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Sammanfattning 

Elevdokumentation är ett hett ämne i dagens utbildningspolitiska debatt och gestaltas ofta i debatten 

som en börda. I debatten ställs lärares administrativa arbetsuppgifter och pedagogiska arbete 

tillsammans med eleverna, mot varandra utifrån tid som detta arbete kan ta i anspråk. Tidigare 

forskning belyser vikten av relationsskapande processer för elevers utveckling och växande, liksom 

betydelsen av elevers inflytande och delaktighet för att skapa aktivt meningsfullt lärande. Syftet med 

denna uppsats är att genom lärares utsagor studera deras arbete med elevdokumentation, 

elevinflytande och delaktighet. Våra frågeställningar är: 

 Hur använder lärare elevdokumentation i arbetet med elevers inflytande och delaktighet?  

 Vilka främjande och hindrande faktorer lyfter lärarna fram i det arbetet? 

Vi har i den här studien granskat tidigare forskning samt genomfört kvalitativa intervjuer med nio 

lärare i tre fokusgrupper. Syftet med intervjuerna i grupp är att skapa dynamiska samtal med möjlighet 

för lärarna att gemensamt reflektera över våra teman elevdokumentation och elevinflytande samt 

delaktighet. Vi har inspirerats av grundad teori och har i vår analysprocess skapat tre kärnkategorier 

som vi tar utgångspunkt i när vi skapar vår teoretiska modell och lyfter fram såväl främjande som 

hindrande faktorer för elevinflytande och delaktighet i relation till elevdokumentation. Resultatet i vår 

studie anser vi tillför nyanser i den aktuella utbildningspolitiska debatten, liksom att den blir ett bidrag 

till den begränsade forskning om elevdokumentation i kombination med elevers inflytande och 

delaktighet i sitt lärande som finns idag. 

 

Nyckelord: elevdokumentation, elevinflytande, delaktighet, IUP, summativ bedömning, formativ 

bedömning, relationsskapande  
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1 Inledning 

I den dagsaktuella utbildningspolitiska debatten ses skolan befinna sig i ett spänningsfält mellan att 

vara effektiv, leverera resultat och att främja utbildning, lärandeprocesser samt fostra eleverna till 

demokratiska medborgare (Aspelin & Persson, 2011; Gerrewall, 2008; Wahlström 2009). Flera röster 

har höjts i debatten över lärares arbetssituation och krav på dokumentation av elevers lärande. 

Regeringen har under hösten 2013 tagit beslut om att minska dokumentationskraven (SFS 2010:800). 

 

Sven Persson (2005) ger en bild av lärarens förändrade arbete i dagens skola. Han menar att den 

decentraliserade, mål- och resultatstyrda skolan är mer transparent. Den präglas av krav på inflytande 

över skolans verksamhet och förväntningar från olika håll. Allt fler vill påverka lärares undervisning 

och ställer krav på förändring och utveckling.  Förändringstakten i skolan är hög och läraren står inför 

ständigt nya utmaningar. Enligt Persson (2005) måste läraren genom dokumentation visa hur målen är 

tolkade, formulera grunden för betygsättning och kunna diskutera den enskilde elevens situation i 

förhållande till skolans mål. Det får till följd att kraven på insyn i lärarens arbete ökar (Persson 2005). 

Forskaren Patrik Hall (2013) säger: 

Målstyrning, krav på strategi och utvärdering av resultat har funnits tidigare, och är viktigt, men 

enligt min mening har det tidigare funnits en sund skepsis till huruvida sådana styrtekniker i 

realiteten kan styra verksamhetens konkreta handlande. Och i en mening gör de ju faktiskt det 

eftersom skolor idag lägger så stor del av sin tid på att göra sig utvärderingsbara. Men är detta 

verkligen det bästa för den konkreta verksamheten, för mötet mellan lärare och elever? (Hall, 

2013, s. 41) 

Hall (2013) skriver i en artikel om det ökade kravet på dokumentation i skolan. Han talar, med 

hänvisning till filosofen Michael Power, om revisionslogik i den meningen att dokumentation ska 

skapa trygghet och säkerställa verksamhetens kvalité. Hall (2013) talar också om ”[…]att ju mer vi 

granskar, desto mer uppfattar vi det som att det finns ännu mer granskningsbehov – att det finns 

ständigt nya skäl till att misstro[…]skolan.”(s. 39) Det är utifrån denna ökade dokumentationsflora 

som Hall (2013) ställer sig frågan vad som är bäst för mötet mellan lärare och elever.  

 

I Gertrud Svenséns (2013) artikel benämner Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, ökade 

dokumentationskrav för ”blankettraseri”. Hon säger att ökad dokumentation påverkar lärarnas 

arbetssituation på ett sådant sätt att de riskera att tappa arbetsglädje. Hon säger att flera 

undersökningar visar att de administrativa arbetsuppgifterna ökat och att kraven på dokumentation 

höjts under de senaste åren. Sirén liksom Hall (2013) lyfter fram vikten av att verksamheten bör 

präglas av mötena mellan elever och lärare och inte skymmas av alltför mycket administrativt arbete. 
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Sirén säger att ”[…]det har gått för långt och går ut över det som är viktigast och som avgör resultatet i 

skolan, nämligen mötet mellan lärare och elever.”(citerad i Svensén, 2013, s.42)  

  

Johan Hofvendahl (2010) skriver om ökad dokumentation i förhållande till utvecklingssamtalet. Han 

benämner den ökade dokumentationen med i förväg ifyllda dokument, ”förpappring” och säger att den 

riskerar att styra utvecklingssamtalet så att interaktionen mellan deltagarna går förlorad. Är det så att 

utvecklingssamtalet kan tendera att bli ett forum för överlämning av tidigare dokumenterad 

information. Finns det risk för att elevernas inflytande och delaktighet minimeras i detta 

informationsflöde, i ett flöde med tyngdpunkt på elevdokumentation skrivet av lärare med ett 

”lärarspråk”?  

 

Flera forskare som studerat elevinflytande och delaktighet i skolan lyfter fram vikten av att eleven blir 

lyssnad till, samt begriplighet och aktivt lärande för eleven (Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 

2009; Selberg, 1999). Forskare som studerat elevdokumentation lyfter fram problematiken med det å 

ena sidan korrekta professionella skolspråket och å andra sidan ett mer elevnära språk i dokumenten 

(Andreasson & Asplund Carlsson, 2009; Hirsh, 2013; Mårell-Olsson, 2012). Det är med bakgrund av 

detta som vi hävdar att det finns risk att eleverna inte ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 

skolan. Mål och riktlinjer i Läroplanen för grundskolan säger att varje elev ska ta ett personligt ansvar 

för sina studier, få ett ökat inflytande över sin utbildning och utveckla förmåga att arbeta i 

demokratiska former. Det står att läraren ska ”[…]genom utvecklingssamtal och den individuella 

utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.” (Skolverket, 2011, s.18) 

Läraren ska även ”[…]utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmet[…].”(Skolverket, 2011, s.18) Det är i 

denna flora av krav på läraren som vi anser att elevernas inflytande och delaktighet riskerar att 

konkurrera med lärarens upplevda behov av att behöva abonnera på undervisningen och 

utvecklingssamtalet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att genom lärares utsagor undersöka hur de använder elevdokumentation i 

arbetet med elevernas inflytande och delaktighet i dagens målstyrda skola, där det fokuseras på resultat 

och bedömning och där informationen ska kommuniceras i form av individuella utvecklingsplaner, 

skriftliga omdömen och betyg. Syftet är också att genom lärares berättelser studera vilka faktorer som 

främjar alternativt hindrar dem i detta arbete.  

Våra forskningsfrågor är: 

 Hur använder lärare elevdokumentation i arbetet med elevers inflytande och delaktighet?  

 Vilka främjande och hindrande faktorer lyfter lärarna fram i det arbetet? 
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1.2 Begreppsanvändning, avgränsning, litteratursökningar och fortsatt 

disposition av uppsatsen 

Vi kommer här att redogöra för studiens centrala begrepp, vilka är elevdokumentation, inflytande och 

delaktighet samt summativ och formativ bedömning. Syftet med att redogöra för dem är att öka 

förståelsen för hur vi använder begreppen och vilka avgränsningar som sker genom våra definitioner. 

Vi kommer också att redogöra för våra litteratursökningar och vår fortsatta disposition av uppsatsen. 

1.2.1 Elevdokumentation 

När Ingrid Lindskog, enhetschef vid Skolverket i en artikel får frågan om vilka krav som ställs på 

dokumentation i skolan säger hon att den kan delas in i tre kategorier (Svensén, 2013). Den första 

kategorin är det författningen föreskriver som till exempel skriftliga omdömen och betyg. Den andra är 

det som kan behöva vara dokumenterat för att man ska kunna leva upp till det så som till exempel den 

individuella utvecklingsplanen (IUP). Den tredje kategorin är den dokumentation som myndigheter 

initierar, till exempel att Skolinspektionen själva bestämmer att det ska vara skriftlig IUP. När vi talar 

om elevdokumentation i den här uppsatsen tar vi utgångspunkt i de tre kategorierna. Nu gällande 

dokumentationskrav enligt Skollagen (2010:800) är att IUP ska skrivas en gång per år istället för som 

tidigare varje termin. Detta gäller de elever som inte får betyg. I de årskurser då eleverna får betyg 

behöver inte lärarna skriva någon IUP. IUP-dokument överlämnas till föräldrarna vid ett av de två 

utvecklingssamtalen under året. Den ska då innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling 

kopplat till kunskapskraven. 

1.2.2 Inflytande och delaktighet  

I vår studie utgår vi från Margareta Bergström & Inger Holms (2005) tolkning av Det dynamiska 

medborgarskapet vilken de har gett en relevans för delaktighet i skolan. De ser delaktighet i betydelsen 

att eleven upplever delaktighet genom öppenhet och insyn, att eleven blir tagen på allvar och lyssnad 

till. Vi använder begreppet inflytande i betydelsen rätten att påverka och begreppet delaktighet i 

betydelsen att situationer blir begripliga för eleverna och att de vill ta ansvar. 

1.2.3 Summativ och formativ bedömning 

Summativa och formativa bedömningar är två olika former av bedömning med olika syften. Enligt 

Christian Lundahl (2011) är den formativa bedömningen en process, en integrerad del i 

undervisningen och den är framåtsyftande. Han säger att bedömningen bygger på interaktiva processer 

och på att återkoppla. Han säger att återkopplingen ska rikta sig mot uppgiften, inte personens jag eller 

hur motiverad individen är. Summativ bedömning är att i efterhand summera elevens kunnande och är 

därmed inriktad på elevens resultat. Summativa bedömningar kan användas såväl summativt som 

formativt (Lundahl, 2011). 
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1.2.4 Litteratursökning 

Inför vår genomgång av tidigare forskning har vi gjort sökningar i LIBRIS (bil. 1), i Swepub (bil. 2) 

och i databasen inom pedagogik och lärarutbildning Education Resources Information Center (ERIC) 

(bil. 3). Våra sökord i LIBRIS och Swepub var elevinflytande, elevdokumentation, IUP, 

relationsskapande, elevinflytande och delaktighet samt elevinflytande och elevdokumentation. I 

LIBRIS och Swepub avgränsade vi oss till att söka avhandlingar. I databasen ERIC använde vi sökord 

som pupils participation, pupils documentation, elementary school och pupils assessment.  

 

Inför vårt första urval av vetenskapliga artiklar blir det synligt att flera forskare, många i England och 

Skottland sätter forskarljus på elevens röst, elevens demokratiska fostran till fullvärdig medborgare 

och samhällsmedlem samt elevens samhällsengagemang. Det blir även synligt att när vi söker på 

kombinationen pupils participation och pupils documentation fångar vi mestadels in forskning som 

berör inkludering och exkludering av elever med någon form av funktionsnedsättning som t.ex. 

autismpektrumstörning. När vi söker på pupils assessment synliggörs forskning kring portföljer, 

summativ och formativ bedömning. Våra sökningar sammanställer vi i sökmatriser (bil. 1-3). 

 

De artiklar vi uppfattar relevanta för denna studie är de som lyfter fram elevinflytande och delaktighet 

och dess betydelse för elevens lärandeprocess (Burns & Myhill, 2004; Flutter, 2007; Hopkins, 2008; 

Hopkins, 2010; Marsh, 2012; Wall, 2012). Andra relevanta artiklar är de som utgår från studier om 

elevinflytande och delaktighet som utmaningar utifrån t.ex. motsättningar i skolans riktlinjer och i den 

kultur som råder på skolan (Black, 2007; Leicht & Mitchell, 2007; Tammi, 2013; Thornberg, 2010; 

Thornberg & Elvstrand, 2010). Inom forskningsfältet elevinflytande, delaktighet och 

elevdokumentation anser vi oss inte kunna förbise forskning kring bedömning. Vi finner en artikel 

kring området relevant för vår studie (Black, Harrison, Hodgen, Marshall & Serret, 2011). 

1.2.5 Fortsatt disposition av uppsatsen 

I kapitel två ger vi en inramning åt studien. I kapitel tre redogör vi för tidigare forskning och i kapitel 

fyra lyfter vi fram våra metodologiska utgångspunkter. Därefter i kapitel fem beskriver vi 

undersökningens uppläggning och genomförande. Resultatet redovisas i kapitel sex och i kapitel sju 

diskuterar vi studiens resultat och metod och därefter avslutar vi med förslag på fortsatt forskning och 

slutsatser av studiens resultat. 

. 
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2 Elevdokumentation och elevinflytande - 

en inramning  

I det här kapitlet vill vi ge en inramning till vår studie och beskriva i vilket sammanhang den befinner 

sig. Syftet med inramningen är att fördjupa förståelsen av vårt resultat. Utifrån vårt intresse för hur 

lärare använder elevdokumentation i skolan för att skapa elevers inflytande och delaktighet och vilka 

främjande och hindrande faktorer de beskriver sig möta i det arbetet, kommer vi här att lyfta fram 

relationsskapande processer, bedömning samt demokrati- och kunskapsuppdraget. 

2.1 Relationsskapande processer och relationens betydelse för lärandet 

Flera forskare har de senare åren studerat relationell pedagogik, relationsskapande processer och 

betydelsen av dessa för elevens lärande, identitetsskapande och socialisation (Aspelin, 2012; Aspelin 

& Persson, 2011; Bergström och Holm, 2005; Frelin, 2012; Ihrskog, 2006; Lilja, 2013). Den 

relationella pedagogiken är enligt Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) inte något teoretiskt 

konstruerat skiljt från skolan vardagsmiljö utan istället en pedagogik som tar utgångspunkt i 

”[…]verkliga händelser som i egentlig mening är relationell pedagogik.”( s.9) I den relationella 

pedagogiken definierar Aspelin och Persson (2011) fyra nivåer. Dessa nivåer benämns pedagogiska 

möten (1), pedagogiska tillvägagångssätt (2), pedagogisk rörelse (3)och forskningsfältet (4). Den 

första nivån är där mötet mellan läraren och eleven möts i en ömsesidig process. I det här mötet 

bekräftas och erkänns eleven som det subjekt det är. Den andra nivån bygger på insikt om relationens 

betydelse för lärandeprocessen och vikten av elevens deltagande i den. Detta är i linje med vad flera 

andra forskare säger (Aspelin, 2012; Biesta, 2006; Frelin, 2012; Lilja, 2013). Den tredje nivån är t.ex. i 

arbetslaget eller skolledningen där det ges utrymme för att i samarbete utveckla relationell pedagogik. 

Den fjärde nivån betraktas enligt Aspelin och Persson (2011) som ett forskningsfält, en teoretisk 

diskurs, ”[…]ett system av logiskt sammanbundna begrepp som appliceras på barn och ungas fostran 

och kunskapsutveckling.”(s.11-12) Vi kommer här i uppsatsen, utifrån syftet med den, framför allt att 

rikta vårt intresse mot nivå ett och två.  

 

Anneli Frelin (2012) har genom intervjuer med lärare och egna observationer studerat elevers och 

lärares relationsskapande processer utifrån sin forskningsfråga om hur lärare tänker kring sitt arbete 

med att skapa relationer både till och mellan elever. Frelin (2012) lyfter fram förtroende, 

medmänsklighet och omtanke om elevens självbild som relationella förutsättningar. Hon lyfter också 

fram förhandling som ett centralt begrepp i lärarnas arbete med relationer. Hon visar utifrån sin studie 

att förtroende förhandlas och skapas genom bland annat välvilja och begriplighet. Medmänsklighet 
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förhandlas genom erkännande och rimliga krav. Omtanke förhandlas genom elevernas försöksvilja och 

självförtroendekapital. Försöksvilja beskriver Frelin (2012) som ”[…]inte så farligt att försöka och 

misslyckas.”( s.64) Förtroendekapital beskriver hon som en jag kan-känsla hos eleven. Hennes 

förståelse av relationsskapande processer ser vi är i linje med vad flera andra forskare anser (Aspelin, 

2010; Aspelin och Persson, 2011; Bergström och Holm, 2005; Elvstrand, 2009; Ihrskog, 2005; Lilja, 

2013). Aspelin (2010) lyfter fram likt Aspelin och Persson (2011) en social och en mellanmänsklig 

aspekt i den relationsskapande processen. Vårt intresse riktar sig, utifrån vad vi vill undersöka, mot 

den mellanmänskliga där Aspelin (2010) bland annat lyfter fram att vara närvarande och att vara 

delaktig.  

 

Vi fortsätter vår inramning med utgångspunkt i de nationella och internationella vetenskapliga artiklar 

som vi har granskat. Forskning i Storbritannien visar, enligt flera av artiklarna, att för att skapa 

effektiva inlärningsmiljöer är det viktigt att ta del av elevernas röster. Elizabeth Hopkins (2008/2010) 

genomförde två studier baserade på gruppintervjuer av elever i årskurs 3-6 och ishikawadiagram dvs. 

diagram som visar orsaker till specifika händelser. Hon fann att klassrumsförhållandena ska ses som 

grund för att engagera lärare och elever att tillsammans diskutera kring den pedagogiska 

verksamheten. Förhållandena ska bygga på öppna och pålitliga strategier som möjliggör gynnsamma 

och tillåtande samtal i syfte att leda till elevernas framsteg. Förhållanden som enligt Hopkins 

(2008/2010) får stöd i tidigare forskning är: aktiviteter som kräver deltagande, lämplig mängd 

lärarprat, lämpliga sociala krav, möjligheter för utmaningar, en tydlig rättvis positiv och trygg 

verksamhet samt fokus på lärande och att nå eleven.  

 

Trots dessa möjliga klassrumsförhållanden som Hopkins (2008/2010) visar i sin forskning och som 

stämmer överens med intentioner i skolans styrdokument så blir det synligt i aktuell forskning att det 

finns hinder för elevernas röster att göra sig hörda. Robert Thornberg och Helene Elvstrand (2010) 

genomför två svenska etnografiska studier, vars syfte är att undersöka elevers åsikter och erfarenheter 

av demokrati och elevinflytande och att få göra sina röster hörda i skolans vardag. Deras studier visar 

att det är de vuxna som fattar beslut om skolan och om regler i klassrummet. I två av tre skolor som 

undersökts ges eleverna sällan någon möjlighet att skapa, ändra eller ta bort formella regler genom att 

förhandla. I den tredje skolan visar sig barns inflytande och deras förmåga att ha något att säga till om 

som ett viktigt mål för lärarna men ändå precis som i de två andra skolorna syns här hinder och 

begränsningar som motverkar skoldemokrati. De visar sig som diskontinuitet, interaktionsmönster av 

lärares makt och elevers underordnade roll. Studien visar även elevers naiva tilltro till lärarna, att 

barnröster undertrycks och att orätt och inkonsekvens konstrueras av lärare (Thornberg & Elvstrand, 

2010).  
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2.2 Bedömningsformer och deras olika syften 

Ett av våra teman i den här studien är elevdokumentation och utifrån syftet med dokumentationen vill 

vi här i vår inramning lyfta fram forskning kring bedömning. Per Gerrevall (2008) beskriver summativ 

och formativ bedömning som två olika diskurser, en administrativt och en utvecklingsinriktad inriktad 

diskurs. I dessa två olika fält gestaltar sig också dokumentationen på olika sätt. I det ena fältet 

benämns dokumentationen som administrativt arbete i huvudsakligt syfte att kontrollera och summera 

elevens lärande som då träder fram som mätbara och jämförbara resultat. I det andra fältet benämns 

dokumentationen som en pedagogisk dokumentation med huvudsakligt syfte att synliggöra elevernas 

lärandeprocesser. Gerrevall (2008) menar att på samma sätt som det kan skapas spänning mellan 

bedömningspraktikerna kan det skapas dilemman med de olika dokumentationsformerna utifrån deras 

olika syften. Han hänvisar till det som Lundahl benämner förvaltningsdilemma i betydelsen att det är 

svårt att skapa balans mellan de båda bedömnings- och dokumentationsformerna.  

 

Paul Black och Dylan William (2001) med förankring i formativ bedömning, betonar att undervisning 

och lärande behöver bygga på interaktion. Genom interaktionen får läraren kunskap om elevernas 

möjligheter och svårigheter i deras lärande. Den information som kommer fram menar de används för 

att kunna förändra och utveckla undervisningen och därmed bättre kunna möta elevernas behov. Black 

och William (2001) lyfter fram den formativa bedömningen som möjlig för effektivt lärande och att 

eleverna behöver delta aktivt i ett sådant lärande. Bedömningen bygger på återkoppling mellan lärare 

och elev och att resultaten används för att anpassa undervisningen och lärandet. De framhåller att den 

formativa bedömningen kan påverka elevernas motivation och självkänsla positivt genom att till 

exempel eleverna arbetar med självvärdering. William (2013) säger i likhet med Lundahl (2011) att 

lärares formativa bedömning är som grund för elevernas lärandeprocess och för dem att komma vidare 

i sin kunskapsutveckling. Black och William (2001) liksom Lundahl (2011) talar om bedömning som 

all verksamhet som lärare bedriver tillsammans med eleverna och att den bör betraktas som en 

integrerad del i undervisningen, ske i dialog och vara öppen för insyn, i likhet med den öppenhet som 

Bergström och Holm (2005) talar om och som de säger skapar delaktighet. De talar om tillit till sig 

själv och om vilja att delta som förutsättningar för att bli delaktig, vilket kan stämma överens med 

Black och Williams (2001) tal om självkänsla och motivation som gynnsamt för elevernas 

bedömningsprocess och lärande. Det är även av vikt att bedömningen blir begriplig, att den är 

formulerad så att den förstås av eleverna, liknande så som Åsa Hirsh (2013) säger i tal om elevernas 

IUP och som Elvstrand (2009) säger om främjadefaktorer för elevers inflytande och delaktighet i 

skolvardagen.  

 

Paul Black, Christine Harrison, Jeremy Hodgen, Bethan Marshall & Natasha Serret (2011) har i en 

kvalitativ studie undersökt hur lärare kan öka sin kompetens i att göra summativa bedömningar så att 

de också kan ha positiva effekter på undervisning och lärande. Studien bygger på lärarnas åsikter om 
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kvaliteten på uppnådda resultat och positiva effekter på elevers deltagande samt om lärares samarbete 

och föräldrasamverkan. I studien utvecklas en strategi som grundar sig på fem viktiga funktioner i 

summativa metoder för bedömning. Funktionerna är: giltighet i förhållande till mål som ska bedömas, 

överenskomna villkor för prestationer, arbetsuppgifter som kan visa ett bredare spektrum av kunskaper 

och färdigheter, gemensamma uppfattningar om kriterier och att anpassa rapporteringkrav i 

förhållande till dessa samt att motivera till kollegiala diskussioner (Black et al., 2011). 

2.3 Demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget  

I dagens skoldiskurs kan demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget ses befinna sig i ett 

spänningsfält (Aspelin & Persson 2011, Fritzén 2003, Gerrewall 2008, Tammi 2013, Wahlström 

2009). Lena Fritzén (2003) anser vi, belyser detta spänningsfält i följande citat: 

Av tradition finns det en motsättning mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Ofta har 

de uppfattats som fristående från varandra, eller vad värre är, som konkurrenter till varandra med 

avseende på den begränsade tid som skolan har till sitt förfogande. Demokratiseringsprocesser har 

av många uppfattats ta tid från mera traditionell kunskapsutveckling och vice versa. Det är hög tid 

att göra allvar av den interna relation som råder mellan de båda uppdragen. Så länge vi uppfattar 

kunskap och demokrati som dualistiska enheter kommer barn och ungas lärande att bli ytligt och 

fragmentiserat. Det finns mycket att vinna, både i tid och kvalitet, genom att integrera kunskap, 

normer och värden till en helhet i den pedagogiska praktiken. (Fritzén, 2003, s. 68) 

Att skapa denna helhet kan ses som en av flera utmaningar som läraren står inför menar Fritzén 

(2003). Hon sätter fingret på dilemmat med lärarens båda uppdrag som hon säger av tradition kan ses 

som varandras konkurrenter. Aspelin och Persson (2011) talar om en kunskapseffektiv skola och en 

socialt orienterad skola som två olika skoldiskurser i dagens skola och där de som en tredje diskurs 

lägger till den relationella pedagogiken. De understryker att sociala relationer inte står i motsats till 

kunskaper utan istället tvärtom. Detta överensstämmer med när Fritzén (2003) säger att det finns 

mycket att vinna på att integrera kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget.  

 

Fritzén (2003) ställer sig frågan om det är möjligt att förstå demokratisk kompetens som en del av 

ämneskompetensen och tvärtom. Och om det är så, så frågar hon sig vidare om vilka villkor som gäller 

för den pedagogiska verksamheten, där kunskap, lärande och demokrati är integrerade med varandra. 

Hennes utgångpunkt är att pedagogiska processer pågår i det hon benämner skärningspunkten mellan 

individ och samhälle, inte dessa båda åtskiljda från varandra som ett antingen eller utan istället som en 

integrerad helhet. Den pedagogiska verksamheten gör det då möjligt för eleverna att utveckla både 

ämneskompetens och demokratisk kompetens samtidigt menar hon. Fritzén (2003) tar utgångspunkt i 

kommunikations-, diskurs- och deliberationsteori som huvudsakligen förknippas med sociologen och 

filosofen Jürgen Habermas och då lärande kan ses som ”[…]en kommunikativ process där begrepp 

som ömsesidighet, argumentation, delaktighet och samförstånd står i fokus.”( s. 74) Hon säger att 

utifrån Habermas idéer om lärande kan det vara möjligt att minska uppdelningen av ämnes- och 
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demokratisk kompetens. Samtidigt talar Fritzén (2003) om de utvärderingsvindar som blåser och de 

gällande normer för internationella utvärderingar som råder. Där det i utvärderingarna sker en 

uppdelning mellan de båda uppdragen. Utvärderingarna genomförs fristående från varandra och hon 

menar att så länge detta i särhållande gör sig synligt finns det också risk för att lärarens båda uppdrag, 

kunskaps- och demokratiuppdraget förblir i motsatsförhållande till varandra. 

 

Trots forskning som visar på betydelsen av en kommunikativ lärandemiljö, läroplanens tydliga 

intentioner och lärarens demokratiuppdrag så visar studier också på något annat. I en finsk studie, som 

grundar sig i kritisk aktionsforskning, på gymnasienivå gjord av Tuure Tammi (2013)  visar resultatet 

att formell deliberativ demokratisk praxis är gynnsamt eftersom ungdomarna får uttrycka sig och 

utmanas. De får öva färdigheter och skapa motivation som behövs i ett demokratiskt medborgarskap. 

Dock ses lärarna vara i kamp mellan deliberativ demokratisk hållning och att behålla kontroll. Denna 

spänning synliggörs i lärares agerande och tänkande, enligt Tammi (2013). Han föreslår utifrån 

förståelsen av denna spänning en granskning av projekt som syftar till elevmedverkan och delaktighet. 

 

Vi har nu i vår inramning, utifrån tidigare forskning, gett en bakgrundsbild till relationella processer 

och deras betydelse i elevers lärande. Vi har därtill knutit bedömningspraktiken i dagens skola liksom 

demokrati- och kunskapsuppdraget för att skapa sammanhang och fördjupa förståelsen för i vilken 

kontext vår studie placerar sig. Vi kommer nu att belysa elevdokumentation, elevinflytande och 

delaktighet, liksom kombinationen av dessa båda, utifrån tidigare forskning. 
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3 Tidigare forskning  

I följande kapitel beskriver vi översiktligt tidigare forskning kring elevdokumentation och elev-

inflytande samt den begränsade forskning som finns där både elevdokumentation och elevinflytande 

/delaktighet beforskats samtidigt. Varje forskningstema avslutas med en sammanfattning. 

3.1 Forskning om elevdokumentation 

I vår tidigare forskning med siktet inställt mot elevdokumentation kommer vi att ta utgångpunkt i 

Ingela Andreasson och Maj Asplund-Carlssons (2009) text-och diskurs-teoretiska studie, liksom i 

aktuella avhandlingar av Hirsh (2013) och Eva Mårell-Olsson (2012) som publicerats under de två 

senaste åren och som handlar om elevers lärande och elevdokumentation med fokus på elevernas IUP. 

Vi kommer också att lyfta fram en rapport från Skolverket (2013) om hur lärare använder sin arbetstid 

och då är vårt intresse framför allt att få en bild av hur mycket tid som lärarna använder för att 

dokumentera. 

 

Hirsh (2013) definierar i sin avhandling ”[…]dilemman som situationer i vilka två delvis 

motsägelsefulla syften måste uppfyllas.”(s.116) Inget syfte kan väljas bort, vilket gör att dilemman 

måste balanseras på något sätt. Spänningsfältet som skolan kan ses befinna sig i kan samtidigt 

betraktas som ett sådant dilemma (Aspelin & Persson, 2011; Black et al., 2011; Gerrewall, 2008; 

Persson, 2005; Wahlström, 2009). I spänningsfältet har dokumentationen två olika syften. Dels att 

kontrollera för att säkerställa kvalité och visa resultat och dels att skapa förutsättningar för elevers 

lärande. Hall (2013) talar om beslutsfattarnas kontrollambitioner och menar att kontrollen är ett 

uttryck för att vilja säkerställa kvalitén i skolan. Han menar också att ”[m]öjligheten att göra en 

verksamhet utvärderingsbar är definitivt en framgång i rättssäkerhetshänseende om man jämför med 

det rena personliga godtycket.” (s.38) Enligt Skolverket (2010) är elevdokumentationens huvudsakliga 

syfte att förtydliga information angående elevers kunskapsutveckling och eventuella åtgärder som 

behövs för att gynna deras lärande.  Den ökade tydligheten i informationen ska stärka 

uppföljningsarbete i skolan när det gäller elevers prestationer, främja deras resultat och uppfylla 

föräldrars behov av information. 

 

Andreasson och Asplund Carlsson (2009) har i sin studie analyserat och problematiserat skrivandet av 

elevdokumentation. De studerar dokument som åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner och 

skriftliga omdömen och de ställer sig frågan hur de skrivs. De ställer frågor om vilka etiska 

överväganden läraren gör när det gäller vad som ska skrivas, om hur läraren använder språket för 

elevernas identitetsskapande och om dokumentationen kan fungera som arbetsredskap i lärprocessen. 
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Utifrån de resultat som Andreasson och Asplund Carlssons (2009) studie visar synliggörs dilemman i 

på vilket sätt elevdokumentationen, skrivs, språksätts och kommuniceras. Här blir det av betydelse vad 

läraren väljer att skriva eller väljer bort, vilket språk de använder och vilken innebörd det skrivna har 

eller får. Elevdokumentationens innebörd är beroende av den sociala kontexten och vem eller vilka 

som skriver och tar emot den samt på vilket sätt den kommuniceras. Deras resultat visar också 

svårigheter med på det sätt dokumentationen kan bli identitetsskapande för eleverna och konstruera 

identiteter. Det kan skapas såväl ”idealelever” som ”problemelever” vilka styrs med hjälp av de 

individuella dokument som elevdokumentationen är (Andreasson & Asplund Carlssons, 2009). Denna 

identitetsskapande funktion visar sig också i Mårell-Olssons (2012) studie. Hon menar att i skriftliga 

omdömen och IUP, både beskrivs och värderas eleverna i relation till bilden av en mönsterelev. 

Dokumentens utformning med rubriker och frågor styr och anpassar eleverna till verksamheten i 

skolan och till den elev som skolan vill ha. Mårell-Olsson (2012) säger med hänvisning till filosofen 

Michel Foucault att skapandet av denna elev sker genom självreglering dvs. eleven reglerar sitt eget 

beteende för att ”passa in”. Hon menar också med hänvisning till sociologen Anthony Giddens att 

regleringen sker genom att regler och rutiner i skolan inte ifrågasätts. I Mårell-Olssons (2012) studie 

om arbetsprocessen med elevernas IUP och skriftliga omdömen visar sig att ”[e]leverna lär sig tidigt 

hur de förväntas uttrycka sig, uppföra sig och förhålla sig till sig själva, till sina prestationer men även 

till lärares skriftliga omdömen och föräldrars förhoppningar.”(s.210) 

 

Andreasson och Asplund Carlsson (2009) studerar åtgärdsprogram och ställer sig i sin studie av 

elevdokumentens mål och åtgärder kritiska till dessa. De frågar sig om målen och åtgärderna är 

relevanta, utvärderingsbara och möjliga att följa upp. I flera av dokumenten syns att de är svåra att 

följa upp och utvärdera. Åtgärdsprogrammen handlar ofta om färdighetsträning och anpassning av 

olika slag. Dokumenten innehåller huvudsakligen bristfokus dvs. man fokuserar på de brister eleven 

visar. I många dokument syns också att sociala mål har en framträdande roll, inte bara som mål i sig 

utan också i syfte att därefter kunna nå kunskapsmålen Detta är i likhet med de ”varandemål” som 

Hirsh (2013) gör synliga i sin studie dvs. sociala mål som hon säger dominerar i elevernas IUP. När 

det gäller de sociala målen är det ofta motivation och ansvar som lyfts fram som något eleverna 

behöver arbeta med för att nå målet (Andreasson & Asplund Carlsson, 2009; Hirsh, 2013). Enligt 

Mårell-Olssons (2012) studie är målen i IUP anpassade till undervisningen och blir arbetsmål i de 

olika ämnena istället för att stämma överens med de intentioner som står i förordningstexten, dvs. 

vilka insatser som krävs för att eleverna ska nå målen i läroplanen. 

 

Hirsh (2013) talar i sin avhandling om IUP som både ett dokument och ett arbetssätt. Hon har studerat 

framåtsyftande mål och strategier i IUP-dokument. Hon grundar sin studie i IUP-dokument och 

kvalitativa intervjuer. Resultatet i studien visar att beroende på hur lärare uppfattar syftet med IUP och 

synen på den bidrar till på vilket sätt de arbetar med den. Om man t.ex. har en summativ förståelse av 
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IUP blir den som information som överlämnas vid t.ex. utvecklingssamtalet. Om man har en formativ 

syn, används det mer kontinuerligt i en lärandeprocess i den pedagogiska verksamheten, enligt Hirsh 

(2013). 

 

I studien synliggör Hirsh (2013) tre dilemman med IUP, dokumentation-undervisning, officiellt 

korrekt-elevvänligt språk och summativ-formativ bedömning. Det första är att dokumentationen är 

omfattande och tidskrävande och påverkar läraren på ett sådant sätt att det tar tid från planering och 

från att reflektera över undervisningen. Det andra är att när det gäller att språksätta IUP upplever lärare 

krav på att formulera språket i linje med kursplanen, vilket ofta gör att det blir svårtillgängligt för 

eleverna. Även Mårell-Olsson (2012) liksom Andreasson och Asplund Carlsson (2009) tar upp vikten 

av att vara medveten om språket och olika formuleringars betydelse i elevdokumentationen. Ett tredje 

dilemma som Hirsh (2013) lyfter fram är sättet att se på IUP ur ett bedömningsperspektiv, summativt 

med koppling till betyg eller formativt med betoning på den framåtsyftande lärandeprocessen. Enligt 

Hirsh (2013) får lärarens synsätt betydelse för hur dokumentet används. 

 

Utifrån de tre dilemman visar Hirsh (2013) olika sätt att hantera IUP. Ett sätt att hantera IUP benämner 

hon procedural display. Det innebär att dokumentet skrivs i syfte att informera elever, föräldrar eller 

skolledning vid enstaka tillfällen. Ett annat sätt benämner hon According to all the recognized rules, 

vilket innebär att man ”till punkt och prickar” skriver enligt riktlinjer utan att anpassa till aktuell 

kontext. Ytterligare ett sätt benämner Hirsch (2013) towards a new’thirdness’ vilket innefattar de 

lärare som har hanterat IUP enligt ”konstens alla regler” men funnit det ohållbart. Detta har enligt 

Hirsh (2013) lett till att de har förändrat dokumentet och gjort det mer ”användarvänligt” med ett mer 

elevnära språk och mer anpassat till ett kontinuerligt arbete i vardagspraktiken. Hirsh (2013) visar 

också i sitt resultat att det utifrån IUP gestalar sig tre olika praktiker. I den första praktiken är IUP 

primärt ett dokument som ger information till elev och förälder vid utvecklingssamtalet, i den andra är 

IUP också primärt ett informationsdokument men används även som redskap för att tillsammans med 

elev och förälder sätta upp och utvärdera mål vid utvecklingssamtalet. I den tredje praktiken fungerar 

IUP formativt som en del i elevens lärandeprocess och i undervisningen (Hirsh, 2013).  

 

I tidigare forskning om elevdokumentation vill vi avslutningsvis lyfta fram en av Skolverkets (2013) 

rapporter där en studie kring lärares arbetstid och hur den fördelar sig på deras olika arbetsuppgifter 

presenteras. Vi lyfter fram den i vår studie utifrån det spänningsfält som framträder i såväl dagens 

utbildningspolitiska debatt som aktuell forskning och som också kan avspegla sig i dokumentationens 

olika syften och på lärares arbete med att dokumentera. I spänningsfältet kan lärares arbetstid vara en 

faktor som diskuteras. I studien gör man en åtskillnad mellan administrativt, praktiskt kringarbete och 

bedömning, dokumentation av elevers utveckling. I kartläggningen delas aktivitetskategorin 

administrativt och praktiskt kringarbete upp i aktiviteterna praktiska sysslor, att administrera och att 
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informera föräldrar. Arbetet med bedömning och dokumentation av elevers utveckling delas upp i 

aktiviteterna, att rätta och bedöma, att ensam analysera och dokumentera elevernas utveckling samt att 

analysera och dokumentera tillsammans med en eller flera kollegor (Skolverket, 2013).  

 

Skolverkets (2013) rapport kartlägger hur lärare använder sin arbetstid, hur mycket de undervisar och 

samarbetar med sina kollegor för att analysera och dokumentera elevers utveckling. Studien bygger på 

över tre tusen grundskolelärares dagboksanteckningar. Syftet med rapporten är att kunna använda den 

som diskussionsunderlag för t.ex. lärare, rektorer och politiker. Resultatet visar att lärare i 

grundskolan, i genomsnitt använder 34 % av sin tid till undervisning och 12 % av tiden till att planera 

undervisningen. Administrativt och praktiskt kringarbete utgör 13 % av tiden och bedömning och 

dokumentation av elevers utveckling tar 11 % av tiden i anspråk. Lärarnas arbetsrelaterade aktiviteter 

är indelade i aktivitetskategorier, med utrymme för variation inom varje kategori, liksom att på lärares 

individnivå förekommer stora variationer i hur lärare använder sin arbetstid (Skolverket, 2013). 

3.1.1 Sammanfattning av tidigare forskning om elevdokumentation 

Elevdokumentation har två olika syften. De båda syftena med elevdokumentation är att kontrollera i 

strävan att säkerställa kvalité och att stödja eleverna i deras lärande (Hall, 2013; Skolverket, 2010). 

Det finns dilemman i på vilket sätt man skriver elevdokument och med vilket språk man gör det. 

Forskning visar att dokument som t.ex. åtgärdsprogram ofta innehåller bristfokus, färdighetsträning 

och sociala mål samt att det dokumenterade kan bli identitetsskapande (Andreasson & Asplund 

Carlsson, 2009; Hirsh, 2013; Mårell-Olsson, 2012). IUP-dokument kan vara både ett dokument och ett 

sätt att arbeta. Lärares synsätt på dokumentet avgör hur de väljer att arbetar med det (Hirsh, 2013; 

Mårell-Olsson, 2012). En aktuell rapport från Skolverket (2013) visar att lärare använder 24 % av sin 

arbetstid till dokumentation. 

3.2 Forskning om elevinflytande och delaktighet  

Vi kommer här att lyfta fram forskning om elevinflytande och delaktighet och dess betydelse för 

elevernas lärande. Detta mot bakgrund av vår studies inramning att elevinflytande och delaktighet sker 

i en relationell kontext, i skolans rådande bedömningspraktik och utifrån lärarnas kunskaps- och 

demokratiuppdrag. Vi vill i denna forskning även belysa hinder och svårigheter med att skapa 

elevernas inflytande och delaktighet i lärandet. 

 

Flera forskare visar på betydelsen av elevinflytande och delaktighet kopplat till elevens lärandeprocess 

(Selberg 1999, Dyste 1996; Wall, 2012) och skolvardag (Elvstrand, 2009). Andra forskare har studerat 

elevinflytande och delaktighet kopplat till skolans värdegrund, skolan som en arena med maktskillnad 

mellan lärare och elev eller hur makt kan gestalta sig (Bartholdsson 2008, Black, 2007; Bergström & 
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Holm 2005, Forsberg 2000). Ytterligare andra forskare visar på hinder, sett ur ett elevinflytande och 

delaktighetsperspektiv (Burns & Myhill, 2004; Leicht & Mitchell, 2007; Thornberg, 2010; Thornberg 

& Elvstrand, 2010).  

 

När vi granskar såväl nationella som internationella kvalitativa studier visar sig i forskarskenet en 

varierad bild av elevers inflytande och delaktighet. Forskningen visar att det finns kunskap om 

betydelsen av att elever upplever engagemang, ges möjlighet att befinna sig i en öppen, tillåtande och 

positiv samtals- och lärandemiljö med rimliga krav, höga förväntningar och utmaningar (Dyste, 1996; 

Hopkins, 2008/2010; Marsh, 2012).  Samtidigt visar forskning att lärare ”brottas” med traditionella 

undervisningsmönster och rädsla att ”tappa kontrollen”(Burns & Myhill, 2004; Tammi, 2013; 

Thornberg, 2010). Laura Black (2007) skriver i en artikel om att erkänna maktförhållandet mellan 

lärare och elev som hon menar finns i alla klassrum och skapar obalans samt kan förhindra eleven att 

delta aktivt i dialog. Bartholdson (2008) säger att makten kan visa sig som vänlig och utövas av lärare 

i syfte att disciplinera eleven. 

 

Eva Forsberg (2000) visar i en kvalitativ studie som bygger på klassrumsobservationer i en F-9 skola, 

att eleverna har ett begränsat inflytande i den konkreta undervisningen. Studien visar att lärarna har 

klara uppfattningar om vad undervisningen ska innehålla och hur inlärningen ska gå till. Dessa 

bestämda uppfattningar om innehåll och inlärning blir ”[…]styrande för hur eleverna på bästa sätt kan 

tillägna sig detta. I denna mening är varken undervisningens innehåll, form eller motiven för dessa 

förhandlingsbara. I flera avseenden förefaller därmed lärarens undervisningsstrategi utgöra en 

begränsning för elevernas inflytande.”(s.61) Frånvaro av förhandlingsutrymme påverkar också lärares 

möjligheter att skapa förtroendefulla relationer menar Frelin (2012).  

 

I en svensk kvalitativ fallstudie gjord av Thornberg (2010) visar sig en diskurs som kännetecknas av 

lärares elevkontroll och Initiation - Response - Evaluation (IRE) -mönster i samtalen. Läraren ställer 

frågor, eleverna svarar och därefter utvärderar läraren svaret. Resultatet visar inte på någon diskursiv 

förskjutning från traditionell klassrumsinteraktion till demokratisk deliberativ interaktion. Det visar att 

det finns en betoning på "rätt svar " och att eleverna underordnar sig. Istället för att det skapas 

deliberativ dialog och demokratiskt deltagande. Enligt studien påverkar detta eleverna så att de intar en 

naiv och cynisk inställning till demokrati (Thornberg 2010). Resultatet i en annan studie designad 

utifrån aktionsforskning och grundad teori genomförd i Storbritannien visade att det fortfarande är 

lärarledda förhör och förklaringar som dominerar, liksom lärarens mål. Interaktionen visade sig ge lite 

möjligheter för elever att initiera eller förlängda tiden för respons (Burns & Myhill, 2004). Denna 

studie av Burns & Myhill (2004) visar likheter med Forsbergs (2000) studie där lärarnas uppfattningar 

om undervisningen, innehållet och inlärningen styr. 
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Däremot beskriver Gunvor Selberg (1999) i sin avhandling en läroprocess där eleverna har inflytande i 

sitt lärande. Hennes studie har en etnografisk ansats och hon genomför deltagande observationer och 

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

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

skolarbetet visar på ett mer aktivt lärande som ger både en djupare och bredare kunskap, enligt Selberg 

(1999). Det aktiva lärandet bygger enligt Selberg (2001) på att eleverna är delaktiga i alla 

arbetsmomenten i lärprocessen. Denna delaktighet leder också till ett meningsfullt lärande enligt 

henne. Selberg (2001) säger  

En del miljöer underlättar inflytelserikt arbete mer än andra. Lärarens sätt att förhålla sig till 

elevers inflytande får en avgörande betydelse[…] I goda lärandemiljöer har lärarna kommunicerat 

och arbetat tillsammans med eleverna. Eleverna har haft möjlighet att förbättra sina kunskaper i att 

utöva inflytande i sitt lärande med stöd och hjälp av lärares sätt att leda arbetet. Iakttagelserna 

visar att lärarens dialog med eleverna är ett viktigt verktyg för att alla ska kunna vara med. 

Lärarens och kamraternas stöd, hjälp och bekräftelse är viktigt innehåll i den dialog som leder till 

lärande. (Selberg, 2001, s. 9) 

Selberg (2001) talar om att lärarens förhållningssätt till inflytande och att delaktighet är av betydelse 

för att skapa en inflytelserik lärandemiljö och ett aktivt, meningsfullt lärande. Detta kan jämföras med 

Mårell-Olssons (2012) studie som visar att lärarens syn på delaktighet påverkar hur mycket och på 

vilket sätt eleverna är delaktiga i lärandet. 

 

Vi har tagit del av en studie i Storbritannien vars syfte var att undersöka kopplingen mellan elevers 

delaktighet och Learning to Learn (L2L) ur ett elevperspektiv. Studien har en a practitioner enquiry 

approach och forskaren har använt en kumulativ metod dvs. lärarna agerade och var själva en del i 

förändringar och utveckling. Under läsåret då studien pågick samlades material in som därefter 

byggdes på med nytt material. L2L bygger på undersökande läraktiviteter, att lära genom samarbete, 

samtal, förståelse och metareflektion. Under projektets gång ökade elevernas medverkan i 

lärandesituationer, dialoger utvecklades och förståelsen för hur samspelet mellan L2L och 

elevdeltagande fungerar ökade också (Wall 2012). Detta är i likhet med det Selberg (2001) säger om 

dialogen och lärandet. Hon lyfter inte bara fram dialogen utan också elevernas aktiva deltagande i 

arbetet precis som Kate Wall (2012) när hon talar om elevers ökade medverkan i lärandesituationer. 

 

Black (2007) betonar också elevernas aktiva medverkan utifrån sin studie som har syftet att undersöka 

interaktiva undervisningsformer, utifrån att det finns ett pedagogiskt värde i dessa. Enligt Black (2007) 

har det skett en förskjutning i de politiska riktlinjerna från ökad statlig kontroll till att uppmärksamma 

kvalitet i klassrumsdialoger. Kvaliteten ligger i att eleverna är engagerade och har en aktiv roll där de 

svarar på frågor, som bidrar till diskussioner och att de förklarar och demonstrerar både sina metoder 

och lösningar tillsammans med sina klasskamrater. Studiens resultat visar motsättningar som lärarna 
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ställs inför när de dels ska följa de riktlinjer som gäller för bedömning och tester och dels de som 

gäller för interaktiv undervisning. 

 

Ruth Leicht och Stephanie Mitchell (2007) har gjort en kvalitativ etnografisk studie med syftet att 

belysa spänningar mellan skolans intentioner enligt lag och hur skolledningen ser på elevernas 

delaktighet i skolan och hur den faktiskt upplevs av eleverna. Studien visar att det finns behov av att 

utveckla processer i skolan som gynnar elevernas engagemang och där eleverna och lärarna 

samarbetar. Studien visar utmaningar och luckor i talet om elevinflytande och delaktighet i förhållande 

till de möjligheter skolan har till ett genuint och äkta elevengagemang. 

 

På samma sätt som Leicht och Mitchells (2007) studie visar att skolledningens tal om elevers 

delaktighet inte överensstämmer med elevernas upplevelser säger Danell (2006) att trots 

styrdokumentens tydliga intentioner om elevers inflytande och delaktighet så sker det en eftersläpning 

på verksamhetsnivå. Han säger att även om elevernas inflytande har ökat så har det enligt olika 

utredningar inte skett i den omfattning som förväntats (Danell, 2006).  

3.2.1 Sammanfattning av tidigare forskning om elevinflytande och delaktighet 

Det finns kunskap om betydelsen av elevernas inflytande och delaktighet i lärandet samtidigt som 

traditionella mönster i undervisningen görs synliga och visar på en begränsning för elevinflytande och 

delaktighet, precis som begränsat med förhandlingsutrymme för eleverna (Forsberg, 2000; Hopkins, 

2008/2010; Marsh, 2012). Lärares syn på elevinflytande och delaktighet får betydelse för hur det 

gestaltas i undervisningen och i elevernas lärande, liksom att elevinflytande kan skapa ett aktivt och 

meningsfullt lärande och i det är dialogen viktig (Black, 2007; Forsberg, 2000; Mårell-Olsson, 2012; 

Selberg, 1999/2001; Wall, 2012). Forskning om elevinflytande och delaktighet visar på det Danell 

(2006) säger ”[…]spänningsfältet mellan den önskade och den möjliga skolan.” (s.17) Detta blir 

synligt genom att forskning visar skolledares tal om elevers delaktighet och att det inte stämmer 

överens med elevernas upplevelser och att styrdokumentens intentioner inte blir detsamma som 

skolans verksamhet (Danell, 2006; Leicht & Mitchell, 2007). 

3.3 Forskning om elevdokumentation, elevinflytande och delaktighet 

När vi sökt såväl nationell som internationell forskning om elevdokumentation, kopplat till 

elevinflytande och delaktighet så har vi funnit begränsat med forskning, vilket vi anser ger relevans för 

vår studie. Vi vill här lyfta fram Mårell-Olssons (2012) avhandling som är den enda som vi funnit och 

som behandlar båda våra teman. Hennes studie handlar om när elever, föräldrar och lärare förbereder 

och genomför utvecklingssamtal och upprättar IUP som framåtsyftande för elevernas lärande. 

Upprättandet sker med hjälp av ett digitalt verktyg. Det är denna arbetsprocess som står i fokus för 

Mårell-Olssons (2012) studie där hon studerar elevernas och föräldrarnas inflytande och delaktighet i 
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den processen. Hennes material består av en intervju-, en enkät- och en dokumentstudie. Studien visar 

att eleverna är delaktiga på två olika nivåer i arbetsprocessen med dokumentationen. Den lägre nivån 

innebär beslutsprocessen vid utvecklingssamtalet och som påverkar elevens individuella mål. Den 

högre nivån av inflytande och delaktighet är den som sker i klassrummet och i undervisningen. Dessa 

båda nivåer är enligt studien skilda från varandra. Mårell-Olsson (2012) säger att graden av 

avgränsning beror på lärarens sätt att se på elevinflytande och delaktighet.  

 

Mårell-Olssons (2012) resultat visar att det är svårt för eleverna och föräldrarna att få möjligheter till 

delaktighet och inflytande och att det inte blir på lika villkor eftersom de inte alltid har tillräckligt med 

kunskap om läroplansmålen och de olika ämnenas kursplaner, inte har kunskap nog om 

undervisningsinnehåll och om övriga mål som styr verksamheten i skolan. I studien framträder även 

svårigheter för eleverna och föräldrarna att vara delaktiga när det gäller att formulera 

utvecklingsmålen utifrån att de inte har tillräckligt med kunskap om dem. Mårell-Olsson (2012) menar 

att detta kan vara en anledning till att det skrivs som aktiviteter i undervisningen istället, för att det kan 

vara lättare för eleverna och föräldrarna att vara delaktiga i att formulera det innehållet, liksom att 

kunna diskutera det och därmed kunna delta på mer lika villkor (Mårell-Olsson, 2012). 

 

Deltagarna i Mårell-Olssons undersökning (2012) uttrycker erfarenheter av inflytande och delaktighet. 

Eleverna anger att de är med och påverkar undervisningen utifrån arbetet med mål i IUP som man 

kommit överens om men i Mårell-Olssons (2012) analys syns en bild av att det huvudsakligen är 

lärarna som styr såväl ämnesinnehåll som undervisning, vilket är i likhet med Forsbergs (2000) studie. 

Det inflytande och den delaktighet som blir synlig är att eleverna får välja och organisera arbetet 

utifrån förslag som lärarna ger dem. Föräldrarna i studien talar mera i termer av att hysa tillit till 

lärarna och en förväntan om att de hör av sig om det blir några problem för barnen i skolan. Lärarna 

som deltar i studien uttrycker elevernas inflytande och delaktighet som att de genom arbetet med IUP 

får möjlighet till ökat ansvar för sitt eget lärande. Enligt lärarna gör också IUP att föräldrarna blir mer 

involverade och delaktiga i sina barns lärande (Mårell-Olsson, 2012). 

 

Mårell- Olsson (2012) säger att införandet av digitala verktyg har medfört en likriktning så att eleverna 

i större utsträckning fått skriftliga omdömen och IUP-dokument som följer en mall för det digitala 

verktyget. Studien gör synligt att ”[d]et digitala verktyget används som stöd i arbetsprocessen men 

används inte fullt ut för att skapa individuella variationer.”(s.214) Arbetet med digital dokumentation 

har lett till att man allt mer lämnat arbetet med elevernas portföljer (Mårell-Olsson, 2012). 

Portföljmetodiken lägger tyngdpunkten på elevernas egenproducerade arbeten. Lena Sjöqvist (2004) 

säger att ”[m]ed portföljen som underlag kan läraren följa elevernas utveckling över en längre tid och 

kontinuerligt göra bedömningar av deras arbete.”(s. 628) Jane Jones (2012) säger att det centrala i 
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portföljerna är den aktiva och reflexiva processen som skapas tillsammans med eleverna i syfte att 

synliggöra deras lärande. 

 

Mårell-Olssons (2012) studie visar sammanfattningsvis på att arbetsprocessen med elev- 

dokumentation handlar, utöver elevernas lärande, också om makt, kontroll och att förhandla. Hennes 

studie visar att elever hittar strategier för att förhålla sig till krav och förväntningar. Formandet av 

strategier sker både medvetet och omedvetet och de handlar om att anpassa sig till rutiner, regler och 

till bilden av mönstereleven. Det här är i likhet med flera andra forskares resultat (Andreasson & 

Asplund-Carlsson, 2009; Bartholdsson, 2008; Granath, 2006; Hofvendahl, 2006). Den slutsats vi kan 

dra utifrån hennes studie om elevinflytande och delaktighet i relation till elevdokumentation är att 

lärarens syn på såväl elevers inflytande, delaktighet som elevdokumentation får betydelse för hur den 

skapas i elevernas lärande (Mårell-Olsson, 2012). 

3.3.1 Sammanfattning av tidigare forskning om elevdokumentation i relation till 

elevinflytande och delaktighet 

I forskning om elevdokumentation, elevinflytande och delaktighet framträder att eleverna är delaktiga 

på två olika nivåer. Den lägre nivån är att påverka beslut om de individuella målen IUP vid 

utvecklingssamtalet. Den högre nivån är att vara delaktig i lärandeprocessen i undervisningen. I 

utvecklingssamtalen sker inte inflytandet och delaktigheten på lika villkor för deltagarna utifrån deras 

olika kunskap om läroplansmål, kursplaner, undervisning och mål för skolans verksamhet. Eleverna 

anser att de är delaktiga och påverkar undervisningen utifrån arbetet med sina IUP-mål som man 

kommit överens om på utvecklingssamtal. Delaktigheten visar sig, enligt lärarna i studien, i att 

eleverna får välja och organisera sitt eget arbete med IUP, annars är det framför allt lärarna som styr 

ämnesinnehåll och undervisning. Introduktion av digitala verktyg riskerar att skapa likriktade och 

opersonliga dokument samt att portföljmetoden är på tillbakagång som en konsekvens av att de 

digitala verktygen tar över (Mårell-Olsson, 2012). 
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4 Metodologiska utgångspunkter i grundad 

teori  

I kapitlet redogör vi  för våra metodologiska övervägande och den grundade teori som vi inspirerats av 

och kommer att ta utgångpunkt i. 

 

Vi har i vårt arbete med uppsatsen kritiskt granskat och noga övervägt olika teoretiska ansatser. Vi har 

prövat redan etablerade teorier i förhållande till syftet med vår studie och kommit fram till att vi 

eftersöker den öppenhet och flexibilitet som grundad teori erbjuder (Guvå & Hylander, 1998; 

Thunberg & Forslund Frykedal, 2009). Robert Thunberg och Karin Forslund Frykedal (2009) säger: 

Den erbjuder en systematisk men samtidigt flexibel vägledning för att samla in och analysera data 

i syfte att utveckla en egen teoretisk modell som är väl grundad i de data som samlas in för att 

bättre förstå och förklara den sociala process eller aktivitet som studeras (s 38).  

Patton (2002) citerar Herbert Blumer och beskriver genom citatet grundad teori metaforiskt:  

The empirical social world consists of on-going group life and one has got close to this life to 

know what is going on in it. The metaphor that I like is that of lifting the veils that obscure or hide 

what is going on […]. The veils are lifted by getting close to the area and by digging deep in it 

through careful study. (citerat i Patton, 2002, s. 125) 

Enligt Guvå och Hylander (2009) vilar grundad teori på den amerikanska pragmatismen och den 

symboliska interaktionismens teoretiska traditioner. John Dewey är en av de mest framträdande 

filosoferna inom pragmatismen och ”[e]nligt pragmatismen ska sanningen sökas i den mänskliga 

praktiken.” (s. 5) Den symboliska interaktionismens idéer bygger på att vår tillvaro konstrueras och 

förändras i interaktion människor emellan. Enligt Guvå och Hylander (2009) är grundad teori 

inspirerad av och förankrad i George Meads studier om ”[…]människan som språklig varelse och 

hävdar att det är språket som ger människan hennes reflekterande, medvetna intelligens, liksom att den 

personliga identiteten är av socialt ursprung.” (s. 4 ) 

 

Barney Glaser och Anselm Strauss (1967) utarbetar under 1960-talet The Grounded Theory, vilket i 

Sverige översätts till den grundade teorin. Deras idé är att forskaren istället för att utgå från en redan 

etablerad teori ska kunna utgå från data och analysera för att utveckla en egen teoretisk modell. De 

menar att forskaren därmed får möjlighet att öppet och fördomsfritt möta den levda värld som han 

eller hon ska beforska. Med denna gemensamma idé utvecklar de sedan metoden var för sig åt olika 

håll. Glaser (1978) beskriver metoden som en mix mellan induktiv och deduktiv metod och då framför 

allt som en induktiv metod med inslag av den deduktiva (Glaser, 1978). Kortfattat kan den induktiva 
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ansatsen förklaras som att forskaren genom insamlat material försöker dra slutsatser och den deduktiva 

ansatsen att han eller hon utgår från en teori och samlar in material för att se om det stämmer överens 

med teorin. 

 

Vi är i denna studie inspirerade av grundad teori som metod. Glaser och Strauss (1967) och Glaser 

(1978) visar på intentionerna i metoden, liksom Thunberg och Forslund Frykedal (2009) som är 

inspirerade av grundarna. I linje med den grundade teorin kommer vi att sträva efter en öppen ingång 

in i det insamlade materialet, ett genuint intresse för vad som händer i det och försöka förstå de 

intervjuades olika synsätt, main concern. Här är det av vikt att vi kritiskt förhåller oss till skillnaden 

mellan vad lärarna berättar och vad de gör i arbetet med elevdokumentation, elevinflytande och 

delaktighet eftersom vi inte genomför några observationer och därmed inte själva observerar vad 

lärarna gör och kan tolka det, utan istället tolkar vi genom deras utsagor. Detta är i linje med 

metaforen om att lyfta av slöjan för att se vad som händer, vilket är att uppmärksamma som lärarnas 

perspektiv och inte vårt. Vår roll blir att tolka deras berättelser. Steinar Kvale (1997) liknar 

forskningsprocessen vid en resa där forskaren möter både nya platser och människor. Bergström och 

Holm (2005) betraktar sin forskningsprocess i likhet med Kvale (1997)och säger att människorna på 

resan ”berättar med egna ord om sin livsvärld. Under resan förändras aktörernas föreställningar, 

kunskapen vidgas och lusten till nya resor väcks. Forskaren återvänder sedan för att göra analyser och 

beskrivningar av det upplevda. Det gäller nu att hitta språk, som gör det möjligt att berätta om 

resan.”(s.25)  

 

I vår forskningsprocess kommer vi att göra analyser och beskrivningar, försöka hitta språk och berätta 

genom att följa den struktur som metoden grundad teori erbjuder och vi inleder med substantiv 

kodning dvs. upptäcka koder på en nivå som kan betyda ord för ord. Denna kodning sker först genom 

öppen kodning genom att ställa öppna frågor till materialet och koda betydelsebärande enheter. 

Därefter sker kodningen genom en selektiv kodning dvs. en urskiljning där kärnkategorier synliggörs. 

Robert Thunberg och Karin Forslund Frykedal (2009) beskriver kärnkategorin som  

[…]en kategori eller ett begrepp som beskriver och fångar upp viktiga delar av data, som är 

variationsrik och som flera av de andra kategorierna har koppling till eller relationer med. 

Kärnkategorin framstår som den mest centrala kategorin, och gestaltningar av den är mycket 

frekvent förekommande i datamaterialet. (Thunberg & Forslund Frykedal, 2009, s. 46) 

De koder som skapats utifrån den substantiva kodningen kommer enligt Thunberg och Forslund 

Frykedal (2009) att vara underlaget inför den teoretiska kodningen där vi kommer att sträva efter att 

”[…]begreppsliggöra hur de substantiva koderna kan relatera till varandra, i syfte att integrera dem till 

en teoretisk modell.”(s.48) Detta säger Guvå och Hylander (2009) kan ses som grundad teorins 

meningsskapande process med dubbla syften. I den teoretiska kodningen utvecklas för studien 
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relevanta kodfamiljer. Dessa kodfamiljer ligger till grund för upparbetningen av en teoretisk modell. 

Denna modell kan visa sig just som en modell eller som en teoretisk berättelse. Hela processen av 

kodning i grundad teori anser vi visar på den närhet till det insamlade materialet som vi vill 

eftersträva. Den visar även på det Thunberg och Forslund Frykedal (2009) benämner konstant 

jämförande analys och som de säger är en viktig princip inom den grundade teorin. Thunberg och 

Forslund Frykedal (2009) talar också om sensitivitet och objektivitet som en viktig princip. Sensitivitet 

innebär enligt dem känslighet för nyanser och för vad som antyds i det meningsbärande innehållet. 

Thunberg och Forslund Frykedal (2009) använder också begreppet teoretisk sensitivitet vilket innebär 

”[…]en förmåga att genom datainsamling finna relationer mellan olika kategorier och begrepp som du 

utvecklar, vilka leder fram till att du lyckas utveckla en teoretisk modell grundad i ditt datamaterial.” 

(s 56) Objektiviteten innebär att skapa distans till det insamlade materialet. Guvå och Hylander (2009) 

beskriver kodning och jämförande analys ”[...]som en seglats där forskaren kryssar mellan empiri och 

teori och därigenom långsamt flyttar fram sina positioner.” (s.11) 
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5 Tillvägagångssätt och genomförande  

Vi kommer i kapitlet att presentera vårt tillvägagångsätt i studien och på vilket sätt vi genomför den. 

Först presenterar vi den kvalitativa intervjun som ett forskarhantverk, därefter intervjuer i 

fokusgrupper eftersom vi väljer det som intervjuform. Vi redogör sedan för hur vi går tillväga när våra 

frågeställningar blir intervjufrågor. Till sist följer undersökningens genomförande där vi tar upp urval 

och etiska aspekter, liksom bearbetning och analys av intervjusvaren samt forskarens arbete med 

memos i den grundade teorin. 

5.1 Den kvalitativa intervjun – ett forskarhantverk  

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) kan den kvalitativa intervjun förstås som ett 

forskarhantverk. De talar om hantverksskicklighet. Hantverket ligger enligt Kvale och Brinkman 

(2009) i att det ”[…] inte bara bygger på personlig intuition eller uppfattningar om att allt är möjligt 

[…] [utan också] att man behärskar relevanta metoder och teorier, men det får inte bli en autonom 

fetisch i den vetenskapliga undersökningen […]. (s.100) Intervjun är en del av hela 

forskningsprocessen och det sker en validering genom hela processen. Validering säger de är att 

kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. De menar att i grundad teori finns det en föreställning om en 

inbyggd validitet. Med utgångspunkt i grundad teori kan vi förstå det som att det finns en 

kvalitetskontroll genom alla delar i kunskapsproduktionen (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Utifrån ett reliabilitets- och validitetsperspektiv är objektivitet centralt. Vi kommer här att lyfta fram 

objektivitet utifrån det vi uppfattar relevant för vår studie, dels det Kvale och Brinkman (2009) 

benämner frihet från bias, att intervjun inte är snedvriden och dels reflexiv objektivitet. I intervjuerna 

intar vi en mer lyssnade än frågande roll utifrån att intervjuerna sker i fokusgrupper. Det anser vi i 

någon mån bidrar till att vi inte ställer ledande frågor och att intervjuerna inte vinklas. Vi minimerar 

därmed även vår påverkan utifrån våra egna erfarenheter och bilder av det som studeras. Det ger oss 

anledning att lyfta fram reflexiv objektivitet vilket innebär att vara känslig inför sina fördomar. Att 

sträva efter objektivitet är föredömligt men vi kan samtidigt förstå att våra egna erfarenheter och bilder 

av elevdokumentation, elevinflytande och delaktighet i skolan, som vi studerar, påverkar vår objektiva 

blick. Den ökade känsligheten för våra egna erfarenheter och bilder skapar en strävan om reflexiv 

objektivitet. Samtidigt säger Martyn Denscombe (2009) i frågan om reflexivitet  

[v]i har ingen möjlighet att ställa oss utanför, för att på så vis nå en objektiv och neutral 

utsiktsplats där vi kan se sakerna ”som de verkligen är”. På sätt och vis kan vi bara beskriva dem 

”som vi ser dem”, vilket formas av vår kultur, inte deras. (Denscombe, 2009, s 99) 
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Vi identifierar dialogisk intersubjektivitet och kommunikativ validitet som verktyg i vårt 

forskarhantverk. Dialogisk intersubjektivitet säger Kvale och Brinkman (2009)  

[…]syftar på den enighet som uppnås genom rationellt samtal och ömsesidig kritik bland dem som 

identifierar och tolkar ett fenomen. Det kan ta sig uttryck i en kommunikativ validitet bland 

forskare eller mellan forskare och deras undersökningspersoner. (Kvale & Brinkman, 2009, s. 261) 

Vi menar att vi kan använda dessa verktyg både utifrån att vi är två som genomför undersökningen 

och utifrån våra roller i intervjuerna. I genomförandet ser vi dialogisk intersubjektivitet komma till 

uttryck i våra samtal, genom hela forskningsprocessen, som därmed skapar kommunikativ validitet. I 

fokusgruppsintervjuerna gestaltar det sig som samtal där det sker förhandling om mening mellan 

deltagarna och intervjuare. Vi finner att validiteten prövas i argumentation och tolkning av fenomen i 

syfte att skapa gemensam förståelse, i enlighet med Kvale och Brinkman (2009). 

 

När det gäller validitet av data säger Denscombe (2009) att en viktigt fråga att ställa är, om det är rätt 

sorts data för ämnet som samlats in och om den har uppmätts på ett korrekt sätt. När det gäller 

tillförlitligheten säger han att en lämplig fråga är om undersökningsmetoderna skulle ge samma 

resultat vid andra tillfällen, om allt annat också var lika. När Denscombe (2009) talar om 

generaliserbarhet säger han att det innebär att studiens resultat kan förklaras eller förekomma i snarlika 

situationer och inte enbart i den specifikt studerade. 

5.2 Kvalitativa intervjuer i fokusgrupper  

Vi har granskat olika alternativa undersökningsmetoder och vad som kan vara mest relevant utifrån 

vårt syfte med studien och våra frågeställningar. Vi ser att en kvalitativ undersökning är motiverad 

eftersom vi vill studera hur lärare använder elevdokumentation för att skapa elevinflytande och 

delaktighet. För att få en bild av detta anser vi det aktuellt med kvalitativa intervjuer. Denscombe 

(2009) säger att det kan vara lämpligt med intervjuer när ”[…]forskaren behöver få insikt i saker som 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter.”(s. 232) Kvale och Brinkman (2009) 

betonar när det gäller samtalet som forskning att 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna. (Kvale & Brinkman, 2009, s.17) 

Pål Repstad (2007) säger: 

Syftet med intervjuer är ju att få människor att prata om saker de tycker är viktiga, och det är detta 

forskaren är intresserad av att få reda på. När syftet är att få tag i aktörens egen uppfattning ska 

man vara försiktig med att avbryta. (Repstad, 2007, s. 98) 
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Enligt Kvale och Brinkman (2009) ger den kvalitativa forskningsintervjun utrymme för att 

omformulera, komma tillbaka till en fråga och ställa följdfrågor i intervjusituationen vilket vi ser kan 

ge en öppenhet i metoden och som vi anser relevant för vår studie, i syfte att synliggöra lärarnas syn 

på elevdokumentation och hur de använder den i arbetet med elevinflytande och delaktighet.  

 

Vi har valt fokusgruppsintervjuer som är en forskningsteknik där datainsamlingen sker genom samtal i 

fokusgruppen som består av fler än två deltagare. Ämnet bestäms av forskaren. Deltagarna i gruppen 

måste ha samma fokus och bidra till ett gemensamt samtal. Alla ska ges talutrymme och bör kunna ta 

talarrollen. Enligt Wibeck (2000) kan talaren rikta sig till alla i gruppen ” men tillfälligt kan en eller 

flera personer också göras till enskilda adressater .”( s.33) Valet av fokusgruppsmetoden är till fördel 

när man vill minska intervjuarens styrande roll och när det är av större intresse att få fram hur 

deltagarna, i en grupp tillsammans, tänker kring ett fenomen än intresset för varje enskild individs 

åsikt (Wibeck, 2000). Detta kan vi se är i linje med vårt syfte och våra frågeställningar. Peter 

Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2012) säger att ett syfte med 

fokusgrupper som intervjuform kan vara att ”[…]det skall komma igång ett samtal mellan deltagarna 

där de riktar olika frågor eller påståenden till varandra. Gruppen skapar i en ideal situation grogrund 

för fler impulser och reflektioner tack vare den inbördes dynamiken.” (s.319) 

 

Esaiasson et al. (2012) säger också att det är vanligt att man i en fokusgrupp hinner med färre teman 

än i en enskild samtalsintervju men att varje tema däremot ges möjlighet att breddas och som vi ser det 

fördjupas genom att flera olika synsätt lyfts fram i samtalen. Vi kan se att våra forskningsfrågor är så 

involverade i varandra att de kan skapa två teman, inflytande och delaktighet som vi kan se som ett 

tema och dokumentation som ett annat. Esaiasson et.al. (2012) säger samtidigt att när man ska 

använda fokusgrupper som metod bör man överväga vad man inte får genom denna metod. De säger 

att ”[r]esultaten ger inte möjlighet till att uttala sig generellt om grupper utan det handlar mer om att 

kartlägga förekomsten av olika förhållningssätt och öka förståelse för olika resonemang.”(s.320) 

 

Robert Merton (1987) är den som skapade begreppet fokusgrupp. Han visar i en artikel på hur 

deltagarna genom interaktion kan fördjupa och utarbeta gemensamma svar genom tidigare individuella 

svar. De kan även i fokusgrupper diskutera innehåll som baserar sig på tidigare individuella intervjuer 

där deltagarna ges möjlighet att genom associationskedjor och nya tankeled intensivare belysa 

innehållet (Merton, 1987). Denscombe (2009) säger att genom att forskaren kan följa resonemangen i 

gruppen visas inte bara vad deltagarna anser utan också varför. I vår studie ser vi att fokusgruppen kan 

bli dynamiska samtal med utgångspunkt i lärares olika förhållningssätt till och olika förståelse av våra 

teman. Samtalen kan även vara gynnsamma för nya tankeled och för idéer, utifrån våra frågor om 

elevdokumentationens olika användningsområden för att skapa elevers inflytande och delaktighet och 

vilka hinder och möjligheter lärare kan möta i det arbetet.  



25 

 

När vi kommer till frågan hur vi ska sätta samman fokusgrupperna tar vi utgångspunkt i det Esaiasson 

et al. (2012) säger om val av deltagare. De säger att ”[e]n tumregel är att deltagarna […] bör ha minst 

en viktig egenskap gemensam[…].” (s.322) Lärarna i vår studie har det gemensamt att de ska hantera 

såväl kunskapsuppdraget som demokratiuppdraget samt att ansvara för elevdokumentation. 

5.2.1 Från frågeställningar till intervjufrågor 

I vår studie, inspirerad av grundad teori, är fokusgruppsintervjun en lämplig form för insamling av 

data. Intervjumodellen som Kathy Charmaz (2006) redogör för är att ställa frågor som ger deltagarna 

möjligheter att själva beskriva och reflektera över sina erfarenheter på ett fördjupande sätt som sällan 

sker i vardagliga samtal. I rollen som intervjuare betonar Charmaz (2009) att det viktigaste är att 

lyssna, noggrant följa och observera vad som händer i samtalet t.ex. att man håller sig till ämnet samt 

att uppmuntra och bekräfta deltagarna att delta i samtalet. Det medför enligt Charmaz (2009) att 

deltagarna samtalar mer med varandra och är aktiva i intervjun. När vi gör våra val av frågeställningar 

utgår vi från principen att använda några få, breda och öppna frågor. Charmaz (2009) påpekar att det 

ibland kan räcka för en hel intervju om intervjuaren skjuter in klargörande frågor, kommenterar för att 

fördjupa förståelsen och bekräftar deltagrana på olika sätt. Utifrån våra forskningsfrågor konstruerar vi 

tre övergripande kärnfrågor, vad betyder elevers inflytande och delaktighet för dig, hur tänker du runt 

skolans krav på dokumentation och hur använder du dokumentationen i arbetet tillsammans med 

eleverna. Som ett stöd, att ha till hands, för att skapa struktur i intervjun konstruerar vi även en 

intervjuguide. De frågor vi formulerar i guiden har karaktären av öppna frågor som syftar till att 

utforska och fördjupa vår förståelse av deltagarnas erfarenheter och tankar om våra frågeställningar 

(bil.4). 

5.3 Undersökningens genomförande  

Undersökningens design bygger på att lärarna intervjuas i fokusgrupper. Innan vi startar 

fokusgruppsintervjuerna har vi telefon-, mail- och personlig kontakt med de lärare som ska delta och 

vi bestämmer datum, tid och plats för intervjuerna. Lärarna har tidigare fått information om att 

intervjuerna mera har en karaktär av samtal än intervju där de ges möjlighet att reflektera och 

diskutera. De har också fått information om att intervjuerna är frivilliga och att de kommer att spelas 

in. Vi väljer att dokumentera genom ljudupptagning. Vi ser liksom Repstad (2007) att det finns många 

fördelar med det. Han säger att en av fördelarna är att intervjuaren kan koncentrera sig på intervjun 

och inte behöver tänka på att anteckna samtidigt. 

 

Vi kommer att intervjua lärare i tre fokusgrupper. Varje grupp består av tre deltagare med minst en 

som undervisar i årskurs 3 eller 6. Detta utifrån att dokumentationskravet kan gestalta sig olika 

beroende på vilken årskurs läraren undervisar i. I årskurs 3 och 6 genomförs nationella prov och i 

årskurs 6 sätts betyg. Genom denna design vill vi skapa underlag för variation i samtalen och samtidigt 
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en likartad sammansättning grupperna emellan. Det finns också en variation i hur länge lärarna har 

arbetat som lärare. 

 

Våra svårigheter att hitta deltagare till fokusgrupperna bidrar till att vi inte gör någon pilotstudie. 

Istället provar vi vår intervjumall, intervjuteknik och tekniska utrustning i vår första intervju. Vi kan 

konstatera att vi kan använda intervjumallen så som vi tänkt och att den blir bra underlag för samtalen.  

Intervjun visar sig också mera som ett gemensamt reflekterande samtal. Det ges möjligheter till 

associationskedjor som Merton (1987) säger kan skapas i fokusgrupper och deltagarna kan liksom 

Esaiasson et al. (2012) säger riktar frågor och påståenden till varandra och genom det bidra till 

dynamik i samtalen. Deltagarna i två av grupperna är redan etablerade grupper, dvs. arbetslag. En av 

grupperna sätts samman med deltagare från två olika arbetslag. Vi tolkar alla tre gruppernas samtal 

som bekväma och att alla ges utrymme att uttala sig kring våra båda teman, elevdokumentation 

elevinflytande och delaktighet. Här är ett citat som visar på associationskedjor och dynamik i samtalet. 

–IUP tycker jag är mer elevnära och mer konkret och tydlig. De skriftliga omdömena känns mer 

svåra för eleven […](L 2:2) 

– Jo jag håller med dig, sen tycker jag ändå att det är mer det här att man planerar arbetsområden 

som är mer elevnära om man låter eleverna vara delaktiga i planeringen. […] (L 3:2) 

– Ja för mig är IUP tämligen värdelös i och med att jag jobbar med nya mål för varje arbetsområde 

[…] det kan jag inte göra en gång per termin[…] däremot har vi mål för lektionerna och vad vi ska 

göra och utvärderar det ofta, inte bara en gång per termin. Det [IUP] bli ett dött dokument. (L 1:2) 

5.3.1 Urval  

I vårt inledande arbete med att söka deltagare till våra fokusgrupper vänder vi oss till rektorer på 

skolor där lärare arbetar med elevinflytande och delaktighet som ett prioriterat område. Trots 

återkommande kontakter med aktuella rektorer får vi ingen återkoppling. Vår begränsade tid att följa 

upp kontakten med rektorerna bidrar till att vi inte finner arbetslag som arbetar med elevers inflytande 

och delaktighet som prioriterat område. Den period då vi söker deltagare sammanfaller med lärares 

pågående arbete med utvecklingssamtal och nationella prov. Detta begränsar våra möjligheter att hitta 

lärare som är beredda att bli intervjuade och som uppfattar sig har tid till detta.  

 

I vårt fortsatta arbete med att söka deltagare till våra fokusgruppsintervjuer ser vi att utifrån alla lärares 

kunskaps- och demokratiuppdrag samt krav på elevdokumentation kan vi vidga vårt fält och fråga 

flera. Vi framhåller att det är viktigt att medverkan sker utifrån nyfikenhet, engagemang och vilja att 

diskutera, resonera och reflektera kring lärares arbete med elevers dokumentation, inflytande och 

delaktighet. Här tar vi spontana kontakter med lärare och använder oss av det Esaiasson et al. (2012) 

benämner snöbollsurval. Det innebär att våra kontaktpersoner i sin tur frågar ett antal bekanta, i vårt 

fall andra lärarkollegor. Detta för att skapa bekväma samtalssituationer. I de spontana kontakterna når 
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vi nio lärare från två olika F-6 skolor, som är intresserade av att delta i vår undersökning och som 

bildar våra tre fokusgrupper. Lärarna i en av fokusgrupperna arbetar med elevledda utvecklingssamtal, 

vilket vi anser kan betyda ett förhöjt intresse för elevinflytande och delaktighet. 

 

När det gäller att söka deltagare till fokusgruppsintervjuer finns det både möjligheter och 

begränsningar vad det gäller intervjumetoden. En möjlighet kan enligt Alan Bryman (2011) vara när 

deltagarna är hämtade från redan etablerade grupper och samtalen därmed kan bli naturliga och 

”[…]deltagarna kan diskutera i situationer som är vardagliga för dem.”(s 462) För oss blir det aktuellt 

med lärare som redan har en skolvardag tillsammans. Enligt Bryman (2011) finns det samtidigt en risk 

i den grupp där deltagarna känner varandra. Det kan innebära att ”det för givettagna” inte uttalas 

tydligt nog och att redan etablerade samspelsmönster och statusskillnader kan påverka samtalet. 

 

Med vår inspiration i den grundade teorin finner vi det vara av betydelse att lyfta fram det Denscombe 

(2009) ger en bild av i förhållande till urval och grundad teori. Han jämför forskningsprocessen utifrån 

grundad teori som att följa ett upptäcktsspår, ungefär som en detektiv som hittar en ledtråd. Han säger   

”[v]arje ny fas av undersökningen reflekterar vad som hitintills har upptäckts, med nya 

infallsvinklar och vägar att utforska. Enligt grundad teori är det alltså varken möjligt eller önskvärt 

att identifiera exakt vad eller vilka som ska ingå i urvalet innan undersökningen påbörjas.”(s.127) 

Detta är det samma som Thunberg och Forslund Frykedal (2009) benämner teoretiskt urval och 

som de säger är centralt i grundad teori. Det teoretiska urvalet innebär att datainsamling och 

analys pågår som parallella processer. I vår studie blir det att förhålla oss kritiska till detta 

eftersom vi endast kommer att intervjua lärare, dvs. vi använder en metod och får ett insamlat 

material. 

5.3.2 Etiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) och god forskningssed ska forskare vara sanningsenliga. De ska 

medvetet granska och redovisa sina studiers utgångspunkter, metoder och resultat. Forskning ska 

genomsyras av öppenhet och god ordning samt genomföras utan att någon lider skada genom att delta. 

Tidigare forskning ska också enligt god forskningssed bedömas och skildras rättvist.  

 

I vår studies första kontakt med lärarna informerar vi om syftet med den och värdet av att få intervjua 

dem. Vi informerar också om att intervjuerna ska ske i fokusgrupper och att det kan liknas mera vid 

samtal än intervju. Vi talar även om att det är frivilligt att delta och att det är möjligt att avbryta 

deltagandet om de vill det. Liksom att vi dokumenterar genom ljudupptagning för att underlätta vårt 

analysarbete. Samtidigt talar vi om att vi garanterar dem deras anonymitet, att det insamlade materialet 

hanteras konfidentiellt dvs. obehöriga inte får tillträde till det och att det efter uppsatsens godkännande 
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förstörs. Efter vår information får vi informerat samtycke av samtliga deltagande, vilket Denscombe 

(2009) säger innebär att deltagarna ”[…]måste ha tillräcklig information om forskningen för att kunna 

göra en förnuftig bedömning av om de vill delta eller inte.”(s. 197)  

5.4 Bearbetning och analys av intervjusvaren  

Vi inleder bearbetningen med att överföra ljudupptagningen till skriftlig text. Samtliga intervjuer är 

transkriberade i sin helhet. Vårt syfte är att fånga in hela innehållet. Vi har gått tillväga på så sätt att vi 

har markerat pauser, instämmanden i form av hummanden och skratt. Dessa markeringar gör vi för att 

lyfta fram interaktionen, deltagarna emellan och eftersom de går att göra efter intervjuerna med hjälp 

av det inspelade materialet. Information i form av miner och tysta bekräftelser i form av nickningar på 

huvudet återger vi inte eftersom vi i intervjusituationerna anser det vara av större vikt att 

uppmärksamma innehållet.  Inte heller betoningar i intonationen. Betoningarna är möjliga att markera i 

efterhand men här gör vi ändå en avgränsning för att göra transkriberingsarbetet hanterbart. I de citat 

vi väljer att återge är texten omformad från talspråk till formellt skriftspråk som vi utgår från ökar 

läsvänligheten.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) påverkas intervjumaterialet, sett ur ett reliabilitets- och 

validitetsperspektiv, redan i den inledande transkriberingsprocessen genom den tolkning som sker i 

utskriften av en intervju. Utskrifter är konstruktioner som skapas av den som transkriberar. Vi är två 

som genomför denna studie och skulle också kunna transkribera båda två. Kvale och Brinkman (2009) 

menar att ”[o]m det är flera som ska skriva ut, bör man se till att de använder samma förfaringssätt. 

Annars blir det svårt att göra språkliga jämförelser mellan intervjuerna.” (s.197) De menar att ur ett 

reliabilitetsperspektiv kan mycket väl två personer oberoende av varandra transkribera och därefter 

jämföra vad som skiljer sig åt och genom det öka reliabiliteten. Kvale och Brinkman (2009) betonar 

när det gäller validitet, att om två personer gör utskrifterna var för sig så är inte den ena utskriften mer 

valid än den andra. De säger att ”[i]ngendera utskriften är mer objektiv än den andra; de är snarare 

olika skrivna konstruktioner utifrån samma muntliga förlaga.” (s. 202) För att använda ett och samma 

förfaringssätt väljer vi att en av oss gör samtliga utskrifter. Det bidrar också till att arbetet med att 

transkribera inte ska bli alltför omfattande dvs. vi gör inte dubbla utskrifter. Kvale och Brinkmann 

(2009) säger att grundregeln vid utskrifter av intervjuer är att tydligt beskriva hur utskrifterna är 

gjorda, vilket vi anser att vi gör här.  

 

När vi läser litteratur om grundad teori så konstaterar vi att forskare benämner kodningsprocessens 

olika steg eller faser till viss del på olika sätt. De lägger också delvis olika innebörd i dem (Charmaz, 

2006; Glaser & Strauss, 1967; Thornberg och Forslund Frykedals, 2009). Vi följer Thornberg och 

Forslund Frykedals (2009) analysprocess som de säger huvudsakligen är inspirerad av Glaser och 

Strauss men även till viss del av Charmaz. 
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Efter vi transkriberat vårt insamlade material läser vi igenom det, var för sig, i strävan att skapa varsin 

egen helhetsbild av innehållet. Här är det av vikt att inta ett kritiskt förhållningssätt till våra 

helhetsbilder, utifrån att bilderna är skapade genom lärarnas utsagor och vår transkribering dvs. 

bilderna bygger redan här på två tolkningsled innan de analyseras och kodas.  

 

Den första inläsningen av materialet är en första kodning som enligt Thornberg och Forslund 

Frykedals (2009) benämns substantiv kodning. Den innehåller två steg, först öppen kodning och 

därefter selektiv kodning. I den öppna kodningen läser vi texten ord för ord och ställer öppna frågor så 

att vi få fram betydelsebärande enheter. För att tydliggöra analysprocessen följer ett exempel här 

nedan. Exemplet går att följa genom båda stegen med hjälp av våra fyra tabeller.  

Tabell 1. Steg 1 Öppen kodning 

Frågor: Vad är det som händer? Hur använder lärarna elevdokumenten? 

Koder Transkription av ljudinspelade intervjuer 

 

Lärare kika på IUP. 

Lärare och elev pratar under utvecklingssamtalet. 

Lärare väljer. 

Lärare och elev pratar. 

Elev tycker till. 

Lärare och elev diskuterar. 

Lärare konkretiserar. 

Lärare: IUP är utifrån de skriftliga omdömena. 

Jag brukar kika på vad de behöver jobba med och 

sedan kan vi prata lite under utvecklingssamtalet 

men det är jag som väljer oftast och så pratar vi 

om det i efterhand så får de tycka till och sådär 

om det är något de känner det där skulle jag vilja 

ytterligare och det där vet jag inte, så kan vi 

diskutera det och sen har jag blivit väldigt 

konkret tycker jag i alla fall, vad de ska göra för 

att klara de här målen. 

 

Därefter jämför vi de öppna koderna med varandra för att få syn på likheter och skillnader. Då blir det 

synligt vilka koder som hör ihop. Koder som därefter leder till underkategorier och kategorier. Glaser 

och Stauss, (1967) menar att den jämförande analysen bör betraktas som en pågående 

utvecklingsprocess i grundad teori och inte som en perfekt produkt.  

 

Här blir det också av betydelse att vi förhåller oss kritiskt till de termer vi använder då vi kategoriserar 

eftersom de inte är lärarnas egna begrepp. I den grundade teorins idé, att utgå från det insamlade 

materialet istället för en teori och i den strävan befinna sig nära och vara väl grundad i de data som 

samlas in förstår vi att vi ändå redan här har passerat flera tolkningsled i vår forskningsprocess. 
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Tabell 2 Steg 1 Öppna koder jämförs med varandra  

Frågor: Vilka koder hör ihop? Hur hör de ihop? 

Koder Underkategorier Kategorier 

Lärare kikar på IUP lärarförbereda lärarstrukturera 

Lärare och elev pratar under 

utvecklingssamtalet 

lärarelevpratar dokumentkommunicera 

Lärare väljer lärarvälja lärarstrukturera 

Lärare och elev pratar lärarelevpratar dokumentkommunicera 

Elev tycker till elevprata elevkommunicera 

Lärare och elev diskuterar lärarelevdiskutera dokumentkommunicera 

Lärare konkretiserar. lärarkonkretisera lärarförtydliga 

I följande tabell vill vi visa på vilket sätt vi sorterar in underkategorierna I olika kategorier med 

utgångspunkt i syftet med dem. 

Tabell 3. Underkategorier och kategorier utifrån syfte 

Underkategorier Syftet med aktiviteten Kategorier 

lärarförbereda 

lärarvälja 

Att läraren är aktör och för -

bereder och underlättar elevens 

arbete med IUP, att läraren 

skapar struktur och innehåll som 

är begripligt för eleven och i 

linje med läroplansmålen. 

lärarstukturera 

lärarelevprata 

lärarelevdiskutera 

Att läraren som aktör 

kommunicerar 

dokumentinnehållet tillsammans 

med eleven som därmed kan 

göras delaktig. 

dokumentkommunicera 

lärarkonkretisera Läraren som aktör förtydligar 

läroplansmålen och gör dem 

konkreta och begripliga för 

eleven. 

lärarförtydliga 

elevprata  Eleven är aktör och 

kommunicerar 

dokumentinnehållet. 

elevkommunicera  

 

Därefter gör vi en selektiv kodning. Vi urskiljer de väsentliga kategorierna från de mer oväsentliga, 

vilket leder till att de kan sorteras bort eller in under mer centrala kategorier. I tabellen nedan har vi 

placerat underkategorin lärarkonkretisera under kategorin lärarstrukturera.  

 

I vårt inledande analysarbete ingick lärarkonkretisera under kategorin lärarförtydliga. Underkategorin 

elevprata som ingått i kategorin elevkommunicera har vi nu placerat under kategorin 

dokumentkommunicera. I den här delen av analysprocessen, i den selektiva kodningen synliggörs 

utifrån vårt exempel även kärnkategorierna lärandestödja och dokumentsamverka.  
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Tabell 4. Steg 2 Selektiv kodning  

Underkategorier Kategorier Kärnkategorier 

lärarförbereda 

lärarvälja 

lärarkonkretisera 

lärarstrukturera lärandestödja 

 

lärarelevprata 

lärarelevdiskutera 

elevprata 

dokumentkommunicera dokumentsamverka 

5.4.1 Memos- ett redskap i forskarhantverket 

Enligt Charmaz (2006) är det av vikt att skriva memos, ”minnesanteckningar”. Hon säger att memos 

blir en central del i analysprocessen eftersom de uppmanar till att analysera både data och koder tidigt 

i processen. Memos är viktiga för att följa upp idéer eller frågor, för att återvända till, skapa distans 

och upptäcka luckor (Charmaz, 2006; Thunberg & Forslund Frykedal, 2009). Även Glaser och Strauss 

(1967) lyfter fram memos som betydelsefullt i den jämförande analysen. De talar om memos som 

ljudinspelningar. De talar samtidigt om ojämn tidsåtgång i analysprocessen, att det i delar av 

materialet kanske inte behövs så lång tid för att förstå koder och kategorier och att det i andra delar 

kan ta desto längre tid för att analysera och tolka. Orsaker till att det tar tid kan enligt Glaser och 

Strauss (1967) bero på relevans i materialet, kategorimättnad eller uppkomst av nya kategorier. Glaser 

och Strauss (1967) råder då till att stanna upp och ”[…] stop coding and record a memo on your ideas 

”(s.107). De säger 

[…]this rule is designed to tap the initial freshness of the analyst’s theoretical notions and to 

relieve the conflict in his thoughts. In doing so the analyst should take as much time as necessary 

to reflect and carry his thinking to its most logical conclusions. (s. 107)  

Vi har parallellt med vårt analysarbete skrivit memos dvs. analytiska anteckningar och teoretiska 

utkast. Vi har framför allt skrivit då vi har haft svårt att sortera öppna koder dvs. vilka koder som hör 

ihop och varför de gör det. Vi har också skrivit memos när vi har sorterat underkategorier i olika 

kategorier och då vi funnit det problematiskt att placera in dem eftersom att de kan befinna sig i en 

annan kategori eller i flera. Vi har ytterligare memos från vår analys av kategorier och kärnkategorier. 

I den delen av processen har skrifterna huvudsakligen använts för att fördjupa förståelsen för 

kärnkategoriernas begrepp och innebörd. 
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Tabell 5 Exempel på memos  

 

Datum: 140428 

I materialet:  

-”Jag presenterade materialet och går igenom det med eleverna.” 

Underkategorin lärarpresentera kan tolkas både som att kommunicera>kategorin 

dokumentkommunicera och som att strukturera>kategorin lärarstrukturera. Jämför med de andra 

underkategorierna i vardera kategorin för att kunna placera den. 

Att notera:  

I det ena samtalet med lärare som arbetar med elevinflytande, delaktighet och elevledda 

utvecklingssamtal: 13 st. koder med betoning på elevaktiviteter innan första läraraktiviteten blir 

synlig i data. I ett annat samtal betonar de 9 första läraraktiviteterna bedömning och kommunikation. 

Vad är det som gör denna skillnad? 

Vi skapar underkategorier: 

Bedömning >lärarfeedbacka och kommunikation >lärarelevprata.  

Koderna betygprata och dokumentprata> kategorin lärarelevprata 
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6 Elevdokumentation, elevinflytande och 

delaktighet ur ett lärarperspektiv 

Här redogör vi för vårt resultat, utifrån den bearbetning och analys som presenterades i det förra 

kapitlet. Vi kommer att presentera utifrån kategorier i materialet och faktorer som främjar eller hindrar 

i dem. Vidare sammanfattar vi kategorierna och redogör för vår teoretiska modell. När vi redovisar 

studiens resultat kommer det att genomgående ske utifrån från lärarnas utsagor och deras språk och 

som vi där efter tolkar och översätter till den grundade teorins språk. Citaten är ett sätt att vara ”nära” 

lärarnas språk och deras beskrivningar av hur de använder elevdokumentation och samtidigt skapar 

elevinflytande och delaktighet.  

 

Utifrån vår fråga om hur lärare använder elevdokumentation nämner de i våra samtal olika slags 

dokumentation. En lärare frågar oss ”[n]är ni säger dokumentation är det, det som man dokumenterar 

vad barnen kan eller är det, det där med tjänsteanteckningar?”. Då svarar en annan lärare ”Någon slags 

positiv dokumentation, utvecklingsdokumentation?”. I våra lärarsamtal lyfter lärarana fram, dels 

dokumentation vars främsta syfte är att stödja elevers lärande, dels dokumentation vars huvudsakliga 

syfte är att beskriva inträffade händelser som t.ex. tillbud, kränkningar eller värna elever som riskerar 

att fara illa. Den sistnämnda dokumentationsformen uppfattas av lärare i våra samtal som någon form 

av negativ dokumentation. Lärarna betonar att den ”[…]tar stor plats och mycket tid”. De talar i ett av 

våra samtal också om denna dokumentation som nödvändig eftersom den måste skrivas och att den har 

en rättslig tyngd. I ett annat samtal benämner en lärare denna dokumentation som ”hemlig” och att den 

därför inte är användbar tillsammans med eleverna. 

 

I redovisningen kommer elevdokumentation vara detsamma som betyg och betygskriterier, 

kunskapskrav, IUP, nationella prov, skriftliga omdömen, lokala pedagogiska planeringar (LPP) och 

elevers egen produktion som exempelvis i deras portföljer. Vi identifierar, utifrån vårt resultat, att 

betygskriterier, kunskapskrav och LPP är centrala dokument för lärarna när det gäller att skapa 

elevinflytande och delaktighet. Däremot betraktar vi inte dem som elevernas egen dokumentation.  

 

Nedanstående tabell (6) visar en översikt över den selektiva kodning som vi gjort av hela vårt 

insamlade material. I tabellen redovisas de underkategorier som vi sorterat in i kategorier och därefter 

i kärnkategorier. 
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Tabell 6 Steg 2 Selektiv kodning av hela vårt material  

Underkategorier Kategorier Kärnkategorier 

lärarförbereda, -välja, 

-konkretisera, -kontrollera,  

-visa, -planera, -styra,  

-utmana, -bedöma, -skriva,  

-filma, -dokumentera, -titta,-

spara/samla,-kommentera/ 

feedbacka, språköversätta, 

lärarstrukturera 

lärarmålsträva 

 

lärandestödja 

Lärarelevprata, -diskutera, 

klassprata/-samtala, elevprata/-

samtala, -instruera 

överenskomma, överensarbete, 

lärarinformera, -förklara,  

-presentera, -berätta 

dokumentkommunicera 

lärarelevstrukturera 

dokumentsamverka 

klasskriva, -jobba, -titta, -läsa, 

elevtitta, -jobba/arbeta  

-planera, -redovisa 

-visa, -välja/önska 

-öva/ träna, -skriva 

-förbereda, -filma, -utveckla, -

utvärdera, -påverka, -samla, -

bedöma, -omarbeta,  

-jämföra, -ansvara,  IUP-kunna, 

lärarspråköverta, klassjämföra, 

kamratbedöma, dokumentsamla 

elevhantverka 

elevmålssträva 

elevlära 

 

 

Syftet med vår undersökning är att studera hur lärare använder elevdokumentation i arbetet med 

elevers inflytande och delaktighet och vilka främjande och hindrande faktorer de lyfter fram i det 

arbetet. Genom vår analys har det vuxit fram kärnkategorierna lärandestödja, dokumentsamverka och 

elevlära. Vi kommer att med stöd av dessa gestalta lärares arbete med elevdokumentation för att skapa 

elevinflytande och delaktighet. Vi kommer beskriva kärnkategorierna och samtidigt belysa faktorer 

som kan verka främjande och hindrande i lärares arbete med elevdokumentation kopplat till att skapa 

elevinflytande och delaktighet.  

 

I våra citat visar sig lärarna som lärare 1 (L1), lärare 2 (L2) och lärare 3 (L3). Vi betecknar 

fokusgrupperna 1, 2 och 3, vilket visas så här i utdragen (L 1:1), (L 2:1), (L 3:1), (L 1:2), (L 2:2), (L 

3:2), (L 1:3), (L 2:3) och (L 3:3). Intervjuarna visar sig som intervjuare 1(I 1) och intervjuare 2 (I 2). 

6.1 Lärandestödja- främjande faktorer 

I kärnkategorin lärandestödja finns kategorierna lärarstrukturera och lärarmålsträva. I lärarens arbete 

med att strukturera befinner sig aktiviteter som att förbereda, konkretisera och översätta språket i t.ex. 

en lokal pedagogisk planering (LPP) så att det blir mer elevnära och begripligt för eleverna. Det 

följande citatet inleds med ett svar på en fråga om lärarna skriver LPP. 
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Kring de större områdena, absolut men inte inför varje lektion (L 3:3).    

Innan har jag gjort det och förklarat målen för eleven. Jag tycker att det har varit ganska viktigt 

och att försöka ta ner det på deras nivå. Det är svårt för dem att förstå en del ord och sådär men jag 

tycker ändå att det är viktigt att göra det inför varje tema[…] kanske de inte riktigt förstår men då 

gör man det igen nästa gång och nästa gång (L1:3).  

Denna begriplighet som gestaltar sig i det lärandestödjande arbetet tolkar vi som en faktor som kan 

skapa elevinflytande och delaktighet. Vi tolkar det som ett pågående arbete, en process för att öka 

elevernas möjlighet att förstå dokumentet. Lärarna talar inte om detta arbete i termer av att skapa 

elevernas inflytande och delaktighet men vi tolkar det som förutsättningar för att skapa det. 

Nästa citat visar på vilket sätt en lärare i en årskurs ett kan stödja eleverna, göra skolans mål begripliga 

och därmed skapa förutsättningar för elevinflytande och delaktighet. Det här citatet är ett utdrag ur ett 

samtal kring att spara elevdokumentation, skriftliga omdömen och LPP.  

-Ja vi sparar våra omdömen digitalt men det är ju ett fackspråk så det blir inte tillgängligt för 

eleverna, det är liksom inte översatt till elevspråk. Det står ju bara läroplansmålen. Dokumentation 

för [eleverna] t.ex. en LPP med tydliga mål [och samtal som] –Ok, du gjorde den här uppgiften 

och det gick så här, bra eller dåligt. Det är då jag tycker att det blir ett levande dokument och 

förståligt för eleven. Det är ju ett sätt att montera ner det här fikonspråket till ett elevspråk (L1:2). 

Återkommande i våra samtal med lärarna är att språket i dokumenten kräver förklaringar för att det 

ska bli begripligt för eleverna. Vi tolkar förklaringarna som centralt i kärnkategorin lärandestödja och 

urskiljer det också vara av betydelse för att kunna skapa elevinflytande och delaktighet i arbetet med 

elevdokumentation. Lärarens arbete med att stödja eleverna i strävan att nå målen visar sig i att 

dokumentera, utmana, att kommentera och ge feedback samt att bedöma. Följande citat visar på hur 

eleverna kan utmanas i sitt arbete med att nå målen i idrott. 

-I deras omdömen ger jag ju också förslag på vad de kan börja satsa på utifrån vilka kunskapskrav 

de har uppnått, de olika nivåerna […] -Om du satsar på att utveckla din förmåga att röra dig till 

musik så når du kanske nästa kunskapsnivå på det kunskapskravet (L 3:1). 

Följande citat från en av lärarna i våra samtal, visar på lärarfeedback i historia. Det blir också synligt 

lärares stödjande arbete med att göra språket i kunskapskraven, värdeord som t.ex. grundläggande, 

enkla, till viss del, relativt väl och välutvecklade, i dokumenten begripliga. 

Hur jobbar ni när ni presenterar begreppen eftersom de använder de här orden? (I 1) 

-Ja, men det var ju när vi började med omdömen i 4:an och 5:an. Där har vi använt värdeorden från 

kunskapskraven när vi skrev omdömen och ibland har vi skrivit eller skriver med fet stil och då 

blir det markerat för dem och de har ju sett när vi skriver värdeorden i LPP med fet stil och när vi 

skriver kommentarer till ett arbete. Sista var i historia för min del där jag skrev en kommentar. -Du 

har utvecklat den här förmågan och du har verkligen visat det här…och sen när jag har lämnat 

tillbaka så frågar jag – Hur tycker ni vi ska göra med just den här feedbacken på det arbete ni fått? 

Då sa de -Vi kan bearbeta texten utifrån dina kommentarer. Det är det man vill […] jag vill(L 1:1). 
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I lärarnas stödjande arbete med syfte att eleverna ska nå målen, framträder lärarnas arbete med att göra 

språket begripligt och att bedöma. Här ser vi det genom att lärarna lyfter fram arbetet med att ge 

eleverna feedback. I vår förståelse av att ge feedback i en pågående bedömningsprocess tolkar vi det 

som främjande för att skapa inflytande och delaktighet för eleverna. 

6.2 Dokumentsamverka- främjande faktorer 

I denna kärnkategori finns kategorierna dokumentkommunicera och lärarelevstrukturera. Dessa båda 

har utgångspunkt i att lärare/elev eller elev/elev kommunicerar med varandra. I kommunikationen 

återfinns aktiviteter där lärare och en elev samtalar, där läraren samtalar med hela klassen eller där 

eleverna samtalar med varandra. I dokumentsamverkan ingår att läraren instruerar, informerar, 

förklarar, presenterar eller berättar med koppling till elevdokumentationen. Det ingår även aktiviteter 

där lärare och elev eller klass gör överenskommelser, samtalar eller diskuterar. I följande citat görs 

synligt hur läraren kommunicerar med klassen utifrån en arbetsgång i svenska.  

De blir delaktiga när vi diskuterar och att arbeta på det här sättet. –Det här kommer ni att klara. 

Först kommer vi att skriva en argumenterande text tillsammans, sedan träna muntligt i grupp och 

en och en. Ni kommer att skriva en argumenterande text två och två, sedan skriver ni en och en    

(L 3:3). 

I det följande citatet syns när lärare och elever kommer överens om hur de ska arbeta med de nationella 

proven efter bedömningen av dem. 

Jag var i valet och kvalet hur jag skulle göra med proven -Ska man visa dem eller ska man ta ut 

dem en och en[…]Det kan ju ta flera dagar genom att sitta och diskutera med alla. Så jag frågade 

klassen hur vi skulle göra och så kom vi överens om att vi lägger ut proven och så får de sitta på 

sin egen plats och titta igenom proven ca 5-10 minuter och därefter diskuterade vi […] vad vi 

behövde arbeta vidare med och vad som är viktigt (L 2:1). 

Utifrån den kommunikation som träder fram i de båda ovanstående citaten anser vi visar på främjande 

faktorer för att skapa elevinflytande och delaktighet. I det första citatet tolkar vi kommunikationens 

främsta syfte som att skapa gemensam förståelse i arbetsuppgiften. Kommunikationen i det andra 

citatet tolkar vi som elevinflytande och delaktighet utifrån att göra gemensamma överenskommelser. 

Där finner vi att eleverna kan ges möjlighet till att ha insyn, bli tagna på allvar, lyssnade till samt att de 

vill ta ansvar, vilket vi framhåller som förutsättningar för elevinflytande och delaktighet. 

 

Vi vill i ett tredje citat även visa dokumentsamverkan kring skriftliga omdömen och betyg. 

Dokumentationssamverkan är berättad utifrån ett utvecklingssamtal där läraren presenterar de 

skriftliga omdömena och då eleven har fått sitt första betyg i årskurs sex. Vi tolkar situationen utifrån 

lärarnas utsagor, som att lärare och elev samverkar kring elevdokumentationen och därför placerar vi 

den i kärnkategorin dokumentsamverka. Citatet visar samtidigt närheten till kärnkategorin elevlära och 
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elevens strävan att nå målen. Skillnaden är att det är läraren som är huvudaktör och presenterar 

elevdokumentet och inte eleven som är aktiv. 

-Hur uppfattade du […] hade de koll på varför de fick de betyg som de fick? (I:2) 

-Det fick de nog helt klart för sig när vi hade samtal. Betygen var hemskickade till jul och sedan 

hade vi ett samtal ganska snabbt i januari, ett utvecklingssamtal då vi visade utifrån de skriftliga 

omdömena hur de låg till. –Vad var det som gjorde att de fick ett F? – Vad var det som saknas? 

[…] -Du ser att du är på gång och du är jättenära, det är egentligen bara ett krav som du inte klarar 

just nu men som du är väldigt nära […]Jag upplevde samtalen som väldigt bra och jag som har 

varit motståndare till betyg. Jag tycker att jag har varit tydlig på samtal och om hur man ligger till, 

till både föräldrar och för att eleven ska förstå, men det här var så tydligt det bara kan bli. Jag har 

faktiskt bara positivt att säga! (L 2:3)   

I den här situationen kan vi se lärarens förändrade förståelse av betygens roll och hur mycket tydligare 

det blir när läraren begripliggör för eleven hur han eller hon ”ligger till” i förhållande till 

betygskriterierna. Vi tolkar det som att denna tydlighet i lärarens dokumentkommunikation kan öka 

elevinflytandet och delaktigheten i elevens bedömningsprocess. 

6.3 Elevlära – främjande faktorer 

I den här kärnkategorin görs, utifrån lärarnas utsagor och våra tolkningar, elevernas aktiviteter synliga 

som deras hantverk och deras strävan att nå skolans mål. Hantverket kan vara t.ex. att skriva, läsa, 

planera, välja och redovisa. Aktiviteter som vi kan se kopplat till elevers strävan att nå målen kan vara 

t.ex. att utveckla, utvärdera, ansvara och bedöma. Vi har valt citat ur vårt analyserade material som 

visar på både hantverket och målsträvan. I det första citatet syns så som vi tolkar det både hantverket 

och elevens jämförande arbete, vilket vi ser som en aktivitet i strävan att nå målen. I vår tolkning 

identifierar vi det som en ökad medvetenhet hos eleven som går i årskurs 3, när det gäller den egna 

lärandeprocessen. 

Jag tycker att skrivandet och läsandet på något sätt som är den utveckling som är lättast att 

dokumentera[…] vi har sparat och de tycker det är jättekul nu i trean att sitta och bläddra tillbaka 

och se vad de gjorde i förskoleklassen[…] och i ettan. De sitter och skrattar lite åt sig själva och 

det här att de verkligen ser att:–Oj vad jag  har lärt mig. Det är de inte riktigt medvetna om utan i 

den här åldern så tror de ju att de har kunnat ungefär samma sak hela tiden (L 3:2). 

I det andra citatet i en årskurs sex blir elevens arbete med att uppfylla kunskapskraven synligt. Citatet 

hänger samman med samtal kring arbete med olika texter i svenska. 

[…]ge olika textalternativ och kunskapsnivåer utifrån E C A [betygsnivåerna] och som eleverna 

får titta på och [fundera kring] vilken nivå är vilken? -Vad tror ni den texten uppfyller för 

kunskapskrav? Sedan kan de gå tillbaka och titta på sin egen text. –Ok jag behöver nog utveckla 

det. Så de kan liksom gå tillbaka till sig själva och utveckla därifrån (L 2:1). 
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I elevernas arbete med kunskapskraven tillsammans med klassen tolkar vi det som möjligt att göra 

kraven begripliga och därmed kunna skapa elevinflytande och delaktighet. Avslutningsvis ett citat som 

visar kärnkategorin elevlära, eleven väljer mål i sin IUP och instruerar sin lärare på vilket sätt läraren 

kan stödja. 

– [V]åra är så tränade på att det finns olika frågor när det gäller IUP-mallen, vad ska skolan göra, 

vad ska jag göra, vad ska mamma och pappa bidra med. De är så tränade med sina 

utvecklingssamtal som de leder själva så de väljer sina mål och så säger de –Nu ska jag berätta för 

dig hur du ska stötta mig [till läraren]. –Jag vill att du gör det här för att jag ska klara mina mål. Då 

blir IUP dokumentet också levande (L 1:1). 

Elevens arbete med IUP så som det gestaltas i ovanstående citat tolkar vi som ett arbete där eleven har 

både inflytande över och är delaktig i sitt lärande. Vi tolkar det som ett aktivt, medvetet och 

meningsfullt arbete, där eleven är den som ”tar kommandot” och instruerar sin lärare på vilket sätt 

läraren kan stödja. 

 

En lärare synliggör IUP-dokumentet som lättillgängligt för eleven och det tolkar vi som en främjande 

faktor för elevens inflytande och delaktighet. Dokumentet finns i elevens portfölj och eleven vet var 

den finns.  

-Har du bestämt att du ska jobba med målen? Vad står det i din IUP? [Läraren uttalar elevens 

svar som ]– Ja jag ska gå och titta.] – Ja barnen har ju tillgång till sina IUP [ i sina] 

portfoliopärmar och de vet var de ska titta (L 1:1). 

Utifrån våra kärnkategorier ser vi faktorer som kan göra elevinflytande och delaktighet möjligt. 

Faktorer som främjar detta är att göra språket i elevdokumentationen begripligt och att samtala om 

innehållet i dokumenten. Vi ser också att genom att läraren dokumenterar ges han eller hon möjlighet 

till att lärandestödja genom att t.ex. ge feedback och ha underlag för bedömning. En lärare säger att 

”[…]man dokumenterar för sig själv för att kunna bedöma och sätta betyg så man vet vad eleverna har 

gjort och vad de kan[…]” En annan lärare talar om dokumentationen mera utifrån att ge feedback. 

-Just den dokumentation som man har runt eleverna som inte är hemlig är ju IUP och deras 

omdömen […] det jag skriver om dem annars försöker jag ge feedback på. Jag försöker inte hålla 

det hemligt […] fast vi märkte ju det att de var så otroligt nervösa för betygen i höstas, deras 

första. -Jag har ingen aning. [Läraren uttalar elevens svar som ] –Jo men det har du ju egentligen. – 

Vad har vi pratat om? Då lugnar de ner sig lite (L 2:1). 

I diskussioner och samtal som förs mellan lärare och elev eller elev och elev tolkar vi det som möjligt 

att eleven kan ha inflytande och vara delaktig. Likadant i överenskommelser som sker mellan dem. I 

det elevlärande hantverkandet förstår vi att eleverna deltar, liksom i strävan att nå målen. Däremot kan 

vi inte tolka om de upplever inflytande eller delaktighet.  
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6.4 Lärandestödja - hindrande faktorer  

Samtidigt som vi ser de främjande faktorerna menar vi att i deras motsats finns de hindrande 

faktorerna. Dessa faktorer kommer vi nu genom citat ur vårt insamlade material att belysa. De 

hindrande faktorerna synliggörs genom lärarnas röster och vår tolkning.  

 

Hindrande faktorer finns i att det är obegripligt eller svårtillgängligt språk i dokumenten, att lärarna 

upplever att det är mycket dokumentation och tidsbrist. I lärarsamtalen gör sig tidsbristen synlig i 

såväl att dokumentera som att föra enskilda samtal med elever. Citatet är hämtat ur samtal om 

elevdokument som innehåller mycket text och som är svår att förstå. Det är kopplat till arbete 

tillsammans med elever i årskurs ett.  

-Det måste liksom bli mera tillgängligt[…] för en person som inte kan läsa så måste det finnas 

någon form av dokumentation som säger glad gubbe eller ledsen gubbe och liksom så här går det 

för dig nu (L 1:2). 

I våra samtal med lärarna gör de synligt att dokumentation kan betraktas både som positivt och 

negativt. En lärare uttrycker det ”[…] tjänsteanteckningar och sånt […] är man ju tvungen att göra och 

att vara noggrann. Tiden går åt till det i ganska hög grad istället för den positiva 

omdömesutvecklingen.” En annan lärare säger: 

– Det var en stor chock hur mycket som skulle dokumenteras. Omdömena tog ju musten ur en när 

de skulle skrivas och hur skulle man skriva? […] Det var tufft då men samtidigt så ser jag ju att 

man lär sig med tiden hur dokumentationen kan användas (L 2:1). 

I det här materialet identifierar vi att lärarna gör synligt dokumentationskrav och att det blir deras 

uppgift att hantera. I ovanstående citat visar det sig, bli hanterbart genom att läraren med tiden lär sig 

hur dokumentationen kan användas. Om läraren inte anser sig kunna hantera dokumentationskravet 

och se tänkbara användningsområden tolkar vi det som att det kan utgöra en hindrande faktor för 

elevers inflytande och delaktighet. Fortsättningen i vårt intervjumaterial visar att läraren i citatet talar 

om att använda dokumentationen för att ge feedback till eleverna dvs. befinna sig i vår kärnkategori, 

lärandestödja.  

6.5 Dokumentsamverka – hindrande faktorer 

Denna kärnkategorins främsta syfte är att kommunicera med varandra. Kommunikationen kan gestalta 

sig mellan läraren och klassen, mellan lärare och elev eller elever emellan. I kärnkategorin ingår att 

läraren instruerar, informerar, förklarar, presenterar eller berättar i relation till elevdokumentationen. 

Det ingår också aktiviteter som att göra överenskommelser, samtala och diskutera. När det gäller 

främjande faktorer som att diskutera, samtala och komma överens visar de sig även som hindrade i det 

att lärare upplever att de har svårt att skapa tillfällen till enskilda samtal med elever. Detta är något 
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som står högt upp på de intervjuade lärarnas önskelista. Lärarna lyfter fram avsaknaden av enskilda 

samtal som hinder för elevernas inflytande och delaktighet bland annat utifrån att en elev kan behöva 

prata med ”sin” lärare ensam för att elevdokumentationen ska bli begriplig eller eleven ska uppleva att 

bli lyssnad till. En elev kan behöva få ställa klargörande frågor, att läraren förklarar en gång till eller 

behöva individuella instruktioner, vilket vi kan förstå som främjande för elevens inflytande och 

delaktighet. 

6.6 Elevlära- hindrande faktorer 

Denna kärnkategori kännetecknas av elevernas aktiviteter i sitt lärande. Aktiviteterna visar elevernas 

hantverk, dvs. konkret arbete som att exempelvis skriva, läsa, planera, välja och redovisa. 

Kärnkategorin innehåller också aktiviteter som är i relation till elevernas strävan att nå målen.  

 

Det är i de främjande faktorer som tas upp i föregående kapitel (kap. 6.1, 6.2, 6.3) som vi nu kommer 

att spegla de hindrande så som vi tolkar dem. I elevernas arbete med att jämföra sina egna dokument 

och därmed kunna bli medvetna om sitt lärande uppfattar vi det som att det behöver finnas 

dokumenterade egenproducerade elevarbeten. Utifrån vår förståelse av att arbeta med elevers 

portföljer och att sådant arbete kan ge förutsättningar för att systematiskt dokumentera elevarbeten, så 

tolkar vi det som en hindrande faktor när lärare säger att arbetet med portföljer har fått stå tillbaka, 

vilket visar sig i två av våra samtal.  

 

Elevernas arbete med betygskriterier tillsammans med läraren och klassen som vi tidigare framhåller 

som en främjande faktor för att skapa elevinflytande och delaktighet kan vi också tolka som 

hindrande. Vi tolkar det som att om kriterierna inte blir begripliga för varje enskild elev och att lärare 

inte har möjligheter till individuella samtal med dem försvårar det elevinflytande och delaktighet. I 

samtliga fokusgruppsintervjuer önskade lärare mer tid för enskilda samtal med eleverna. En hindrande 

faktor i elevernas arbete med IUP kan vara att eleverna inte har dokumenten nära till hands så som 

t.ex. i en portfölj. Denna faktor tolkar vi som hindrande genom att spegla i den främjande faktor då 

eleverna har sina IUP dokument lätt tillgängliga. 

 

Avslutningsvis uppfattar vi att det genom lärarnas röster i materialet blir synligt att lärare tillmäter 

olika dokument olika värde. Skillnaden ligger i lärares olika sätt att se på dokumenten. IUP visar på en 

sådan skillnad. Skillnaden mellan skolorna blir inte lika tydligt. Den kan mera ses som variationer 

utifrån olika sätt att arbeta med arbetsområden och med olika elevdokument. På en av skolorna arbetar 

de som vi förstår det aktivt med portföljdokument och på den andra skolan inte lika aktivt så som vi 

tolkar det genom lärarnas berättelser. Likheter i arbetet med elevdokumentation syns i lärarnas strävan 

att göra språket begripligt, att kommunicera dokumenten och att eleverna arbetar aktivt med sitt 
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lärande. Likheter i arbetet med de nationella proven i årskurs 6, betygskriterier och betygssättning blir 

synliga. Särskilt i att förbereda eleverna och försöka integrera proven i undervisningen, att den är i 

linje med kursplanemålen, ”[…]att arbeta med rätt saker” som en lärare säger och att involvera eleven 

i förståelsen av betygskriterierna. Det finns en skillnad i olika ämnes tillgänglighet enligt lärarna. De 

förklarar det som att en del ämnen är lättare att arbeta med i relation till elevdokumentation. Ett ämne 

som lyfts fram som tillgängligt är svenska. Det visar sig vara ”[…] lättast och mest konkret för 

barnen” enligt en av lärarna. Andra lärare ger exempel på hur de arbetar med olika texttyper i svenska 

och hur de jämför med kunskapskrav och betygskriterier. När det gäller elevens ålder, mognad och 

förmåga att ta ansvar synliggörs också där en skillnad genom lärarnas röster. Vi anser att följande citat 

visar på detta. 

– Jag tänker på det någon av er sa tidigare att man ska äga sin lärprocess, gynnar elevinflytande 

och delaktighet denna process? (I:1) 

– Jag tror på det och att man måste vara medveten. Det är inte bara vi som lär ut. De lär sig av 

kompisar […] Förstås att det är vi som leder lärandet men sen är det de som ska ta in det och 

känna att de har makt över det som lärs.[…] (L 1:1)  

 […] elever som inte kommit så långt i sin mognad behöver nog mer styrande från pedagoger men 

då kan man ju på något sätt också ha betydligt mindre med delaktighet […] det kan vara en annan 

elev i samma klass som har en helt annan mognad och den får mycket större delaktighet (L 2:1). 

Utifrån vårt resultat visar, hur lärare använder elevdokumentation i relation till att skapa elevinflytande 

och delaktighet, visar på både likheter, skillnader och nyanser i hur dokumenten används. IUP används 

huvudsakligen i årskurs ett, två och tre. De skriftliga omdömena har en större spridning mellan 

årskurserna men med tyngdpunkt på årskurs fyra, fem och sex.  De nationella proven genomförs i 

årskurs tre och sex. För- och efterarbete kopplat till proven syns tydligast i årskurs sex. I årskurs sex 

tillkommer dessutom lärarens stödjande arbete kring betygskriterier och betyg samt diskussioner och 

samtal om dem. Därefter är det de pedagogiska planeringarna (LPP) som lärare lyfter fram som 

användbara och som vi tolkar som främjande utifrån ett inflytande och delaktighetsperspektiv. I vårt 

resultat syns LPP som en grund för lärares och elevernas gemensamma planering, genomförande och 

utvärdering av undervisningen. 

6.6.1 Sammanfattning av kärnkategorierna 

I vår analys konstruerar vi utifrån lärarnas utsagor och vår tolkning av lärares stödjande arbete, 

kommunikation kring dokumentens innehåll och elevaktiviteter följande kategorier: lärarstrukturera, 

lärarmålsträva, dokumentkommunicera, lärarelevstrukturera, elevhantverka och elevmålssträva. Dessa 

kategorier ligger till grund för vårt val av kärnkategorierna lärandestödja, dokumentsamverka och 

elevlära. Lärarnas stödjande arbete görs synligt i deras strukturerande arbete med dokumenten och 

deras stödfunktion i lärandet samt i strävan att eleverna ska förstå och nå skolans mål. Syftet med 
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lärarnas stödjande arbete tolkar vi i materialet som aktörernas main concern, vilket innebär vad lärarna 

i huvudsak är inriktade på och upptagna av att arbeta med. I samverkan kring dokumenten finner vi i 

materialet såväl att läraren är huvudaktör och kommunicerar med klassen som med enskilda elever. I 

samverkan kring dokumenten syns också när elever kommunicerar med lärare men där kan vi inte 

avläsa vem som är huvudaktör eller om kommunikationen sker i en jämbördig dialog. I 

elevaktiviteterna syns, genom lärarnas berättelser, både elevers eget arbete med koppling till deras 

dokumentation och aktiviteter som sker gemensamt i klassen tillsammans med lärare eller 

klasskamrater. Här kan, beroende på situationen, eleverna vara huvudaktörer, läraren eller 

klasskamraterna. 

6.7 Teoretisk modell 

När vi kommer till att konstruera vår teoretiska modell kommer vi samtidigt till det som benämns 

teoretisk kodning i den grundade teorin (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Den teoretiska 

kodningen innebär att göra begripligt hur de substantiva koderna är kopplade tillvarandra och därefter 

kunna sammanväva dem till en teoretisk modell. De substantiva koderna är resultatet av vår öppna och 

selektiva kodning. Utifrån den kodningen har vi funnit tre kärnkategorier. De kommer vi nu att relatera 

till det som enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2009) benämns teoretiska koder och kallas 

kodfamiljer. Vi använder kodfamiljen, motsatspar, vilken vi ser som mest relevant för vårt material. Vi 

skapar vår teoretiska modell med stöd av begreppen främjande och hindrande dvs. vad som är 

främjande och hindrande för att lärare ska kunna skapa elevinflytande och delaktighet i relation till 

elevdokumentation. 

 

Vi är inspirerade av grundad teori, vilket gör att vår teoretiska modell är en modell som bygger på 

insamlat material, som genomgått en substantiv kodning, kategoriserats och därefter kodats teoretiskt. 

I den meningen är vår modell en teoretisk modell. Utifrån att vår teoretiska modell saknar ett teoretiskt 

urval, dvs. att val av metod, urval och insamling av material inte sker kontinuerligt under hela 

forskningsprocessen och med analyser emellan som i sin tur ger nya idéer till val av metoder, urval 

och insamling anser vi att den istället bör betraktas som en teoretisk grund att utveckla. En teoretisk 

grund som kan inspirera till en mer fördjupad teoretisk modell. Den kan utifrån sin teoretiska grund 

möjligen även ses som en teoretisk berättelse i den grundade teorins mening vilket enligt Thornberg 

och Forslund Frykedal (2009)  innebär att den ”[…]skildrar hur olika aspekter skapar eller samverkar i 

en process, eller hur- och ibland även varför- personer konstruerar innebörder och handlingar i 

specifika situationer.”(s.53) I vår berättelse kan vi se att de olika kärnkategorierna samverkar för att 

skapa främjande faktorer för elevers inflytande och delaktighet men också där det i olika situationer 

kan skapas hindrande faktorer för det samma. Genom lärarnas utsagor kan vi även tolka varför- dvs. 

vilken innebörd de lägger i sina handlingar och deras motiv till dem. Handlingarna är i 

kärnkategorierna och i relation till de hindrande och främjande faktorerna. 
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Figur 1. Teoretisk modell  

Vi benämner vår modell delaktighetshuset och modellen visar tre kärnkategorier som blir synliga i 

lärarens arbete med elevdokumentation och hur innehållet i dessa kärnkategorier kan verka främjande 

eller hindrande för att skapa elevinflytande och delaktighet. 
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7 Avslutande diskussion 

I vår uppsats har vi strävat efter det Rienecker och Jörgensen (2006) benämner principen för 

akademisk struktur, -upp-ner-upp. Denna akademiska struktur innebär att vi rör oss ”[…] från 

överordnad problemställning, teori och metod ”ner” till konkreta analyser och sedan ”upp” igen till en 

generell sammanfattning” (s.164). Vi kommer nu i vår uppsats att ta oss nerifrån de konkreta 

analyserna och ”upp” till en avslutande diskussion, där vi kommer att diskutera studiens resultat och 

återkoppla till syftet med vår studie, problemformulering och tidigare relevant forskning. Vi kommer 

också att diskutera studiens värde för kunskapsutveckling inom det aktuella forskningsfältet samt 

vilken betydelse vår studie och vårt resultat kan ha och få för yrkesverksamma lärare. Avslutningsvis 

kommer vi att diskutera och problematisera våra val av metod och vårt genomförande av studien. 

7.1 Studiens resultat i ett reflekterat ljus till syfte och tidigare forskning 

I vår studie har vi genom lärares berättelser studerat, utifrån vårt syfte, hur lärarna använder 

elevdokumentation i arbetet med elevers inflytande och delaktighet samt vilka främjande och 

hindrande faktorer de lyfter fram i det arbetet. Vi har utifrån vår analys skapat tre kärnkategorier 

lärandestödja, dokumentsamverka och elevlära, vilka vi har presenterat i vårt resultat och som är 

utgångspunkt i vår teoretiska modell, delaktighetshuset. I vår uppbyggnad av den teoretiska modellen 

med kärnkategorierna som utgångspunkt har vi i vår studie funnit främjande och hindrande faktorer 

för elevers inflytande och delaktighet i relation till elevdokumentation. Vi kommer nu att reflektera 

studiens resultat i relation till syftet med den och till tidigare forskning. 

 

Vi har tidigare lyft fram Aspelin och Perssons (2011) relationella pedagogik, nivå 1-4. Den första 

nivån är när lärare och elev möts i en ömsesidig process och där eleven erkänns som det subjekt det är. 

Innebörden i nivå två är den betydelse relationen har för elevers lärande och vikten av deltagandet i 

lärandeprocessen. Flera forskare lyfter fram relationens betydelse för lärandet och att relationen 

behöver vara ömsesidig och bygga på förtroende. Forskare framhåller också vikten av lärares 

medvetna relationsarbete samt elevinflytande och delaktighet för att skapa ett aktivt lärande (Aspelin, 

2010; Frelin, 2012; Lilja, 2013; Selberg, 1999/2001). Lärarna i vår undersökning uttalar inte denna 

medvetenhet explicit men utifrån våra samtal med dem, vår analys och vårt resultat menar vi ändå att 

de synliggör den implicit. I det som vi genom lärarnas röster, tolkar som lärarnas main concern dvs. 

det som ”huvudet är fullt av” ser vi att de vill göra elevdokumentation begriplig, dokumentera för att 

kunna ge feedback och bedöma samt skapa samtal för gemensam förståelse. Vi tolkar också deras 

main concern som välvilja, Frelin (2012) säger att förtroende förhandlas och skapas bland annat 

genom välvilja och begriplighet. Vi finner att vårt resultat visar lärarnas intentioner att involvera 
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eleverna i deras lärandeprocess. Detta kan vi förstå som positivt för relationskapande processer och 

därmed även för elevernas inflytande och delaktighet. Vi kan inte utifrån våra samtal med lärarna 

avgöra på vilken nivå eleverna har inflytande och är delaktiga dvs. de nivåer som Mårell-Olsson 

(2012) visar i sin studie men vi uppfattar det möjligt att, utifrån lärarnas main concern, skapa 

inflytande och delaktighet på nivå två dvs. i lärandeprocessen i undervisningen. 

 

Aspelin (2010) lyfter fram vikten av att vara närvarande och delaktig i relationsskapande processer. I 

vår inledning har vi med hänvisning till Hofvendahl (2010) lyft fram det problematiska med att vara 

närvarande och delaktig i utvecklingssamtal. Samtidigt som omfattande elevdokumentation ska 

kommuniceras med elev och föräldrar i dessa samtal. I våra samtal med lärarna gestaltar de inte 

elevdokumentationen i utvecklingssamtalen som en hindrande faktor, något som minskar graden av 

närvaro eller delaktighet. Det som istället blir synligt i deras utsagor är att med hjälp av 

elevdokumentationen kring måluppfyllelse och betyg får samtalet, så som vi tolkar det, en mer distinkt 

karaktär och blir mer klargörande för såväl elev, förälder som lärare.  

 

När det gäller bedömningspraktiken så beskriver vi i vårt resultat en variation mellan olika sätt att 

arbeta med IUP, en del av våra intervjuade lärare har schemalagda IUP-lektioner men det finns också 

lärare som använder IUP endast som information som kommuniceras på utvecklingssamtalet. När det 

gäller IUP ser vi att vårt resultat stämmer överens med Hirsh (2013) resultat. Hon säger att lärarens 

sätt att se på IUP avgör på vilket sätt de använder det. När det gäller de nationella proven ger vårt 

resultat en bild av att de nationella proven är integrerade i undervisningen. Det syns i förberedande 

arbete och två av våra lärare säger i ett av samtalen: 

- […]jag har förberett dem på hur strukturen ser ut, hur det brukar vara […] för att få dem att förstå 

att det egentligen inte är nytt (L 3:2).  

– Vi jobbar nog annorlunda nu med rätta saker, när man tänker på svenska. Det materialet som vi 

använder gör att de borde vara bra förberedda på de nationella proven. […] jag har också tittat på 

Skolverkets hemsida och tagit bedömningsmatriserna […] sen ska vi börja skriva och prata om 

texter […] hur de kan förbättra, så tar vi steg för steg så att vi i sexan […] är införstådda med att 

det kommer att vara sådana saker och att det inte är något nytt (L 3:3). 

I samtalen med lärarna synliggör de att efterarbetet med de nationella proven, som vi tolkar det, är 

formativt även om proven annars är summativa i sin karaktär. Vi drar slutsatsen att vi kan säga att 

lärarna ger de nationella proven en plats i undervisningen och att arbetet med dem blir processinriktat, 

vilket är i linje med vad tidigare forskning säger är främjande för elevinflytande och delaktighet Här 

finner vi arbetet med de nationella proven vara i linje med det bedömningsforskare säger om formativ 

bedömning, den är som grund för elevens lärandeprocess och att den ska utveckla såväl elevens 

kunskaper som undervisningen (Black & William, 2001; Lundahl, 2011; William, 2013). I vårt 

resultat finns inslag av kamratbedömning och självbedömning, i linje med formativ bedömning. Dessa 
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sätt att arbeta med bedömning anser vi är främjande för att skapa elevers inflytande och delaktighet. 

Där kan vi förstå att det finns utrymme för både öppenhet och insyn samt begriplighet, vilket flera 

forskare visar skapar delaktighet (Bergström & Holm, 2005; Elvstrand, 2009). Det eleverna talar med 

varandra om och med det språk de använder sinsemellan kan vi förstå att det kan skapa gynnsamma 

förhållanden för deras inflytande och delaktighet. I det scenario, som vi beskrivit ovan, gör också 

synligt att elevdokument kan vara både ett synsätt och arbetssätt. Lärarens sätt att se på bedömning 

avgör hur han eller hon arbetar med dokumenten, vilket stämmer överens med tidigare forskning 

(Hirsh, 2013; Mårell-Olsson, 2012). 

 

Vi är intresserade av lärarnas arbete med att kombinera kunskaps- och demokratiuppdraget. Detta 

hänger nära samman med att vi i vår studie undersöker hur lärare använder elevdokumentationen för 

att skapa elevers inflytande och delaktighet. Elevdokumentationen kopplar vi till kunskapskravet och 

elevernas inflytande och delaktighet till demokratiuppdraget. I vår inramning ger Fritzén (2003) med 

stöd i sin forskning bilder av att kombinera kunskaps- och demokratiuppdraget, både som en svårighet 

och som en möjlighet. Det svåra är att det finns ett traditionellt synsätt på de båda uppdragen som 

skapar ett i särhållande. Utvärderingar som sker i skolan ur ett ovanifrån och utifrån kommande 

perspektiv bidrar också till att skilja uppdragen åt. Möjligheterna att kombinera de båda uppdragen 

ligger, enligt Fritzén (2003) i att ta utgångspunkt i en kommunikativ process där ömsesidighet, 

argumentation, delaktighet och samförstånd råder. I vårt resultat uttalar lärarna inte särskilda hinder 

för att kombinera de båda uppdragen. De svårigheter lärarna beskriver är tidsbrist för enskilda samtal 

med elever och att ha tid för att dokumentera. De säger också att brist på IT-stöd påverkar negativt för 

att kommunicera elevdokumentationen. Genom det ser vi att deras möjligheter till stödjande arbete 

och samverkan runt dokumentation kan minska. Vi tolkar inte det självklart som svårigheter att 

kombinera de båda uppdragen men vi kan förstå det som påverkansfaktorer.  

 

I vår inledning gör röster i dagens utbildningspolitiska debatt sig hörda och de oroar sig för att det 

saknas tid för mötet med eleverna eftersom lärares administrativa arbetsuppgifter ökar. Detta har 

uppmärksammats i debatten och regeringen har vidtagit åtgärder för att minska kraven på 

dokumentation. I vårt resultat, i lärarnas stödjande arbete och i deras dokumentsamverkan med 

eleverna, gör lärarna synligt att de prioriterar tid tillsammans med eleverna. Vi lyfte tidigare fram de 

ökade dokumentationskraven och talet om det som en börda och att det riskerar att tiden för genuina 

möten mellan lärare och elever minskar. Utifrån vårt resultat och Skolverkets (2013) rapport om hur 

lärare använder sin arbetstid blir det värdefullt att ytterligare problematisera det förhållandet men nu 

utifrån ett annat perspektiv, att lärare prioriterar tid tillsammans med eleverna och att lärarna enligt 

Skolverkets (2013) rapport använder 13 % av sin arbetstid till administrativt arbete och 11 % till 

elevdokumentation i syfte att stödja elevernas lärande. I detta ljus anser vi att det ännu tydligare 



47 

 

framträder en bild av att den utbildningspolitiska debatten kan vara just talet om ökad 

dokumentationsbörda och inte nödvändigtvis en börda i den verkliga pedagogiska verksamheten.  

 

Vi vill istället, utifrån vårt resultat, lyfta frågan, om inte elevdokumentation kan ses som främjande för 

att skapa genuina samverkande möten mellan lärare och elever. Vårt resultat visar på att 

elevdokumenten kan skapa just det goda mötet, att samverka kring dokumenten som lärarna strävar 

efter att göra begripliga och där dokumenten kan bli ett stöd för att ”arbeta med rätt saker”. Vi menar 

att elevdokumenten kan bli utgångspunkt för elevinflytande och delaktighet, lärares medvetna 

relationsarbete och därmed en plattform för relationella processer i en relationell pedagogik (Frelin, 

2012; Aspelin & Persson, 2011). Det kan handla om att klargöra betygskriterier, att skapa 

gemensamma planeringar eller att eleverna arbetar tillsammans med att bedöma varandras elevarbeten.  

 

I vår studie framkommer att lärarna ser elevdokumentation som både positiv och negativ. Den positiva 

betraktar de som utvecklingsdokumentation, i syfte att stödja eleverna i deras lärande och den negativa 

dokumentationen är den som de säger är både tidskrävande och att den tar plats. Denna dokumentation 

visar sig i t.ex. tjänsteanteckningar. Lärarna nämner den också som ”hemlig” och inte användbar 

tillsammans med eleverna, liksom att de ger en bild av att den skrivs framför allt för att ”ha ryggen 

fri”. Vi tolkar det, utifrån det lärarna berättar, som att denna typ av dokumentation inte fyller någon 

större funktion i vardagsarbetet tillsammans med eleverna. Vi konstaterar det som problematiskt om 

just denna dokumentation är den som lärarna upplever som mest tidskrävande och om den påverkar 

lärarna så att de begränsas i sitt arbete med den dokumentation som de benämner som den positiva.  

 

Den positiva elevdokumentationen kan bli främjande för eleverna och lärarna både i ett 

relationsskapande arbete, i elevernas bedömningsprocess och för att skapa elevinflytande och 

delaktighet. I vår teoretiska modell, delaktighetshuset är en av de hindrande faktorerna för 

elevdelaktighet och inflytande tidsbrist för att dokumentera. Vi anser att om det är så att all 

dokumentation sammantaget, både den som lärarna talar om som positiv och den som de benämner 

negativ, blir en flora av dokumentationskrav som tynger lärarna, så kan det påverka elevernas 

möjligheter till inflytande och delaktighet. Kanske framför allt som lärarna betonar att de inte hinner 

skriva elevdokumentation som är framåtsyftande och kommuniceras med elever. I två av våra 

lärarsamtal blir detta synligt t.ex. när det gäller att systematiskt dokumentera i elevers portföljer, vilket 

är ett arbete som lärare säjer har fått stå tillbaka. Annars uttalas flora av krav sparsamt i vårt resultat 

och talas mest om som något att förhålla sig till. Lärarnas intresse ligger fram för allt på undervisning 

och arbetet tillsammans med eleverna. Lärarnas samtal visar på, som vi tolkar det, att 

elevdokumentation och verksamhet anpassas till varandra för att kunna användas meningsfullt, att i 

huvudsak göra begripligt, diskutera och samtala med eleverna samt att de ska kunna använda 

dokumenten i sitt vardagliga arbete, i strävan att nå skolans mål. Följande citat är hämtad ur ett samtal 
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om det digitala bedömningsverktyg som används på den skola där lärarna arbetar. Det visar på den 

anpassning som lärarna talar om i relation till elevdokumentation och som är i linje med ett av de sätt 

Hirsh (2013) talar om när det gäller att hantera IUP, towards a new’thirdness’ vilket innebär att lärare 

har förändrat dokumentet, anpassat det för att det ska bli mera ”användarvänligt”. 

 […] när vi skriver ut till föräldrarna blir det 18 sidor med omdömen. Det är helt galet och så blir 

det en massa gröna prickar. Nu använder vi […] Skolverkets mall och lägger till en kommentar för 

varje ämne vi har jobbat med. Vad vi har gjort i ämnet under terminen och sen hur eleven har 

förhållit sig till det. Det blir mycket tydligare. Det blir en sida, två sidor en fram och baksida, bara 

det vi faktiskt har gjort (L 1:3). 

Vi har genom den tidigare forskningen framhållit det problematiska med språket i 

elevdokumentationen, att det är för svårt för eleverna att förstå, vilket också blir synligt i vårt resultat 

genom lärarnas uttalanden. Vi menar att det finns en risk att eleverna inte blir delaktiga i sin egen 

dokumentation utifrån att språket blir obegripligt. Det framkommer i alla våra lärarsamtal att det finns 

behov av att kommunicera dokumenten för att göra språket, begripligt och elevnära. Hirsh (2013) 

lyfter också fram det problematiska med det språk som IUP skrivs på, ett formellt skolspråk som 

beskrivs som svårtillgängligt för eleverna. Utifrån vårt resultat är det vikten av att göra 

elevdokumentationen begriplig som syns tydligast. Det blir mest synligt utifrån att begripliggöra de 

skriftliga omdömenas innehåll, kunskapskraven och betygskriterierna och mer begränsat utifrån vad 

som lärarna skriver i IUP. Begripliggörandet sker genom lärarens stödjande arbete och i att samverka 

dokumenten med eleverna. 

 

Vår tidigare forskning visar att elevdokument ofta innehåller bristfokus eller fokus på sociala mål 

(Andreasson & Asplund Carlsson, 2009; Hirsh, 2013). Detta är inget som har framkommit i våra 

lärarintervjuer. Vi anser istället genom lärarnas röster och vår tolkning att lärarna uppmärksammar 

kursplanemålen och betygkriterierna i de olika elevdokumenten och att dokumenten kan fungera som 

stöd i det arbetet. 

 

Mårell-Olssons (2012) studie visar att genom ett ökat arbete med de digitala verktygen har lärarna allt 

mer lämnat arbetet med portföljer. Hon säger att de utarbetade dokumenten har en tendens att bli mer 

opersonliga. Här ställer vi oss frågan om detta påverkar elevens vilja och intresse för sitt dokument. I 

vårt resultat blir det synligt att lärarna arbetar med portföljer i mindre utsträckning nu än förut. Om 

skillnaden beror på arbete med digitala verktyg, annan elevdokumentation eller om det bara är tidsbrist 

som påverkar kan vi inte helt säkert utläsa. Resultatet visar inte heller om elevdokumenten i sin mer 

opersonliga karaktär påverkar elevernas syn på dem. Utifrån vårt resultat kan vi istället förstå att den 

lika utformningen kan användas för gemensamma diskussioner och samtal i klassen, vilket vi anser att 

lärarna visar i arbete med dokument som t.ex. behandlar kunskapskrav och betygskriterier. 

 



49 

 

I vårt resultat och i vår teoretiska modell visar sig brist på verktyg för IT-kommunikation som en 

hindrande faktor för elevinflytande och delaktighet. Bristen ligger t.ex. i att lärarna inte har en egen 

arbetsdator eller att eleverna inte har ett eget ”logg-in”. I Mårell- Olssons (2012) studie säger hon att 

lärarna upplever att det digitala verktyget både sparar tid och förenklar arbetet. Lärarna i vår studie 

understryker IT-bristen som en hindrande faktor i arbetet med elevdokumentationen. En lärare i 

årskurs ett säger:  

-Det skulle kunna bli mycket mer levande och mindre krångel. Nu är det mycket papper som ligger 

och det finns på en inloggning som bara läraren har tillgång till. Ska det göras något måste läraren 

sitta bredvid. Det är mycket text och svårt att förstå (L 2:1).  

Utifrån vårt resultat och vår teoretiska modell vill vi belysa lärares arbete med elevdokumentation, 

elevinflytande och delaktighet som en redan pågående process som vi framhåller kan utvecklas 

ytterligare för att stödja elevers lärande.  

 

Vi vill avsluta vår resultatdiskussion med ett citat som visar på det mest kärnfulla i den här studien, att 

elevdokumentation kan visa sig främja elevinflytande och delaktighet, där eleven kan mötas som det 

unika subjekt det är. 

–Om vi nu får en massa direktiv uppifrån, att det är de här och de här målen och nu ska de ha 

betyg och allt sådant och får de bara betyg så kommer det att bli bättre resultat. Det tror inte jag 

utan man måste förankra det som barnen säjer. Vi måste förankra det hos barnen så att de förstår 

syftet, inte bara att man ska få ett bra betyg (L 2:3). 

7.2 Studiens värde för kunskapsutveckling 

Vi anser att vår studie kan bidra till en mer nyanserad bild av den rådande debatten om den ökande 

dokumentationsbördan och som ett bidrag till den begränsade forskning som finns om 

elevdokumentation i förhållande till elevinflytande och delaktighet. I relation till debatten lyfter vi 

fram att nyanserna finns i att lärare prioriterar arbete med eleverna och att de visar att 

elevdokumentation blir ett stöd i arbetet med att eleverna ska nå målen i skolan. Vi ställer oss frågan 

om vårt resultat också visar en mer mångfacetterad bild av hur lärare använder elevdokumentation? Vi 

menar att så är fallet och att variationer finns i det lärarna synliggör för oss i sina utsagor, deras sätt att 

se på dokumenten, deras förhållningssätt till dem och deras idéer om hur de kan användas, förändras 

och utvecklas. Vi ser det framför allt i lärares förmåga att anpassa elevdokumenten så att de blir 

begripliga, hanterbara och meningsfulla i elevernas lärande och därmed samtidigt en främjande faktor 

för elevernas inflytande och delaktighet. Studien bidrar också till en mer variationsrik bild av 

summativa bedömningsformer, utifrån att vårt resultat pekar på lärares förmåga att använda 

elevdokumentation formativt, även om den är summativ till sin karaktär. I förhållande till den tidigare 

forskningen ser vi vår studie som ett bidrag till att öka nyanserna ytterligare i den forskning som redan 

finns och som visar på skiftningar, både då det gäller elevdokumentation och elevernas inflytande 
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samt deras delaktighet. Dock ser vi huvudsakligen vår studie som ett bidrag till den begränsade 

forskning som finns när det gäller att studera de båda teman samtidigt. 

7.3 Vår studie och yrkesverksamma lärare 

Det kan vara så att om vi skulle studera lärares ”tysta kunskap” skulle den kunna stämma överens med 

vårt resultat och vår teoretiska modell. Vi har inte studerat det och kan inte heller säga att det är så. 

Det kan också vara så att lärarkommentarerna till vårt resultat skulle kunna bli att ”det där visste vi 

redan”. I en sådan betraktelse kan inte kunskapen ses som ny eller unik men det vi lyfter fram som nytt 

och av värde är att, genom vår studie blir kunskapen dokumenterad och synlig samt möjlig att studeras 

av andra. I denna mening menar vi att resultatet blir systematiserad erfarenhet som genererar kunskap 

och därmed ett bidrag till forskning inom det pedagogiska området. 

 

Vi lyfter fram att vår teoretiska modell kan fungera som utgångspunkt för lärare att diskutera och 

medvetandegöra sin egen pedagogiska verksamhet när det gäller att arbeta med elevdokumentation 

kopplat till elevinflytande och delaktighet. Vi vill lyfta fram vår studie som en möjlig utgångspunkt för 

lärare i utvärderings- och utvecklingsarbeten, där de kan beskriva sin egen lärarroll och pedagogiska 

praktik i förhållande till vår studie, bedöma den, utvärdera den och därefter utveckla eller 

vidareutveckla den. Vi vill till sist framhålla att vår studie även kan användas av lärarna för att få syn 

på det kvalitativa arbete som redan pågår i deras skola. I det kvalitativa arbetet konstaterar vi att det 

blir av betydelse det en av våra lärarröster säger och som vi menar kan betraktas som en utgångspunkt 

för fortsatt pedagogiskt arbete utifrån våra båda teman, elevdokumentation och 

elevinflytande/delaktighet. 

Det viktigaste för eleven är ju att ha en känsla för att det är meningsfullt, det är viktigt det jag gör 

och att jag är här för att lära mig. Vi har ett klassrum som är vår heliga plats och du får inte paja 

min lektion, så måste eleven tänka och få känna (L2:1). 

7.4 Metoddiskussion - med en blick i backspegeln 

Med en blick i backspegeln kan vi se att intervjuerna i fokusgrupper bidrar till intervjuernas 

samtalande karaktär. Vi ser också att det blir dynamiska samtal utifrån lärares likheter och olikheter i 

synsätt och arbetssätt vad det gäller våra teman elevdokumentation, elevinflytande och delaktighet. Vi 

tolkar samtalen som gynnsamma för lärares gemensamma reflektioner kring våra teman som är en del 

av deras vardag i skolan. Samtalen i fokusgruppsintervjuerna ska ha karaktären av reflekterande och 

dynamiska samtal mellan deltagarna där de har möjlighet att både bredda och fördjupa sig i de teman 

som behandlas, utifrån att olika synsätt lyfts fram, associationskedjor skapas liksom nya tankeled. Det 

är här som vi ställer oss kritiska till vilket utrymme deltagarna och intervjuare får i våra samtal.  
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När vi granskar det transkriberade materialet identifierar vi att talutrymmet fördelar sig jämnt mellan 

de intervjuade deltagarna i samtliga tre intervjugrupper. Deltagarna tar ca.80 % av talutrymmet och vi 

som intervjuare använder resterande tid. Mönstret är likartat vid samtliga tre tillfällen. Utifrån att vi 

var två intervjuare vid två av samtalen kunde vi växelvis fungera som samtalsledare och observatör, vi 

hade inte som vi ser det några framträdande roller i samtalen. Deltagarna berättar oftast i längre 

sekvenser och vi som intervjuare ställer mestadels korta klargörande, fördjupande frågor, ber om 

förtydliganden eller hummar instämmande. Deltagarna har ibland spontant ställt frågor till varandra 

och faller även varandra i talet. I en kritisk betraktelse kan vi se att vi intervjuare, trots en aktivt 

lyssnade roll, tog 20 % av talutrymmet, vilket kan ses som för mycket utrymme men utifrån att vi är 

två intervjuare kan talutrymmet ses fördelat på oss två och blir då 10 % för oss vardera. Det finner vi 

kan ses som relevant i en kvalitativ forskningsintervju framför allt i relation till att deltagarnas 80 % 

av talutrymmet fördelades jämt mellan deltagarna. Denna jämna fördelning vill vi framhålla som 

kännetecken för gemensamma reflekterande och dynamiska samtal.  

 

I vår diskussion om validitet och den kvalitativa intervjuns data låter vi Denscombe (2009) vägleda 

oss. I en strävan att komma nära studiens analyserade material och deltagarnas utsagor är det vanligt 

med intervjuutdrag i redovisningen av resultatet, vilket vår studie också består av. Ur ett 

validitetsperspektiv är det enligt Denscombe (2009) en begränsning i att utdragen presenteras som 

”[…] databitar som har plockats ut ur sin kontext, det vill säga resten av det inspelade materialet.” (s. 

264) Han säger också att det urval forskaren gör när det gäller utdragen, medför samtidigt att andra 

utdrag sorteras bort och här kan läsaren när det gäller validitet ställa frågan ”[…] om det är ett rimligt 

urval som är representativt för helhetsbilden.” (s. 264) Denscombe (2009) betonar att det är av vikt att 

forskaren endast använder utdragen som stöd för de resonemang som hon eller han för. Vi anser att vi 

i vår bearbetning och analys använder utdrag som bygger på ett sådant urval att de belyser våra 

kärnkategorier eller förstärker det vi redan har sagt i den analyserande texten. Trots våra motiv till vårt 

urval av utdrag kan vi med en kritisk blick se att ett annat urval, andra utdrag skulle bidra till andra 

bilder och ge andra nyanser till våra kärnkategorier än de som vi gestaltar genom vårt nuvarande 

utdragsurval. 

 

När vi kritiskt granskar vår metod, grundad teori, tar vi utgångspunkt i kvalitetskriterier som utarbetats 

av Charmaz (2006) för grundad teori. Kriterierna är trovärdighet, originalitet, resonans och 

användbarhet. Vi tar även stöd i Thunberg och Forslund Frykedal (2009) texter om grundad teori. 

Utifrån kriteriet trovärdighet kan vi se att vi i vår teoretiska modell skulle kunna nå en djupare 

förtrogenhet genom att innehålla ett teoretiskt urval. Enligt Thunberg och Forslund Frykedal (2009) är 

det central i grundad teori, att forskningsprocessen ska styras av vad de benämner teoretiskt urval. De 

beskriver det som att både datainsamling och analys pågår samtidigt i en parallell process. I vår studie 

finner vi detta värt att problematisera eftersom våra intervjuer sker inom loppet av en vecka, vilket 
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medför att vi inte hinner transkribera och analysera det insamlade materialet mellan intervjuerna dvs. 

det sker inte någon parallell process när det gäller insamling och analys. Dessutom innehåller vår 

studie endast en metod, kvalitativa intervjuer och därmed också ett material. I det teoretiska urvalet har 

forskaren möjligheter att, utifrån sitt första insamlade och analyserade material få idéer om hur den 

fortsatt insamlingen ska ske. Det är forskarens problemformulering, idéer och den pågående analysen 

som påverkar nya val av metoder I grundad teori bör forskaren ha ett öppet sinne när det gäller 

metoder och metodkombinationer (Thunberg & Forslund Frykedal, 2009). Enligt Thunberg och 

Forslund Frykedal (2009) kan en kombination av observationer och intervjuer göra att man kan ”[…] 

få information om såväl yttre skeenden som aktörers tolkningar eller definitioner av vad som 

händer.”(s. 39-40). Med en kritisk blick riktad mot vår studie och ett teoretiskt urval väljer vi att 

betrakta vår teoretiska modell mera som en teroetisk grund, en utgångspunkt för att utveckla en mer 

fördjupad teoretisk modell.  

 

När vi granskar vår studies originalitet om våra kategorier är nya eller erbjuder nya insikter så 

framhåller vi att utifrån vårt begränsade insamlade material närmar vi oss kriteriet med försiktighet. 

Med ett så begränsat material som vår studie innehåller betonar vi att vi endast till viss del kan säga att 

vi utvidgar vår teoretiska modell i förhållande till de idéer, begrepp och praktiker som redan finns. 

Däremot kan vi inte säga att vi utmanar eller förfinar med vår teoretiska modell, vilket också är 

kriterier för originalitet. Utvidgandet menar vi ligger i kärnkategorierna och den betydelse de har för 

lärares arbete med elevdokumentation och att samtidigt skapa elevinflytande och delaktighet. De 

främjande och hindrande faktorerna bör ses i förhållande till kärnkategorierna.  

 

När det gäller kvalitetskriterierna resonans dvs. om modellen är begriplig och användbarhet dvs. om 

den går att använda menar vi att vår teoretiska modell både kan förstås och användas av lärare. Vi 

framhåller att vår teoretiska modell kan betraktas som vettig, vilket kan ses som ett av kriterierna för 

resonans utifrån att lärarna kan ”känna igen” kärnkategorierna i modellen, inte som kategorier men 

som aktiviteter i den pedagogiska verksamheten. Vi menar att de även kan ”känna igen” de främjande 

och hindrande faktorerna i modellen. Det vi vill framhålla utifrån modellens användbarhet är att den 

kan gestalta kärnkategoriernas samspel i arbetet med elevdokumentation, elevinflytande och 

delaktighet, samtidigt som det samspelet ses i förhållande till främjande och hindrande faktorer. 

7.5 Fortsatt forskning i den grundade teorins tradition 

I vår studie är det genom lärarnas ”ögon” vi får syn på våra kärnkategorier samt främjande och 

hindrande faktorer för arbetet med elevdokumentation, elevernas inflytande och delaktighet i sitt 

lärande. Lärarna gör synligt det lärarstödjande arbetet, liksom den samverkan om 

elevdokumentationen som de deltar i tillsammans med eleverna. Vi ser i vår studie kärnkategorin 

elevlära genom det lärarna berättar för oss, men för att måla en skarpare bild av den och av elevernas 
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aktiviteter kan det vara möjligt att i fortsatt forskning fördjupa sig genom att t.ex. intervjua elever och 

därmed tillföra ett elevperspektiv. Vi kan också förstå att observationer i klassrumsmiljö där det ges 

möjlighet att observera lärarnas och elevernas samtal samt diskussioner som eleverna för med 

varandra, kan ge oss klarare bilder av hur lärare använder elevdokumentation och på vilka sätt 

elevinflytande och delaktighet gestaltar sig i klassrummet i förhållande till dokumentationen. Det här 

är en idé till fortsatt forskning där vi till vår genomförda studie då ges möjlighet att lyfta in flera 

perspektiv, ta rollen som både intervjuare och observatör samt utveckla vår teoretiska grund till en 

fördjupad teoretisk modell som kan både utmana och förfina i förhållande till de idéer, begrepp och 

praktiker som redan finns. 

7.6 Slutsats 

Utifrån vår studie, inspirerad av grundad teori och med utgångspunkt i lärarnas utsagor kan vi dra 

slutsatsen att lärarna använder elevdokumentation i sitt stödjande arbete i elevernas lärande. Det 

stödjande arbetet innebär att stukturera och använda dokumenten som stöd för att arbeta ”med rätt 

saker” i strävan att eleverna ska nå målen. Lärarna kommunicerar dokumenten både med klassen och 

med enskilda elever och de skapar tillfällen för eleverna att konkret arbeta med eller utifrån dem. I 

kommunikation är, enligt lärarna, det mest centrala att elevdokumenten blir begripliga för eleverna. Vi 

drar också slutsaten att det finns både likheter, skillnader och nyanser i på vilket sätt dokumenten 

används. Skillnaderna visar sig i vårt resultat, bero på lärarnas sätt att se på dokumenten och vilken 

årskurs de arbetar med. IUP används mestadels i årskurs ett, två och tre. De skriftliga omdömena i 

årskurs fyra, fem och sex. De nationella proven framträder tydligast i årskurs sex och då framför allt i 

för- och efterarbete. Ännu en slutsats vi kan dra är att i lärarnas arbete med elevdokumentation i 

relation till elevinflytande och delaktighet så upplever de, utifrån berättelserna de ger oss, både 

främjande och hindrande faktorer. Faktorer som främjar är när dokumenten blir begripliga, att ge 

feedback och bedöma, att göra överenskommelser och skapa gemensam förståelse samt när eleverna 

självbedömer. Det som upplevs hindrande är tidsbrist för enskilda elevsamtal, att hinna dokumentera 

och när det saknas datorer för att kommunicera elevdokumenten med stöd av ett digitalt verktyg. Trots 

dessa hinder vill vi lyfta fram lärarnas utsagor som visar att lärarna använder elevdokumentation i den 

pedagogiska verksamheten i en strävan att involvera eleverna och göra begripligt och därmed vill vi 

mena att de skapar goda förutsättningar för elevinflytande och delaktighet.  
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Bilaga 1. Sökningar i LIBRIS 

Sökmatris  

Databas 

Libris  

Avgränsning: 

avhandlingar 

från 1999 

och framåt 

Datum: 

140504 

Sökord 

 

Träffar Urval 1 Urval 2 

1  elevinflytande  18  5 5 Selberg, Gunvor (1999) Elevinflytande i 

lärandet: en studie om vad som händer 

när elever har inflytande i sitt eget 

lärande och när elever har olika 

erfarenheter av sådant arbete  

Forsberg, Eva (2000)Elevinflytandets 

många ansikten  

Danell, Mats (2006) På tal om 

elevinflytande: hur skolans praktik formas 

i pedagogers samtal  

Danell, Mats (2003) Vad händer i skolans 

hus? : en studie av hur lärare uppfattar 

och formar elevers inflytande  

Elvstrand, Helene (2009) Delaktighet i 

skolans vardagsarbete  

2 Elevdokumentation 1 0 0 

3 IUP  4 3 2 Hirsh, Åsa (2013) The individual 

development plan as tool and practice in 

Swedish compulsory school  

Mårell-Olsson, Eva (2012) Att göra 

lärandet synligt?: individuella 

utvecklingsplaner och digital 

dokumentation  
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4 Relationsskapande  1 1 1 Ihrskog, Maud (2006) Kompisar och 

kamrater: barns och ungas villkor för 

relationsskapande i vardagen  

5 elevinflytande och 

delaktighet  

1 1 1 Elvstrand, Helene (2009) Delaktighet i 

skolans vardagsarbete 

6 elevinflytande och 

elevdokumentation  

0 0 0 
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Bilaga 2. Sökningar i Swepub 

Sökmatris  

Databas 

Swepubl 

Avgränsning: 

avhandlingar 

från 1999 

och framåt 

Datum: 

140504 

Sökord 

 

Träffar Urval 1 Urval 2 

1  elevinflytande  7 5 

  

 

2 Selberg, Gunvor (1999) 

Elevinflytande i lärandet: en studie 

om vad som händer när elever har 

inflytande i sitt eget lärande och när 

elever har olika erfarenheter av 

sådant arbete  

Danell, Mats (2006) På tal om 

elevinflytande: hur skolans praktik 

formas i pedagogers samtal 

2 elevdokumentation  1 1  0 

3 IUP 3 1 1 Mårell-Olsson, Eva (2012) Att göra 

lärandet synligt? :individuella 

utvecklingsplaner och digital 

dokumentation 

3 relationsskapande 2 1 1 Ihrskog, Maud (2006) Kompisar 

och Kamrater  

 

4 elevinflytande och 

delaktighet 

0 0 0 

5 elevinflytande och 

elevdokumentation 

0 0 0 
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Bilaga 3. Sökningar i ERIC 

Databas 

ERIC (Ebsco) 

Datum:  

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 

Granskade artiklar 

1 140325 Pupils participation (peer 

review)(academic journals) 

517   

2 Pupils participation (år 2000 och 

framåt) 

380 34 9 (Marsh 2012, 

Hopkins 2010, Flutter 

2007, Tammi 2013, 

Black 2007, Ross 2007, 

Black 2011, Leicht 

2007, Burns & Myhills 

2004) 

3 Pupils participation and 

elementary school (år 2000 och 

framåt) 

159 13 5 (Thornberg Elvstrand 

2010, Thornberg 2010, 

Tammi 2013, Hopkins 

2008) 

4 Pupils participation and pupils 

documentation (år 2000 och 

framåt) 

3 2 0 

5 Pupils participation and pupils 

documentation and elementary 

school ( år 2000 och framåt) 

2 1 0 

6 Pupils participation (peer review, 

academic journals, år 2000 och 

framåt) and pupils assessment 

35 5 1 (Paul Black m.fl. Can 

teachers’ summative 

assessments produce 

dependable results and 

also enhance 

classroom 

learning?)(2011) 

7 Pupils participation (peer review, 

academic journals, år 2000 och 

framåt) and pupils assessment 

and elementary school 

17 3 0 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 

Uppsats, avancerad nivå 15 hp  

Vårterminen 2014  

Britt-Marie Bader 

Maud Boson 

 

Fokusgruppsintervju 

Intervjuguide 

 

Våra forskningsfrågor:  

 Hur använder lärare elevdokumentation i arbetet med elevers inflytande och delaktighet? 

 Vilka främjande och hindrande faktorer lyfter lärare fram i det arbetet? 

Inramning av intervjun 

 Presentation av vilka vi är och syftet med intervjun 

 Presentation av intervjuformen   

 Ljudinspelning och hantering av det insamlade materialet, återkoppling till intervjugruppen 

 Deltagarnas frågor 

 Tidsomfattning ca 1 timma 

Kärnfrågor som åtföljs avfördjupande frågor, fraser och ord som syftar till att fördjupa 

förståelsen    

 Vad betyder elevinflytande och delaktighet för dig? 

 Hur tänker du om skolans krav på elevdokumentation? 

 Hur använder du elevdokumentationen i din undervisning?  

Exempel på fördjupande frågor   

 Vilken elevdokumentation tycker du är användbar i ett elevinflytande och 

delaktighetsperspektiv? 

 På vilket sätt kan elevdokumentation kan främja elevers inflytande och delaktighet? 

 På vilket sätt kan elevdokumentation kan hindra elevers inflytande och delaktighet? 

 Hur använder du elevdokumentation tillsammans med elever??  

 Vem är elevdokumentationen till för? 

 

Exempel på fraser och ord som syftar till att fördjupa, förtydliga och utvidga samtalet.   

 Berätta mer om…  

 Kan du förtydliga… 

 

 Menar du… 

 Hur tänker du …. 

 

 

 


