon, Holland och Lahelma betonar kopplingen mellan medborgarskap 

och agentskap, genom att idén om, ”att utöva sina rättigheter, skyldigheter 

och ansvar är inbäddat i att vara medborgare” (Gordon, 2006 s. 1). De 

diskuterar ambivalenser och motsägelser upplevda av unga flickor och 

pojkar och deras önskan att vara agerande individuella medborgare. I detta 

sammanhang påtalar de också att skolan och utbildning förväntas att bevara 

status quo genom reglering av medborgare, men också att bidra till social 

förändring (Gordon, 2006; Gordon, Holland & Lahelma, 2000).  

Det blir i relation till detta viktigt att studera vilka fysiska, sociala och 

mentala rum som elever tar och som utbildning erbjuder utifrån vilka de är 

och vilka de förväntas bli. För Gordons (2006) analys är begreppen vara 

(being) och bli (becoming) centrala. Att vara kopplar hon till medborgarskap 

och analyserar flickors rätt och hur de tillåts och får möjligheter att agera 

medborgarskap i det dagliga livet i skolan, och: ”In order to act citizenship 

here and now girls have to be able to take agentic positions in social, cultural, 

embodied and spatial relations.” (Gordon, 2006 s. 3). Det kan också anses 

gälla för pojkar. Men, skriver hon, tillsammans med Holland och Lahelma 

(2000), att skolan tenderar främst att fokusera på unga människors blivande 

eller som de skriver ”elever som blivande medborgare” (students as ’citizens-

to-be’, Gordon, Holland & Lahelma, 2000 s. 44). Arnot (2006) tar 

utgångspunkt i Gordons, Hollands och Lahelmas uppdelning mellan vara 

och bli medborgare för att för att skapa analytiska verktyg och använder 

medborgare som lär (citizen as learner) för att vara och lärande 

medborgare (learner as citizen) för att bli. I text II och text III är begreppen 

vara och bli centrala. 
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Gordon, Holland, Lahelma (Gordon, 2006; Gordon, Holland & Lahelma, 

2000) och Arnot (2006) arbetar alla praxisnära när de utvecklar sina 

teoretiska begrepp.  Deras analyser överensstämmer på så sätt att de främst 

visar en undervisning som är inriktad på eleverna som blivande medborgare 

och mindre på eleverna som varande medborgare. Men de visar också att 

deras teoretiska begrepp är användbara för att analysera betydelsen av kön. 

Genom begreppen vara och bli kan vi analysera hur undervisningens praktik 

och innehåll kan betyda olika saker vad det gäller att vara medborgare eller 

att ha inflytande för flickor respektive pojkar (även om vi ska vara restriktiva 

med generaliseringar då det finns stora skillnader inom grupperna av flickor 

och pojkar, se Öhrn, 2002a). 

Vid planering och genomförande men också analys har Connells teori om 

kön och makt, maskuliniteter och hegemonisk maskulinitet (Connell, 1987, 

1999; Connell & Messerschmidt, 2005) använts. Connell menar att det finns 

en överordnad maskulinitet vilken Connell kallar för hegemonisk 

maskulinitet. Både kvinnor och män konstrueras och konstruerar sig i 

förhållande till hegemonisk maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet är en 

idealbild av hur en man idealt bör vara och se ut. Det är ingen reell bild utan 

en imaginär uppfattning om hur den ideale mannen ska vara.  

Hegemonisk maskulinitet anspelar på en ideal maskulinitet som innehåller 

ett särskilt sätt att vara, till exempel heterosexuell, aktiv, inneha makt och 

muskulös. I jämförelse innehar inte femininitet, homosexualitet, passivitet, 

maktlöshet och svaghet samma status. Enligt Connell och Messerschmidt 

(2005) är denna hegemoniska maskulinitet en idealbild som man 

ofrånkomligen identifierar sig med eller som man relaterar till oavsett om 

man är man eller kvinna, pojke eller flicka. I skolan finns det många exempel 

på sådana konstruktioner som återupprepas och ibland blir vedertagna, som: 

”Hon talar helst inte i större grupper. Hon måste ta för sig mer.” Det vill säga 

anpassa sig till en hegemonisk maskulinitet som handlar om att ta för sig 

mer och vara tävlingsinriktad (jämför diskursen i skolan om tysta flickor: 

Björnsson, 2005). Eller: ”Han läser helst inte alls, särskilt inte böcker som 

betonar känslor.” Bildningsideal är i och för sig komplicerat i förhållande till 

hegemonisk maskulinitet då det kan värderas som bra att ha men det är 

sällan högt värderat att införskaffa (Jackson & Dempster, 2009), eftersom 

att läsa en bok oftast anses som passivt (feminint) till skillnad mot det aktiva 

maskulinitetsidealet. Att läsa böcker som behandlar känslor snarare än 

spänning eller livsfrågor värderas dock vanligtvis som femininitet (jämför 

diskursen i skolan om pojkars underprestationer: Björnsson, 2005).  

Kön görs hela tiden och är i process. I process och att göra (to do) innehåller 

oundvikligen en politisk dimension och den teori som valts till denna studie 
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hör alla till en kritisk teoribildning eller kan användas för att göra kritiska 

studier. Den kritiska ansatsen är tänkt att göra det möjligt för unga att 

reflektera över sin position i samhället men framförallt att lärare och 

forskare kan reflektera över ungas möjligheter och positioner i 

gymnasieskolan och deras möjligheter som varande och blivande 

samhällsmedborgare.  

Teorierna för denna studie har starka beröringspunkter, bland annat vad det 

gäller kritisk ansats men också för att visa på kopplingar mellan mikro- och 

makronivåer eller individ och struktur. Feministiska teorier, Giddens och 

Bernstein kan därför sägas ha varit kompletterande varandra i studiens olika 

skeden och i olika grad för planering, genomförande och analys.   
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Tidigare forskning 

Avsikten med detta kapitel är att beskriva forskning om elevers inflytande, 

det vill säga forskning som har betydelse för avhandlingsstudiens 

forskningsfrågor. 

 Avsnittet tidigare forskning är uppdelat i två delar där den första delen kan 

sägas fokusera mer övergripande ramar för inflytande. I den andra delen tas 

tidigare forskning upp som är mer närliggande avhandlingsstudiens fokus på 

inflytande i undervisningen och skolan. Där tas forskning kring 

undervisningen innehåll och utförande, och elevers inflytande över detta 

upp. Vissa ämnen och/eller tematiseringar är överlappande, till exempel 

återkommer kön och social bakgrund i de flera men min förhoppning är att 

tematiseringarna ger nya perspektiv och att detta inte upplevs som 

upprepningar. Då likhet i kontext underlättar generaliseringar, jämförelser 

och igenkänning av mönster kommer jag främst utgå från svensk och 

nordisk forskning i gymnasieskolan. 

Forskning kring skolans förändrade villkor 

Det finns ett antal utbildningspolicystudier som är relativt samstämmiga i 

sin analys av att det i läroplaner och Statens offentliga utredningar (SOU) 

från 1960-talet och framåt blivit en generell förskjutning i ideal från 

kollektiva till individuella (t. ex. Båth, 2006; Lundahl et al., 2010). Med det 

menas att det skett en förskjutning från ett mer kollektivt samhällsansvar till 

ett individuellt entreprenörskap, vilket avspeglats i mer individualiserade 

undervisningsformer. Detta förstärks enligt Nylund (2010) i SOU 2008:27, 

som legat till grund för den nyligen genomförda reformen Gy 2011. En 

förskjutning från kollektiva till individuella ideal får konsekvenser för 

inflytande genom att det i en individualiserad undervisning är svårt för 

elever att överblicka vad andra gör. Det blir därmed svårt att se om andra, 

vid problem, formulerar liknande kritik. Detta gäller generellt men det finns 

också de som studerat förskjutningen från kollektiva till individuella ideal i 

direkt anslutning till demokratiundervisning, som till exempel Englund 

(2003). 

Englund (2003 s. 54) skriver i en historisk tillbakablick att skolans 

demokratiska ideal har växlat men att det under senare tid skett en 

förskjutning från ”public good” till ”private good”, det vill säga från en 

samhällscentrerad till en individcentrerad demokratiuppfattning. Englund 

skiljer på två former av demokratiuppfattningar, dels den funktionalistiska, 

dels den normativa. Med den funktionalistiska demokratiuppfattnignen 
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menas att man fokuserar ett representativt styre och ser demokratin främst 

som ett medel och en form för att fatta beslut. Med en normativ 

demokratiuppfattning realiseras demokratin först i den mån folket deltar i 

det politiska beslutfattandet. De olika uppfattningarna får konsekvenser för 

skolan och undervisningen då det funktionalistiska uppfattningen främst 

fokuserar fakta om demokrati. Den har heller inget krav på att alla deltar, 

utan eleverna kan delta i mån av intresse. Den normativa uppfattningen 

däremot strävar efter att alla elever ska delta i demokratiska 

beslutsprocesser på jämlika villkor (Englund, 2003 s. 51).  

 

Forskning kring inflytandets former: Individuellt – kollektivt 

I förhållande till jämlika villkor menar Beach och Dovemark (2007) att det 

skett en kommodifiering av skolan med individualiseringen. Beach och 

Dovemark använder begreppet kommodifiering närmast i betydelsen av 

kommersialisering. De beskriver att undervisningen, särskilt genom 

införandet av Lpo94 och Lpf94, blivit individualiserad och därmed 

förvandlad till en handelsvara (s. 7). När undervisningen blir en handelsvara 

premieras elever som är tävlingsinriktade ytterligare. De menar att en ideal 

personlighet för att lyckas i dagens skola är en elev som å ena sidan kan 

sägas veta var den kan få hjälp, tar ansvar, arbetar hårt och producerar sin 

egen framtid. Men å andra sidan kan en sådan elev beskrivas konsumera mer 

än sin del av de begränsade resurser som finns i klassrummet i form av 

material och lärartid, resurser som hon ackumulerar till egen individuell 

framgång genom betyg. I förlängningen betyder det att hon förbrukar 

resurser som andra förmodligen behövt mer (s. 73). 

Gordon och Holland menar att begrepp som individualitet och 

medborgarskap ofta ses som neutrala, men att deras studier av skolan visar 

att där är individualitet och medborgarskap ofta förknippas med egenskaper 

som vi traditionellt värderar som maskulina. Det finns ett samspel mellan 

ras, kön, etnicitet och nationalitet där de som inte faller inom ramen för en 

värderad maskulinitet marginaliseras. I de marginalserade grupperna fanns 

samarbeten, förhandlingar och motstånd mot den rådande skolnormen 

(Gordon & Holland, 2003). Beach och Dovemark (2011) visar dessutom att 

det i dessa grupper finns en tendens att högre värdera kollektivet, sociala 

värden och medkänsla, vilket återkommer i Schwartz (2010) studie. 

Schwartz har studerat en förorstsskola med många elever med 

invandrarbakgrund (det vill säga en av de marginaliserade grupper som 

Gordon och Holland lyfter) där man tillämpar Monroe-pedagogik. Monroe-

pedagogiken betonar särskilt individualism och Schwartz visar att det i 

skolan fanns få kollektiva aktioner. Där skolan inte kunde utöva kontroll 
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kunde dock det motsatta råda och till exempel i fritidsgården där läxläsning 

ägde rum delade man med sig av anteckningar och berättade för yngre elever 

hur proven kunde se ut. Schwartz skriver: ”Det finns alltså en grundläggande 

solidaritet som inte låter sig kuvas av den rådande pedagogiken.” (s. 58) och 

att eleverna ”utvecklat ett ’partiellt genomskådande’, det vill säga att lärarnas 

och skolans föreställningsvärld om alla individers lika möjligheter inte är 

sann” (s. 57). Inflytandet kan således ses som flyttat utanför den omedelbara 

undervisningens kontroll. Schwartz resultat kan således säga bekräfta 

Bromans (2009), som konstaterar att skolan påverkar mycket lite vad det 

gäller demokratisk socialisation. Vad en elev har med sig i form av 

erfarenheter till skolan har stor betydelse för vad eleven tar med sig från 

skolan, det vill säga en elevs socioekonomiska förhållanden, kön och etnicitet 

har större betydelse för demokratisk socialisation än skolans undervisning 

och innehåll (Skolverket, 2010b). 

Att svenska skolan inte lyckats att skapa lika förutsättningar för olika 

elevkategoriers inflytande, vilket eleverna i Schwartz studie genomskådat, 

konstateras också i flera rapporter (Skolverket, 2006, 2009b; Tallberg 

Broman et al., 2002: Öhrn, 2002a). 

 

Forskning kring stratifieringens betydelse för inflytande 

Den svenska skolan har historiskt generellt präglats av försök att hålla 

samman och ambitionen har varit att alla elever ska få en likvärdig 

utbildning (Lundahl et al., 2010; Nylund, 2010). I gymnasieskolan 

realiserades detta delvis på policynivå genom Lpf94 där alla elever oavsett 

program läste samma kärnämneskurser som ledde till grundläggande 

högskolebehörighet. Det kan dock poängteras att det finns studier som visar 

på att trots Lpf94:s ambitioner att minska skillnader mellan yrkesprogram 

och högskoleförberedande program finns det skillnader till exempel vad 

gäller svenskämnets innehåll mellan olika program (Norlund, 2009, 2011), i 

undervisningsinnehållet i stort (Bergman, 2007) och i förberedelser inför 

nationella prov (Korp, 2006; Norlund, 2009). Dessa studier problematiserar 

vad skillnaderna innebär för ungdomars stratifiering och framtida utsikter. I 

relation till inflytande handlar det om kunskaper om hur de argumenterar 

för inflytande, symboliskt och kulturellt kapital för inflytande, och 

möjligheterna att uppnå önskat betyg för att ha inflytande över sina 

utbildningsval och yrkesval.  

Det verkar således finnas skillnader i den undervisning som elever vid 

högskoleförberedande program och elever vid yrkesprogram möter. Och som 

sagt inom svensk utbildningspolitik har det varit en ambition att minska 
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skillnaderna mellan yrkesutbildning och högskoleförberedande utbildning. 

Man har därmed också haft en förhoppning om att minska de 

socioekonomiska klyftorna och att öka den sociala mobiliteten (Lundahl et 

al., 2010). Enligt flera forskare är denna problematik kopplad till en 

uppdelning mellan vad å ena sidan anses teoretiskt, akademiskt, 

intellektuellt eller praktiskt, yrkesinriktat och manuellt och den andra 

(Bernstein, 2000; Gamble, 2006; Halliday, 2000; Young, 1993, 2006). 

Halliday (2000) skriver om det som en uppdelning mellan akademi och 

yrkesarbete och Gamble (2006) och Wheelahan (2007) visar hur denna 

uppdelning kan se ut i den pedagogiska praktiken. Bernstein (2000) gör en 

teoretisk utveckling av vertikal och horisontell diskurs som beskrivits ovan. 

Men flera visar också på en problematik som uppstår när personligheter 

kopplas till teoretiskt eller praktiskt eller att de anses vara teoretiska eller 

praktiska (Korp, 2011). Detta kan ställas i ljuset av att Lindberg (2003c) i sin 

studie konstaterar att bilden av yrkesutbildningar som enbart praktiska är en 

myt (s. 74) och det finns också studier som visar att yrken som traditionellt 

setts som enbart praktiska idag innehåller fler och fler teoretiska moment 

(Karlsson, 2009; Lindberg, 2003a, 2003b).  

 

Forskning kring marknadsinriktningens betydelse för inflytande 

Lena Carlsson (2006) har genom att delta i arbetslagssamtal i 

gymnasieskolan skiljt ut fyra diskurser vad det gäller lärares tal om elever 

som medborgare och kategoriserat den som, den konservativa, den 

kommunikativa, den marknadsorienterade och den beskyddande. De 

uppträdde oftast inte enskilt men vissa betoningar gjorde att mönster kunde 

urskiljas. Den konservativa diskursen betonar eleven som kommande 

medborgare och ser undervisningens innehåll som fakta som ska överföras 

från läraren till eleven. Den kommunikativa ser på eleven här och nu och är 

förståelseinriktad och innehåller därmed inte normer på samma sätt som 

den konserverande. Inom den marknadsinriktade diskursen finns två 

strömningar menar Carlsson. Den första strömningen betonar deltagande 

inom utbildning, arbetsliv och politik medan den andra snarast leder bort 

från medborglighet då den betonar näringslivets effektivitet. Inom den 

beskyddande diskursen tillskrivs eleverna en personlig problematik som 

passivitet,  hjälplöshet och oförmåga. Carlsson (2006) konstaterar sedan: 

”skola och utbildning med utgångspunkt i vissa diskursiva föreställningar 

differentierar ut vilka medborgare som tilltros [ha] en förmåga att kunna 

bidra till det gemensamma eller inte. Några konstrueras som insiders, andra 

som outsiders.” (s. 158) Föreställningarna påverkar dessutom den 

pedagogiska praktiken, med andra ord om eleverna förväntas ha inflytande 
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här och nu eller i framtiden, eller inte alls, det vill säga bara bli effektiva 

arbetare. 

Vi kan knyta Carlssons (2006) slutsatser till Carlbaums (2012), som har 

undersökt gymnasiereformer från 1971-2011. Carlbaum identifierar alla de 

diskurser som Carlsson beskriver även i reformerna.  Carlbaum visar med 

utgångspunkt i reformerna på en ökad betoning av näringslivets inflytande, 

effektivitet och individualisering. Elever som inte når upp till kraven beskylls 

för personliga tillkortakommanden, passivitet och personliga felval. Det är 

inte längre eleverna som är konsumenter av utbildning utan kapitalet menar 

hon: ”Trots den fortsatt omfattande gymnasiemarknaden positioneras […] 

medborgarna inte längre som konsumenter utan främst som produkter för 

kapitalets tillväxt.” (s. 250) Carlbaums resonemang förstärker med andra 

ord diskursen om att näringslivet fått ökat inflytande över skolan, vilket 

dessutom överensstämmer med annan nordisk forskning (Isopahkala-

Bouret, 2010). 

 

Forskning kring utvärderingskulturens betydelse för inflytande 

Vi har hittills uppehållit oss kring skolans förändrade villkor och ökat fokus 

på individualisering i relation till inflytande och beskrivit forskning som 

visar på stratifieringseffekter. Skolans förändrade villkor handlar emellertid 

inte bara om en ökad individualisering utan påverkas också av att det idag 

råder en stark undersöknings- och utvärderingskultur inom utbildning 

(Apple, 2005; Ball, 2007; Sjöberg, 2009). Till de mest kända hör OECD:s 

Programme for international student assessment (PISA) och International 

association for the evaluation of educational achievements (IEA:s) 

undersökningar Trends in international mathematics and science study 

(TIMSS), Progress in international reading literacy study (PIRLS) och 

International civic and citizenship educational study (ICCS). 

Undersökningarna och en allt starkare utvärderingskultur (Apple, 2005; Au, 

2008; Ball, 2007) styr undervisningens former och innehåll och möjligheter 

för inflytande. Eller som Jarl och Rönnberg (2010) uttrycker det 

”Granskning handlar om makt och politik” (s. 172) och utvärderingskulturen 

kan därför ses som en granskning som begränsar möjligheter till inflytande. 

 Englund (2003) menar att det under 1990-talet har blivit en större fokus på 

”traditionellt ordnings-, disciplin- och kunskapsförmedlingsperspektiv” (s. 

59) Amnå, Englund och Ljunggren (2010) kopplar detta utifrån Wahlströms 

(2009) studie till en ökad användning av tester och utvärderingar. 

Wahlström menar att tester och utvärderingar betonar kunskaper som är 

lätta att utvärdera, det vill säga faktakunskaper, framför utvecklandet av 
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kompetenser. Och betoning på faktakunskaper främjar således inte 

inflytande då denna betoning ger litet utrymme för elever att själva ta upp 

ämnen utifrån eget intresse (jfr. Brumark, 2010 s. 92). 

 

Forskning kring elevers politiska kunnande 

Av dessa undersökningar har ICCS (Kerr et al., 2010; Skolverket, 2010b) och 

dess föregångare Civic education study (CES) (Skolverket, 2001) och 

analyser av dessa (Almgren, 2006; Ekman, 2007; Skolverket, 2010c) mest 

relevans för denna studie. Ekman konstaterar att demokratisk kompetens 

har ett starkt samband med attityder till valdeltagande och hennes resultat 

stärker tolkningar utifrån tidigare studier att: ”Kunskaper om demokrati, 

socioekonomisk bakgrund och politiskt engagemang är centrala förklaringar 

till valdeltagandet.” (Ekman, 2007 s. 159). Klassrumsstudier tyder också på 

att det finns en koppling mellan ungdomars politiska kunnande till 

kunnande om hur man påverkar inom skolan (Öhrn, 2005). Ekman (2007) 

konstaterar att elevers kunskaper om demokratiska frågor främst förklaras 

av deras kognitiva förmåga, politiska engagemang och socioekonomiska 

bakgrund. Politiskt engagemang är också viktigt för elevernas politiska 

självförtroende men här syns också stora skillnader mellan pojkar och 

flickor, där pojkar generellt har större tilltro till sin förmåga att påverka än 

flickor. Demokratikunskaper hade också stor betydelse för i vilka aktiviteter 

eleverna kunde tänka sig delta. Bland elever med goda demokratikunskaper 

var viljan stor att delta i val medan de som hade låga demokratikunskaper 

gärna kunde tänka sig socialt frivilligarbete och trafikblockering som 

möjligheter att påverka. Här lyfter Ekman flickor som var intresserade av 

politik och trodde på det politiska systemet men hade demokratikunskaper 

något under genomsnittet. Denna grupp låg över snittet vad det gällde att 

kunna tänka sig att göra en insats inom frivilligt socialt arbete (Ekman, 2007 

s. 161-162). 

Ekman (2007) konstaterar att elevers kunskaper om demokratiska frågor 

främst förklaras av deras kognitiva förmåga, politiska engagemang och 

socioekonomiska bakgrund. Politiskt engagemang är också viktigt för 

elevernas politiska självförtroende men här syns också stora skillnader 

mellan pojkar och flickor, där pojkar generellt har större tilltro till sin 

förmåga att påverka än flickor. Demokratikunskaper hade också stor 

betydelse för i vilka aktiviteter eleverna kunde tänka sig delta. Bland elever 

med goda demokratikunskaper var viljan stor att delta i val medan de som 

hade låga demokratikunskaper gärna kunde tänka sig socialt frivilligarbete 

och trafikblockering som möjligheter att påverka. Här lyfter Ekman flickor 

som var intresserade av politik och trodde på det politiska systemet men 
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hade demokratikunskaper något under genomsnittet. Denna grupp låg över 

snittet vad det gällde att kunna tänka sig att göra en insats inom frivilligt 

socialt arbete (Ekman, 2007 s. 161-162). 

 

Forskning kring segregationens betydelse för inflytande 

En konsekvens av skolans förändrade villkor som pekas ut i flera rapporter 

är den i samhället ökade segregationen (Björklund & Jäntti, 2011; Bunar, 

2009; Olofsson, 2010; Skolverket, 2011c), vilken i sin tur i skolan leder till 

mer homogena klassrum där elever har liknande bakgrund. Elever med 

föräldrar som har kortare utbildning samlas i större utsträckning i samma 

klassrum och de elever som har föräldrar med längre utbildning samlas i 

andra (Skolverket, 2009b). Skolor har haft svårt att kompensera för detta, 

vilket har märkts i elevernas resultat. I en rapport från 2006 visas till 

exempel att det är större skillnader mellan dessa elever och de betyg de får 

jämfört med sex år tidigare (Skolverket, 2006), det vill säga den 

socioekonomiska bakgrunden har fått större betydelse för elevers resultat. 

Detta innebär att elever i sämre socioekonomiska förhållanden har svårare 

att påverka sina utbildningsval i och med att de har svårare att konkurrera 

med sina betyg och Olofsson (2005 s. 15) beskriver problemen att 

konkurrera på arbetsmarknaden för lågutbildade som ”tilltagande”. 

Almgren (2006) har också visat att segregationen har betydelse för vilka 

former för inflytande som elever möter i skolor med olika 

upptagningsområden. Hon visar en koppling mellan öppet klassrumsklimat, 

det vill säga när eleverna får diskutera politiska frågor ur flera olika 

synvinklar och vad det gäller elevernas kunskaper inom politiska frågor och 

samhällsfrågor. Direkta påverkansmöjligheter på undervisningens 

utformning, schema och läromedel hade däremot negativ effekt på elevernas 

politiska kunskaper (s. 191). Almgren studerade också var de olika 

undervisningsformerna var vanligast och visade att ett öppet 

klassrumsklimat var vanligare i skolor där elevernas föräldrar hade en längre 

utbildningsbakgrund och direkta påverkansmöjligheter var vanligare i skolor 

där eleverna hade invandrarbakgrund och/eller föräldrarna hade kortare 

utbildningsbakgrund (s. 192).   

Det är ingen större skillnad vad det gäller resultaten från CES 1999 och ICCS 

2009 (Skolverket, 2010b s. 130). Båda pekar ut föräldrars utbildningsnivå 

som den viktigaste faktorn vad det gäller att förklara elevernas kunskaper 

om demokratiska frågor. Flickor visar dessutom generellt ett bättre resultat 

än pojkar vad det gäller kunskaper om demokrati medan pojkar har ett 

högre politiskt självförtroende. Flickor visar dock ett större interesse för 
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framtida valdeltagande. Ekman och Zetterberg (i Skolverket 2010c) menar 

att det dessutom finns en ”spillover-effekt” i klasser där många elever med 

högutbildade föräldrar samlas. De tycks fungera som en slags ”resurspool”, 

vilken verkar ge effekter på kunskaper även vad det gäller elever som inte 

kommer från resursstarka hem (s. 100). 

Kunskap om ”spillover-effekter” (Skolverket, 2009b, 2010c) är viktig med 

tanke på att bland annat Broady och Börjesson (2008) beskriver att grupper 

inom program i gymnasieskolan tenderar att bli homogena utifrån social 

bakgrund och inom de yrkesförberedande programmen också utifrån kön (se 

också Lidegran, 2009; Lidegran et al., 2006). Ekman (2007) skriver att 

homogena grupper riskerar att skapa en likhet i attityder och värderingar 

men framhåller att den dåvarande gymnasieskolan formad utifrån Lpf94 

kunde ”skapa överbryggande socialt kapital, genom att de olika 

studieprogrammen delar skollokaler och omfattas av samma 

målbeskrivningar” (Ekman, 2007 s. 168).5  

 

Kritik mot utvärderingsforskningen 

De ovan nämnda studierna som främst baserar sitt resultat på statistiskt 

material är intressanta för denna avhandlingsstudie, eftersom de ger 

förståelse för olika strukturer som elever möter vad det gäller inflytande och 

vad elever kan om demokrati. Vi ska dock vara varsamma slutsatser och i det 

här fallet med vilka som går att dra från statistiskt material. Till exempel 

Ekman (2007) redogör för i sin avhandling att, elever på pojkdominerade 

yrkesprogram som beskrev undervisningsformerna som deliberativa 

presterade sämre på det prov som mätte demokratisk kompetens. Hon drar 

sedan slutsatsen: ”Deliberativ undervisning har […] negativ effekt på 

demokratikunskaper på pojkdominerade program, effekten är mycket tydlig 

och finns bara i denna elevgrupp” (s. 166f). Ekmans slutsats får stor tyngd 

eftersom det baseras på CES-undersökningen med 2 644 deltagande elever i 

Sverige. Men Forsbergs (2011) analys av Ekmans resultat visar att när 

Ekman kommer ner på kategorier och drar slutsatsen är det bara utifrån 18 

pojkars svar. Det var bara 18 pojkar på yrkesdominerade program som 

beskrev undervisningsformerna som deliberativa och Forsberg menar att dra 

långtgående slutsatser från ett sådant material är ”tveksamt” (s. 15). 

Fritzén (2003) poängterar att utvärderingsundersökningar som ICCS med 

standardiserade svar främst fokuserar kunskaper om inflytande, eftersom 

                                                             
5 Något som försvåras i och med Lgy11 då gymnasieprogrammen inte längre har samma målbeskrivningar 

(Rosvall, 2012) men också av friskoleetableringar där flera skolor specialiserar sig genom att erbjuda bara 

vissa program (Erixon Arreman & Holm, 2011; Lundahl, 2011). 
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kunskaper i handling är svårare att standardisera. Dessa undersökningar 

säger därmed lite om elevers demokratikunskaper i handling, det vill säga 

elevers inflytande i skolan, vilket var avsikten att studera med föreliggande 

studie. Nedan följer därför en presentation av mer praxisnära forskning 

främst i relation till inflytande.  

Forskning kring inflytande i undervisning och skola 

Från att beskrivit skolans förändrade villkor övergår jag här till att beskriva 

forskning om hur inflytande kontextualiseras i skolan. Här utgår jag främst 

från studier utförda i gymnasieskolan, men jag tar också upp annan 

forskning med betydelse för denna studie. Likhet i kontext underlättar som 

sagts tidigare möjlighet till jämförelser och möjlighet till att relatera tidigare 

forskning till min avhandlingsstudie senare i diskussionen. Det finns få 

klassrumsstudier över lag och det blir färre om man avgränsar till de som 

handlar om inflytande. Därför kommer också svenska studier från senare tid 

inom grundskolan som belyser inflytande och närliggande områden, så som 

ansvar och demokrati, att tas upp.  

 

Forskning kring klass- och elevråd som former för inflytande 

Klass- och elevråd är etablerade former för inflytande i svenska skolan, 

framför allt grundskolan (Skolverket, 2001) även om ICCS:s undersökning 

bland fjortonåringar visar att det vanligaste sättet att påverka är genom att 

gå och prata direkt med en lärare (Skolverket, 2010b). I jämförelse med den 

tio år tidigare genomförda undersökningen CES poängterar Skolverket att 

det var fler elever som uppgav påverkansvägen genom läraren 2009 än 1999. 

De visar också på att det var färre elever som uppgav hjälp av kamrater som 

en framkomlig väg och tilltron till elevråd var inte lika stor 2009 som 1999. 

De flesta eleverna uppgav ändå elevrådet som viktigt för att påverka i skolan 

(Skolverket, 2010b).   

Tham (1998) redovisar ett lyckat exempel på när eleverna tar elevrådets 

frågor med sig och flyttar utanför skolan och påverkar politiker direkt i 

kommunhuset. Hon menar ändå att detta exempel är sällsynt och det 

vanligaste problemet för elevers inflytande är att lärare inte ger elever reellt 

inflytande över skolans praktik. Brumark (2010) som studerat klass- och 

elevrådens delibererande potential menar att det förekommer en rad 

redovisade problem med råden i den svenska skolan. De problem Brumark 

tar upp handlar om att råden upplevs vara på låtsas, att råden inte består av 

jämbördiga parter, att eleverna sällan har befogenheter att realisera frågor 

som rör planering och genomförande av undervisning eller 
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skolgemensamma frågor och att råden ofta fokuserar form snarare än 

innehåll och ofta hamnar i diskussioner om ”klassfester och insamlingar” (s. 

86-91). För att göra det möjligt att diskutera även undervisningens innehåll 

behövs undervisning och demokratisk skolning, menar hon. Om detta görs 

finns möjligheter att behandla undervisningsfrågor såväl som kommunala 

frågor utanför skolans sfär, menar hon.  

Lelinge (2011) och Rönnlund (2011) har båda studerat klass- och elevråds 

betydelse för inflytande i grundskolan. Lelinge i årskurs 6 och Rönnlund i 

årskurserna 7-9. Deras resultat skiljer sig åt. Lelinge visar en mer positiv bild 

av hur dessa råd fungerar medan Rönnlund menar att eleverna angav att de 

inte kunde utöva inflytande i den utsträckning de ville och pekar dessutom 

på ett visst mönster där de som var mer aktiva i råden var mest negativa till 

hur råden fungerade. Skillnaderna mellan Lelinges och Rönnlunds resultat 

kan delvis förklaras genom studiernas ansatser där Lelinge studerat positiva 

påverkansförsök medan Rönnlund i större utsträckning studerade 

strukturella maktmönster. Men vi bör också beakta Denvalls resultat att 

intresset för klass- och elevråd minskar med åldern. Yngre elever verkar nöja 

sig med att delta medan äldre elever vill se resultat av sitt deltagande 

(Denvall, 1999). Både Lelinge (2011) och Rönnlund (2011) poängterar dock 

att eleverna genom råden övas i och får självförtroende i den 

skoldemokratiska organisationen. 

 

Forskning kring deliberativa samtal som form för inflytande 

En forskningstradition som är stark i Sverige vad det gäller studier om 

undervisning i inflytande (jfr. om inflytande) är den som studerar 

deliberativa samtal. Det finns en hel del teoretiska genomgångar vad det 

deliberativa samtalet är och skulle kunna vara och dess potential i 

undervisningen (t. ex. Englund, 2003, 2006, 2011; Gutmann & Thompson, 

2002). Som i de flesta inriktningar finns det inte en definition av deliberativa 

samtal och Gutman och Thomson (2002) gör en uppdelning mellan de mer 

processinriktade och de innehållsinriktade. De menar att en allför 

processinriktad hållning missar målet med deliberativa samtal, vilket är 

tolerans och respekt för andra. Man kan inte bara skapa en process utan ett 

innehåll menar de. 

Det finns också några studier där man försökt att pröva det deliberativa 

samtalets potential direkt i undervisningen, det vill säga om 

samtalsmodellen ökar elevernas intresse för politiska frågor och 

samhällsfrågor (Forsberg, 2011) och vilka lärprocesser som tar form 

(Liljestrand, 2002). Det deliberativa samtalet skulle kunna fungera i skolans 
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alla ämnen men dess inriktning mot demokratiska värden verkar ha gjort att 

de flesta tillämpningar inom forskning om deliberativa samtal har gjorts i 

ämnet samhällskunskap (Forsberg, 2011; Liljestrand, 2002), eftersom 

ämnets innehåll till stor del baseras på just dessa kunskaper. Men det finns 

också andra exempel på studier utifrån delibererande samtal, som studerat 

bland annat klass- och elevråd (Brumark, 2010 se ovan). 

Liljestrand (2002) konstaterar att eleverna inte deltar i diskussioner i 

klassrummet fullt ut som är tanken med deliberativa samtal. Han 

problematiserar att lärarna främst ser eleverna som framtida medborgare 

som ännu inte kan fördjupa sig fullt ut i politiska frågor. Liljestrand menar 

att lärare lägger ett stort ansvar på eleverna genom att konstatera ”att 

eleverna själva måste visa ett positivt intresse för att det överhuvudtaget ska 

bli en diskussion” (s. 201). Men att elever sällan får välja ämne för diskussion 

och att det positiva intresset därför uteblir.  

Forsberg studerade pojkar i gymnasieskolans yrkesutbildning. Hon menar 

att den deliberativa undervisning som genomfördes i ämnet 

samhällskunskap uppskattades av eleverna och ökade deras intresse något 

för politik och samhällsfrågor. Eleverna uttryckte i intervjuer att 

undervisning om riksdag och regering och hur landet styrs var tråkigt medan 

de deliberativa samtalen som lade fokus på innehållet i frågor var mer 

intressanta. De lärare som deltog i studien lyfte att denna typ av 

undervisning gjorde valen beträffande innehåll mer sammansatta (Forsberg, 

2011).  

 

Forskning kring informellt inflytande 

Forskning om deliberativa samtal som en form för inflytande är inte 

allenarådande och Kamperin (2005a, 2005b) och Öhrn (2005) har inom 

samma projekt undersökt ungdomars erfarenheter av påverkan och försök 

att påverka i skolan. De konstaterar att eleverna upplever de formella 

vägarna för påverkan som ”tämligen betydelselösa” (Öhrn, 2005 s. 119). 

Både Kamperin och Öhrn beskriver att vid påverkansförsök utanför de 

formella vägarna var enskilda lärare betydelsefulla som resurser. Detta 

gällde inte alla lärare utan de som vid tidigare tillfällen lyssnat till eleverna 

och diskuterat frågor kring skolarbetet. 

Öhrn (2005, 2012) lyfter som viktiga resurser förutom lärarna elevers egna 

politiska kunnande, traditioner i skolan (att man kunde peka tillbaka till 

tidigare lyckosamma påverkansförsök) och uppmärksamhet från media som 

viktiga för att finna vägar till påverkan och för att formulera strategier. Det 
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var få av de påverkansförsök som Öhrn och Kamperin observerade som 

ledde till något reellt inflytande. Eleverna i Öhrns studie var uppskattande 

mot de enstaka lärare som i undervisningen främja politisk diskussion och 

handling. Också de som inte deltog särskilt ofta i diskussionerna menade att 

de lärde sig något genom att höra de andras argument.  

I Öhrns (2005) och Kamperins (2005a, 2005b) studier rörde elevernas 

påverkansförsök främst vad man skulle kalla undervisningens yttre 

förutsättningar, det vill säga schema, lokaler (toaletter, skåp), valbara 

ämnen, och skolans ekonomi. Swahn (2006) har studerat elevers försök att 

påverka vad man skulle kalla undervisningens inre förutsättningar, det vill 

säga undervisningens innehåll och arbetssätt. Hon konstaterar att läraren 

styrde det mesta som skedde i klassrummet vad det gäller främst val av 

innehåll men också val av arbetsmetoder. Swahn menar att eleverna 

upplevde innehållet som obligatoriskt, framförallt styrt utifrån det innehåll 

som läraren lyfte men också utifrån styrdokument och läroböcker, det vill 

säga eleverna hade litet inflytande över innehållet både i Swahns studie och i 

Öhrns (2005) och Kamperins (2005a, 2005b) studier. Flera andra studier 

har visat att elever ofta kan vara missnöjda med undervisningens innehåll 

men det är få som visar att elever försöker göra något åt det (Johansson, 

2009; Skolverket, 2010b). Bartholdsson (2007) och Johansson (2009) lyfter 

fram att lärare och elever ofta strävar efter konsensus eller ömsesidighet i 

anspråk. Konsensus och anspråk är ofta baserade på vad en liten grupp i 

klassen anser, vilka ofta också ansvarar för förhandlingen. Vad de tysta 

eleverna i klassen tycker tar man mer sällan hänsyn till (jfr. Hattie, 2009). 

 

Forskning kring klassrumssamtalets former och dess betydelse för 

inflytande 

Granström (2003) och Ohlsson (1995) menar att genom att delta i 

klassrumssamtal övas eleven i att göra sin röst hörd och får erfarenhet av att 

prata i grupp. Och detta får konsekvenser för elevernas möjligheter senare i 

livet. Det vill säga den som övats i att prata i klassrummet känner sig bekväm 

med att ta till orda och där de som inte övats i att prata i grupp riskerar att 

förbli tysta och inte agera för inflytande. Det finns en hel del internationella 

och nationella studier som berör klassrumssamtal och vem som hörs i 

klassrummet (Baxter, 2002; Einarsson, 2003; Evaldsson et al., 2001; Nilan, 

2000; Sahlström, 2002).  

Den vanligaste forskningen kring vilken grupp som hörs under de offentliga 

klassrumssamtalen är utifrån uppdelningen flickor och pojkar. Och det 

vanligast förekommande mönstret i tidigare forskning är att 
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”välargumenterande mellanskiktspojkar bemästrar det offentliga rummet” 

(Öhrn, 2000b s. 102; se också Tallberg Broman et al., 2002). Det betyder att 

flickor och pojkar med svagare pedagogisk identitet får mindre utrymme 

under de offentliga klassrumssamtalen (Dysthe, 1996; Skolverket, 2009b; 

Öhrn, 1990). Men det finns också forskningsresultat som visar på att även 

flickor kan dominera det offentliga klassrumssamtalet (Tallberg Broman et 

al., 2002; Öhrn, 1990, 2002b). Här ryms bland annat om vi ser till studerad 

årskurs. Enligt en äldre studie av Hjort (1984) deltar flickor mindre ofta i det 

offentliga samtalet i gymnasieskolan, eftersom förutsättningar vad det gäller 

nära kontakt med lärare blir mindre och att det i samtalen ställs högre krav 

på ämneskunskaper. Det finns också skillnader mellan olika program visar 

till exempel Ambjörnssons (2004) jämförande studie mellan 

samhällsvetenskapliga programmet och barn- och fritidsprogrammet. 

Hennes studie visar att flickorna i BF kunde ta större utrymme och i större 

utsträckning vara i opposition till läraren än flickor i SP. Normer för vad som 

är möjligt och för vad som ger status genom offentligt talutrymme verkar 

med andra ord skilja sig åt mellan program. 

 

Forskning kring status och dess betydelse för inflytande 

Status ger rimligtvis större möjligheter till inflytande och Holm (2008) har 

genom att studera relationer i årskurs nio beskrivit vad elever ser som norm 

för att nå status. Hon menar att både pojkar och flickor värderar en ideal 

maskulinitet som är sportig, social, mogen och studieinriktad. Holm 

beskriver en grupp av flickor som ”de dominerande flickorna” (s. 149ff). Hon 

menar att gruppen hade en stark position i klassen och att de upprätthöll 

denna position genom att uppvärdera en ideal maskulinitet samtidigt som de 

talade nedsättande om egenskaper som är förknippade med femininitet. 

Holm menar att detta bidrog till flickornas individuella framgångar men till 

priset av att distansera sig från flickor generellt och att de genom att 

upprätthålla maskulina värden bidrog till sin egen underordning (s. 205). I 

relation till inflytande höjde de med andra ord sin egen status och därmed 

sina egna möjligheter till inflytande men statushöjningen hade ett pris, det 

vill säga att de underordnade sig en ideal maskulinitet och de bidrog inte till 

att höja statusen för gruppen flickor som helhet. Read, Francis och Skelton 

(2011) har identifierat liknande mönster i England. I tillägg kan sägas att 

Lundgren (2000) som också studerat grundskolans senare del menar att det 

inte bara är elever som värderar femininitet och maskulinitet utan att elever 

kan känna tydliga krav från lärare på ett agerande som stämmer med 

traditionella könsnormer.  
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Hur lärare arbetar med jämställdhet är dessutom enligt Wernersson 

beroende av lärares syn på jämställdhet i klassrummet. Hon har identifierat 

två sätt som kan sägas ringa in vad lärare säger karakteriserar det jämställda 

samhället. Det ena är ”jämställdhet är likhet” och det andra ”jämställdhet är 

balansering av olikhet” och de båda synsätten påverkar hur lärare arbetar 

med jämställdhet i klassrummet (2009b s. 38).  

Forskning i miljöer med manlig dominans och arbetarideal 

Forskning i miljöer med manlig dominans och arbetarideal har en lång 

tradition inom utbildningsforskning och Willis (1977) studie Learning to 

labour, how working class kids gets working class jobs, brukar anses som 

ett centralt verk inom denna forskning. Boken tar upp centrala teman också i 

senare studier som antiskolkultur, skämtets betydelse, sexism och rasism. 

Enligt Arnot (2004) är det inte svårt att se varför boken kan ses som 

vändpunkt i forskningen både metodologiskt och teoretiskt. Arnot menar att 

även om en då dominerande positivistisk hållning inom forskningen varit 

utmanad tidigare genom klassrumsstudier av till exempel Hargreaves (1967) 

och Lacey (1970) var Willis studie dessutom en orientering mot ett mer 

kritiskt förhållningssätt. 

Willis lyfte kulturella och symboliska såväl som ekonomiska och strukturella 

dimensioner och processer som påverkade identiteter och klassformationer: 
 

The processes through which labour power comes to be subjectively understood and 
objectively applied and their interrelationships is of profound significance for the type 
of society which is produced and the particular nature and formation of its classes. 
These processes help to construct both identities of particular subjects and also 
distinctive class forms at the cultural and symbolic level as well as at the economic and 
structural level. 

Class identity is not truly reproduced until it has properly passed through the 
individual and the group, until it has been recreated in the context of what appears to be 
personal and collective volition. (Willis, 1977 s. 2) 

Willis som studerade arbetarklasspojkar menade att deras motstånd och 

identifikation med motståndskultur i förhållande till skolarbete var en logisk 

följd av en klassidentitet, vilken reproducerades gentemot vänner, familj, 

lärare, klasskamrater och det omgivande samhället. 

Willis (2004) själv skriver tjugofem år senare i förhållande till samhällets 

förändring vad det gäller motståndskulturer att: 

It is perfectly possible that I caught “the lads” at the last gasp of a certain kind of real, if 
always subordinated, working class power and celebration in England. (s. 182) 
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Studien genomfördes precis innan ungdomsarbetsmarknaden kollapsade, 

industriarbete ersattes med teknik och en växande tjänstesektor påverkade 

möjligheterna för pojkar ur arbetarklassen att få jobb genom traditionella 

lärlingsplatser och familjekontakter (Arnot, 2004), vilket även gällde Sverige 

(Braunerhjelm et al., 2009). Samtida reformer fokuserade enligt Mac an 

Ghaill (1994) performativitet och konkurrens, vilket i sin tur resulterade i en 

ökad motståndskultur, vilken dessutom spred sig till medelklasspojkar 

(Arnot, 2004) om än i något annorlunda form, det vill säga med likheten 

antiskolkultur men med skillnaden att inte lika öppet visa motstånd 

(Francis, 1999; Jackson & Dempster, 2009; Wernersson, 2009a). I relation 

till motstånds- eller antiskolkultur skriver Jackson om att det är något som 

kan vara svårt att ändra. Hon menar att elever som inte lyckas så bra i skolan 

ibland stör undervisning eller trakasserar andra elever som gör anspråk till 

att studera i en form av självvärdesstrategi. Det vill säga, en elev kan 

medvetet eller omedvetet saboterar undervisning i en form av: ”Om inte jag 

kan lyckas ska ingen annan heller göra det.”(Jackson, 2002; jfr. Bourdieu, 

19776 som antyder att det ser annorlunda ut för kvinnor/flickor).  

Då förutsättningarna för att få arbete har förändrats för pojkar med 

arbetarbakgrund är det mindre troligt att möta det motstånd som Willis 

mötte i sin studie från 1977 (Willis, 2004; Öhrn, 2002b). Det kan också vara 

värt att poängtera att Willis i sin studie från 1977 främst kopplade resultaten 

till social bakgrund. Mac an Ghaill och Arnot som nämns här har inspirerade 

av Willis bland annat fortsatt att studera motståndskultur men då med 

tilläggen kön och etnicitet (se till exempel Arnot, 2002; Arnot & Reay, 2006; 

Mac an Ghaill 1988, 1994). 

Svenska klassrumsstudier i miljöer som präglas av manlig dominans och 

arbetarideal är inte många, se till exempel Lindbergs (2003c s. 19f) och 

Berglunds (2009 s. 21) forskningsgenomgångar. Några studier kan sägas 

beskriva i stort sett samma mönster, det vill säga en miljö med tydliga 

antiskolattityder (Hill, 2001, 2007; Högberg, 2009) eller pojkar som främst 

tillägnar sig karaktärsämnesundervisning och manuella moment (Berglund, 

2009). Under senare tid har det dock kommit flera studier som ifrågasätter 

den mer eller mindre tidigare entydiga rapporteringen av pojkar vid 

yrkesprogram som om att vara i opposition till traditionell skolundervisning. 

Asplund (2010) skriver utifrån sin avhandling att ”Fordonspojkar är duktiga 

läsare – men behöver uppmuntran”. Det betyder inte den dominerande 

bilden med pojkar som uttrycker frustration över skolan skiljer sig från den 

                                                             
6 ”This […] is one of the factors separating men from women with respect to culture and taste: women can 

identify with the dominant culture without cutting themselves off from their class so radically as men, without 

risk of their transformation being seen as a sort of change in both social and sexual identity.” (Bourdieu, 1977 

s. 661) 
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internationella rapporteringen eller att det skett en förändring som tagit bort 

den, utan att den kompletterats med elever som säger att de vill ha ut mer av 

undervisningen (Bergman, 2009; Korp, 2011, 2012).   

Jormfeldt (2011) som undersökt skoldemokrati genom att studera en 

könssegregerad gymnasieskola menar att kön har betydelse för hur 

välfungerande skoldemokratin är. Ju fler pojkar desto sämre fungerar den, 

menar hon. Men Jormfeldt menar att detta tidigare alltför lättvindigt 

dessutom kopplats till pojkar med arbetarbakgrund. Hennes resultat visar 

att grupper med en överrepresentation av pojkar ur ett demokratiskt 

perspektiv fungerar sämre oavsett pojkarnas sociala bakgrund. Hon menar 

att pojkar verkar vara sämre på att argumentera och lyssna och att det därför 

blir svårare att formera kollektiva viljeaktioner. Men hon menar också att det 

faktum att pojkar och flickor bemöts olika av lärare kan ha betydelse (s. 173-

174). Jormfeldt drar utifrån sitt enkätmaterial i det närmaste en generell 

slutsats om pojkars förmåga att argumentera och lyssna, vilket vi kanske ska 

vara kritiska till med tanke på att det genom historien finns många exempel 

som visar på att män formerat sig kollektivt och demonstrerat viljeaktioner.  

Forskning kring tid i relation till inflytande 

Det finns också forskning som pekar på betydelsen av tidsmässig 

organisation för inflytande i skolan. Det mest omfattande projektet som 

studerat tid i skolan är de studier som gjordes i grundskolan kring 

försöksverksamheten utan timplan. Regeringen satsade pengar för forskning 

och uppföljning av projektet och det följdes av flera forskare bland andra 

Nyroos (2006), Rönnberg (2007), Sundberg (2005) och Söderström (2006) 

och rapporterades i en av statens offentliga utredningar (SOU, 2005:102). 

Studierna inom försöksverksamheten med slopad timplan konstaterade att 

det var svårt att dra några generella slutsatser eftersom 

försöksverksamheten hade implementerats parallellt med andra försök och 

förändringar och hur man arbetade med en slopad timplan varierade mycket 

mellan de studerade skolorna. Vissa slutsatser kunde ändå lyftas, som att 

elever överlag uppskattar att disponera över sin tid men att den slopade 

timplanen snarare ledde till nya arbetsformer än förändrad tidsfördelning. 

Elevernas inflytande över undervisningen ökade inte med den ökade 

flexibiliteten. Försöksverksamheten löste inte problem med att tillgodose 

olika behov hos låg- och högpresterande elever. För lärarna betydde 

verksamheten att deras arbetsuppgifter blev mer sammansatta och att deras 

arbetsbörda ökade (Nyroos, 2006 s. 42; Rönnberg, 2007 s. 245). 
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Flera av studierna kring timplaneförsöket visade att slopad timplan innebar 

en ökad individualisering av uppgifter (Nyroos et al., 2004; Söderström, 

2006) och betonade att eleverna i en skola utan timplan lämnas mer ansvar 

till eleverna. Dovemark (2004) har i en annan studie i grundskolan 

konstaterat att lärare generellt verkar ge stort ansvar till elever. Hon menar 

vidare att detta slår olika beroende på elevernas socioekonomiska bakgrund. 

Dovemark utgår från Bourdieu och menar att skolans krav på individuallitet 

och ansvar återspeglas i elevernas habitus. Elever med föräldrar med kortare 

utbildningsbakgrund såg inte med samma självklarhet som andra elever att 

timplanen fortsatte efter skoltid, det vill säga att skolarbete skulle göras 

någon annanstans än i skolan. I relation till skolframgång kan därför ansvar 

och elevinflytande vara bedrägligt, det vill säga man kan ifrågasätta om mer 

ansvar och elevinflytande alltid är av godo. Eva Forsberg driver i sin 

avhandling ett liknande resonemang (2000). 

I gymnasieskolan som är en frivillig skolform till skillnad mot grundskolan 

får tid och uppfyllelsen av närvaro en annan dimension. Elever som får för 

mycket frånvaro kan få sina studiemedel indragna. Tiden blir därmed 

tydligare reglerad och att vara i tid enligt schemat kan när en elev närmar sig 

gränsen för otillåten frånvaro också ur ekonomisk synvinkel vara viktigt, 

vilket Johansson beskriver som ”schemats makt” (2009 s. 146). Tid och 

närvaro kan därmed ses som ett maktmedel och även om det inte alltid 

används är alla elever medvetna om att så kan ske. 

 

Forskning kring det fysiska rummets betydelse för inflytande 

Det finns få studier, om man undantar klassrummen, om skolans fysiska 

utrymmens betydelse för elever. När det görs menar Gotham och Brumley 

(2002) mer allmänt att det görs utifrån brister eller för att synliggöra brister, 

sällan som en form för att identifiera hur människor identifierar mening 

utifrån de platser de befinner sig. Gordon, Holland och Lahelma (2000) har 

undersökt detta och beskriver sina slutsatser med metaforer hämtade från 

dans och musik. I relationen mellan skolans centrum och utkanter beskriver 

de det som att vissa elever befinner sig i balsalen medan andra är ute på 

gräsmattan och deltar i rockkonserten. De menar att det får betydelse för 

inflytande, kontroll och agentskap. Några elever kan göra anspråk på större 

utrymme än andra. Detta gäller särskilt pojkar, men inte alla. Men de 

beskriver också att en pojke kan å ena sidan utöva kontroll över de flesta 

flickorna och några pojkar men å andra sidan i relation till skolan och det 

hierarkiska systemet kring skolprestationer kan han vara underlägsen de 

över vilka han vanligtvis utövar kontroll. Det vill säga rockkonsertens 

bemödanden har litet värde när man väl kommer till balsalen. 
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Den tidigare forskningens kontextualisering i avhandlingen 

Jag har här anfört tidigare forskning dels för att skriva in avhandlingen i ett 

fält och dels för att senare kunna relatera till tidigare forskning, för att kunna 

visa på likheter och skillnader, och möjliggöra generaliseringar. Jag har 

främst uppehållit mig kring kvalitativ forskning då den har flest 

beröringspunkter med min egen studie. Inom den kvalitativa 

forskningstraditionen diskuteras i vilken mån det är möjligt att göra 

generaliseringar utifrån densamma. Van Maanen (2006) menar att det inom 

etnografin finns en fientlighet gentemot alltför långt dragna abstraktioner 

utifrån specifikt material, medan Hammersley och Atkinson (2007) menar 

att de flesta etnografer vill dra åtminstone någon form av mer generella 

slutsatser (s. 233). Som Larsson (2009) påpekar ska man vara försiktig med 

generaliseringar utifrån kvalitativ forskning men han menar att om de görs 

med viss försiktighet finns det ändå möjlighet till generaliseringar utifrån 

maximering av variation (gäller främst metod), generalisering genom 

likheter i kontext och generaliseringar genom igenkänning av mönster.  

Jag har genom denna forskningsgenomgång försökt att belysa den tidigare 

forskning som finns och som står i relation till avhandlingstexterna. Det vi 

också kan se, genom denna genomgång, är att det inte finns mycket 

forskning som liknar avhandlingsstudiens. Tidigare forskning tenderar att 

antingen studera undervisning om inflytande eller elevers försök att påverka 

vilket innebär att relationerna inflytande, undervisningens innehåll, olika 

studieprogram, social bakgrund och kön sällan har studerats i en och samma 

studie. Att studera dessa områden var för sig är med andra ord inte unikt. 

Det är dock få som studerat dem tillsammans. Hur den här studien lades upp 

för att försöka göra detta redovisas i nästa kapitel om metod.  
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Metod 

Avhandlingsprojektet studerar det innehåll och de former undervisningen 

tar och hur det mottas av elever och deras försök att påverka och ha 

inflytande under lektioner. Huvuddelen av studien har utförts i klassrum, 

vad man också kan kalla den kulturella nivån (Walford, 2008), men också 

styr- och policydokument har studerats. Klassrumspraktiken undersöktes 

genom deltagande observationer och intervjuer under ett läsår, med vad som 

benämns en etnografisk ansats och ingår därmed i en utbildningsetnografisk 

tradition beskriven bland annat av Larsson (2006) och Beach (2010) och 

mer specifikt den gren som studerar inflytande i realtion till medborgarskap 

och kön och social bakgrund (Gordon, Holland & Lahelma, 2000; Öhrn, 

2001). 

Etnografi valdes för att utifrån elevernas perspektiv försöka fånga de 

händelser och processer som eleverna deltar i, i skolan som institution. 

Walford (2008) beskriver etnografins inom forskning i anslutning till 

erfarenheter av utbildning i sex punkter: 1. En studie av kultur 2. Flera 

metoder, olika former av data 3. Engagemang 4. Forskaren som instrument 

5. Deltagande är viktigt för förståelse 6. Tolkningscykling och teoribyggande 

(s. 7-13 min översättning). Flera av punkterna kommer att förklaras 

utförligare nedan, men sammanfattningsvis betyder det att etnografin gör 

det möjligt att delta i en kultur och genom flera metoder och olika former av 

data försöka fånga det som sker. Lärande om en kultur tar tid och därför har 

etnografer ofta långa dataproduktionsperioder. Genom att etnografin tar tid, 

skapas ett engagemang i de/t beforskade som är till nytta för en djupare 

förståelse. Deltagande är viktigt för förståelse då det ger möjlighet till insikt 

i frågor som är viktiga för de som deltar i kulturen. Det betyder att de 

beforskade i viss mån styr forskningens intresse och där är forskaren som 

instrument viktig för att vara öppen för nya infallsvinklar. Att de beforskade 

styr forskningens intresse gör att tolkningar prövas, omformuleras och 

prövas i något som kan kallas tolkningscykler. Kring tolkningscyklerna sker 

ett teoribyggande för att göra det möjligt att problematisera tolkningar 

(Walford, 2008). 

Att tillämpa en tolkningscykel betyder att under studiens gång 

problematisera forskningsfrågor i relation till det insamlade materialet. 

Walford (2008 s. 13) skriver att i det etnografiska arbetet modifieras 

hypoteser och teori konstant i ljuset av ny data och refererar till Gold (1997 s. 

395) som beskriver processen som en pågående interaktion mellan 

frågeformulering, prövande av frågor och frågereformulering för att åter 

pröva frågorna i den studerade miljön. I praktiken betyder det i denna studie 
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att material samlades in utifrån de initiala forskningsfrågorna och prövades 

mot teori som valts för att formulera dessa frågor och för att göra urvalet. 

Detta gav upphov till fördjupning av forskningsfrågorna och att vissa 

områden specificerats. Enklast förklaras detta med ett exempel. I arbetet 

med text I utgick vi från inflytande och specificerade detta i förhållande till 

rum. Rum förstods som tid (tidsrymd för att utföra något), fysiskt rum, 

socialt rum och mentalt rum (Gordon et al, 2000). Vi studerade dessa rum 

och samlade in material, diskuterade, provade materialet mot tidigare 

forskning och teori, samlade in nytt material genom observationer och 

intervjuer och specificerade återigen forskningsfrågorna. Vi var så 

småningom tvungna att dra ner på omfånget av de gemensamma 

frågeställningarna och detta gjorde att vi slutligen för artikeln främst 

koncentrerade oss på förhandlingar om tid i förhållande till inflytande. Det 

som presenteras i text I har därmed genomgått vad som kan beskrivas som 

en tolkningscykel där material samlas in och prövas mot teori, tidigare 

forskning och andra forskares erfarenheter vid möten i nätverk och kurser 

under materialinsamlingens gång. Det har gjort att teoretiska analyser har 

kunnat prövas mot liknande analyser i liknande kontexter, vilket givit 

möjlighet till att säga något om analysens generaliserbarhet eller hur 

materialet eventuellt skiljer sig från det generella. De teoretiska begreppen 

har beskrivits tidigare och förtydligas i respektive avhandlingstext.  

I detta kapitel kommer en beskrivning över hur etnografin användes som 

metod i avhandlingsarbetet. Inledningsvis kommer en kort motivering till val 

av metod och beskrivning av tidsramarna för dataproduktionen. Därefter 

beskrivs pilotstudien och dess betydelse för huvudstudien, vilken följs av en 

beskrivning av urvalsprocessen för huvudstudien och huvudstudiens 

metoder, dataproduktion, bearbetning av material och analys. Avsnittet 

avslutas med en del om etik och korta beskrivningar av kommunen, skolan 

och programmen där data producerades.  

Dataproduktion 

Dataproduktionen har varit etnografisk. Det finns en variation av kriterier 

för hur en etnografi ska utföras. Willis och Trondman har skrivit ”Manifesto 

for Ethnography” (Willis & Trondman, 2000) och titeln kan ge intrycket av 

att det finns ett fastslaget manifest, men redan i andra meningen skriver de 

att deras manifest inte ska betraktas som en lag. Willis och Trondman och 

även andra (Beach, 2005; Pole & Morrison, 2003; Walford, 2008; Vogt, 

2002) ger dock guidning för vad det kan vara.  En beskrivning av 

grundläggande drag kommer från Hammersley och Atkinson (2007): 
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/…/ ethnography usually involves the researcher participating, overtly and covertly, in 
people’s daily lives for an extended period of time, watching what happens, listening to 
what is said, and/or asking questions through informal and formal interviews, collecting 
documents and artefacts – in fact, gathering whatever data are available to throw light 
on the issues that are the emerging focus of inquiry. (s. 3)  

Etnografi valdes som metod eftersom den innehåller kompletterande sätt att 

producera data och jag ville studera klassrums- skol-/praktiken över tid för 

att fånga processerna. Observationer ger en uppfattning om stämningar och 

interaktioner som annars kan vara svåra att fånga. Trots att observationer 

utfördes under ett läsår kan det vara svårt att fånga bakgrunder till skeenden 

eller uppfattningar om händelser. Intervjuer är därför ett bra komplement.  

Intervjuer ger dessutom möjlighet att fråga om bakgrunder och förändringar 

över tid. 

Redovisningen nedan ger en uppfattning om studiens övergripande 

planering: 

Tabell 1: Schema över studiens övergripande planering.   

 Dec 2007- feb 

2008 

Ht 2008 Vt 2009 

Aktivitet Pilotstudie, 

klassrumsobs. 

och intervjuer 

med 2 lärare och 

3 elever 

Huvudstudie, 

fältstudier, 

klassrumsobs. 

Huvudstudie, 

fältstudier, 

klassrumsobs. 

intervjuer med 

elever, lärare 

och rektorer 

Deltagare FP, 

Vinbärsskolan 

FP och SP, 

Apelskolan 

FP och SP, 

Apelskolan 

 

Pilotstudien 

När urvalsprocessen – som presenteras under nästa rubrik – kommit så 

långt att det var bestämt att studien skulle genomföras vid 

fordonsprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet, togs kontakt 

med några gymnasieskolor för att undersöka möjligheten att få göra en 

förstudie eller så kallad pilotstudie. Tack vare behovet av att snabbt komma 

ut i fält, användes bekvämlighetsprincipen och den skola som först svarade 

ja blev den där pilotstudien utfördes. Pilotstudiens främsta syfte var från 
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början att ge mig färdighet i deltagande observation, framför allt föra 

fältanteckningar och intervjuteknik.  

För pilotstudien valdes en fordonsklass. Fordonsprogrammet valdes framför 

samhällsvetenskapliga programmet då det gav större möjlighet att studera 

olika slags undervisningsmiljöer. Svenska och fordonselektronik utförs i 

lokaler som ställer olika krav på forskaren som deltagande observatör. I 

Svenska sitter eleverna oftast på sina platser i ett klassrum, som är ganska 

lätt att överblicka från en och samma position. Lektioner i fordonselektronik 

utförs i en fordonshall, och – i pilotstudien visade det sig – i en anslutande 

lektionssal. Det gör det omöjligt att överblicka vad alla elever gör, då elever 

samtidigt kan utföra uppgifter i böcker i en lektionssal då andra utför 

manuella uppgifter i en fordonshall. De olika lektionsmiljöerna, svenskans 

och fordonselektronikens, skulle öva olika färdigheter. Ämnena svenska och 

fordonselektronik i en fordonsklass skiljer sig mer än svenska och historia i 

en samhällsvetarklass om en sådan valts för pilotstudien. Pilotstudien var 

lärorik eftersom den lärde mig att skriva och när det var lämpligt att skriva 

fältanteckningar. Till exempel var det få elever som synligt stördes av att jag 

skrev noteringar i klassrummet under svenskan men elever kunde bli 

fåordiga om jag plockade upp noteringshäftet nära där de diskuterade i 

fordonshallen.  

Pilotstudien utfördes under tre månader. Det var från början tänkt att bara 

följa eleverna under deras svensk- och fordonselektroniklektioner, men då 

det visade sig att svenskläraren också var mentor för klassen undersöktes om 

det fanns möjlighet att få vara med på klassråd för att kunna följa mer 

formellt inflytande. Pilotstudien sträckte sig därför över sex 

fordonselektroniklektioner, sex svensklektioner och tre klassråd och det 

genomfördes individuella intervjuer med respektive lärare och en 

fokusgruppintervju med tre elever.  

Pilotstudien fick betydelse för huvudstudien på flera sätt. Dels för 

metodutformningen, dels för förståelse av klassrådens betydelse för 

inflytande. Vad det gäller metod hade frågan om individuella intervjuer eller 

gruppintervjuer borde användas väckts under planeringsperioden. Något 

definitivt beslut hade inte tagits. Under pilotstudien gjorde jag en 

fokusgruppintervju med elever. Jag fick känslan att eleverna inte uttryckte 

sin individuella åsikt utan att det blev en elevs åsikt som blev dominerande. 

Detta bidrog till beslutet att genomföra individuella intervjuer istället för 

fokusgruppintervjuer i huvudstudien.  

De tre klassråden som observerades och deras betydelse för inflytande 

analyserades som marginellt, då de snarare ägnades åt information, 
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administration och disciplin (Rosvall, 2009). Detta låg i linje med tidigare 

forskning (Brumark, 2010; Skolverket, 2010b) och jag bestämde därför inför 

huvudstudien att jag främst skulle fokusera det informella inflytandet och att 

jag inte skulle följa elevråd. Detta kom sedan att lösa sig av sig själv då det 

formella inflytandet i huvudstudiens SP-klass och FP-klass inte fanns i form 

av planerade klassråd och ingen av klassernas elever deltog vid skolans 

elevråd. 

Urval och beskrivning av metoder 

Walford (2008 s. 7) menar att genomföra en etnografi är som en 

undersökning av kulturer. Jag ville därför med stöd från tidigare forskning ta 

del av så skilda kulturer eller grupper som möjligt med tanke på kön (Arnot 

& Dillabough, 2000; Frosh et al., 2002; Gordon et al., 2000; Öhrn, 1990), 

social bakgrund (Berggren, 2001; Kamperin, 2005a; Skeggs, 1997; Willis, 

1977) och etnicitet (Bunar, 2001; Sernhede, 1999). Två klasser skulle följas 

under ett läsår. Två klasser ansågs rimligt då fler skulle göra att det skulle bli 

få observationer från varje klass. Färre klasser skulle minska möjligheterna 

till jämförelser.  

Det finns olika argument för hur man genom urvalet bäst täcker in kön och 

social bakgrund7 när man endast ska studera två klasser, då olika program av 

tradition rekryterar elever olika utifrån dessa två kategorier (Ekman, 2007 s. 

67). Då program rekryterar utifrån tradition ingår också en form av historisk 

märkning av programmen som påverkar elever som ska välja till gymnasiet. 

Den historiska märkningen påverkar vilka program som av eleverna och 

deras föräldrar är tänkbara utifrån deras förförståelse av programmen. 

Beslutet blev att studera ett studieförberedande och ett yrkesförberedande 

program. De program som valdes inom dessa var det samhällsvetenskapliga 

programmet (SP), eftersom det är ett av de stora studieförberedande 

programmen. Och fordonsprogrammet för att det betygsmässigt låg på en 

nivå som är rimlig i förhållande till andra yrkesförberedande program inom 

ramprojektet. Detta val gjordes utifrån att inledningsvis diskuterat om jag 

skulle vara på program som traditionellt ses som yrkesprogram, och i så fall 

FP och BF. En värdering av möjligheterna till att kunna göra jämförelser 

mellan programmen hade betydelse för beslutet. Det vill säga det ansågs att 

det skulle kunna vara mer fördelaktigt för analysen att kontrastera SP och FP 

än FP och BF. I efterhand kan nog sägas att det blev rätt beslut då den 

tidigare förespråkade uppdelningen förmodligen fokuserat mest på kön 

medan det i den senare kunde fokuseras på både social bakgrund och kön.  

                                                             
7 Social bakgrund definieras i denna studie utifrån Statistiska centralbyråns socioekonomiska indelning (SEI). 
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Etnicitet studerades också men rapporteringen därav har inte rymts inom 

ramen för avhandlingen. Svensk etnisk bakgrund och frågor i relation till 

inflytande har med andra ord i avhandlingen fått stå tillbaka för andra frågor 

som framträdde mer men en inledande analys av etnicitet har påbörjats 

(Rosvall & Öhrn, 2012). 

FP rekryterar främst elever från hem med föräldrar med kortare utbildning 

och främst pojkar. SP rekryterar i större utsträckning medelklass, där till 

större del än på yrkesprogrammen, elever med föräldrar med längre 

utbildningar vanligtvis återfinns och SP har en större blandning vad det 

gäller kön (Broady & Börjesson, 2008; Ekman, 2007).  

Jag ville kunna göra jämförelser mellan de program som jag följde, utan att 

behöva reflektera över om observerade händelser gav uttryck för skolkultur 

eller programkultur. Därför valdes två klasser på samma skola i en 

mellanstor stad med rekrytering från omkringliggande landsbygd. Från 

början valde jag en gymnasieskola helt i glesbygd då de flesta studier 

tenderar (troligtvis av praktiska skäl) att utföras i större städer där 

universiteten och högskolor ligger, men skolan tackade nej på grund av att 

de redan hade haft forskare från andra universitet och högskolor där och de 

ville nu ha en tids ”lugn och ro” och därför föll valet på Apelskolan.  

Jag valde att börja studien i klasser som började årskurs ett. Min tanke var 

att processer gällande demokrati och inflytande skulle vara mer synliga i 

elevernas möte med en ny miljö, det vill säga just efter övergången mellan 

grundskolan och gymnasieskolan, innan strukturer blivit förgivet tagna. Det 

gör det möjligt att studera det som Larsson beskriver som ”initial 

encounters” mellan elever och elever; och elever och lärare (1990 s. 5; se 

också Ball, 1980). Jag ville inte att eleverna skulle hunnit bli, så att säga, 

institutionaliserade i gymnasieskolan utan att ny skola, annan skolform, nya 

lärare och vänner skulle göra att förhandlingar om inflytande och demokrati 

fortfarande skulle vara synliga. Ett år valdes för som Jeffrey och Troman 

påpekar (2004 s. 545) få möjlighet att ta del av ett läsårs alla händelser (”full 

range of emperical situations”), hinna bekanta sig med fältet (”relations”) 

och pröva och ompröva teoretiska analyser av händelser på fältet (”use /…/ 

theories; and develop new theory”). 

De ämnen som följdes var de där klassen inte delades. Fordonsklassen 

delades inte och där följdes klassen i alla de ämnen de läste under årskurs 

ett. I samhällsvetenskapliga programmet delades klassen och blandades med 

andra klasser i ämnen som språkval (franska, tyska, spanska och 

teckenspråk), estetisk verksamhet och individuella valet. Dessutom följdes 

inte samhällvetarklassens engelsklektioner då läraren i ett sent skede 
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tackade nej till att delta i studien. Läraren menade att dennes sätt att 

undervisa och bemöta eleverna riskerade att påverkas negativt av min 

närvaro. Läraren sade att hen tappade fokus när någon som inte deltog i 

undervisningen var närvarande.  

Observationer 

Eleverna följdes de två första veckorna varje dag och hela deras skoldagar 

med undantag för när klasserna delades och blandades med andra klasser. 

Klasserna följdes växelvis en dag hos varje klass. Efter den mer intensiva 

inledningen fanns praktisk möjlighet att följa klasserna två till tre dagar i 

veckan, vilket betydde i snitt drygt en dag i veckan i varje klass.  

Under vårterminen följde en intervjufas där lärare, elever och rektorer 

intervjuades. Under den perioden gjordes klassrumsobservationer 

sporadiskt och utfördes endast om det inte fanns tillfälle att intervjua någon. 

Jag kunde till viss del följa den pågående verksamheten också genom 

intervjuperioden genom att elever hämtades till intervju under pågående 

lektioner där verksamhet pågick. Men observationerna är med andra ord 

utförda främst under höstterminen, vårterminens tidigare del och 

vårterminens senare del.  

Observationsdagar valdes oftast så eleverna kunde följas så många lektioner 

som möjligt. Hade den ena klassen tre lektioner och den andra fyra valdes 

den klass som hade fyra. Men det skedde också utifrån att få en jämn 

fördelning mellan ämnen. Nedan följer en förteckning över observerade 

lektioner. Förtur gavs också om det var något som skett någon lektion som 

ansågs behövas följas upp. Det kunde vara möjligheten att få ta del av en hel 

sekvens av ett lektionsupplägg från introduktion till examination. Antalet 

lektioner ger bara en ungefärlig uppfattning, då tiden varierade mellan 50 

minuter (matematik under en period) och upp till två timmar 

(fordonslektioner och idrott) men de flesta lektionerna var cirka 75 minuter. 
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Tabell 2: Antal observerade lektioner fördelade utifrån ämne och grupp som 

studerades, Samhällsvetenskapliga programmet SP och Fordonsprogrammet 

FP.  

 SP FP Summa 

Svenska 13 12 25 

Matematik 10 10 20 

Idrott 3 4 7 

Engelska  6 6 

Fordon8  30 30 

Fordon teori  6 6 

Samhälle 13  13 

Geografi 11  11 

Historia 11  11 

Övrigt9 3 4 7 

Summa 64 72 136 

Det kan verka som en sned fördelning att så många som 30 lektioner i ämnet 

fordon observerades. Fordonsämnet är fordonsprogrammets karaktärsämne 

och motsvaras av samhällvetarprogrammets karaktärsämnen samhälle, 

geografi och historia som sammanlagt observerades 35 lektioner och då blir 

fördelningen mer jämn. Dessutom har här fordonskurser som fordonsel, 

kaross, hydralik och pneumatik slagits samman i en och samma kategori, 

eftersom kurser lästes parallellt under lektioner och några elever kunde läsa 

en kurs medan någon läste en annan. Kategorin fordon döljer med andra ord 

flera olika kurser.  

                                                             
8 Lektionerna i verkstadshallen följde mer hur en arbetsdag är på en arbetsplats, med morgonfika, lunch och 

eftermiddagsfika. Jag har därför räknat fordonsdagarna som fyra lektioner. Följde jag eleverna från 

morgonen till morgonfikat har jag räknat det som en lektion, från morgonen till lunch som två lektioner och 

så vidare.  
9 Samlingar i aula, brandskyddsdagar, introduktionsmöten med mera. 
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Under de deltagande observationerna fördes fältanteckningar på olika 

platser. Vanligast var att en ledig plats intogs, oftast längst ner i 

klassrummet. Vid de tillfällena kunde anteckningar föras ostört och från den 

positionen gavs en god överblick över klassrummet. Vid fordonslektionerna 

var det både allmänna genomgångar och manuella övningar. Vid de 

praktiska övningarna observerades eleverna på de platser de arbetade i 

fordonshallen. Inga fältanteckningar gjordes då direkt framför eleverna utan 

anteckningar fördes då och då vid en ostörd plats. Vid dessa tillfällen fanns 

det också en större möjlighet till informella samtal med elever och lärare. 

Rollen som vanligtvis intogs som observatör kan snarast jämföras med den 

som benämns observatör-som-deltagare (Hammersley & Atkinson, 1995 s. 

93) eller delvis deltagande observatör (Fangen, 2005 s. 141). 

Observatör som deltagare betyder att observerandet är överordnat 

deltagandet till skillnad mot deltagande som observatör, där det motsatta 

gäller. Deltagandet i observatör som deltagare bestod i att inte alltid sitta 

helt tyst på en stol och anteckna. När lärare eller elever frågade frågor (det 

hände sällan) besvarades de. Det vanligaste deltagandet bestod i att jag, när 

tillfälle gavs, gick runt bland eleverna och frågade vad de gjorde.  

Det är omöjligt att urskilja allt som sker och sägs i ett klassrum eller ännu 

mindre i en fordonshall. Det övergripande intresset riktades dock mot 

inflytande och forskningsfrågorna var alltid närvarande, det vill säga vilka 

agerar eller inte, vilka bjuds in att utöva inflytande eller inte och i så fall vad 

blir utfallet och så vidare. För att snabbt kunna anteckna vilka som agerade 

gjordes alltid en förteckning över hur eleverna satt och med symboler och 

tecken kunde jag fylla i aktivitet och förflyttningar. Till en början av 

observationsperioden gjordes försök att göra mer övergripande 

observationer och fältanteckningar. Senare kunde ”tekniken” eller sättet att 

observera och skriva fältanteckningar variera något, till exempel kunde de 

vara mer strukturerade och räknande eller kunde tre, fyra elever följas extra 

noga. Då elever följdes extra noga söktes variation så att flera elever 

observerades. Om elever som var mest ”synliga” i undervisningen hade 

observerats under en lektion försökte jag under nästa lektion observera 

elever som inte varit lika synliga. Variationen i sättet att observera var både 

systematiskt och en bedömning för stunden.  

Informella samtal 

Informella samtal utfördes med elever och lärare under, mellan och efter 

lektioner. De dokumenterades då så ordagrant det var möjligt i anslutning 

till fältanteckningarna. Även andra informella samtal gjordes med personal 

och elever som inte ingick i undersökningen. De samtalen antecknades aldrig 
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eftersom de inte givit medgivande för att delta i undersökningen. Genom de 

samtalen uppnåddes en förståelse för verksamheter som pågick utanför 

lektionssituationen och samtal med elever från andra årskurser gav insikter 

om inflytande över tid.  

Hur vanliga de informella samtalen var berodde på många bidragande 

faktorer. Samtal med elever eller lärare under lektionen; där bidrog 

lektionens utformning till om det var möjligt. Det var vanligare att under 

fordonslektionerna kunna prata med elever då det under de lektionerna var 

vanligt att de gjorde saker på olika platser. Det var därför lätt att prata utan 

att man störde det arbete eleven utförde eller andra elever.  

Samtal mellan lektionerna och efter; här bidrog byggnadernas utformning 

där eleverna vistades till hur vanliga samtalen blev. Eleverna på 

samhällsvetarprogrammet hade sin undervisning i huvudbyggnaden som var 

större än fordonsbyggnaden. Samhällsvetareleverna spreds därför till olika 

platser mellan och efter lektioner. Det var därför svårt att få naturlig kontakt 

med dem vid dessa tillfällen. Fordonselevernas byggnad och 

uppehållsutrymmen var däremot inte så stora och det var omöjligt att inte 

stöta på några av eleverna under uppehåll. Det var inte heller ovanligt att de 

gick fram till mig och inledde ett samtal.  

Vad det gäller informella samtal med lärarna funderade jag innan studien 

började över forskarrollen och hur mycket en forskares närvaro påverkade 

skeenden i klassen. En tanke var att lärarna skulle få fredad tid när de inte 

kände sig observerade. Detta skulle visa sig vara olika lätt att uppfylla på de 

två programmen. Lärarna vid samhällsvetenskapliga programmet hade sitt 

fikarum i huvudbyggnaden. Det var där enklare att ”försvinna” i någon av 

lokalerna. Lärarna uttryckte då och då en vilja att jag skulle komma och fika 

med dem, eller en oro för att jag skulle bli sittandes ensam och bjöd med mig 

till fikarummet. I avvägningen mellan att hålla distans och möjligheten att 

uppfattas som en osocial person valde jag att ibland tacka ja till erbjudandet. 

Även om jag hade fått tillträde till fältet var det något som på sätt och vis 

hela tiden var under förhandling. När jag fått tillträde till lektioner ville jag få 

tillträde till fler lektioner och sedan till att genomföra intervjuer. Om lärare 

skulle uppfatta mig som osocial fanns risken att de skulle neka mig vidare 

tillträde. 

Med fordonslärarna blev det annorlunda än mot lärarna vid 

samhällsvetenskapliga programmet. Här gällde samma sak som för eleverna 

att de mindre lokalerna gjorde att det var svårare att smita undan. Jag blev 

därmed oftare inbjuden i fikarummet. Jag upplevde det ändå enklare att 
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delta där då samtalen oftare handlade om vad man gjorde på fritiden. Det 

betydde att avvärjande svar i skolfrågor mer sällan behövdes. 

Intervjuer 

Karaktäristiskt för etnografin är att kompletterande metoder används för att 

sprida ljus över det undersökta fältet. Observationer och intervjuer 

kompletterar varandra eftersom till exempel uppfattningar i intervjuer kan 

jämföras med vad som görs (Willis, 2000). Intervjuerna är en källa till det 

som inte har varit möjligt att observera och bidrar med informanternas 

perspektiv och attityder (Hammersley, 2006 s. 9). Intervjufrågorna (se 

bilaga 1) behandlade inflytande, om, hur och när eleverna ansåg att de hade 

inflytande och om de ville ha inflytande över något som de idag inte hade 

inflytande över. Intervjuerna med lärarna och rektorerna utgick från samma 

frågor, det vill säga om, hur och när de ansåg att eleverna hade inflytande. 

En viktig del i intervjuerna var frågor i relation till det som observerats. Före 

varje intervju gick jag igenom fältanteckningar för att dra mig till minnes 

händelser som var specifika för den som skulle intervjuas. Jag ställde sedan 

frågor utifrån dessa händelser formulerade som: ”Kommer du ihåg när 

du/ni…” Oftast kom respondenten ihåg händelsen och kunde förklara hur 

den såg på den. Jag frågade också om observerade mer generella beteenden i 

förhållande till inflytande, som till exempel den ojämna fördelningen mellan 

pojkar och flickor i offentliga klassrumssamtal i SP-klassen. Att jag använda 

observationsmaterial för att formulera frågor gäller främst elever och lärare 

då jag hade väldigt lite observationsmaterial där rektorerna ingick. 

Inför intervjufasen valdes, som nämnts i samband med pilotstudien, att göra 

fokusgruppintervjuer. Fördelen med fokusgruppintervjuer är att 

respondenterna i sin argumentation med andra om sitt ställningstagande 

ofta blir mer utförlig än vid individuella intervjuer. Risken är att någon eller 

några blir alltför tongivande och andra tysta (Kvale, 1997 s. 97). I båda 

klasserna fanns det elever som var väldigt tongivande och de som var tysta. 

Det kalkylerades därför som en risk att inte alla röster skulle bli hörda om 

fokusgruppintervjuer användes. Det var med andra ord klassernas individer 

och erfarenheter från pilotstudien som gjorde att valet föll på individuella 

intervjuer. 

Valet att intervjua alla elever, deras lärare och rektorer (se förteckning 

nedan) var inte förutbestämt. Avhandlingens fokus ligger på elever och det 

var därför självklart att de skulle intervjuas. Flera händelser under 

avhandlingsstudien påverkades av regler och resurser som lärare och 

rektorer hade kontroll över och för att få en bredare förståelse valdes att 

intervjua även dem. I förteckningen står de intervjuer som utfördes. En av 
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flickorna i SP-klassen intervjuades aldrig. Hon tackade aldrig nej till att 

intervjuas men sköt hela tiden på tillfället och senare med ursäkter som 

verkade påkomna i stunden. Misstanken fanns därför att hon inte ville bli 

intervjuad men att hon inte vågade säga nej och det läts därför rinna ut i 

sanden. Två av intervjuerna som finns med i förteckningen kom aldrig att 

transkriberas och ingå i analysen, en flicka från SP och en pojke från FP. Jag 

misstänker även här att de eleverna inte vågat säga nej. Flickans svar var 

avvisande och det var svårt att få igång ett samtal. Pojken verkade opponera 

sig genom att dikta upp berättelser, vilka skiljde sig mot vad andra elever 

sagt och vad jag observerat. Vid båda intervjuerna misstänktes redan under 

intervjuns gång att något inte stämde men jag utförde ändå intervjuerna för 

att inte konfrontera eleverna med att de tackat ja till att intervjuerna trots att 

de kanske inte ville. Att ingen elev tackade nej är säkerligen kopplat till att 

intervjuerna genomfördes på en skola.  

Tabell 3: Intervjuade elever, lärare och rektorer fördelade på respektive 

program och utifrån kön. 

 Pojkar/Män Flickor/Kvinnor Summa 

Elever FP 13  13 

Elever SP 20 10 30 

Lärare FP 4 1 5 

Lärare SP 4 2 6 

Rektor FP 1  1 

Rektor SP  1 1 

Summa 41 14 5510 

Intervjuerna utfördes under vårterminen och tog cirka två månader att 

genomföra. Intervjuerna med rektorerna och några av lärarna var svårare att 

boka och genomfördes något senare under terminen. Eleverna var något 

mindre utförliga i sina svar än lärarna och variationen mellan eleverna var 

större än mellan lärarna. Intervjuerna med eleverna varierade mellan tjugo 

minuter och fyrtiofem minuter. För lärarnas och rektorernas intervjuer hade 

                                                             
10 Summan blir egentligen 56 men då en av de intervjuade lärarna undervisade både fordonsprogrammet och 

samhällsvetenskapsprogrammet är det verkliga antalet intervjuer 55.  
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en timme bokats och i alla fall utom ett utnyttjades hela timmen. 

Intervjuerna med lärare och rektorer varierade därmed mellan femtiofem 

och sextiofem minuter förutom en som varade i fyrtiofem minuter.  

Kompletterande material 

Under lektioner där material delades ut bad jag om att få ett exemplar. Det 

kunde handla om planeringar, komplement till läroboken, 

studieinstruktioner och så vidare. Om en lärobok användes fördes 

anteckningar om vilken bok och vilket avsnitt som behandlades. Detta 

material har, förutom fordonselevernas lärobok i svenska, inte 

detaljstuderats mer än när det givit stöd åt fältanteckningar. I analyser kring 

till exempel undervisningens innehåll har främst utgåtts från 

fältanteckningar och intervjuer och tagits hjälp av kompletterande material.  

Vid ett informellt samtal med en lärare som inte deltog i undersökningen 

visade det sig att Apelskolan hade fått kritik vad det gällde elevinflytande vid 

Skolverkets granskning av skolan. Läraren hade fått i uppgift att undersöka 

elevernas uppfattningar om elevinflytande och presenterat detta vid en 

personalkonferens. Jag frågade om jag fick ta del av materialet, vilket jag 

fick. Eleverna som ingick i undersökningen hade anonymiserats. Materialet 

ingick vid analysarbetet. 

Händelser och evenemang annonserades ofta ut på skolans hemsida eller på 

anslagstavlor. Anteckningar fördes därför då och då vad som annonserades 

på anslagstavlor, till exempel elevrådsmöten och vad de skulle behandla om 

det var utskrivet. Sammanfattningar gjordes om vad som stod på skolans 

hemsida. Filer som var nedladdningsbara drogs ut, till exempel resultatet 

från en enkätundersökning som genomfördes varje år bland elever från hela 

skolan, om frågor som bland annat gällde trivsel och inflytande. Detta 

material har dock tjänat som kringmaterial och redovisas inte i studien. 

Etik 

Etiska överväganden har gjorts inför varje del i processen och i kontakten 

med skolorna har Vetenskapsrådets etiska föreskrifter (2002) beaktas. De 

etiska föreskrifterna tar upp krav som information, medgivande, öppenhet 

och risk för exploatering. Nedan kommer en beskrivning om hur detta 

utfördes i praktiken.  

I kontakten med skolorna har först skolledare kontaktats för att ge sitt 

godkännande. Vid pilotstudien introducerade sedan rektor mig inför 

lärarlaget. I de andra två fallen, skolan som tackade nej till att delta och 
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Apelskolan som kom att delta i huvudstudien, hänvisade skolledarna direkt 

till programansvariga. Eleverna i Apelskolan informerades vid 

höstterminens skolstart och tillfrågades om samtycke. Informationen gavs i 

alla fallen muntligt och det fanns tillgång till skriftlig information. Endast en 

elev ifrågasatte hur frivilligt det var: ”Hur mycket har vi att säga till om? Det 

är ju skolan.” Han sade det aldrig som en fråga riktad till mig utan högt till 

sin kompis men jag tog kontakt med honom under rasten för att säga att det 

var frivilligt. Han skrattade då bara och sade att det inte var några problem. 

Under studiens gång fanns det både för elevernas del och för lärarnas del 

möjlighet att ställa frågor eller tacka nej till deltagande observationer. Både 

lärare och elever ställde frågor men bara lärare använde möjligheten att 

tacka nej till observation när de ansåg att det inte passade. Det gällde då 

några få tillfällen när det var skriftligt prov eller muntlig redovisning (en 

gång) där lärarna var oroliga för att eleverna skulle prestera sämre (jfr. 

Beach & Eriksson, 2010). 

Den information som elever, lärare och rektorer fick vid informationsmöten 

och introduktionsträffar var att inom avhandlingsprojektet studerades 

inflytande och demokratifrågor och att fokus var utifrån eleverna och 

undervisningens innehåll. Vid skolårets början var det några elever som 

bytte klass och kom senare till de klasser jag följde. De nyanlända eleverna 

fick information och jag frågade om deras samtycke. De fick också den 

skriftliga information som jag alltid bar med mig, det vill säga missivbrev (se 

bilaga 2) och en kort skriftlig presentation om min bakgrund och studien. 

Det visade sig när eleverna följdes från höstterminens skolstart att 

programansvariga inte följt vår muntliga överenskommelse om att informera 

lärare som inte var med på informationsträffen under våren. Delvis berodde 

detta på att de som skulle vara undervisande lärande för klasserna i vissa fall 

ändrats i sista stund eller att man glömt bort undervisande lärare utanför 

programlagets kärna. Det betydde, i vissa fall, att lärare hörde talas om 

studien för första gången, när jag var på väg in på deras lektion. I dessa fall 

erbjöds lärarna betänketid för om de ville delta i studien eller inte och att vi 

kunde höras senare när de läst missivbrevet. Ingen begärde betänketid. I ett 

fall, vid ett sådant tillfälle, frågade läraren – och det var en av lärarna i 

matematik – om det var möjligt att kunna använda mig som hjälplärare. Vid 

det tillfället svarade jag, ja, vilket betydde att jag efter genomgångar ibland 

gick och hjälpte elever när läraren inte hann med. Detta gjorde att, under de 

deltagande observationerna, beroende på lärare, kunde jag inta en mer eller 

mindre deltagande roll i de aktiviteter som ägde rum.  

Under fältarbetet fick jag förfrågan om att helt, under några lektioner, ta 

över undervisningen. Erbjudandena avböjdes då det kunde tänkas påverka 
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forskningen i allt för stor utsträckning. Min undervisning skulle av lärarna 

kunnat ses som en idealmodell för demokratiundervisning och påverkat 

deras undervisning. Det som främst eftersträvades i avhandlingsstudien var 

att se en så normal skolvardag som möjligt, utan att påverka den.  

Murphy och Dingwall (2001) skriver om etik i allmänhet i förhållande till 

etnografi och skriver om etnografi ur ett konsekvensetiskt perspektiv. 

”Ethnographers /…/must also be concerned with the extent to which their 

research practice affects the rights and interest of participants.” (s. 347) 

Mills, Francis och Skelton (2009) problematiserar hur forskning påverkar de 

beforskade och huruvida forskning sker i de beforskades intresse. De menar i 

relation till pojkars underprestation att forskare utifrån feministisk teori 

ibland blivit anklagade för att konsekvensen av deras forskning om pojkars 

underprestation bidrar till att den upprätthålls. De som har denna hållning 

anser att forskning om pojkars underprestationer förstärker en diskurs som 

ytterligare bidrar till att pojkar underpresterar, menar Mills, Francis och 

Skelton. Forskningen har lyft fram att pojkar underpresterar vilket bidragit 

till att lärares förväntningar på pojkar har sänkts. Detta skulle i sin tur kunna 

innebära att pojkarna inte kommer upp i de nivåer som de skulle kunna om 

lärare hade högre förväntningar. Vi kan koppla Mills, Francis och Skeltons 

resonemang till kritiken mot konsekvensetiska perspektiv, det vill säga att 

det inte går att överblicka alla konsekvenser ens forskning får. I Mills, 

Francis och Skeltons exempel ovan om forskare och pojkars 

underprestationer hade forskaren – förhoppningsvis – goda intentioner men 

konsekvensen av hur forskningen mottogs riskerar att bli en annan, det vill 

säga pojkarnas prestationer förbättras inte, snarare tvärt om. Utifrån 

kritiken som här framförts och att det är svårt att överblicka konsekvenserna 

av sin forskning har jag valt ett dygd- och yrkesetiskt perspektiv vilket 

beskrivs nedan. Men det är också viktigt att poängtera att Mills, Francis och 

Skelton (2009) men också Arnesen, Lahelma och Öhrn (2008) är kritiska till 

de som menar att det är forskning om pojkars underprestationer som bidrar 

till att pojkars underprestationer förstärks. De menar att en sådan hållning 

främst återfunnits inom media- och policydiskursen och att forskningen 

snarare nyanserat denna diskurs än förstärkt den (jfr. Arnot, 2004). 

Utifrån ovanstående kommer ett dygd- eller yrkesetiskt perspektiv (se 

Möller, 2003) att användas, som handlar om reflektion över ens position och 

makt i förhållande till andra. I det här fallet, forskaren i relation till de 

beforskade. Det handlar om varsamhet under fältarbetet och framskrivandet 

av de/det observerade. Bergem (2000) menar att det är svårt att ringa in vad 

det är att ha ett dygd- eller yrkesetiskt perspektiv, men det viktiga är 

reflektionen över och ansvar i maktpositionen. I ett yrkesetiskt perspektiv tas 

i beaktning att de möjliga negativa konsekvenserna för deltagarna i 
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fältstudien ska vara så små som möjligt och övervägas av positiva 

konsekvenser för deltagarna och möjligheten för forskare och allmänhet att 

få veta (Hammersley och Atkinson, 1995). Detta ligger i linje med annan 

etnografisk forskning i Skandinavien, vilken enligt Beach och Eriksson 

(2010) distanserar sig från konsekvensetiska perspektiv till företräde för 

andra. 

 

Ett tydligt exempel på etiska överväganden var vid skrivandet av 

avhandlingstext III. Här var målet att lyfta fram det som framträdde tydligt i 

förhållande till inflytande i fordonsprogramsklassen. Att fordonseleverna 

förlorade undervisningstid i ämnet matematik var ett tema som återkom 

under hela läsåret. Eleverna var upprörda över den förlorade 

undervisningstiden och diskuterade vid flera tillfällen hur de skulle kunna 

påverka för en förbättring. Här fanns ett exempel i materialet där en lärare 

genomför ett rådsliknande möte som var centralt när det gällde elevernas 

inflytande över undervisningstid i ämnet matematik. Läraren uppmanar 

eleverna att skriva ett protokoll som de kan ge till rektorn. Samtidigt säger 

han att de inte får säga till rektorn att det är han som sagt till dem att skriva 

ett protokoll, eftersom läraren tidigare gjort samma sak och då tillrättavisats 

av rektorn. Risken om jag skulle skriva om detta var att rektorn skulle kunna 

läsa och identifiera läraren och att läraren återigen skulle tillrättavisas. Det 

visade sig dock att läraren hade slutat på skolan och då bedömdes risken 

som liten att han skulle råka ut för några repressalier och det rådsliknande 

mötet beskrevs och finns med i analysen i text III.  

  



 

50 
 

Beskrivning av kommunen 

Kommunen är medelstor varav hälften av innevånarna bor i det större 

samhället. Kommunen styrdes och hade historiskt i huvudsak styrts i valen 

föregående avhandlingsstudien av allianspartierna. Befolkningens 

utbildningsnivå låg något under rikssnittet med 33 procent med 

eftergymnasial utbildning mot 35 procent för riket som helhet. 

Arbetstillfällen fördelade på näringsgren följer riket i stort förutom att en 

markant större del är anställda inom vård och omsorg och en något mindre 

andel är anställda inom finansiell verksamhet än genomsnittet för riket. 

Andelen öppet arbetslösa låg en procent under snittet för riket (mars -08). 

Snittinkomsten var något över normalinkomsttagaren i riket. Kommunen 

lade något mindre på utbildning, förskola, infrastruktur, familjeomsorg, 

fritidsverksamhet, kultur och politisk verksamhet men låg högt över vad det 

gällde kostnader för äldre och funktionshindrade.11 

Presentation av skolan och de studerade programmen 

Apelskolan ligger i en medelstor stad i sydvästra Sverige och hade under året 

forskningen pågick cirka 1600 elever och erbjöd 14 av de 17 nationella 

program som fanns innan gymnasieskolreformen 2011. Skolan är en 

kommunal skola men var inte utsatt för stark konkurrens från andra 

kommunala skolor eller friskolor då eleverna menade att det inte fanns 

liknande skolor tillräckligt nära och att de flesta av dem inte ville göra den 

pendling det skulle innebära eller hade råd att hyra en lägenhet närmare den 

aktuella skolan för att undvika pendling. 

Många kommunala gymnasieskolor har den senaste tiden utsatts för 

sparkrav främst på grund av två anledningar, dels konkurrens från 

(nyöppnade) friskolor men i Apelskolans fall handlade det i första hand om 

sjunkande elevantal då det gått en så kallad elevpuckel genom skolsystemet. 

För Sverige som helhet gick läsåret 00/01 ungefär 300 000 elever i 

gymnasieskolan för att öka till 396 000 08/09 och minskar nu enligt 

prognosen till knappt 300 000 läsår 16/17 (Skolverket, 2010a). Det 

minskade elevtalet påverkade också Apelskolan genom att man genomförde 

personalnedskärningar och att lärare ofta talade om fackliga förhandlingar. 

Nedskärningarna drabbade främst lärare med kortare anställningstid och 

lärare som undervisade på program som var nedläggningshotade. 

Nedskärningarna påverkade dessutom undervisningen genom att man under 

                                                             

11 Informationen är hämtad från kommunens hemsida och referensen kan därför, med risk för identifiering 
av skolan, inte återges. 
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hösten införde köpstopp, av till exempel undervisningsmaterial. Varslade 

lärare sade dessutom att de inte var lika motiverade att medverka i olika 

projekt eftersom de inte visste om de skulle fortsätta att arbeta 

nästkommande läsår. Lärarna kommenterade ofta att det var synd att jag 

kom just detta läsår eftersom det var speciella förutsättningar. I förhållande 

till andra gymnasieskolor var sparkraven dock inget unikt utan snarare en 

regel än ett undantag. Rapporteringen om gymnasieskolans sparkrav har vi 

kunnat följa från norr till söder, till exempel i Blekinge (S. Berglund, 2009-

08-21), Hälsingland (Klarström, 2010-06-11) och Jämtland (Ljungmark, 

2011-01-25) för att nämna några. 

Lärarnas medelålder var relativt hög och många av lärarna hade undervisat i 

Apelskolan länge. De var organiserade i arbetslag utifrån program. 

Arbetslagen ansvarade för delar av undervisningens organisering 

(friluftsdagar, studiebesök med mera) och hade en budget (när det inte 

rådde köpstopp) för inköp av undervisningsmaterial. Lärarna själva och 

rektorerna påtalade att det fanns en hierarki mellan arbetslagen. 

Kärnämneslärarna deltog helst i arbetslag som hade akademisk inriktning 

snarare än yrkesinriktning. Det betydde att de kärnämneslärare som arbetat 

längst på Apelskolan var koncentrerade kring arbetslagen för det 

samhällsvetenskapliga programmet och det naturvetenskapliga programmet. 

Nyanställda kärnämneslärare och vikarier var därför vanligare i arbetslagen 

som arbetade kring yrkesprogrammen. Både rektorer och nyanställda lärare 

lyfte detta som ett problem då de menade att det försvårade 

erfarenhetsöverföring från erfarna lärare till mindre erfarna lärare och 

kunskapsöverföring av det senaste inom pedagogisk forskning från 

nyutexaminerade lärare till lärare som tog sin examen för ett tag sedan. 

Rektorn sade att de hade försökt att förändra detta för några år sedan men 

protester från de erfarna lärarna hade gjort att man var tvungen att ge upp 

förändringen. De mer erfarna lärarna talade också om detta 

förändringsförsök och lyfte att en anledning till att de gärna behöll 

strukturen med arbetslagen organiserade utifrån program var att de menade 

att det kunde fungera som en belöning att få undervisa på de mer 

akademiska programmen, då man där fick undervisa på en mer avancerad 

nivå, eftersom dessa program också innehöll undervisning på B-, C- och D-

nivå (de olika nivåerna skiljer sig dock åt mellan ämnen). 

Upptakten av läsåret påverkades av att flera elever bytte program, vilket är 

vanligt i gymnasieskolan idag (Skolverket, 2011a). Några elever bytte för att 

de kände att de hamnat fel medan andra bytte för att det slutligen hade blivit 

en plats ledig för deras förstahandsval. Det gjorde att det tog ett tag innan 

klassen slutligen satt sig och många lektioner i början av terminen präglades 

av introduktion av elever eller reintroduktion av ämnen för de nya eleverna. 
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De flesta eleverna i Apelskolan hade merparten av sin undervisning i 

huvudbyggnaden. Några program hade av ekonomiska och praktiska skäl sin 

undervisning i lokaler en bit bort. Det var främst program som var i behov av 

stora lokaler som därför hade förlagts där det tidigare hade varit företag 

utifrån programmets inriktning. Fordonsprogrammet hade till exempel sin 

undervisning där det tidigare varit en fordonsverkstad. Lärarna hade sin 

arbetsplats i nära anslutning till de undervisningssalar där de bedrev det 

mesta av sin undervisning. Rektorer, studentsupport, elevhälsa och 

vaktmästeri hade sina kontor/mottagningar i huvudbyggnaden. Lärare som 

hade sina arbetsplatser i andra lokaler än huvudbyggnaden klagade över att 

mycket information överfördes via informella vägar och att de informella 

vägarna sällan tog turer utanför huvudbyggnaden. Hur bristen på 

fungerande informationskanaler utanför huvudbyggnaden påverkade 

elevernas möjligheter till inflytande är en av de aspekter som tas upp i text 

III. 

Samhällsvetenskapliga programmet 

Samhällsvetenskapliga programmet var vid studien i hela Sverige, förutom 

Individuella programmet, gymnasieskolans största program med sina 

knappt 18 000 förstaårsstudenter (Skolverket, 2009a). Programmet 

rekryterar både elever med arbetarbakgrund och elever från medelklassen 

(Broady & Börjesson, 2008) och det är enligt statistiken en övervikt med 

sextio procent flickor. I den studerade klassen var det dock fler pojkar än 

flickor. Vid studiens början var det 20 pojkar och 12 flickor. Under 

intervjuerna frågades eleverna om föräldrarnas utbildning och yrke. Alla 

elever kunde inte säkert säga vad deras föräldrar hade för utbildning men 

det var få som lyfte att deras föräldrar hade en högskoleutbildning, vilket i så 

fall skulle överensstämma med kommunstatistiken (se ovan).  

Över hälften av eleverna från samhällsvetenskapliga programmet brukar 

inom tre år påbörja en högskoleutbildning (Skolverket, 2009a). Eleverna i 

klassen hade olika mål med sin utbildning men förefallande många pojkar 

uppgav att de ville bli polis eller brandman. Det var fler pojkar än flickor som 

inte tänkte sig fortsatta studier vid högskola eller universitet, där främsta 

skälet var studietrötthet. Några flickor sade också att de var studietrötta men 

att de tänkte sig en kortare kurs för att kunna arbeta som florist, stylist eller 

med matlagning. De flesta flickorna tänkte sig dock en högskoleutbildning. 

Fordonsprogrammet 

Fordonsprogrammet var vid studien ett av gymnasieskolans större 

yrkesprogram med knappt 5000 förstaårselever i hela Sverige (Skolverket, 
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2009a). Programmet rekryterar främst pojkar med arbetarbakgrund (Broady 

& Börjesson, 2008). I den studerade klassen var det bara pojkar. Vid 

studiens början var det 16 pojkar. Under intervjuerna frågades eleverna om 

föräldrarnas utbildning och yrke. Ingen av elevernas fäder hade en 

högskoleexamen. Flera av elevernas föräldrar var ensamstående. Flera av 

elevernas föräldrar var långtidssjukskrivna.  

Färre än två procent av eleverna från fordonsprogrammet brukar inom tre år 

påbörja en högskoleutbildning (Skolverket, 2009a). Eleverna i klassen hade 

olika mål med sin utbildning men de flesta tänkte sig att arbeta på någon av 

de lokala verkstäderna eller transportföretagen för att skaffa sig erfarenhet 

för att så småningom öppna eget. Ett fåtal av pojkarna såg högskolestudier 

som ett alternativ. De som nämnde högskolestudier tog upp kurser i 

företagsekonomi, marknadsföring och en nämnde ingenjörsutbildning. Det 

var vanligare att fordonseleverna tog upp specifika branschutbildningar, så 

som Fords serviceskola eller Volvos service- och metodskola, som en 

karriärmöjlighet. Flera av pojkarna hade erfarenhet av stödundervisning 

eller stödinsatser från grundskolan. Detta var särskilt vanligt i matematik. 

För de pojkarna handlade det först och främst om att tillägna sig studierna 

vid fordonsprogrammet innan de funderade på vidare studier eller karriär, 

resonerade de flesta. 
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Sammanfattningar av 
avhandlingstexterna 

I denna sammanläggningsavhandling ingår fyra texter. En artikel och ett 

bokkapitel utifrån vardera samhällsvetenskapliga programmet respektive 

fordonsprogrammet. De sammanfattas här i den ordning de är publicerade.  

Som synes presenteras de båda programmen inte enhetligt och utifrån exakt 

samma fokus och det är inte heller avsikten. Det är självklart intressant att 

analysera samma aspekter av inflytande på de båda programmen för att 

kunna göra jämförelser och att sätta programmen i relation till varandra 

men jag har valt att utgå från det som jag upplevde som mest framträdande i 

forskningsmaterialet i de båda programmen. Ett motiv för en sådan 

presentation kan hämtas från avhandlingstexterna. I text IV diskuteras bland 

annat att flickor i samhällsvetarklassen i förhållande till pojkar inte lika ofta 

deltog i de offentliga klassrumssamtalen. Då det inte fanns flickor i 

fordonsprogramsklassen handlar det inte om vad som framträder tydligt 

utan att det snarare är så att flickors interaktion i klassrumssamtal inte 

framträder alls och är därför inte ens möjligt att analysera. Det finns därför 

praktiska förklaringar till att samma aspekter inte har analyserats på de båda 

programmen. 

Text I: Time, space and young people’s agency in 
vocational upper secondary education: a cross-cultural 
perspective 

Den första avhandlingsartikeln är samförfattad med Carina Hjelmér och 

Sirpa Lappalainen och är publicerad i European Educational Research 

Journal 2010.  

Artikelns mål är att diskutera och analysera aspekter av 

yrkesprogramselevers inflytande i förhållande till tid och rum och främst 

elevers förhandlingar om lektionstid. Det material som analyserades kom 

från tre olika program, fordonsprogrammet (från min studie), barn- och 

fritidsprogrammet (från Carina Hjelmérs) båda i Sverige och en 

omvårdnadsinriktning i Finland (från Sirpa Lappalainens). Analysen utgår 

från Giddens struktureringsteori varav tidsrumsliga vägar är en del som 

särskilt fokuserades. Med tidsrumsliga vägar menas att varje individ utför 

handlingar vid vissa tidpunkter på vissa platser som ger sociala relationer 

med specifika sociala identiteter. Dessa relationer och identiteter påverkar 

vad individen ser som möjligt. Till exempel kan vi se att relationer och 

identiteter påverkar vid valet av gymnasieprogram. Elever tenderar att välja 



 

55 
 

program som korresponderar med deras relationer och 

identitetserbjudanden, det vill säga deras val korresponderar till stor del 

med deras kön och föräldrars utbildningsbakgrund. Det är med andra ord 

mer sannolikt att en flicka med föräldrar med kort utbildning väljer barn- 

och fritidsprogrammet och en pojke med samma bakgrund väljer 

fordonsprogrammet. Detta ger en implicit fördelning av elever till olika 

tidsrumsliga vägar och har betydelse för vilken utbildningspraktik de möter. 

Analysen visar att skolans strukturella organisering bidrar till uppfattningar 

om pojkar som i behov av att arbeta manuellt, där flickor snarare arbetar 

med läsmoment. Pojkar på yrkesprogram verkar i större utsträckning i det 

dagliga arbetet i yrkesnära sammanhang, det vill säga pojkar på ett 

fordonsprogram utför sina uppgifter i en fordonshall medan elever vid 

flickdominerade program som barn- och fritid och omvårdnadsprogrammet 

i större utsträckning läser om hur uppgifter ska utföras.  

En annan aspekt av tid och rum som diskuteras är elevernas förhandlingar 

om tid och vilka röster som ges utrymme och lyssnas till i de offentliga 

förhandlingarna. Även här syntes skillnader mellan de olika programmen, 

där de flickdominerade programmen hade flera kollektiva förberedelser inför 

förhandlingar medan det på det pojkdominerade programmet snarare var 

individuella initiativ, som sedan mer eller mindre blev kollektiva. Det var 

dock i alla miljöerna relativt lätt för eleverna att förhandla bort tid. 

I artikeln framgår att ett dominerande inslag i alla tre programmen var att 

lärarledd lektionstid förhandlades bort men också att det fanns elever som 

såg det som problematiskt. Dessa elever gjorde sällan sin röst hörd. Här ges 

exempel från intervjuer med elever, som till exempel Malin från BF som 

upplever att hon ibland måste lämna in fast hon inte är färdig när lektioner 

avbryts tidigare och Jörgen från FP som tycker att lärare är för snälla när de 

låter dem gå tidigare. Lärarna verkar, som också tidigare forskning 

konstaterat, endast lyssna till ett fåtal elever, de som hörs mest, och med 

dessa söka konsensus, vilket i de här fallen ledde till att tid förhandlades 

bort.  

Här verkar den tids-rumsliga förståelsen spela roll. Lärares förståelse av 

vilken elev som befinner sig i ett yrkesorienterat program gjorde det svårt för 

vissa röster att göra sig hörda. Det vill säga, det var lättare att förhandla bort 

tid än att argumentera för att använda tiden mer effektivt, eftersom det 

första i större utsträckning verkade harmoniera med lärarnas förväntningar. 



 

56 
 

Text II: Pedagogic practice and influence in a social 
science class 

Text II i denna avhandling är kapitel 6 i antologin Young people's influence 

and democratic education: Ethnographic studies in secondary schools (red. 

Öhrn et al., 2011). Texten handlar om samhällsvetarklassen och i boken ovan 

återfinns också nästa avhandlingstext, text III, som handlar om 

fordonsprogramsklassen. Jag valde i båda texterna att utgå från förhållanden 

som framträdde som centrala i relation till inflytande på de båda 

programmen och att utifrån det strukturera textens teman med tanke på 

betydelse för elevernas varande (being) eller blivande (becoming). I 

samhällsvetarklassen, som presenteras här, var det mest framträdande och 

som elever återkom till under samtal och intervjuer olika aspekter av 

lärarnas pedagogiska praktik. De som presenteras i text II är 

undervisningens fokus på fakta snarare än elevers egna erfarenheter, 

deltagande i offentliga klassrumssamtal och osynlig och synlig pedagogik 

med tanke på inflytande.  

Varande och blivande analyseras i relation till hur lektioner var organiserade 

och hur denna organisation kunde säga baseras på föreställningar om 

eleverna som varande unga medborgare i nuet, det vill säga undervisning 

som en levd demokrati eller som kommande blivande medborgare, det vill 

säga en undervisning som presenterade ett innehåll som skall göra det 

möjligt för eleverna att delta som medborgare senare i livet. 

Presentationen av inflytande i samhällsprogramsklassen fokuserar på lärares 

pedagogiska praktik. Det blev synligt under det år som klassen följdes att det 

sätt som eleverna utvärderades – genom prov, positiv eller negativ respons 

vid svar på lärarens frågor – hade stor betydelse för om eleverna försökte få 

inflytande över den pedagogiska praktiken. Elevernas lärare efterfrågade 

företrädelsevis faktakunskaper. Då det var faktakunskaper som utvärderades 

och inte elevernas erfarenheter, reflektion eller analys sökte eleverna en 

rationell väg att nå dessa faktakunskaper. Att agera inflytande eller 

analytiskt diskutera olika perspektiv i en fråga ansågs snarast av eleverna 

som en omväg. Det betydde att de inte agerade inflytande, inte i sitt varande, 

det vill säga den nuvarande praktiken och inte heller blev särskilt väl 

förberedda att agera inflytande i framtiden.  

I kapitlet diskuteras dessutom klassrumspraktikens könade struktur och att 

det företrädelsevis var pojkarna som hördes. Jag argumenterar att detta har 

betydelse både för flickornas aktuella skolposition och för deras framtid 

genom att de riskerar att reproduceras som ”tysta” även i framtiden, det vill 

säga de deltar i en könad praktik där pojkar pratar och flickor är tysta. Detta 
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material står i viss mån i kontrast till senare forskning som hävdar att flickor 

numera tar plats i klassrummet. Det kan troligtvis förklaras av att de 

praktiker som i tidigare forskning noteras som viktiga för att lyfta flickors 

röster i klassrummet, som nära kontakt med läraren, helklassundervisning 

varvad med smågruppsundervisning och stöd av nära vänner, inte syntes 

särskilt ofta i den beforskade samhällsvetarklassen. Detta är en tematik som 

jag återkommer till och analyserar vidare i denna avhandlings text IV. 

En jämförelse görs också mellan två lärares pedagogik, Gunnar och Hans, 

som nämndes särskilt ofta i elevintervjuerna som exempel på två olika 

sorters undervisning. Gunnars undervisning representerade vad Bernstein 

kallar en synlig pedagogik som kännetecknas av att den är individualiserad, 

har en stark hierarki mellan lärare och elev och fokuserar fakta snarare än 

kompetenser. Hans introduktioner av teman eller moment kännetecknades 

snarare av en osynlig pedagogik med otydlig inramning där eleverna erbjöds 

att bidra med egna erfarenheter och att söka information utifrån eget 

intresse. De flesta eleverna föredrog Gunnars pedagogik trots att den gav 

små möjligheter till inflytande. Detta förstås utifrån att Hans bedömningar i 

former av prov och stöd av elevers svar i klassrumssamtal belönade strikta 

faktasvar. För eleverna framstod därför den friare form som Hans 

undervisning erbjöd som ett skenerbjudande. Eleverna efterfrågade därför 

en mer synlig pedagogik, vilket dock hade som konsekvens att den 

inskränkte möjligheterna till inflytande. 

Text III: Pedagogic practice and influence in a vehicle 
programme class 

Text III i denna avhandling är kapitel 7 i antologin Young people's influence 

and democratic education: Ethnographic studies in secondary schools 

(Red. Öhrn et al., 2011). Text III:s inramning har beskrivits ovan under 

presentationen av text II varför jag går direkt till att presentera innehållet i 

text III. Innehållet i text III utgår således från vad som i studiematerialet var 

mest påtagligt vad det gäller inflytande i fordonsprogramsklassen nämligen, 

att det var svårt för eleverna att påverka för att få det ämnesinnehåll de ville 

och att undervisningens innehåll inskränkte möjligheter för framtida 

inflytande.  

Fordonsprogramsmiljön var präglad av lärares och elevers föreställningar 

om studerande på programmet som praktiskt lagda. Det var dock tydligt att 

det inte hade undgått någon av eleverna att fordonsyrket de senare åren har 

genomgått en stor förändring vad det gäller intensifiering av användandet av 

avancerad teknik och användning av andra språk än svenska (främst 

engelska men också tyska nämndes). Eleverna uttryckte att det är svårt att få 
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ett jobb utan goda kunskaper i svenska, engelska och matematik och en 

önskan att förbättra sig i dessa ämnen. Det kunde dock vara svårt för 

pojkarna att uttrycka denna syn i helklass, eftersom det kunde utmana 

dominerande förståelser om innebörden av att vara arbetarklassman och att 

de därmed, om de uttryckte att de gärna arbetade med kärnämnen eller 

läroböcker i karaktärsämnen, riskerade att förlora i social status.  

I kapitlet om fordonsprogramsklassen analyseras ett tillfälle där en lärare 

undervisar eleverna i att ha möte och föra protokoll som en väg för 

inflytande. Händelsen hade inte bara inverkan på elevernas möjlighet att 

förändra den aktuella skoltillvaron utan också kunskaper om hur de skulle 

kunna påverka i framtiden på kommande arbetsplatser. Aktionen slutar inte 

i den tänkta förändringen för eleverna, men analysen visar att eleverna har 

fått en medvetenhet om hierarkiska strukturer och hur det är möjligt att 

påverka inom dem.  

I kapitlet diskuteras huruvida eleverna på fordonsprogrammet förbereds för 

att agera inflytande i framtiden. Analysen visar med exempel från 

karaktärsämnens inramning och svenskämnets innehåll att den pedagogiska 

praktiken i stor utsträckning var kontextbunden, det vill säga fokuserade det 

specifika och personliga. Det som fokuserades i mindre utsträckning var 

generaliserbarhet, vilket till stor del saknades i undervisningen. 

Kontextbunden pedagogisk praktik är i sig inget negativt men när 

generaliseringar av det specifika saknas blir eleven i större utsträckning mer 

sårbar för förändringar och saknar övning i generaliserande argumentation 

som premieras högre. 

En viktig aspekt som lyfts i artikeln är pojkarnas progression vad det gäller 

inflytande som snarast är en progression (läs regression) mot passivitet och 

hjälplöshet. I början av läsåret observerade jag flera försök till inflytande 

genom att förbättra undervisningen till exempel genom försök att gå till 

studentsupporten, efterfråga ordning och reda i klassrummet och 

genomförandet av ett klassråd för att få underlag att påverka rektorn. Flera 

av eleverna såg dessutom inträdet i gymnasieskolan som möjlighet till en 

nystart av sitt engagemang i sina studier. Försök efter försök som 

misslyckades ledde till en uppgivenhet och färre försök till inflytande 

observerades. En förhoppning om en bättre undervisning uttrycktes mer 

sällan. 
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Text IV: Högljudda och tysta elever: Marginaliserings-
effekter i gymnasieskolans klassrumssamtal 

Den sista avhandlingsartikeln är ännu inte publicerad men är inskickad till 

en refereegranskad tidskrift. Denna text presenterar en analys med fokus på 

tre elever men kontextualiserade i klassen som helhet, för att diskutera olika 

elevpositioner i klassrumsinteraktion och marginaliserande processer i 

undervisningen. Då analysen angav att det skett en förändring fokuserar den 

på vad som kunde givit upphov till denna förändring. Elevintervjuerna 

pekade mot att en del elever upplevde att gymnasieskolans klassrumssamtal 

var annorlunda än grundskolans. I artikeln analyseras därför om den av 

eleverna framställda förändringen kan beskrivas som marginalisering av 

vissa elevers röster.  

Artikeln tar sin utgångspunkt i en specifik händelse som gav upphov till 

analysen. Under en klassrumsobservation ropar en elev, Simon, en 

oppositionell kommentar till läraren. Jag hade observerat att han tidigare 

under terminen ofta under klassrumssamtal varit ledande i samtalen med 

läraren. Simon var tillsammans med två andra elever, Josefin och Ola, som 

tidigare gått i samma klass i grundskolan, vid läsårets början de som var 

mest aktiva i klassrumssamtalen. Kommentaren kom därför oväntat och vid 

den aktuella observationen var Simon i opposition, Josefin tyst, medan Ola 

fortsatt var aktiv och positiv i klassrumsinteraktionen. Simon och Josefins 

klassrumsinteraktion kunde därför sägas i större utsträckning förändrats än 

Olas. Hur vi skulle kunna förstå detta analyseras i artikeln utifrån Bernsteins 

teorier om kod och pedagogisk identitet. 

I interaktionen med läraren var det, en bit in på terminen, främst den 

medelpresterande pojken som hördes under klassrumssamtal, där Simon 

utgjorde ett undantag då han hörde till de lågpresterande. Det observerades 

under lektioner att det var viktigt att utifrån lärarens perspektiv och gensvar 

svara ”rätt” och flera elever sade under intervjuer att de upplevde det mer 

”seriöst på något vis” i gymnasieskolan jämfört med grundskolan. Josefin till 

exempel menade att det i grundskolan var viktigare att de svarade än att de 

svarade rätt och att det blivit en skillnad i gymnasieskolan, det vill säga 

gymnasieskolan präglades av en annan pedagogisk kod än grundskolan. 

Gymnasieskolans fokus på ämneskunskaper, att svara rätt, snarare än 

kompetenser, att tränas i att svara, verkade påverka flickor i högre grad än 

pojkar. Flickorna var i huvudsak tysta under klassrumssamtal, även Josefin 

som till en början deltog aktivt. 

Simon, som bröt mönstret att det var den medelpresterande pojken som 

hördes under klassrumssamtal genom att han hörde till gruppen 
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lågpresterande, tystnade inte som Josefin. Han fortsatte att delta men från 

att till en början under läsåret varit positiv delta mer varierat, det vill säga 

fälla oppositionella kommentarer och genom skämt utmana lärarens 

auktoritet. Lärarna negligerade Simon eller sade åt honom att vara tyst och 

visade därmed tydligt vad som inte ansågs tillhöra eller uppgå i pedagogisk 

interaktion. 

Utifrån intervjuer och informella samtal med eleverna framstod högre 

tempo, högre krav på ämneskunskaper och en mer uttalad hierarki mellan 

elev och lärare som mest besvärligt i mötet med gymnasieskolan som ny 

utbildningsmiljö jämfört med grundskolan. I klassrumssamtalen syntes det 

genom att de som inte hunnit med sina uppgifter och var osäkra på sina 

ämneskunskaper inte ville ge sitt svar offentligt och därmed var tysta. 

Lärarnas sätt att bedriva klassrumssamtal ifrågasattes inte heller offentligt. 

Inte heller Josefin, Simon eller Ola som var vana vid ett annat sätt att 

genomföra klassrumssamtal från grundskolan, där lärarna fördelade ordet 

mer och det var mer varierat vem som svarade, försökte få lärarna att ändra 

strukturen. Josefin, Simon och Ola gav förslag i intervjuerna på hur 

klassrumssamtalen skulle kunna förändras men det var inget som de delgav 

sina lärare under lektioner.  

Analysen av klassrumssamtalen i samhällsvetarklassen ger en komplex 

problematik kring vilka som hördes och inte, på vilket sätt de hördes och hur 

det förändrades under läsåret. Utifrån Bernstein kan vi se det som att 

eleverna genom klassrumssamtalens interaktion med läraren lär sig veta sin 

plats. Elevernas inträde i gymnasieskolan och deras val av det 

samhällsvetenskapliga programmet, innebär en positiv selektion gentemot 

andra gymnasiala program, vilket innebär en differentiering i sig. Eleverna 

upplevde sedan en fortsatt differentiering inom klassen genom hur 

klassrumssamtalen praktiserades.  
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Sammanfattande diskussion 

Här följer en sammanfattande diskussion utifrån avhandlingstexterna och 

avhandlingens forskningsfrågor. De studerade klasserna kommer att 

diskuteras var för sig som de är presenterade i avhandlingstexterna. Denna 

diskussionsdel kommer också belysa jämförelser mellan de studerade 

programmen, relatera de båda programmen till varandra och lyfta en del 

exempel till en mer samhällelig nivå, vad det kan ha för betydelse för elevers 

inflytande att elever möter olika skolpraktiker som ger olika förutsättningar. 

Avsnitten är olika långa, vilket snarast återspeglar att vissa resultat som tas 

upp i denna diskussionsdel återkommer oftare i avhandlingstexterna I-IV. 

Till exempel är avsnitten om sociala positioner och kön längst, vilket också 

är teman som återfinns i alla texterna I-IV. I tillägg ägnas i denna 

diskussionsdel ett särskilt avsnitt åt metoddiskussion med fokus på 

intervjuer. 

Aktioner för inflytande 

I avhandlingstexterna beskrivs att det var få tillfällen då eleverna i 

samhällsvetenskapliga programmet (SP) och fordonsprogrammet (FP) 

försökte påverka undervisningens innehåll och struktur trots att de ibland 

sade att de var missnöjda med detta. Vi kan fråga oss varför så få elevinitiativ 

till inflytande iakttogs under studien. Få initiativ kan tyda på att eleverna i 

huvudsak var nöjda och det därmed inte fanns anledning att agera för 

förändring. Elevintervjuerna visar dock att så inte var fallet. Där framkom 

flera exempel på att elever var missnöjda med till exempel innehåll (text II), 

undervisningens former (text IV), att lärare lät sig påverkas att avbryta 

lektioner tidigare (text I) och att lärare inte tillrättavisade elever som gav 

olämpliga kommentarer (III). Eleverna kom dessutom med konkreta förslag 

till förändring.  

I både SP-klassen och FP-klassen framhöll eleverna andras förväntningar 

som viktiga för vilka initiativ de tog. Elever från båda klasserna berättade 

under intervjuer att de upplevde det som en risk att kallas pluggis om man 

ställde krav på undervisningen. En annan anledning som eleverna angav till 

att de inte tyckte att de agerade lika mycket för inflytande i gymnasieskolan 

som i grundskolan var att de inte kände klasskamraterna i lika stor 

utsträckning.  

Ovanstående relaterar till pedagogisk identitet. Med pedagogisk identitet 

menar Arnot och Reay (2006) utifrån Bernstein, att elever förväntas 
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kommunicera på ett särskilt sätt om sitt lärande med sina lärare med ett 

lämpligt språk, om lämpliga ämnen och ställa lämpliga krav vid lämpliga 

tidpunkter. Vad som anses lämpligt kan dessutom variera mellan lärare och 

lärare och ämne och ämne. Vad som anses vara en pedagogisk identitet är 

aldrig fullt ut uttalat och lärs genom att befinna sig i den aktuella 

pedagogiska praktiken. Det finns många exempel i studien som är 

intressanta att diskutera i termer av svag pedagogisk identitet men också 

utifrån relationen mellan pedagogisk och social identitet. Detta särskilt 

eftersom ett vanligt skäl som både SP- och FP-eleverna uppgav för att inte ta 

upp frågor i klassen var att de inte ville förlora i anseende hos sina 

klasskamrater. De flesta visste vad det innebar att inta en pedagogisk 

identitet men de vanligaste orsakerna som eleverna uppgav till att de inte 

agerade för en pedagogisk identitet var således att den kom i konflikt med 

den sociala identiteten. 

Det var därmed en vansklig balansgång för eleverna mellan att anpassa sig 

till skolans praktik, det vill säga anta en pedagogisk identitet och att behålla 

status bland kompisarna (jfr. Francis et al., 2009). Denna balansgång kunde 

te sig olika för olika elever inom klasserna men också mellan programmen. 

För fordonspojkarna kunde de förlora i social status bland kompisar om de 

visade för stort studieintresse (text I, III) medan elever vid 

samhällsvetenskapliga programmet kunde förlora i status genom att svara fel 

för ofta (text IV), men att svara medvetet fel gav status hos pojkar i båda 

programmen. 

Det sågs bara ett exempel då eleverna kollektivt samlades kring en fråga för 

att försöka agera för förändring (text III) och det var i få frågor som eleverna 

egentligen visste vad klasskompisar utanför den närmaste kretsen tyckte. 

Individualiseringen i skolan som flera forskare framhåller kan vara en orsak. 

Englund (2003) pekar på individualiseringen i skolan genom att konstatera 

att det skett en förskjutning av fokus vad det gäller inflytande, från 

demokrati i samhället till individens valmöjligheter. Dovemark (2004) 

beskriver en skola där lärare för att öka inflytandet har lämnat över mer 

ansvar till eleven och hon menar då, vilket också Skolinspektionen 

poängterar (Ekelöf, 2009), att det finns en risk att elever får ta mer ansvar 

än vad han eller hon är mogen för och kan överblicka konsekvenserna av. 

Detta syns tydligt vad det gäller förhandlingar om tid som presenteras i text 

I. 

I text I presenteras att elever i fordonsprogrammet, barn- och 

fritidsprogrammet i svensk gymnasieutbildning och en 

omvårdnadsinriktning i den finska gymnasiala yrkesutbildningen var 

lyckosamma förhandlare i fråga om undervisningstid. De hade stort 
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inflytande i och med att de kunde förhandla bort undervisningstid. I 

jämförelse med ramprojektets högskoleförberedande program, det 

naturvetenskapliga programmet (Hjelmér, 2011a) och det 

samhällsvetenskapliga programmet (text II) går det dessutom konstatera att 

det var stor skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 

program.  

Fordonseleverna var framgångsrika när det gällde att förhandla bort 

lektionstid (text I), men inte lika lyckosamma när de vid andra tillfällen 

uttryckte att de önskade en bättre undervisning (text III). Elever stratifieras 

genom sina val till gymnasieskolan utifrån social bakgrund Broady & 

Börjesson, 2008) och denna studie visar genom detta exempel och flera 

andra på att eleverna genom gymnasieskolans praktik stratifieras ytterligare, 

eftersom eleverna ges olika möjligheter till inflytande genom 

undervisningens former och innehåll. I förlängningen kan man säga att detta 

inflytande snarare bidrog till att öka klyftan mellan elever inom 

yrkesförberedande program och elever inom högskoleförberedande 

program. Åtminstone om vi i ovanstående exempel tänker oss att lärarledd 

tid ger möjligheter till lärande.  

Undervisning för framtida inflytande 

Varför eleverna sällan agerade för inflytande kan analyseras utifrån 

distinktionen av inflytande i varande och blivande, som används i text II och 

III (Arnot, 2006; Gordon, 2006). En analys av undervisningens innehåll ger 

att den främst fokuserade att förbereda eleverna för framtida inflytande, det 

vill säga undervisning i elevers blivande. Ett allt för stort fokus på elevernas 

blivande och framtida inflytande kan antas leda till en passivisering av 

eleverna som om de vore under tillväxt för inflytande, det vill säga inte nu 

men senare.  

Ett exempel från studien som visar att ämnesinnehållet snarare fokuserade 

framtida inflytande kan hämtas från ämnet samhällskunskap (som 

undervisades i SP-klassen). Där handlade undervisningen främst om 

framtida inflytande, vilket är det mönster som återfinns i flera tidigare 

studier (Carlsson, 2006; Gordon, 2006; Gordon, Holland & Lahelma, 2000), 

genom undervisning om inflytandets formella strukturer (val, motioner med 

mera). Några elever uttryckte i intervjuer och informella samtal att de inte 

var nöjda med undervisningens innehåll i ämnet samhällskunskap (text II). 

De som uttryckte missnöje ville lära sig om och diskutera frågors innehåll, 

vilket hade relevans här och nu, snarare än hur frågorna vandrar genom 

formella politiska organ (jfr. Å. Forsberg, 2011).  
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Undervisningens fokus på framtida inflytande kan i sin tur tänkas gynnas av 

en allt tydligare statlig kontroll (jfr. Jarl & Rönnberg, 2010). Flera forskare 

som till exempel Apple (2005), Au (2008) och Ball (2007)12 menar att den 

statliga utvärderingskulturen i skolan idag påverkar undervisningen. En 

stark utvärderingskultur kan leda till undervisning om istället för i 

inflytande, eftersom kunskaper om är lättare att utvärdera. Det är inte en 

undervisning som leder till kunskaper som är svåra att utvärdera som 

premieras utan undervisning som leder till kunskaper som är lätta att 

utvärdera och jämföra som framhålls. I förlängningen betyder det att 

kunskaper för reflektion och analys får en marginaliserad position i 

undervisningen, kunskaper som är viktiga för att kunna agera för inflytande. 

Utvärderingskulturen i sin nuvarande form hämmar därmed utvecklingen av 

en undervisning som premierar kunskaper i inflytande. Det betyder att 

utvärderingskulturen kan tänkas bidra till en förskjutning av ungdomars 

inflytande till efter studietiden.  

 

Programmens framtida yrkesutgång påverkade också förhandlingar om 

undervisningsinnehåll och undervisningstid. Argument för att förhandla 

bort innehåll eller tid hämtades från vad utbildningen skulle leda till. På 

fordonsprogrammet hade utbildningen en tydlig yrkesutgång och mindre 

fokus på eleverna som medborgare. Innehåll och tid kunde därmed 

förhandlas bort med argument utifrån att fordonsmekaniker eller 

lastbilsförare inte behövde vissa kunskaper. För SP-eleverna var kunskaper 

som behövs för att allmänt som medborgare kunna agera för inflytande tätt 

sammanvävda med deras framtida studier och yrken. SP-eleverna kunde 

eller ville därmed inte i samma utsträckning förhandla bort innehåll eller tid.  

Undervisning för att främja inflytande 

I svensk grundskola är klassråd och elevråd väletablerade som arbetsformer 

för att ta till vara inflytande från elever. Vid frågor om inflytande refererade 

eleverna i denna studie ofta till grundskolans klass- och elevråd trots att de 

inte var aktivt involverade i återkommande sådana råd i gymnasieskolan. 

Eleverna i samhällsvetenskapliga programmet såväl som eleverna i 

fordonsprogrammet hade alla erfarenheter av klassråd och flera av dem hade 

erfarenhet från arbete som ordförande eller sekreterare i elevråd i 

grundskolan. Det var dock få som nämnde råden som en positiv erfarenhet 

och när läraren i samhällskunskap tillika en av klassens mentorer i 

samhällsvetarklassen ställde in klassrådstiden redan första veckan var det 

ingen av eleverna som protesterade och tiden återupptogs inte heller senare 
                                                             
12 Apple, Au och Ball menar att utvärderingskulturen är kopplad till en tydligare kontroll från staten och 

hänvisar till Bernstein som daterade ett skifte till förmån för en tydligare statskontroll till det tidiga 1970-talet 

och den eknomiska krisen (se Bernstein, 1996 s. 154). 
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under läsåret (text II). De flesta av samhällsvetareleverna och 

fordonseleverna menade att eftersom rådsarbete inte ledde till en förbättrad 

undervisning var sådant arbete mest något som tog tid från just 

undervisning eller tid att studera.  

För eleverna i SP-klassen och FP-klassen fanns till synes ingen allmänt 

gällande tillämpad organisation av undervisningen för att främja inflytande. 

Det fanns ett elevråd i skolan men att ha klassrådsmöten som skickade 

frågor vidare till elevrådet var uppenbarligen inte obligatoriskt. Den 

springande punkten till att klassråd inte genomfördes berodde till stor del på 

rektorer och lärare. Det berodde också på erfarenheter av bristande 

organisation där det var oklart vem som ägde frågor och bristande 

återkoppling om vilka frågor som behandlades och med vilket utfall. 

Ytterligare en möjlig förklaring är ekonomin. De rådande ekonomiska 

förhållandena med köpstopp och uppsägningar av lärare gjorde det svårt för 

lärare och rektorer att uppfylla de önskemål som eventuellt skulle uppstått 

vid klass- och elevråd. Lärare och rektorer sågs inte heller bjuda in elever till 

råden för att ha synpunkter på och göra prioriteringar bland de 

nedskärningar och besparingar som behövdes göras med den nya mer 

begränsade budgeten. 

Att aktioner för inflytande var ovanligt kan ändå höra samman med att både 

SP och FP saknade strukturerade återkommande former för inflytande. 

Individuella åsikter möter inte då offentlighetens ljus och det kan lätt bli så 

att man tror att man är ensam om sin åsikt och därför inte dryftar den och 

försöker få till en förändring. Det blir dessutom svårt att kollektivt samlas 

kring en fråga och driva den vidare om man inte vet att andra tycker samma 

sak och när det saknas forum där man kan ta upp och driva frågor (jfr. Öhrn 

2001). Här påverkade också de hierarkiska relationerna mellan lärare och 

elever som uppfattades var viktiga för elevers agerande. Eleverna menade att 

lärarna borde veta vad innehållet skulle vara och hur arbetet skulle 

struktureras. Var det så att de tyckte att något var fel var den vanligaste 

åsikten att det var upp till läraren uppmärksamma felet och att förändra. 

Eleverna lämnade här ansvaret till läraren och de menade att det var svårt 

att ensam eller om man var en liten grupp att förändra något utan lärarens 

hjälp. 

Det fanns också en paradox i det som eleverna sade om att påverka. De var 

väl medvetna om att det var svårt att påverka på egen hand (jfr. Skolverket 

2010b)13. Det var flera som påpekade att för att driva en fråga så var det 

                                                             
13 Detta stämmer överens med hur eleverna svarade i ICCS 2009, där ”87 procent menar att kollektivt 

agerande från elever kan ge större inflytande än individuellt agerande”. (Skolverket, 2010b s. 109) I 

undersökningen deltog 6979 elever i årskurs 8 och 9 (Ibid s. 37).  
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viktigt att veta vad klasskompisarna tyckte, det vill säga det var svårt att 

driva individuella frågor (text II och III). Paradoxen uppstår i hur de 

resonerade om hur man borde driva frågor när man ville påverka (kollektivt) 

och de förslag de gav på hur man skulle göra (främst individuella lösningar). 

Det förefaller som om eleverna hade svårt att se hur kollektiva aktioner 

skulle utformas. Här kan en parallell dras till forskning som menar att skolan 

idag mer betonar individen (jfr. Nylund, 2010 s. 34; Sjöberg, 2011 s. 87) och i 

en skola där elever främst eller bara ses som unika individer med en 

individualiserad undervisning tenderar kollektiva dimensioner att försvinna 

(Englund, 2003). 

Det har genom klassrumsobservationer inom ramprojektet (Hjelmér, 2011a, 

2011b; Beach et al., 2011) och i flera andra studier (Brumark, 2010; 

Kamperin, 2005; Rönnlund, 2011; Öhrn, 2005) konstaterats att kollektiva 

aktioner för att förändra undervisning sällan får stöd av lärare i den direkta 

undervisningen eller genom klass- och elevråd. När kollektiva aktioner får 

stöd leder det sällan till det resultat som eleverna hade förhoppning om. 

Undervisning genom råd och råds organisering verkar dock ha viss betydelse 

för elevers förståelse för inflytande, även om det inte får effekt här och nu (jfr 

Öhrn, 2012). Det visar det enda observerade rådsliknande mötet som 

uppstod under läsåret eleverna följdes. Fordonseleverna hade ett klassråd 

som uppstod spontant utifrån ett akut behov av mer matematikundervisning 

(text III). Det var i egentlig mening mer ett möte än ett klassråd eftersom det 

inte ingick i skolans formaliserade rådsstruktur och skedde bara vid detta 

enstaka tillfälle.  

Klassrådet fick inga effekter utifrån den fråga som dryftades men eleverna 

fick förståelse för likheter i maktstrukturer mellan skola och arbetsliv. 

Fordonsläraren som höll i klassrådet kunde göra kopplingen till arbetslivet 

eftersom han, vilket han påpekade, hade lång arbetslivserfarenhet utanför 

skolan. Han hade dessutom erfarenhet från fackligt arbete. Han kunde med 

inlevelse berätta, dra paralleller mellan skola och arbetsliv och tydliggöra 

med konkreta exempel. Det tycks som genom att läraren levandegjorde 

inflytandefrågor genom kopplingar till sin egen erfarenhet blev eleverna 

entusiasmerade och följde lärarens argumentation. Lärares 

arbetslivserfarenhet förefaller viktigt för vilka frågor som tas upp i 

undervisningen, vilket även Berglund (2009) och Lindberg (2003c) 

uppmärksammat. Tidigare arbetslivserfarenhet och från andra arbetsplatser 

än skolan förefaller således ha betydelse.  

Under klassrådet med fordonseleverna påpekade läraren flera gånger att 

eleverna inte fick berätta vem det var som hade hjälpt dem med hur man 

skriver ett protokoll och formulerar sin argumentation. Läraren sade att han 
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hjälpt elever förut med detta och då fått reprimander från rektorn. Den nära 

kontakt mellan råd och skolledning som Ljungberg (2005) beskriver som 

viktig, för att åstadkomma förändring och reellt inflytande, var därmed 

bruten mellan lärare och rektor, på grund av lärarens tidigare erfarenheter 

(jfr. Kamperin, 2005a; och Öhrn, 2005). De reprimander som läraren fått 

tidigare av rektorn gjorde att han ogärna tog upp frågor och hjälpte elever att 

uppnå inflytande, menade han (jfr Öhrn, 2012). 

Elevintflytandet blev utifrån ovanstående beroende av elevers informella 

aktioner.  Det finns här en risk att allt elevinflytande inte kunde observeras, 

eftersom flera studier visar på att elevinflytande har individualiserats och att 

eleverna uppger individuella kontakter med läraren som den vanligaste 

vägen till inflytande (Skolverket, 2010b). Det kan därför vara på sin plats att 

vara självkritisk till fokus på gruppens gemensamma verksamhet, det vill 

säga klassrumsetnografi som metod för att studera elevinflytande och att det 

främst är offentliga aktioner för inflytande i klassrummet som kan 

observeras. Men eleverna studerades inte bara genom 

klassrumsobservationer utan också med intervjuer. I intervjuerna uppgav 

flera elever individuell kontakt med läraren genom att uppsöka den eller vid 

möten som mentorssamtal som en möjlighet att påverka för inflytande. När 

jag frågade dem om de använt sig av den möjligheten var de ingen som 

svarade att de hade gjort det. Det är därför rimligt att tänka sig att det var få 

elever i de båda klasserna som använde sig av individuella icke offentliga 

kontakter med lärare för att kunna påverka. Således var både individuella 

och kollektiva aktioner för inflytande ovanliga. 

Förutom att det var få eller inga tillfällen då elever själva agerade för 

inflytande iakttogs få tillfällen då lärare undervisade i inflytande eller som 

elever bjöds in till inflytande. I SP-klassen fanns exempel när en lärare till en 

början bjöd in eleverna till att forska själva (text II) och läraren i svenska 

som bjöd in eleverna att bestämma följande veckors tema för undervisningen 

(text II). Som beskrivs i text II ledde detta inte till något större inflytande 

över undervisningens innehåll, eftersom lärarna hade en bestämd och 

ganska snäv bild av vad som var och kunde tänkas vara undervisningens 

innehåll.  

Vid samtal och intervjuer med lärarna och observationer framkom det aldrig 

att det fanns en uttalad övergripande pedagogik för, eller förekom 

kompetensutveckling för hur man skulle kunna öka elevers inflytande över 

undervisningen, till exempel via hur man organiserar klassrumssamtal. Hur 

ämnesundervisningen var organiserad gjorde ändå att det fanns skillnader 

hur undervisningens organisation bidrog till eller försvårade möjligheter till 

inflytande i olika ämnen. Störst avvikelse från traditionell 
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klassrumsundervisning och således i undervisningens organisation fanns i 

ämnet idrott och fordonsprogrammets karaktärsämnen där undervisning 

bedrevs i fordonshallen. Här gjorde det faktum att eleverna mer var i rörelse 

att det var möjligt att informellt ta kontakt med läraren. Organisationen 

gjorde att det individuellt och informellt eller till och med utan de andra 

elevernas vetskap var möjligt att söka upp läraren och dryfta något ärende. 

Fordonseleverna kan genom fordonsämnenas organisering sägas ha större 

möjligheter till denna typ av möten jämfört med SP-eleverna. 

Fordonseleverna hade också en personligare kontakt med sin mentor än vad 

SP-eleverna hade med sina mentorer. Detta berodde på att fordonseleverna 

hade sin mentor mer i undervisningen, de var en mindre grupp, 

undervisningens organisation, undervisningslokalerna var inte lika spridda 

och att karaktärsämneslärarna och eleverna på fordonsprogrammet umgicks 

i samma fikarum.  

Undervisningens fokus och dess betydelse för 
inflytande 

Förutom den mer formella rådsstrukturen som behandlats ovan har 

undervisningens övriga organisation också betydelse för elevers inflytande. 

Påverkan kan till exempel ske via mer informella inbjudningar att agera för 

inflytande. Elevers vilja att vara med att påverka är tätt sammanflätat med 

undervisningens innehåll och vad som evalueras, det vill säga för att elever 

ska vilja vara med och påverka vill de att deras arbete ska leda till någon 

förändring (text II). Vid de lektioner jag observerade bestod undervisningen 

mestadels av faktainlärning och färdighetsträning (text II och III). En 

undervisning organiserad utifrån faktainlärning och färdighetsträning är i 

sig en undervisning som inte främjar elevers vilja att påverka, eftersom 

elever i en formaliserad faktaundervisning inte söker efter egna svar. Detta 

är något som Bernstein (2000) tar upp i sin teori om pedagogic device som 

belyser hur regler för distribution, rekontextualisering och evaluering av 

undervisningens innehåll hänger samman. Det vill säga om man inom 

skolan distribuerar makt genom inflytande till eleverna men inte genom 

rekontextualisering och evaluering tar till vara på, uppmärksammar eller 

bedömer elevernas frågor som viktiga, blir distributionen av makt endast 

skenbar. När förmågan att delta och argumentera för frågor inte blir värda 

något inom det offentliga utbytessystemet ägnar sig eleven åt det som 

uppmärksammas och bedöms (Beach & Dovemark, 2007), det som i den 

studerade kontexten främst var faktafrågor och färdigheter.  

Den pedagogiska praktikens fokusering på faktafrågor och färdigheter 

påverkade i stor grad vilka möjligheter till elevers inflytande som var 

möjliga. Men det är i detta skede viktigt att poängtera att faktafrågor och 
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färdigheter inte kan ses som något negativt i sig. Fakta och färdigheter är 

viktiga för att ha innehåll och redskap för att kritiskt granska, reflektera och 

analysera. Det ena utesluter inte det andra. Problemet uppstår när det blir 

slagsida åt något håll. Med enbart fokus på fakta och färdigheter finns risken 

för oreflekterad reproduktion och avsaknad av nya initiativ. Med enbart 

fokus på reflektion och analys saknar analysen innehåll och färdigheter för 

att kunna argumentera för innehållet. Den faktaundervisning och 

färdighetsträning som den pedagogiska praktiken präglades av i 

samhällsvetarklassen och fordonsklassen kan i sig inte ses som något 

negativt. Problemet var snarare avsaknaden av eller att mycket lite fokus 

lades på kritisk granskning, reflektion och analys. Granskning, reflektion och 

analys är viktiga redskap tillsammans med fakta och färdigheter för att 

kunna agera för inflytande. Dessutom är det som Bernstein benämner 

evaluerande regler (Bernstein, 2000 s. 37) viktiga för om elever engagerar 

sig i skolfrågor eller inte, det vill säga gör försök att påverka undervisningens 

innehåll. Och här spelar fokuseringen på fakta och färdigheter eller kritisk 

granskning, reflektion och analys en central roll. Elever lär sig snabbt 

”skolans spel” och anpassar sig därefter. I en undervisning som främst 

fokuserar fakta och färdigheter blir initiativ för inflytande snarast 

irrationellt.  

Elevers försök att påverka innehåll blir irrationellt eftersom inflytande i en 

skola som starkt fokuserar fakta och färdigheter snarast blir en omväg för 

eleven. När eleverna ska komma fram till ett svar eller en lösning som 

läraren har blir elevers egna initiativ eller förståelse utifrån egna 

erfarenheter mest ett störande moment. I en faktafokuserad undervisning är 

det mest rationella snarast att så fort som möjligt reproducera lärarens svar 

eller lösning. Andra vägar ansåg eleverna främst vara slöseri med tid (jfr. 

Beach, 2008). 

Gerrevall (2003) har varit aktiv i att försöka utforma material som gör det 

möjligt att utvärdera demokratisk kompetens, vilket tangerar evaluerande 

regler. Han menar att en anledning till att undervisning sker utifrån fakta, 

attityder och innehåll är att det helt enkelt är lättare att utvärdera. En 

undervisning med betygsättning av deltagande i grupprocesser och 

rättvisegrundade resonemang är svårare att genomföra menar han. 

Upprätthållandet av sociala positioner 

Jag har ovan beskrivit att SP-elever och FP-elever mötte undervisning som 

skilde sig åt men jag ska här utveckla det ytterligare. Det utifrån studien 

mest slående exemplet på hur sociala positioner upprätthålls var relationen 

teoretiskt – praktiskt (se text II och III). Uppdelningen av kunskaper som 
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teoretiska eller praktiska är inte särskilt fruktbar men det är en typ av 

kategorisering utifrån vilken elever definieras (se även Halliday, 2000; 

Johansson, 2009; Keddie, 1971; Niemi & Rosvall, 2010; Young, 1993, 2008). 

Forskning menar därtill att en sådan uppdelning leder till en social 

stratifiering där skillnader mellan sociala klasser upprätthålls (Beach & 

Dovemark, 2011; Nylund & Rosvall, 2011). 

Tidigare forskning (Lindberg, 2003c; Lundahl et al., 2010; Nylund, 2010) 

anger att det historiskt i svensk utbildningspolitik funnits en ambition att 

minska klyftorna mellan elever utifrån socioekonomisk bakgrund. 

Ambitionen har funnits där men forskning har gång på gång visat klyftorna 

består och till och med på senare tid förstärkts (Skolverket, 2006, 2011c). 

Genom reformer som enhetsskolereformen 1962, den integrerade 

gymnasieskolan 1971 och linjesystemets avskaffande (Prop. 1990/91:85) har 

man på papperet också minskat skillnader mellan gymnasieskolans 

utbildningar (Olofsson, 2005). Vi kan trots det konstatera att skillnader 

mellan utbildningar består och att reformerna inte lyckats radera ut den 

ojämlikhet i fördelning av kunskaper som funnits och finns. Här visar denna 

studie och andra att mycket lite förändring skett för vilken undervisning och 

vilket innehåll yrkeselever möter (jfr. Bergman, 2007, 2009; Johansson, 

2009; Korp, 2006, 2011, 2012; Malmgren 1992; Norlund, 2009, 2011, 

Rosvall, 2012).  

Den främsta skillnaden gentemot studieförberedande program består i 

undervisning i mer snäva kontextbundna yrkeskunskaper i jämförelse med 

mer generella kunskaper som är applicerbara i flera sammanhang. Den stora 

skillnaden låg i undervisningen utifrån kontextbundna eller mer generella 

kunskaper. Detta tog sig uttryck både i var uppgifter utfördes och 

uppgifternas innehåll. Fordonshallens uppgifter handlade främst om 

färdighetsträning inom fordonshallens specifika kontext. Men även i den 

mer traditionella klassrumsundervisningen fanns innehållsliga skillnader 

mellan SP och FP. FP-eleverna mötte främst ett innehåll baserat på 

fordonsyrkets kontext (text III) medan SP-eleverna mötte ett mer varierat 

innehåll (text II). FP-elevernas uppgifter handlade främst om att utgå från 

sig själva och deras egna erfarenheter medan SP-elevernas uppgifter också 

betonade att resonera och argumentera utifrån generella utgångspunkter, en 

kompetens som värderas högre inom och utanför skolan (jfr. Bernstein, 

1990; Norlund, 2011).  

Ett exempel på kontextbunden undervisning är när den i större utsträckning 

förläggs till arbetsplatser som i Berners studie (1989), som är en av de första 

klassrumsstudierna inom yrkesutbildning i Sverige. Berner jämförde lärande 

i den dåvarande gymnasieskolans verkstadstekniska linje och motsvarande 
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utbildning inom näringslivet. Eleverna som varit ute i näringslivet var 

generellt bättre på att utföra olika moment i yrket medan skolyrkeseleverna 

var bättre på att förklara vad de gjorde och samband mellan olika moment. 

Enligt Bernsteins (2000) resonemang utifrån vertikal och horisontell diskurs 

skulle skolyrkeseleven vara bättre förberedd inför förändringar inom 

arbetslivet. Den skulle i större utsträckning kunna värdera olika moment 

mot varandra medan den första skulle ha svårare för detta. Den hade främst 

blivit duktig på att utföra ett moment genom att upprepa det igen och igen, 

med ingen eller lite reflektion kring hur olika moment står i relation till 

varandra. Den första formen av utbildningens organisering blir med andra 

ord mer effektivt men kortsiktig. Denna avhandlingsstudie studerade 

yrkesutbildning i skolan och eleverna där skulle då enligt Berners 

resonemang i högre utsträckning kunna förklara samband mellan olika 

moment. Jag har i min studie inte en jämförelsegrupp som Berner hade men 

kan ändå konstatera att man sällan använde sig av den potential att höja 

specifika moment till mer generella sammanhang som fanns genom att 

undervisningen var förlagd till skolan. Därmed finns risk för att kunskaperna 

hade kort bäst-före-datum liknande det problem som Berner lyfte för de 

elever som hade sin undervisning förlagd ute i näringslivet. 

Konstruktionen av och identitetserbjudande till elever som om de vore i 

huvudsak teoretiska eller praktiska bidrar till vilken undervisning de möter 

och vilka platser de erbjuds inom skolan. Det påverkar självklart också i 

förlängningen vilka möjligheter de har att påverka i framtiden och vilka 

positioner och platser de erbjuds i samhället. Jag beskrev ovan att 

undervisningens innehåll i SP och FP fokuserade fakta och färdighetsträning 

och innehöll få exempel på undervisning i inflytande. Det kan till synes 

utifrån denna beskrivning verka som eleverna på de olika programmen 

mötte liknande undervisning. Det kan tyckas motsägelsefullt i jämförelse 

med att jag just konstaterat att elever genom undervisningen skiljdes åt 

genom social stratifiering. Men även för undervisningens innehåll hade 

uppfattningar om eleverna som antingen teoretiskt eller praktiskt lagda 

betydelse.  

Detta har betydelse för elevernas möjligheter till framtida inflytande genom 

att mer generaliserande argumentation värderas högre. Det betyder att en 

FP-elev som främst har utbildats i att argumentera eller resonera utifrån det 

personliga och kontextbundna får svårt att i sammanhang och möten utanför 

det egna området att göra sin röst hörd. I mötet med till exempel ingenjörer, 

Motorbranschens yrkesnämnd (MYN), fackliga möten mellan arbetstagare 

och arbetsgivare men också mer allmänt vid politiska sammanhang och 

framtida föräldramöten, där SP-eleven och den mer generella argumentation 

som den undervisats i är högre aktad. I förlängningen betyder det att genom 
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undervisningen eleverna möter hålls de isär i samhället och har olika 

förmågor i förhållande till framtida inflytande (jfr. Nylund & Rosvall, 2011).  

Denna uppdelning förstärks ytterligare genom att Lpf94:s för 

gymnasieskolan mer sammanhållna läroplan med gemensamma kärnämnen 

för alla program nu i och med Lgy11 byts ut och gymnasiegemensamma 

ämnen skiljer sig mer åt till både vad det gäller undervisningstid och 

innehåll.  

Inflytande, kön och marginalisering 

I den följande delen får pojkar mer utrymme än flickor vilket hänger 

samman med att flickor och pojkar inte representeras i samma utsträckning i 

studiens insamlade material. Det blir osökt en vidare diskussion om pojkar 

då flickor bara återfinns i den ena klassen och bara drygt en femtedel av den 

totala studiens elever var flickor. 

Vad som kunde ses som en önskvärd femininitet eller maskulinitet 

konstruerades och reproducerades i de olika miljöerna i SP och FP. En stor 

skillnad mellan miljöerna var vilka pojkar som hördes i det offentliga 

klassrumssamtalet. I SP-klassen var det främst utbildningspositiva 

mellanskiktspojkar. I FP-klassen var de utbildningspositiva pojkarna främst 

tysta och de offentliga klassrumssamtalen dominerades av de pojkar som 

hade en mer tydlig anti-skol-attityd (även dessa pojkar uttryckte intresse för 

studier under individuella samtal). Vilka ideal som värderades skiljde sig 

med andra ord tydligt mellan de båda programmen.  

Det finns studier som visar på hur elever liksom en elev (text IV) i denna 

studie positionerar sig mot skolan med oppositionella kommentarer 

(Jackson, 2002) och med skrattet som vapen (Högberg, 2009; Trondman, 

1999; Willis, 1977). Dessa studier är ofta genomförda, till skillnad mot den 

miljö som denna elev befinner sig i (SP), i miljöer starkare präglade av 

manlig dominans och arbetarideal. Här kan vi utifrån tidigare forskning 

tänka oss minst två möjliga förklaringar till att vi här möter ett liknande 

mönster i en SP-klass. Någon generalisering kan vi inte göra då det bara 

handlar om ett exempel. Att motståndskultur som är förknippat med elever 

med arbetarbakgrund finns i en SP-klass som traditionellt rekryterar elever 

från medelklassen kanske beror på att SP har börjat rekrytera fler elever vars 

föräldrar har kortare studiebakgrund (Broady & Börjesson, 2008; 

Malmgren, 1992). Men det finns också ett flertal studier som visar att 

motståndskulturen bland pojkar också har spridit sig till medelklassen 

(Arnot, 2004; Jackson & Dempster, 2009; Francis, 1999), även om basen för 

motståndet skiljer sig åt. Det kan vara värt att säga något om 
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mellanskiktspojkens position i klassrummet. I och med att eleverna 

stratifieras genom sina val till gymnasieskolan är de elever som var 

medelpresterande i grundskolan prestationsmässigt i ett annat skikt i det 

program de valt i gymansieskolan. En medelpresterande elev i grundskolan 

kan vara högpresterande i fordonsprogrammet medan den hör till de 

lågpresterande i en samhällsvetarklass. Att medelpresterande elever intar 

olika positioner inom de olika programmen antyder att eleverna är präglade 

av, redan innan de börjar gymnasieskolan, vad det innebär att vara 

samhällsvetarelev respektive fordonselev. 

Pojkar med arbetarbakgrund har i större utsträckning kunnat visa motstånd 

mot skolan och lämna skolan utan att för den skull äventyra möjligheterna 

till ett relativt välbetalt yrke inom traditionellt mansdominerade 

arbetsområden. Arbetarflickor däremot har, utifrån de arbetsområden som 

traditionellt erbjudits dem, som till exempel förskollärare eller 

undersköterska, i större utsträckning varit beroende av en längre utbildning 

för att få tillträde till arbetsmarknaden. Här har de mansdominerade 

arbetsområdena förhållandevis värderats högre, det vill säga en 

fordonsmekaniker tjänar något mer efter en gymnasieutbildning än en 

förskollärare efter högskoleutbildning14, livslönen blir därmed högre för 

fordonsmekanikern. Fordonspojkarna omtalade dock en arbetsmarknad som 

ställer krav på goda kunskaper i matematik, svenska och engelska och alla 

uttryckte någon gång under studien att de ville prestera bra i något eller flera 

av dessa ämnen (text I och III). Flera av pojkarna som hade haft det 

besvärligt under grundskoletiden menade att de såg gymnasieskolan som en 

nystart. I klassrummet var det dock svårt för dem att upprätthålla en sådan 

attityd då den kom i konflikt med ett ideal, där skolstudier snarast var något 

man skulle förhandla bort. 

Det fanns således bland pojkarna olika parallella hållningar till studier varav 

vissa kan sägas vara motsägelsefulla. Willis (2004) menar att det motstånd 

till studier som han mötte hos arbetarpojkarna han studerade under 

sjuttiotalet strax därefter inte var möjligt eftersom förutsättningarna inom 

industrin snabbt förändrades och att om man inte studerade var risken stor 

att man blev, vad Weis (1990) kallar, arbetarklass utan arbete. 

Fordonspojkarna gav uttryck för en liknande form av anpassning. De var väl 

medvetna om att ”bok-kunskaper” var viktiga för att senare i livet få ett yrke 

som gav en utkomst. Inom skolan representeras ”bok-kunskaper” både av 

traditionella skolämnen så som svenska, engelska och matematik och 

yrkesämnen som de till exempel behövde för att läsa manualer på engelska 

eller avläsa resultat av tekniska mätningar. Fordonseleverna kopplade också 

                                                             
14 Lönedatabasen, www.scb.se 
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goda kunskaper i dessa ämnen till framtida lön, till exempel påpekade de att 

en fordonselektriker tjänar mer än en fordonsmekaniker, där det förra 

kräver mer kunskaper inom matematik. Synen på arbetarpojkars bristande 

intresse för studier i tidigare forskning verkar inte svara mot det intresse de 

visade i den här studien.  

Att klassrumssamtalen i fordonsklassen dominerades av pojkar föll sig 

naturligt eftersom klassen enbart bestod av pojkar men även SP-klassen 

dominerades av pojkar. Både text II och IV om SP-klassen behandlar kön 

och en pedagogisk praktik som i klassrummet hade en dominans av pojkar, 

det vill säga praktiserade en könsregim som inte utmanade en existerande 

könsordning (Connell, 1987). Det var vanligare tidigt under läsåret att flickor 

deltog i offentliga klassrumssamtal och då främst en flicka. Hon inordnade 

sig senare till de övriga flickornas praktik, vilket betydde att även hon 

tystnade. Här saknades också vanligen de faktorer som Öhrn (1998) lyfter 

som viktiga för flickors deltagande, det vill säga nära kontakter med lärare, 

lång vänskap mellan flickorna med möten både i och utanför skolan och 

grupparbeten i mindre grupper.  

I text IV görs en analys av vilka elever som hörs i klassrumsinteraktionen och 

på vilket sätt som de bemöts. Analysen kan hjälpa oss att förstå hur den 

pedagogiska praktiken positionerar elever. Tre elever, två pojkar och en 

flicka är särskilt aktiva och agerar positivt i interaktionen med läraren i 

början av läsåret men allt eftersom tystnar flickan, en pojke uppträder mer 

varierat både med oppositionella kommentarer och positiva och den andra 

pojken är fortsatt positiv. I den mån vi kan känna igen de tre eleverna i 

mönster från tidigare forskning kan vi också våga oss på att dra vissa 

slutsatser. Det är vanligt att i tidigare forskning hitta exempel på ”tysta 

flickor” och där det är ”välargumenterade mellanskiktspojkar som bemästrar 

det offentliga rummet” (Öhrn, 2000b s. 102; se också Ambjörnsson, 2004; 

Tallberg Broman et al., 2002), även om det också finns exempel på 

motsatsen (Tallberg Broman et al., 2002; Öhrn, 1990, 2002b).  

Här framträder denna studies resultat som förstärkande av diskursen om 

tysta flickor medan fordonspojkarna visade en betydligt mer 

utbildningspositiv hållning än vad tidigare forskning gjort. Att flickorna var 

tysta var kanske inte så oväntat då det, även om den är utmanad, råder en 

relativt stark diskurs om att pojkar tar en mer framträdande roll i den 

offentliga undervisningen. Flickor ses dock ofta ta ansvar i mer formella 

sammanhang (Rönnlund, 2011 s. 209). Den forskning som redovisar ett 

resultat som stödjer mer aktiva flickor är oftast genomförd i grundskolan 

eller i gymnasieskolans yrkesprogram (Ambjörnsson, 2004). Vad som hålls 

som norm för en värderad eller ideal femininitet verkar således skilja sig åt 
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mellan olika gymnasieprogram och mellan årskurser. Vissa forskare menar 

dessutom att det under de senaste åren blivit en starkare betoning på 

utvärdering, tävlingsinriktning och individuell undervisning, vilket menar de 

i högre grad skulle främja pojkar än flickor (Skolverket, 2009). Det tangerar 

det flera av flickorna i studien sade, att det i grundskolan till skillnad mot 

gymnasieskolan kändes som om det var viktigare att man svarade än att 

svara rätt, vilket verkade besvära färre av pojkarna även om det fanns pojkar 

som uttryckte samma sak. Det man kan fråga sig i relation till tysta elever är 

kanske inte varför de var tysta utan varför så få, och då främst en liten grupp 

pojkar, deltog i interaktionen med läraren. 

Utifrån maskuliniteter och femininiteter kan vi diskutera skolan som 

könsskapande praktik. I de lokala kontexterna för SP-eleverna och FP-

eleverna kan vi se att maskulinitet och femininitet värderades olika. I FP-

klassen kunde elever som räckte upp handen och svarade på frågor riskera 

att få gliringar som anspelade på att de var tjejiga eller homosexuella. Den 

interna hegemoniska maskuliniteten kan säga präglades av en 

motståndskultur mot skolan och traditionella skoluppgifter. Pojkar som 

räckte upp handen och svarade på frågor i SP-klassen tog inte samma risk, 

även om de inte ville visa att de studerade (för) mycket, eftersom deras 

kunnande kunde förknippas med plugg snarare än genuin begåvning eller att 

de uppfattades som facit (jfr. Kalat, 2010). Den interna hegemoniska 

maskuliniteten (Demetriou, 2001) utmärktes snarast av att delta i 

interaktionen med läraren. I förhållande till en extern hegemonisk 

maskulinitet, det vill säga det omgivande samhället så som kommande 

arbetsliv och politiskt deltagande innebär de olika praktikerna en 

klassmärkning. Den institutionella historiska märkningen av programmen 

gjorde att eleverna i FP-klassen som individuellt efterfrågade traditionella 

skolkunskaper inte erbjöds detta i samma utsträckning.  

Metoddiskussion: Maskulinitet, intervjuer och resultat 

Beskrivningen i denna avhandlingsstudie av yrkesprogramspojkar som var 

positiva till och efterfrågade mer undervisning och kunskaper i svenska, 

matematik och engelska motsäger delvis tolkningar i studier som ”Coola 

pojkar pluggar inte” (Hill, 2007) och Motstånd och konformitet: Om 

manliga yrkeselevers liv och identitetskapande i relation till kärnämnena 

(Högberg, 2009). Det kan därför vara intressant att diskutera varför 

resultaten skiljer sig åt. Det kan vara så att det beror på lokala skillnader, en 

tolkning av resultaten men också på metod. Studierna skiljer sig genom att 

Hills och Högbergs studier främst är baserade på fokusgruppintervjuer. 

Studier där man genomfört individuella intervjuer eller haft möjlighet till 

individuella samtal som till exempel Bergman (2007), Forsberg (2011) och 
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Korp (2012) finns fler exempel där elever uttrycker intresse för 

kärnämnesstudier. 

Det verkade för fordonseleverna vara behäftat med en viss risk att förlora i 

social status om de offentligt eller i grupp sade att de vill fördjupa sig i 

”bokstudier”. Detta och att jag redan under pilotstudiens gruppintervju 

upplevde att alla i gruppen inte uttryckte sina egna svar, utan att det i stor 

utsträckning blev en persons röst som blev dominerande, påverkade beslutet 

för hur huvudstudiens intervjuer kom att genomföras. Beslutet stärktes av 

huvudstudiens klassrumsobservationer där eleverna ibland kunde prata 

ganska nedsättande emot varandra. I fordonshallen där det under 

observationer gick att röra sig mer fritt och få mer personliga samtal med 

eleverna var det vanligare att de uttryckte kritik mot lärare, undervisning och 

andra elever. 

Erfarenheterna från pilotstudien och huvudstudiens klassrumsobservationer 

gjorde att jag slutligen genomförde intervjuerna individuellt med varje elev. 

Men det faktum att jag var med från läsårets första dag, det vill säga dagen 

för elevernas inträde i gymnasieskolan och en delvis ny skolpraktik, hade 

också stor betydelse för dataproduktionen. Det var främst under skolårets 

inledande veckor som eleverna offentligt uttalade sig positiva till 

”bokkunskaper” i kärnämnen och karaktärsämnen. Att dessa uttalanden 

minskade hade att göra med att det blev en anti-skolnorm som det visade sig 

att de kunde förlora i social status om man offentligt ifrågasatte att till 

exempel lärarledd tid försvann. Men eleverna verkade också bli luttrade när 

gymnasieskolan inte blev den nystart som de hoppats på. Att jag var med 

från början hade med andra ord stor betydelse för studiens insamlade 

material. 

Att Högbergs (2009, 2011) huvudstudies material främst är producerat i 

årskurs två och att han främst använde sig av fokusgruppintervjuer kan vara 

två bidragande orsaker till att hans studies resultat skiljer sig från mitt. En 

tredje viktig faktor är studerat program. Högberg studerade 

byggprogrammet och jag fordonsprogrammet. Elevernas framtidsutsikter 

skiljer sig ganska väsentligt åt, där fordonsmekanikeryrket i snabbare takt än 

till exempel snickaryrket har påverkats av ny teknik och krav på 

språkkunskaper, även om Lindberg (2006) och Karlsson (2009) har visat på 

att skriftbruk och datoranvändning har ökat också inom byggbranschen.  

Dessutom skiljer sig fordonsbranschen och byggbranschen åt genom att den 

senare har ett utbyggt lärlingssystem. Berglund (2009 s. 200) som 

genomförde sin studie i en byggprogramskontext skriver: ”Att intresset för 

skolan avtar beror, enligt eleverna, också på att de upptäcker att de inte 
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behöver betygen i kärnämnen för att få fortsatt lärlingsanställning.” En 

lärlingsutbildning som inte finns på samma sätt inom fordonsyrken. 

Det finns med andra ord flera aspekter att fundera kring vad det gäller dessa 

studiers skilda resultat, individuella intervjuer eller fokusgruppintervjuer, 

studerad årskurs och program. Återkommer vi till frågan om metod kan 

konstateras att Hill (2007) och Högberg (2009) som främst genomfört 

fokusgruppsintervjuer visar framför allt på en dominerande motståndskultur 

medan Bergman (2007), Forsberg (2011), Korp (2012) och jag själv (text I 

och text III) som genomfört individuella intervjuer också visar på en 

dominerande motståndskultur men också visar att det finns ett flertal elever 

som är positiva till undervisning av en mer akademisk karaktär. Vilken 

betydelse, om någon, har individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

generellt men kanske särskilt vid skolstudier i miljöer med ett synligt 

dominerande antiskolideal för forskningsresultatet, framförallt för att fånga 

de tysta elevernas intressen? 

Att se de tysta eleverna eller elever som väljer att göra öppet motstånd 

handlar självklart inte bara om individuella intervjuer eller 

fokusgruppintervjuer utan också om vart forskaren riktar blicken. I Willis 

studie från 1977 vilken blev väldigt tongivande för forskningen och som har 

influerat många forskare därefter, även mig, så väljer Willis att fokusera den 

högljudda gruppen. I Willis studie var majoriteten av arbetarbarnen tysta 

och kallas smilfinkarna men han väljer att rikta blicken mot gänget. Ett av 

denna avhandlingsstudies viktigaste bidrag är kanske att den i hög grad 

ansluter till den forskning som i motsats till Willis snarare presenterar 

yrkesutbildningens arbetarklasspojkars komplexitet. Yrkesutbildningens 

arbetarklasspojkar representerar med andra ord inte bara en maskulinitet 

utan många maskuliniteter som dessutom ryms inom en och samma pojke 

(jfr. Connell, 1998). Det är självklart viktigt att genomföra forskning som 

beskriver det som är mest tongivande men det är också viktigt att beskriva 

den komplexitet som återfinns. Risken i fallet med pojkar inom 

yrkesprogram är om de enbart beskrivs genom motståndskultur att man tar 

beslut där man minskar ambitionen med deras utbildning och utesluter dem 

från kunskapsområden som inte överensstämmer med olika pojkars 

önskningar och pojkars olika önskningar, då de kan variera utifrån vad de 

tror är möjligt att uppnå.  

Gruppen högljudda fordonselever är intressant i förhållande till frågan om 

inflytande bara är positivt. Individuellt uttalade pojkarna att de ville 

förbättra sig vad det gäller läsuppgifter och räkneuppgifter både i 

kärnämnen och också karaktärsämnen. Detta var något som de hade svårt 

att realisera i grupp då det till synes blev viktigare att upprätthålla en social 
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status genom att uppvisa en antiskolattityd. Man kan därför fråga sig om 

deras inflytande för mindre undervisning var bra ens för dem själva. Mindre 

inflytande över undervisningstid och mindre inflytande över huruvida man 

är i behov av stödundervisning har visat sig uppskattat av pojkar på 

yrkesprogram i andra studier (se Niemi & Rosvall, 2010). I min studie var 

det upp till eleverna själva att uppsöka stödundervisning, vilket av en del 

fordonspojkarna inte sågs som en möjlighet. Att söka stöd var inte förenligt 

med deras syn på manlighet. 

Vilken människa uppmuntrar undervisningen till? 

Avhandlingsstudiens resultat lyfter frågor om vilken människa som 

undervisningen uppmuntrar till. Är det den rationella, effektiva, 

reproducerande människan som inte agerar för inflytande vi vill att 

utbildningssystemet ska uppmuntra? Om det inte är det: Skulle nyckeln till 

förändring i så fall ligga i att förändra de evaluerande regler som styr 

undervisningen? Det vill säga om undervisningen utvärderade elevernas 

kunskaper i inflytande inte i huvudsak om inflytande skulle det då se 

annorlunda ut vad det gäller hur elever försöker att påverka? I slutänden 

handlar det trots allt om vår människosyn. Hur ser vi på ungdomar i 

gymnasieskolan? Är de i huvudsak medborgare som bedöms kunna ha 

inflytande över sina egna liv? Eller är det några som behöver lotsas? Om vi 

anser att ungdomarna behöver lotsas hur kommer det sig i så fall att 

ungdomarna i de olika programmen ges skilda möjligheter till inflytande 

inom skolans praktik och också förbereds olika för inflytande i framtiden? Är 

vissa ungdomars inflytande mer värt än andras? 

Strax efter att resultatinsamlingen för denna avhandling avslutades 

implementerades en ny läroplan, Lgy11. En ny läroplan kan ge hopp om 

positiv förändring, men en analys av den nya läroplanens möjliga 

konsekvenser ger snarare att människors olika möjligheter till inflytande är 

inskrivet i styrdokumenten (Nylund & Rosvall, 2011). Den riskerar att 

förstärka en klassbunden arbetsdelning och ojämn fördelning av inflytande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du (födelseår)? 

 Var bor du? 

 Föräldrarnas yrke (ev. studier)? 

 

Frågor; Inflytande i skolan: 

1. Om du var chef här imorgon, vad skulle du bestämma då? 

 

2. Finns det något ni vill vara med och bestämma om på i skolan? 

- vad?  

- har ni försökt ändra på det? 

- Ja; hur? 

- Nej; hur skulle ni göra för att ändra på det? 

- Vill du att ni elever ska vara med och 

bestämma/ha inflytande i skolan? 

- Finns det något (annat) som ni har försökt att 

vara med och bestämma om i skolan? 

 

3. Det finns olika saker man kan vara med och bestämma om i skolan, till 

exempel:    

- hur det ser ut på skolan (lokaler, miljö) 

- hur elever skall vara mot varandra och hur lärare och elever 

ska vara mot varandra. (ordningsregler) 

- hur man arbetar i olika ämnen? (innehåll, metoder, arbetssätt, 

tempo, svårighetsgrad) 

 

4. Hur och när kan ni säga vad ni tycker och tänker i/om skolan? 

- är det något ni har fått lära er, tränat och övat på i skolan? 

- Ja; hur? 

- Nej, är det något ni skulle behöva lära er, träna och öva på? 

Hur skulle det i så fall gå till? 

- Kan ni säga vad ni tycker och tänker i skolan? 

- Ja, vad är viktigt för att kunna säga vad man 

tycker och tänker i skolan? 

- Nej, varför inte? 

 



 

 
 

Frågor; Lokala/Individuella frågor: 

Frågor utifrån fältanteckningarna. Frågor utifrån den lokala 

kontexten.  

 

Frågor; Inflytande utanför skolan: 

1. Finns det något som du vill förändra på orten där du bor? 

 

2. Har du varit med och försökt förändra något på orten där du bor? 

 

3. Vad gör du på fritiden? 

- är du med i någon förening/organisation? 

 

4. Vad du tror påverkar möjligheterna till inflytande i det kommande yrket? 

 

 

Har min närvaro i klassrummet påverkat undervisningen? 

 

  



 

 
 

Bilaga 2  Missivbrev 

    

Högskolan i Borås 

Institutionen för pedagogik 

Per-Åke Rosvall 

Tel: 

Mob: 

E-post: 

 

Till elever, vårdnadshavare och lärare 

 

Jag heter Per-Åke Rosvall och detta är en information om min närvaro vid A-

gymnasiet. 

Jag är doktorand vid Högskolan i Borås och ingår i ett projekt som heter ”Ett 

aktivt medborgarskap”. Inom projektet ska jag undersöka vilka värden och 

förstålelser av medborgarskap och demokrati som uttrycks i undervisningen 

på gymnasieskolan. Detta kommer jag att göra genom något som kallas 

deltagande observation. Det betyder att jag är med på era/elevernas 

lektioner och vid raster. Jag kommer också vilja göra några intervjuer med 

några av er (elever och lärare) och eventuellt genomföra en enkät-

undersökning vid slutet av perioden. När det sker kommer jag be om särskilt 

tillstånd. 

Resultatet av observationerna och intervjuerna kommer att presenteras i en 

avhandling och artiklar. I de fall jag kommer att skriva om er kommer era 

namn, namnet på skolan och namnet på kommunen inte skrivas ut eller 

bytas ut för att de som deltar ska vara anonyma. 

Jag kommer att delta vid kärnämnesundervisning, karaktärsämnes-

undervisning och klassråd. Jag kommer delta mer intensivt till en början och 

mitt deltagande kommer sedan bli mer sporadiskt för att så småningom gå 

över i en intervjufas. Forskningen är tänkt att pågå under hela läsåret 08/09. 

Det är främst flickors och pojkars egna försök att aktivt diskutera och 

påverka skolvardagen som intresserar mig. Detta är frågor som det idag inte 

finns mycket forskning kring, och min förhoppning är att undersökningen 

skall bidra till ökad kunskap inom området. Det är därför viktigt för studien 



 

 
 

att jag får delta på lektionerna. Har du några frågor och funderingar kring 

forskningen kontakta mig på min e-postadress eller på telefonnummer ovan.  

Med vänlig hälsning 

Per-Åke Rosvall 



 

 
 

 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avhandlingstexterna 
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