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Sammanfattning
I läroplanens inledande del lyfts betydelsen av att elever aktivt får delta i planering och utvärdering 

av  undervisningen  och  utveckla  sin  förmåga utöva  inflytande  och  ta  ansvar  i  skolan.  Tidigare 

forskning  visar  att  skolan  inte  lyckats  i  detta  uppdrag.  Studien  är  en  del  av  en  aktion  vars 

utvecklingsfokus  varit  att  öka  elevers  delaktighet  i  projektarbetsformen.  Studien  vill  belysa 

elevdelaktighet  ur  elevernas  perspektiv,  vilken  betydelse  och  vilket  värde  delaktighet  har  för 

eleverna, samt hur de anser att den fungerar i praktiken. Forskningsfrågan är: Hur beskriver elever 

delaktighet i  skolan? Studiens syfte är att belysa elevdelaktighet ur elevernas perspektiv,  för att 

förstå vilken betydelse och vilket värde delaktighet har för eleverna,  samt hur de anser att  den 

fungerar i praktiken.

Data har skapats genom elevers loggboksskrivande om delaktighet och uppföljande samtal med 

elever,  som  analyserats  genom  dimensioner  av  delaktighet;  innehållsdimension,  drivkrafts-

dimension och samspelsdimension.

Elevers beskrivningar av delaktighet är i lika mån beskrivningar av lärandet. Resultatet visar att 

delaktighet  ger  mening  till  elevernas  lärande.  Den  individuella  valfriheten  är  motiverande  för 

eleverna.  Det  absolut  viktigaste  för  eleverna  att  få  vara  delaktiga  i  är  lärandets  innehålls-  och 

formfrågor. Delaktighet beskrivs av eleverna både ur ett individuellt och ett kollektivt perspektiv. 

Studiens resultat bekräftar Illeris och Wengers teorier om lärandets samspel och socialt lärande.

Nyckelord:  elevdelaktighet,  aktionsforskning,  lärodimensioner,  projektarbetsmetoden,  empower-

ment
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Abstract
In the introductory part of the Curriculum for the Compulsory School, the importance of pupils 

participation in the planning and the evaluation of their education is highlighted.  Also to develop 

their ability to participate and to take responsibility in school is highlighted. Earlier research shows 

that the school has failed in this mission. This study is a part of an action, which developing focus 

has been to increase the pupils participation in project based learning. The intention of the study is 

to throw light upon pupils participation from the pupils view, what meaning and what value do the 

pupils give participation, and how do they think it is working in practice. The research question is: 

How do pupils describe participation in school? The purpose of the study is to highlight pupils 

participation from the pupils' view, to understand what meaning and value it gives to the pupils', and  

how they think it works in practice.

Data has been produced by the pupils by writing logbooks about participation and by follow-up 

conversation  with  the  same  pupils.  The  empirics  have  been  analyzed  throw  dimensions  of 

participation;  the  dimension  of  content,  the  dimension  of  motive  power  and the  dimension  of 

cooperation. The pupils descriptions' of participation are also descriptions about learning. The result 

shows that participation gives meaning to the pupils learning. The individual freedom of choice is 

motivating for the pupils. The most important area for the pupils to participate in, is the content and 

the  form of  learning-area.  Participation  is  described  both  from  an  individual  and  a  collective 

perspective  by  the  pupils.  The  results  of  the  study confirm Illeris  and Wengers  theories  about 

cooperative learning and social learning.

Keywords: pupils participation, action research, dimensions of learning, project based method, em-

powerment
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Förord
Under tre år har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med ett arbetslag vars motto har varit att  

det man själv tycker är roligt det vill man göra tillsammans med eleverna. Arbetslaget har arbetat 

enligt  projektarbetsmetoden  med  eleverna.  Det  har  funnits  en  vilja  i  arbetslaget  att  utforska 

arbetsformen vidare och förbättra den. Genom bland annat den aktionsforskande ansatsen har vi 

tagit oss vidare, och föreliggande studie är ett resultat av den resa vi gjort tillsammans i arbetslaget. 

Jag vill tacka arbetslagets lärare och elever för förmånen att ha fått utforska och fördjupa mina 

kunskaper tillsammans med er. Tack vare er har jag fått privilegiet att göra denna studie. Studien är 

också  ett  resultat  av  alla  magisterprogrammets  medstudenters  och  handledares  generositet  med 

respons, infall och utmaningar. Ett stort tack till er alla.

Tack till min familj som uppmuntrat och stöttat mig genom processen.

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Karin Boye

April 2011

Tarja Kemppainen
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Avfärd

Vilken kraft bar iväg mig till denna malström (tidvattenström/kraftig virvelrörelse) som är skolans? 

Ett kraftcentrum som kan få en att känna att man sugs ner i havsdjupet och förgås, men också en 

kraft som kan innehålla så mycket näring och energi och som kan föra alla som befinner sig i denna 

malström långt ut på okända hav och hisnande äventyr. En kraft som man bara kan flyta med i, eller 

hitta kraftvirvlar som går att parera och välja riktning. Min egen väg som lärare har varit både den 

som flyter med och den som hittar lägena för att själv styra min riktning. I perioder har jag också 

varit  på  väg  att  sugas  ner  i  malströmmen.  Min  drivkraft  har  varit  möjligheten  att  få  påverka 

människor i en riktning som handlar om att bli ansvariga för sina liv, att  bli aktörer och tro på 

möjligheterna  till  förändringar.  Därför  har  jag  tilltalats  av  aktionsforskningen  som  ett  sätt  att 

förhålla  mig till  min yrkesvardag.  Men även mitt  val  av  forskningsfråga -  elevers  syn på del-

aktighet, är en del av denna resa. Aktionsforskning är ingen lugn flod som slingrar sig fram med en 

given  slutdestination.  Själva  processen  är  utmanande  –  det  är  virvlarna  jag  måste  parera.  Det 

aktionsforskande förhållningssättet ger mig inte heller en lugn hamn att vila i, utan den manar till 

nya resor. Aktionsforskningen är snarare själva farkosten som jag kan ta mig fram med och hitta 

lugnet och riktningen i själva färden. 

Inledning

Skolan är otvetydigt den arena där de politiska utspelen fått leva ut under senare år, i synnerhet  

under de senaste månaderna. Utspel som handlat om hur lärare i Sverige bör undervisa för att nå 

höga  resultat  i  internationella  mätningar  (läs  PISA)  (Leijnse,  2010),  till  forskningsresultat  (läs 

Hatties metastudie) (Arnell & Lidström, 2011) som enligt fackliga företrädare ger stöd för samma 

metod,  så  att  lärares  fackliga  företrädare  gett  sig  in  i  elden  för  att  ge  stöd  för  politikers 

rekommendationer. Detta har resulterat i en het debatt där många lärare undrat vad det är frågan om. 

Den  nya  skollagen,  styrdokument,  läroplaner  och  kursplaner  vilar  på  en  vetenskaplig  grund. 

Utbildningen och undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det 

innebär  ett  kunskapsbegrepp  med  en  bred  innebörd,  som  ska  främjar  en  allsidig  personlig 

utveckling av eleverna (Utb.dep., 2009, s. 246). Det kan tyckas att ramarna för skolans verksamhet 

är  väl  utstakade.  De  politiska  utspelen  kan  ha  sin  bakgrund  i  att  skolan  har  blivit  den  sista 

formuleringsarenan där partier kan profilera sig utan att EU kan ha några synpunkter1. Skolan är för 

partierna och för staten, en möjlighet att uttrycka både sin politiska och nationella särart. 

1 Justus Aurell, föreläsning Malmö högskola om Skolan styrning och myndighetsutövning ur ett samhälleligt  
perspektiv, 2011-02-15.
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I  läroplanerna  talar  man  om  att  eleverna  ska  få  möjlighet  till  en  harmonisk  utveckling  och 

bildningsgång (s. 7 Lpo 94 och Lgr 11) i skolan. ”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och 

växa  med  sina  uppgifter” (s.  6  Lpo  94,  s  7  Lgr11).  Enligt  läroplanerna  är  det  inte  bara 

prestationerna som räknas utan det finns annat skolan också ska arbeta med, exempelvis normer och 

värden. I både den nuvarande och den kommande läroplanen står att det inte räcker med att skolan 

förmedlar kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i  

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Genom att delta i planering  

och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 

eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Lpo 94 s. 5, Lgr 11 s. 5).

Skolans uppgift är alltså att eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar (Lpo 94, s. 8, Lgr  

11, s. 6). Kunskaper uttrycks inte som något självklart eller givet i läroplanerna. Kunskapsbegreppet 

ska vara öppet för diskussion.

Skolans  uppdrag  att  främja  lärande  förutsätter  en  aktiv  diskussion  i  den  enskilda  skolan  om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och framtiden och om hur kunskapsutveckling 

sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion (Lpo 

94, s. 6, Lgr 11, s. 7).

Redan 1996 framkom i delbetänkandet från Skolkommittén inför framtagandet av ny skollag, att 

elevernas ställning i den svenska skolan var svag. Trots att det både i skollagen och i läroplanerna 

finns inskrivet om elevinflytande och delaktighet så är deras inflytande mycket begränsat. Danell 

(2006) har studerat elevinflytande på skolor och vilka strategier lärare använder för att anpassa 

elevinflytande till  sin verksamhet. I sin forskning har han sett att det har varit problematiskt att 

implementera styrdokumentens intentioner om delaktighet och inflytande för eleverna samt fostran 

av demokratiska medborgare. Det som lärarna inte ansåg passa in i den egna praktiken, vad gällde 

elevdelaktighet, såg man till att neutralisera innebörden av, i styrdokumentens innehåll. Läroplanens 

intentioner förvandlades till retorik, enligt Danell. Hans forskning visar också att elevinflytandet 

marginaliserats till att eleverna får besluta över perifera saker. Lärarna hänvisade till erfarenhet när 

de påstod att elever inte kunde ta ansvar. Danell anser att ett problem är att lärarna inte jobbar med 

att lära eleverna vad inflytande och ansvar innebär. Enligt Dahl och Lundgren (2006) är lärarna 

lämnade till sina känslor, sitt sunda förnuft och sin intuition när det gäller värdegrundsarbetet, enligt 

rapporten. En del lärare förväntar sig också att det är någon annan som ska göra värdegrundsarbetet, 

enligt  samma  rapport.  Värdegrundsarbetet  tenderar  att  få  karaktären  av  något  mystiskt  ”vars 

hemligheter det är upp till varje enskild lärare och elev att avtäcka” (s. 300).
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Det  tycks  finnas  ett  samband  mellan  hälsa  och  elevinflytande.  Enligt  rapport  från  Statens 

folkhälsoinstitut (Wennerholm & Bremberg, 2004) påverkades elevers hälsa av deras möjligheter 

till inflytande i skola . Ju mer inflytande eleverna hade desto bättre hälsa för eleverna. En annan 

forskningsrapport (Jerdén, Burell,  Stenlund & Weinehal,  2011) visade att ungdomars känslor av 

maktlöshet, vantrivsel i skolan och dålig stämning i familjen var faktorer som påverkade ungdomars 

mående. Framför allt flickor påverkades av vantrivsel i skolan. Om trivseln var hög i årskurs sju 

bland flickorna så fortsatte de att må bra, enligt självskattning eleverna gjorde. Men om de redan i 

årskurs sju vantrivdes i skolan så ökade känslan av att må dåligt i nian. För pojkarna handlade det  

framför allt om familjesituationen. I Skolkommitténs (1996) delbetänkande om elevers inflytande 

poängterade de att skolan inte bara är en förberedelse för livet utan är livet självt för de barn och 

ungdomar som går där. Livet pågår nu för eleverna. Inflytandet måste ur elevens synvinkel ses ur ett  

här och nu-perspektiv.

I KRUT:s temanummer Elevinflytande – en utopi? (Höglund, 2008) ger Danell uttryck för en oro 

för  att  skolan är  på väg att  släppa sin uppgift  att  fostra  demokratiska  medborgare.  Han ser  en 

förskjutning  ”från  det  kollektiva  inflytandet  till  ett  inflytande  över  den  egna  arbets-  och 

läroprocessen” (s. 6). I handlingsplanen som används i den kommun som studien är genomförd i, 

står att läsa att skol- och fritidsförvaltningen i kommunen är en arbetsplats som styrs grundläggande 

värderingar. De värden man hänvisar till är nyfikenhet, inspiration, kommunikation och viljan till 

förändring.  Tillsammans med skolans grundläggande värderingar,  skapar kärnvärdena den grund 

som hela verksamheten ska vila på. Enligt handlingsplanen, som vänder sig till anställda inom skol-  

och fritidsförvaltningen i den kommun som studien är genomförd i, är verksamheter som styrs av en  

gemensam värdegrund de mest effektiva. Det innebär bl.a. mindre byråkrati och att ”kunder och 

medarbetare har  lättare  att  påverka”, står  det  att  läsa i  handlingsplanen.   Vidare talar  man om 

innebörden  av  ovanstående;  det  innebär  ”att  både  elever  och  medarbetare  trivs  och  har  större 

möjligheter att nå sina personliga mål”. Eleven är kunden och påverkan handlar om att nå sina 

personliga mål. Vidare tolkning av detta är att inom skol- och fritidsförvaltningen i kommunen finns  

ett  kund-/  säljarperspektiv.  Påverkansmöjligheten  definieras ur  ett  kundperspektiv och handlar  i 

första hand om att nå sina personliga mål. Är detta ett uttryck för den farhåga Danell har, att skolan 

sviker  sitt  uppdrag  vad  gäller  demokratisk  fostran,  från  det  kollektiva  till  det  individuella? 

Kommunens handlingsplan för skol- och fritidsförvaltningen vilar på skolans värdegrund, men man 

väljer uttryckligen det individuella perspektivet i lokala styrdokument. Detta är inget unikt för den 

kommun som studien genomförts i. 
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Skolan och arbetslaget

Den här studien handlar om elevdelaktighet och är gjord på en grundskola i södra Sverige i en 

mellanstor stad. Skolan, som studien är gjord på, ligger i en del av staden där inkomstnivåerna är 

höga, ohälsotalen låga och måluppfyllelsen i skolan är hög. Enligt Skolverkets databas SIRIS2, var

• andelen elever som uppnådde målen i alla ämnen läsåret 2009/10, 100 procent för flickor, 86  

procent för pojkar. 

• Av föräldrarna i årskurs nio hade 69 procent av föräldrarna eftergymnasial utbildning. 

• Endast 4 procent av eleverna i årskurs 9 hade utländsk bakgrund under läsåret 2009/10. 

Skolan är en F-9 skola, som består av två parallella skolor med vars sin uppsättning F-9 elever. Tre 

skolledare har  det  övergripande ansvaret  för  skolorna.  Studien är  gjord i  ett  arbetslag  som vid 

tidpunkten för studien bestod av 118 elever och nio lärare. Lärarlaget bestod av lärare som dels 

arbetat  länge på skolan,  men även relativt  nytillkomna.  Den som arbetat  längst  bland lärarna i 

arbetslaget, hade arbetat sedan 1994 inom skolorna. Den senast tillkomna hade arbetat sedan läsåret 

2008/09. Fem av lärarna var kvinnor. Arbetslagets lärare arbetade i huvudsak enligt projektarbets-

metoden med eleverna. Det hade arbetslaget gjort sedan högstadiets tillkomst läsåret 2003/04. Vad 

jag menar med projektarbetsmetoden kommer jag att förklara under Problemställning. 

På skolan arbetades aktivt  med flera olika råd där  eleverna kunde mötas  i  frågor som berörde 

skolans arbetsmiljö, matsituationen samt andra frågor som påverkade eleverna. Förutom klassråd 

fanns  på  skolan  även  elev-,  miljö-  och  matråd.  Dessa  råd  träffades  någon  gång  per  termin. 

Arbetslagets elever i årskurs sju hade under läsåret oregelbundna klassråd. Arbetslagets elever i 

årskurs åtta och nio hade regelbundna klassråd en gång i  veckan. I  årskurs åtta  och nio fanns, 

förutom råden som nämndes tidigare, även utvecklingsråd i respektive årskurs. Utvecklingsrådets 

uppgift var att delta i planering av nya arbetsområden och projekt tillsammans med den eller de 

lärare som hade ansvar för arbetsområdet. Inför varje nytt arbetsområde samlades utvecklingsrådet 

minst ett par gånger för att diskutera form och innehåll för kommande arbete. I årskurs sju kom 

utvecklingsrådet igång först på vårterminen och samlades totalt en gång. Arbetslaget arbetade med 

elevutvärderingar efter avslutade projekt och arbetsområden. I arbetslaget arbetade man också med 

formativa bedömningar,  i  den betydelsen att eleverna fick ut mål och bedömningskriterier inför 

varje nytt arbetsområde. Eleverna arbetade även med självvärdering och bedömning av varandra. 

Fortsättningsvis när jag skriver arbetslaget, inkluderas både lärare och elever i arbetslaget. Annars 

2  Källhänvisning saknas av anonymitetsskäl.
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skriver jag arbetslagets elever eller arbetslagets lärare.

Problemställning

Efter  samtal,  under  höstterminen  2009,  i  vilka  arbetslagets  lärargrupp  på  skolan  där  studien 

genomfördes,  inventerat  behovet  av  förbättringar,  kunde  arbetslagets  lärare  efter  två  samtal 

konstatera  att  man ville  arbeta  med ett  förbättringsarbete  inriktat  på  att  utveckla  projektarbets-

formen. Med projektarbete och projektarbetsformen menas i den här studien den undervisningsform 

lärarna använder i arbetet med eleverna, i det arbetslag som deltagit i studien. Lärarna integrera 

olika ämnen i projekt. I det arbetslag där studien genomförts arbetade man oftast i projektform. 

Redan hösten 2007 (se bilaga 1, Dokumentation av lärgruppsmöte) hade arbetslagets lärare (samma 

som i  min studie)  ett  lärande  samtal  kring  vad projektarbete  står  för  och  varför  man använde 

projektarbetsmetoden i arbetslaget. Bland lärarna fanns en önskan om att hitta former för hur man 

skulle kunna utvärdera projekten och hur man skulle kunna lära sig av projekten. Man ville hitta  

metoder för att utveckla projektarbetsformen. Man hade inte tidigare arbetat systematiskt med att 

utveckla projektarbete som metod. Struktur hade saknats samt att någon faktiskt drev arbetet. För- 

och  nackdelar  för  lärare  och  elever  med  projektarbetsformen  listades  (läs  under 

Projektarbetsmetoden).  Projektarbetsformen ville  arbetslagets  lärare,  skulle  vara  en kontinuerlig 

process, omformningsbar – inte en metod för alltid given. I skolan möter lärarna hela tiden nya 

elever  med nya förutsättningar,  samhället  är  i  en ständigt  pågående process.  Då måste  skolans 

arbetsformer och metoden vara en del av denna process och ingå i ett samspel med elever och 

samhället,  ansåg lärarna.  Som ett  led i  detta samspel  är elevernas möjlighet till  delaktighet  vid 

projektplanering och i projektarbetet en viktig del, enligt lärargruppen. Ur dessa utvecklingstankar 

växte forskningsfrågan fram. 

Begrepp

I  den här uppsatsen kommer några begrepp att  användas  som är  centrala  i  texten.  Enligt  NE:s 

(Nationalencyklopedin)  ordbok  (s.  44,  1995)  innebär  delaktighet  aktiv  medverkan.  När  Illeris 

(2007) talar om deltagande anser han att deltagande är ”den mest genomgripande och samtidigt den 

vanligaste samspelsformen” vad gäller förhållandet mellan lärandet och omvärlden (s. 126). Denna 

form karaktäriseras av att den lärande ingår i en gemensam målinriktad aktivitet tillsammans med 

andra, en gemenskap inom vilken individen har en erkänd position och medinflytande. Ju mer aktiv 

den lärande är och ju mer engagerad, desto mer ökar chansen att man lär sig något väsentligt. Men 

man lär sig på ett sätt som gör att man minns det och kan tillämpa det i relevanta sammanhang 

(2007,  s.  125-126).  Delaktighet  är  en  av  förutsättningarna  för  lärandet,  enligt  både  Illeris  och 
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Wenger (2009).  Samspel  menas  i  den här  studien individens  möte med omvärlden.  Omvärlden 

representerar både den mer närliggande sociala situationen och den samhälleliga. I den här studien 

är WHO:s (World Health Organization) definition av handikapp värd att ta med, eftersom i skolan 

finns elever med olika slags fysiska och psykiska begränsningar.  WHO relaterar delaktighet till 

handikapp och anknyter till ett socialt perspektiv. Istället för att tala om handikapp talar man om 

delaktighet och begränsningar i deltagandet. 

Inflytande definieras i NE:s ordbok (s. 272, 1996) som en permanent möjlighet att påverka viss 

utveckling. Inflytande i skolan kan också ses som ett relationellt begrepp som handlar om att förstå 

inflytande som både dominans och gemenskap och har, enligt Forsberg (2000, s. 144), betydelse för 

hur relationen mellan elevers inflytande och lärares undervisningsstrategier kan förstås.

Ett  annat  viktigt  begrepp  är  makt.  Det  handlar  om  möjligheten  att  påverka.  Delaktighet  och 

inflytande är makt och kan också förstås som en process inom individen och/eller i kollektivet, som 

empowerment. Makt som en relation innebär att makt finns i relation till en eller flera aktörer – 

både  individer  och  grupper.  En  aktör  enligt  den  här  beskrivningen  förutsätter  att  det  finns  en 

struktur  att  förhålla  sig  till.  Det  är  strukturerna  som erbjuder  handlingsalternativ  för  aktörerna. 

Aktör - handling - struktur, dessa påverkar varandra i en ömsesidig struktur. Detta är inte makt som 

dominans utan makt som gemenskap3. De i maktrelationen har ett gemensamt intresse. Parterna 

måste inte vara jämställda för att uppnå gemensamt gott. Det kan finnas en intressemotsättning eller 

intressegemenskap (Forsberg, 2000). 

Aktör  är,  i  den här  studien den som, utifrån strukturerna,  tror  sig om och kan använda sig av 

delaktighet och inflytande för att påverka sina egna och/eller gruppens intressen. 

I studien kommer delaktighet och inflytande att användas som synonymer till varandra, framför allt 

för att i läroplanerna används i huvudsak begreppet inflytande. Inflytande anger inget om hur aktiv 

eleven måste vara eller om det finns ett samband med lärandet. Delaktighet är, enligt definitionen 

ovan, kopplat till lärande och har en djupare innebörd och innefattar ett aktivt deltagande. 

Syfte och forskningsfråga

Elevers ansvar och inflytande är centrala begrepp och förmågor i läroplanerna. I Skolkommitténs 

betänkande från 1996 slog man fast att elever ska ha inflytande dels för att det är en mänsklig  

rättighet – det är viktigt i sig (barnkonventionen), dels för att det är en del av demokratifostran – 

den kan inte genomföras i en strikt individualiserad miljö, gruppen eller kollektivet är viktig i denna 

aspekt  på  elevinflytande.  Slutligen  handlar  det  om  elevers  inflytande  över  sitt  eget  lärande. 

3 Samma som Kreisbergs ”power with”, 1992.
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”Kunskapsarbete är en skapande process, och den som skapar måste vara närvarande och delaktig i 

det som sker” (Skolkommittén, 1996, s. 24). 

Studien vill belysa elevdelaktighet ur elevernas perspektiv, för att förstå vilken betydelse och vilket 

värde delaktighet har för eleverna, samt hur de anser att den fungerar i praktiken. I arbetslaget där 

studien är genomförd, har arbetslagets lärare under vårterminen 2010, haft som förbättringsområde 

att öka elevernas delaktighet i projektarbetsformen. 

Forskningsfrågan är: Hur uppfattar elever delaktighet i skolan?

Textens utformning

Studien kommer att presenteras först med hjälp av en teori- och forskningsgenomgång, som är av 

vikt för att förstå studiens sammanhang. Den rymmer synen på kunskapsbildning och lärande i 

studien,  samt  den  aktionsforskande  ansatsens  betydelse  för  kunskapsbildning  i  studien.  Under 

avsnittet kommer även tidigare forskning kring elevdelaktighet att presenteras.

Under metodavsnittet beskrivs först själva utvecklingsarbetet/aktionen ur vilken studien vuxit fram. 

Därefter presenteras studien. Studiens insamlingstekniker, situationer och analysmetod presenteras. 

Vidare diskuteras studiens giltighet och trovärdighet, liksom etiska ställningstaganden.

Under resultatavsnittet analyseras elevernas beskrivningar av delaktighet genom olika dimensioner, 

dels från loggböckerna, dels från samtalet. Resultatavsnittet avslutas med reflektioner kring resultat.  

I diskussionsdelen diskuteras resultatet i förhållande till teori och tidigare forskning, samt studiens 

pedagogiska implikationer.
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Teori och forskningsgenomgång

Föreliggande  studie  är  gjord  med  en  aktionsforskande  ansats.  I  den  här  delen  kommer 

aktionsforskning beskrivas i relation till studien. Att välja aktionsforskningens perspektiv har också 

betydelse för synen på kunskapsbildning, lärande och delaktighet. Nedan följer en beskrivning av 

dessa teoretiska utgångspunkter. 

Kunskapsbildning och lärande

Den aktionsforskande ansatsen innefattar en syn på kunskapsbildning och lärande som har betydelse 

för studien. Jag som forskare har en förförståelse vad gäller  kunskapsbildning och lärande som 

också påverkat studien, både vad gäller synen på vuxnas och elevers lärande. Dessa två utgångs-

punkter är avgörande för att förstå studien.

Studien är gjord med en syn på lärandet, som något som sker i ett samspel mellan individ och 

omgivning, som en kontinuerlig process präglad av delaktighet och öppenhet. Stöd för denna syn på 

lärande  finns  bl.a.  i  Illeris  teori  om  lärandet  samt  Wengers  (2009)  sociala  teori  om  lärandet. 

Wengers (2009) sociala teori om lärandet slår fast att lärandet förutsätter aktivitet och deltagande. 

Delaktighet innebär att man ingår i ett praxiskollektiv och att man i det kollektivet konstruerar iden-

titeter i förhållande till kollektivet. Lärandet utvecklar vår förmåga att erfara mening i tillvaron. 

Praxis  skapar  mening  och  identitet.  Delaktighet  karaktäriseras  av  att  den  lärande  ingår  i  en 

gemensam målinriktad aktivitet tillsammans med andra, i en praxisgemenskap. Det är en gemen-

skap inom vilken individen har en erkänd position och medinflytande. Wengers teori beskriver i 

första hand vuxnas lärande i praxisgemenskaper. Men jag har valt att använda teorin även för att  

förstå elevers lärande, eftersom Illeris i sin läromodell använder Wengers teori för att förklara sin 

teori om lärandet. Illeris teori handlar om både elevers och vuxnas lärande.

Denna dimension av lärandet är vad Illeris (2007) benämner den samspelande dimensionen och 

ingår i Illeris helhetsteori om lärandet. Lärandet är alltid situerat, d.v.s. lärandet försiggår som en 

process mellan individen och dess omgivning. Lärandet är även en process i det inre i form av en 

mental process där individen tillägnar och bearbetar impulser och intryck från samspelet mellan 

individen och omgivningen, som integreras med tidigare lärande. Lärandet består, enligt Illeris av 

tre dimensioner: en innehållsdimension, en drivkraftsdimension och en samspelsdimension, inom 

vilka individen samspelar med omvärlden.
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Figur 4. Den komplicerade läromodellen. (Illeris, 2007, s 122)

Innehållsdimensionen (Illeris, 2007) innefattar det man lär sig och lärandet om oss själva. Lärandets 

drivkraftsdimension omfattar det som handlar om motivation för lärande, de känslor och vilja för 

lärandet som individen investerar i lärandet i form av mental energi. Samspelsdimensionen handlar 

om att lärandet sker i ett visst socialt och samhälleligt sammanhang och den lärande ingår som en 

del  i  detta  sammanhang.  Samspelet  kan ske i  olika former  för den lärande:  genom perception, 

förmedling, upplevelser, imitation, verksamhet eller deltagande. Ju mer engagerad den lärande är 

desto större är chansen att man lär sig. Deltagandet kännetecknas av att den lärande är en del av en 

aktivitet tillsammans med andra med ett gemensamt mål, i ett praxiskollektiv, i vilken den lärande 

har en erkänd position och ett medinflytande. Lärandets sociala dimension hör ihop med kollektivet 

och i praxis skapas mening och identitet. Lärandet förutsätter aktivitet och delaktighet, som kommer  

till uttryck i erfarenhet och utveckling. Erfarenhet av något innebär att ha en personlig kännedom 

om något. Erfarenhet spänner över samtliga lärodimensionerna och för att kunna tala om erfarenhet 

gäller att alla tre lärodimensionerna ska vara av väsentlig betydelse i sammanhanget. Erfarenhetens 

centrala innehåll är att man tillägnar sig något eller förstår något som har en stor betydelse för en 

själv, som engagerar en känslomässigt och motivationellt. Erfarenhet betecknar också något man lär 

sig som är utanför det rent personliga, som berör förhållandet mellan en själv och den sociala och 

samhälleliga kontext man ingår i.  Erfarenhet är  enligt  Illeris, helhetsorienterad i  förhållande till 

lärandets  tre  dimensioner.  Illeris  menar  att  erfarenhetspedagogiken  måste  bygga  på  problem-

orientering, deltagarstyrning, exemplariskhet och solidaritet. Kritik har riktats mot att erfarenhets-

baserad  pedagogik  kan  förstås  så  att  den  kan  gynna  individualistiska  tendenser.  Denna 
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individualistiska förståelse av erfarenhetspedagogiken gynnar redan privilegierade om den stannar 

vid en perspektivlös och självcentrerad reflexivitet utan ett socialt ansvar, enligt Wildemeersch i 

Illeris (2007). För att motverka dessa tendenser har samtalet och dialogen en stor betydelse, för att  

lärandet  ska få  en social  dimension.  Illeris  infogar i  lärandets helhet  förutom erfarenhet,  också 

personlig utveckling, kompetensutveckling samt lärande och identitet.  Jag kommer inte den här 

studien gå närmare in på de övriga aspekterna. 

Lärandet, är enligt Wenger en social aktivitet (2009) som pågår i den sociala praxisgemenskapen, 

det som Illeris (2007) beskriver som situerat lärande. Wengers teori handlar om de vuxnas praxis-

gemenskaper, men den fungerar även för att beskriva elevers roll i skolan. Lärandet innefattar ett 

engagemang, att bli en del av världen. Produkten av lärandet är att vi utvecklar förmågan att erfara 

mening. Mening kan också förstås som ett gemensamt mål i praxisgemenskapen. Slutsatsen man 

kan  dra  då,  enligt  Wenger,  är  att  lärandet  förutsätter  social  delaktighet.  Delaktighet  i  det  här 

sammanhanget  är  en  process  i  en  eller  flera  sociala  gemenskaper  där  identiteter  konstrueras  i 

förhållande till dessa sammanhang. I studien representerar skolan en sådan gemenskap. Skolan blir 

för både lärare och elever en aktivitet, men också en tillhörighet. Deltagandet i gemenskapen formar 

inte enbart vad vi gör, utan även vilka vi är och hur vi tolkar det vi gör. En teori om lärandet som en  

social aktivitet måste därför innehålla följande komponenter, enligt Wenger: 

• Mening: att kunna uppfatta tillvaron och världen som meningsfull.

• Praxis:  att  tillsammans med andra uppfatta  gemensamma historiska och sociala  resurser, 

gemensamma  ramar  och  perspektiv  som  hjälper  till  att  bära  upp  det  gemensamma, 

målinriktade handlingsengagemanget. 

• Kollektiv: att våra handlingar är värda att utföra och att vårt deltagande uppfattas som en 

kompetens inom en grupp eller gemenskap.

• Identitet:  att  lärandet  förändrar  oss  och  skapar  personliga  utvecklingshistorier,  i  en 

gemenskap inom kollektivets ramar. 

De här delarna är varandra överlappande och hänger ihop med varandra. Det finns en ömsesidighet 

mellan dessa delar. Det går att byta ut, vilken som, av dessa delar och placera i centrum istället för 

lärandet,  enligt  Wengers  teori.  Illeris  anser  att  Wengers  sociala  teori  om lärandet  också  är  en 

helhetsteori om lärandet som innefattar de tre lärodimensionerna. 

Praxiskollektivet kan motsvaras av det Hargreaves (2004) kallar socialt kapital. Socialt kapital är 

normer eller informella värderingar för medlemmarna i en grupp, som gör att de kan samarbeta och 
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lägga en grund för tillit – en mening, enligt Wengers (2009) terminologi. Det sociala kapitalet är 

också förmågan att bilda nätverk och forma relationer med det omgivande samhällets mänskliga 

resurser – praxis. Det sociala kapitalet kan förstöras av isolering och polarisering inom ett samhälle. 

De  som befinner  sig  i  isolering  eller  känner  ett  stort  avstånd  till  samhället,  begränsas  i  sina 

utbildningsmöjligheter och sin förmåga till inlärning. Det sociala kapitalet är beroende av socialt 

lärande.  Genom det  sociala  kapitalet  får  lärandet  näring,  ett  stöd,  en  väg  och  ett  syfte,  enligt 

Hargreaves. Precis som Wildemeersch (i Illeris, 2007) kritiserade en individualistisk förståelse av 

erfarenhetspedagogiken,  eftersom  den  tenderar  att  stanna  vid  en  självcentrerad  reflexivitet,  så 

påpekar Hargreaves att lärandet måste ha en social dimension. Om undervisningen enbart gynnar de 

redan privilegierade, utan att skapa medkänsla med och ansvarskänsla för dem som inte lyckas och 

för deras framtid, kommer skolan att utestänga de mindre gynnade. De deliberativa samtalen uteblir  

och den demokratiska processen stannar av.

Deliberativa samtal

Som en del i lärandets samspelsdimension är det deliberativa samtalet. Samtalet och dialogen har en 

stor betydelse för att lärandet ska få en social dimension. Deliberation handlar om att ömsesidigt 

och nyanserat överväga olika alternativ. Skolan ska vara en plats där människor med olika bak-

grunder möts och i läroplanerna står uttryckligen att skolan ska främja aktning för varje människas 

egenvärde, förståelse för andra människor och förbereda för att eleverna aktivt ska kunna delta i 

samhällslivet. Det innebär att olika perspektiv på det som ska studeras, presenteras i skolan. Skolan 

ska vara en plats där utvecklingen av de kommunikativa rättigheterna, som utgör det politiska del-

tagandets  grundvalar,  ska  ske.  Det  betyder  också  att  utveckla  reflexiv  och  kommunikativ 

kompetens.  I  skolan  ska  eleven  ges  möjlighet,  att  genom mötet  med andra,  bilda  sig  en  egen 

uppfattning och utveckla egen kunskap. 

Det är inte så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation (och därmed 

allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att  man får en 

utvidgad och förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra har tänkt och känt, och påverkas, på ett 

sätt, av detta. Inte heller den man kommunicerar med förblir opåverkad. (Dewey, 2005 s. 39)

Det  deliberativa  samtalet  i  skolan  är  ett  sätt  att  avspegla  det  offentliga  samtalet  i  samhället 

(Englund, 2007). Det deliberativa samtalet är en del av det sociala lärandet eller lärandets samspels-

dimension och kan medverka till att lärandet blir en kollektiv process. 

Delaktighet och empowerment

Empowerment (egenmakt) i den här studien är i förhållande till eleverna och deras möjlighet att 

17



vara delaktiga i beslut som rör dem. Empowerment innefattar även att handla i gemenskap, tillsam-

mans med andra, för att uppfylla dels individuella behov och mål, dels kollektiva. Empowerment 

innebär att ge sig själv makt, individuellt, eller att gemensamt med andra, kollektivt, ge sig själva 

makt. Det kan skapa synergieffekter. 

The dynamism of the experience of synergistic community is captured in the phrases  the whole is  

greater than the sum of the parts and what is good for one is good for all. In contrast to the zero-sum, 

win-lose  dynamics  inherent  in  the  scarcity  paradigm  and  power  over,  synergistic  community 

represents an expanding whole in which win-win relationships are real possibilities (winning in this  

case involves having access to valued resources such as healing, learning, power, etc.  (Kreisberg, 

1992, s. 81, kurs. i original).

Empowerment handlar även om att befinna sig i ett sammanhang där man upplever sig som jämlik, 

likvärdig och samarbetande. Detta förutsätter att man blir lyssnad på, att det finns en dialog, makt 

kommer  till  uttryck  som gemenskap,  eller  med Kreisbergs  begrepp:  power  with.  Den dialogen 

förutsätter  att  individens röst  respekteras inom gruppen.  Att  arbeta  för empowerment  kräver  att 

organisera för jämlikhet och demokrati, där individer ges möjlighet att uttrycka och utveckla sig.

Empowering schools must be educational communities coalesced around a core of values guided by 

a sense of hope and possibility, grounded in a belief in justice and democracy. These communities  

must nourishing the voices of all their members; they must provide contexts in which people can 

speak and listen, learn and grow, and let go of ideas in order to move on to better ideas (Kreisberg, 

1992, s.151).

Ibland kan det krävas makt över någon, makt som dominans (power over), för att åstadkomma en 

makt som gemenskap (power with). Den som utsätts för makt som dominans, kan drabbas av makt-

löshetskänslor och ineffektivitet. I en grupp där man har makt som gemenskap (power with) kan det 

finnas personer som känner sig maktlösa. Gruppen är inte jämlik. Andra har lätt att uttrycka sig och 

sina  idéer,  lätt  för  att  samarbeta,  balansera  öppenhet,  sammanfatta  gruppens  idéer  osv.  Men 

olikheten i förmågor och attityder betyder inte att man kontrollerar varandra. (Kreisberg, 1992, s 

139)

Projektarbetsmetoden

Eftersom  arbetslaget  i  huvudsak  använt  sig  av  det  elevaktiva  arbetssättet  som  kallas 

projektarbetsmetoden/-formen och aktionen har sitt ursprung ur detta, följer en sammanfattning av 

vilka fördelar och nackdelar arbetsformen anses ha inom forskning. Det ger också en bakgrundsbild 

för att förstå hur arbetslaget arbetade och tänkte, samt för att förstå resultatet. 

Illeris (2007, s 98) beskriver i sin modell om lärandet, att det blir allt viktigare att lära oss om oss 
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själva för att vi ska kunna göra meningsfulla val och därigenom försöka styra våra liv.  Slutsatsen 

blir att skolan behöver skapa möjligheter för eleverna att göra dessa meningsfulla val. Genom att 

arbeta  med  meningsfulla  framtidsfrågor  och  förbereda  för  de  framtida  utmaningarna,  lär  sig 

eleverna  hantera  den  enorma  mängd  information  som de  kan  göra  ett  urval  av,  enligt  Illeris. 

Skrøvset och Lund (2000) diskuterar varför projektarbetsmetoden är ett arbetssätt som förbereder 

eleverna väl för framtiden. De anser att det är flera viktiga framtidsfrågor som eleverna kommer att 

behöva ta ställning till och ha förmåga att lösa i framtiden. Precis som Illeris (2007) tar de upp 

mängden  information  man  måste  kunna  hantera  i  framtiden.  För  det  andra  står  vi  redan  i  en 

arbetsmarknad som kräver nya kunskaper och då behöver vi utveckla vår förmåga att lära – lära oss 

att lära. Slutligen står vi inför stora utmaningar både lokalt och globalt, som vi måste lösa. För att 

kunna lösa den här typen av problem behöver olika ämnen samverka. Eleverna ska inte bara kunna 

beskriva problemen utan skolan ska verka för att  de ska vilja vara med och förändra och styra 

samhällsutvecklingen.  Som  jag  redan  nämnde  inledningsvis  talar  man  i  läroplanerna  om 

helhetskompetens och ett utvidgat kunskapsbegrepp. För att kunna hantera mängden information 

krävs en mycket större läs- och skrivkunnighet. Enligt Säljö (2008) är läs- och skrivkunnighet ett 

vidare begrepp idag. Eleverna ska lära sig att bedöma och värdera information, veta var de kan hitta 

relevant information och kunna syntetisera och sammanställa den information som är viktigt för en 

viss fråga. Denna ”information literacy” är betydligt mer krävande och behöver tränas (Säljö, 2008, 

s. 17). Projektarbetsformen kan då fungera som en brygga mellan elevernas vardagskunskaper och 

skolans och samhällets behov av mer strukturerad kunskap, menar Säljö.

Wurdingers och Rudolphs (2009) slutsatser i rapporten om projektarbetsmetoden var att eleverna 

lärt sig för livet på de skolor i USA (high school-nivå) de studerat. De viktigaste eleverna tyckte de 

lärt sig var förmågan att ta ansvar, styra sig själv, att kunna sätt upp mål och planera, att hantera 

utmaningar och krav i det dagliga livet (life-skills), problemlösning, självtillit, kreativitet och att 

utveckla personligheten (character development). 

I läroplanerna går det att finna mycket stöd för arbetsmetoden. Det står bl.a. att skolans uppgift är 

att ge överblick och sammanhang, eleverna ska få förutsättningar att arbeta självständigt och lösa 

problem. Det är viktigt att anlägga vissa övergripande perspektiv. Projektarbete präglas just av detta 

eftersom flera ämnen är del i projektet. Varje ämne ger sitt perspektiv i ett projekt och integrerar till-

sammans med de andra ämnena, vilket bidrar till bl.a. överblick och sammanhang. I den nationella 

utvärderingen av skolan som gjordes 2003 (Skolverket, 2004) diskuterar man bl.a. resultaten kring 

kemi, fysik och matematik. Eleverna upplevde en bristande motivation för dessa ämnen. Ämnena 

präglas av komplicerade begrepp och samband. Om man kopplar dessa ämnen till globala fråge-
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ställningar och samhällsföreteelser,  dvs. anlägger ett  ämnesövergripande perspektiv, kan det öka 

elevernas motivation, enligt Skolverkets utvärdering.

Vilka nackdelar med projektarbetsmetoden finns beskrivna? I en rapport på uppdrag av dåvarande 

Myndigheten för skolutveckling (Hensvold, 2006) kring elevaktiva arbetssätt, visade att det finns en 

risk med att eleverna lämnas ensamma med sina arbeten. Tendensen, enligt MSU:s rapport, har varit 

att arbetet fått allt mer av en individuell karaktär, i den svenska skolan. För att elever ska klara ett  

projektarbete måste eleverna kunna organisera och planera sitt arbete, samt ha en god förmåga att 

läsa  och  skriva.  I  kunskapsöversikten  (Hensvold,  2006)  lyfter  man  fram  att  individens  miss-

lyckanden  i  ett  arbete  där  ansvaret  har  flyttats  från  läraren  till  eleven,  blir  ett  personligt 

misslyckande för eleven. Det är en del av en samhällsutveckling som bygger på ”...självdisciplin 

och individualisering. Konsekvenserna förefaller vara att klyftorna mellan eleverna ökar” (s.13). En 

annan nackdel med projektarbetsformen, eller andra elevaktiva arbetssätt, har varit att det har varit 

otydligt vad eleverna skall lära sig. Det gemensamma bildningsstoffet har fått stryka på foten och 

lärarens arbetsledande roll  har ökat,  på kunskapsförmedlingens bekostnad.  I kunskapsöversikten 

lyfter man fram flera internationella studier som visar att elever från ickeakademiska hem gynnas av  

kooperativt  lärande.  Projektarbetsmetoden  kan  missgynna  elever  som kommer  från  akademiskt 

svaga familjer om de lämnas ensamma med uppgifter som inte har en klar struktur. Eleverna bör ha 

en stödjande struktur omkring sig och tränats i att organisera och planera sitt arbete, samt arbeta 

mycket med läs- och skrivförmågan som en inskolning i olika elevaktiva arbetssätt. Wurdinger och 

Rudolph (2009, s. 117) tar i sin undersökning upp en annan studie som gjorts av Cornell och Clarke 

(1999), som visade att ju mindre läraren talade desto mer behövdes läraren och ju friare och mer 

självgående ett arbetsområde var desto mer struktur behövde eleven. Det krävs mer arbete och en 

större  ansträngning  från  läraren,  speciellt  i  inledningsskedet.  Sedan  blir  det  mer  tid  över  till 

handledning.  Wurdinger  och  Rudolph  undersökning  fann  att  två  ämnen  fick  lida  i 

projektarbetsformen,  matematiken  och  skrivandet.  Ytterligare  en  risk  med  projektarbetsformen, 

enligt  Skrøvset  och  Lund  (2000)  är  att  elevens  fokus  bara  riktas  mot  själva  slutprodukten. 

Rapportfetischism kallar de detta. Det är produkten och inte själva lärandet som blivit målet. 

Aktionsforskning för deltagande i kunskapsbildning

Som redan nämnts inledningsvis, är denna studie gjord och skriven med en aktionsforskande ansats. 

Den farkost som jag använt för att styra och parera i den malström som kallas skola, är aktions-

forskning. Vad innebär det? Aktionsforskning är ett förhållningssätt, ett mål och ett medel. I det här 

avsnittet är avsikten att ge en inblick i aktionsforskning i relation till föreliggande studie.

20



Förhållningssätt, mål och medel

Den här studien har ett antal kännetecken som är aktionsforskningens (McNiff & Whitehead, 2006; 

Rönnerman, 2004, 2008). Det finns ett förhållande mellan tänkandet om praktiken och handlandet i 

praktiken. Ett aktionsforskande förhållningssätt till praktiken innebär att ställa frågor om praktiken, 

utifrån dessa iscensätta en handling, följa processen och reflektera över det som sker. För att kunna 

utveckla och förändra praktiken krävs kunskap om hur förändringar sker och vad som händer under 

en förändringsprocess. Det innebär att det också finns ett förhållande mellan aktionen, å ena sidan, 

och å andra sidan en förståelse för vad som sker i processen. Processen leds av praktikerns frågor,  

så kallade autentiska frågor. I aktionsforskning är aktion och reflektion förbundna med varandra.

Studien har föregåtts av en aktion (som kommer att beskrivas närmare under metodavsnittet) som 

vuxit fram i arbetslaget på den skola studien genomförts på, utifrån en gemensam förståelse av 

förbättringsbehov som arbetslaget identifierat. Aktionsforskning bygger på ett demokratiskt samspel 

och på en gemensam kunskapsbildning inom gruppen som är involverad i aktionen. Som aktions-

forskare har jag ambitionen att förändra och förbättra praxis tillsammans med lärarna som deltagit i  

aktionen. Aktionsforskningen är praktisk och problemlösande, samt beroende av kontexten. Själva 

aktionsforskningen är en process,  en resa där vägen är mödan värd,  där  utmaningarna kommer 

inifrån,  från  praktikerna.  Lösningarna  kan vara  specifika  eller  generella,  det  avgör  praktikerna. 

Förändringsarbetet  förväntas  bidrar  dels  till  personlig  utveckling,  dels  till  utveckling  av  verk-

samheten. Den personliga utvecklingen kan också uttryckas i termer av emancipation. Genom att 

handla i gemenskap, tillsammans med andra kan både individuella och kollektiva behov och mål 

uppfyllas. Deltagarna i aktionen uppfattar sig själva som aktörer och ger sig själva makt. För att  

kunna förbättra praktiken måste praktikerna själva ha en förståelse för sin praktik och det samman-

hang som den verkar i, en egenutvecklingsförmåga (Tiller, 2002).

Aktionsforskningen  har  i  den  här  studien  varit  ett  verktyg  för  att  förstå  sammanhanget,  hur 

förändringar sker och vad som händer under förändringsprocessen. Arbetslagets lärare har deltagit i 

det demokratiska samspelet genom att ha gett sin förståelse av de förbättringsbehov som förelegat. 

Aktionen  har  planlagts  gemensamt  och  arbetslaget  har  agerat  gemensamt.  Vid  de  tillfällen 

arbetslagets lärare träffats för att reflektera kring aktionen har alla systematiskt kommit till tals. Nya 

aktioner har planlagts gemensamt. Aktionsforskning bygger också på en kontinuerlig lärande- och 

reflektionsprocess. Reflektionen är det som förbinder det som gjorts tidigare med det som ska göras. 

Reflektion kan ske med hjälp av aktivt skrivande, det vill säga att skriva reflekterande text. Genom 

reflektion synliggör praktikern vad som sker och kan därmed åstadkomma en bättre grund att agera 

utifrån.  I  aktionen  har  fler  verktyg  använts  för  att  synliggöra  kunskapsutvecklingen  inom 
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utvecklingsarbetet; loggboksreflektioner, reflektioner i grupp som dokumenterats och själva forsk-

ningen.  Den här  studien är  endast  en  liten  del  av aktionen.  Utvecklingsarbetet  och  forsknings-

processen  går  parallellt.  Forskningsprocessen  tar  sin  utgångspunkt  ur  utvecklingsarbetet,  men i 

övrigt är de skilda från varandra, enligt modell nedan:

Figur 3. Relationen mellan utvecklingsarbete/aktion och forskning/studien.4

Den del av aktionsforskningen som är studien, har inte involverat arbetslagets lärargrupp eftersom 

den är en studie ur ett elevperspektiv. Data till studien gjordes tillsammans med arbetslagets elever.  

I studien har olika metoder använts för att skapa empiri. Det är problemställningen som fått vägleda 

metodval. I metodvalet har responsgruppen, bestående av andra studenter vid magisterprogrammet 

för aktionsforskning, medverkat.  Metoden har vuxit  fram i en dialog tillsammans med respons-

gruppen och i dialog med praktikerna, arbetslaget som deltagit i aktionen. Kunskapsskapandet är en 

gemensam process och skapas och omskapas i ett ständigt pågående förlopp. Den teori som aktions-

forskaren skapar är personlig som andra får delta i att omskapa. 

I aktionsforskning har man som forskare ofta flera roller. Min roll har varit lärarens i arbetslaget, 

praktikern, med fokus på den gemensamma förståelsen och det gemensamma lärandet i arbetslaget. 

Rollen har också varit handledarens, som drivit aktionen. Handledarrollen har inneburit att sätta 

igång processen, hålla fokus, att ge utrymme för systematisk reflektion i arbetslaget och avsluta 

aktionen.  Slutligen  har  rollen  också varit  forskarens,  den som drivit  studien,  dokumenterat  och 

analyserat. Alla tre rollerna kräver olika verktyg för att skapa distans till  praktiken. Rönnerman 

(2004, s. 25) skissar upp en modell om hur distans kan skapas till praktiken genom användning av 

olika verktyg inom aktionsforskning. Modellen ger stöd för hur aktionsforskarens olika roller kan 

hållas isär genom att skapa olika vägar till distans. Alla dessa verktyg har använts i aktionen för att 

4 Ann-Christine Wennergren, föreläsning vid högskolan i Halmstad, 2009-08-31.
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skapa distans till praxis och för att hålla isär de olika rollerna jag har haft i aktionen. Verktygen 

beskrivs närmare i metodavsnittet. 

Distans Vetenskapligt verktyg Kunskap

Självreflektion Dagboksskrivande
observationer

Självinsikt

Dialog Handledning grupp Kollektiv/kollegial kunskap 
(yrkesspråk)

Forskning Dokumentation Teorianknytning/-utveckling

Figur 2. Verktyg för kunskapsutveckling i aktionsforskning (Rönnerman, 2004).

Kunskapsområdets tidigare forskning

Arbetslagets önskan att utöka elevdelaktigheten i projektarbeten, utgår från skolans värdegrund och 

uppdrag. Trots att det i läroplanen anges vikten av elevdelaktighet så brister skolorna i uppdraget. 

Det visar forskning inom området som jag redan presenterat  inledningsvis.  Betydelsen av elev-

delaktighet har  ökat  med förändrade förutsättningar för skolan vad gäller  eleverna;  förhållandet 

mellan vuxna och barn har förändrats, vikten av livskvalitet, att undervisningen inte berör eleverna 

och betydelsen  av trygghet  i  skolan.  Skolkommittén  presenterade  förslag  för  hur  skolan  skulle 

kunna möta dessa förändrade villkor (1996:22). Bland de förslag som Skolkommittén presenterade, 

var att portalparagrafen i skollagen (1985:1100), 1 kap. 2 § skulle omarbetas så att synen på eleven 

förändrades  från  ett  objekt  till  en  aktör  i  skolan.  Förslaget  innebar  att  man  skulle  ha  ett 

elevperspektiv i skollagen som utgick från barn och ungdomars rättigheter. Man föreslog också att 

det klart och tydligt skulle framgå hur mycket tid som skulle avsättas för att eleverna tillsammans 

med lärarna skulle behandla frågor som rör undervisningens utformning, samt andra frågor som kan 

vara av gemensamt intresse för eleverna. Dessa förslag grundade sig på de brister som fanns enligt 

Skolkommittén, i den dagliga kontakten mellan elever och lärare. Ahlberg (2001) betonar vikten av 

ett  kommunikativt  och  relationsinriktat  perspektiv  vad  gäller  lärande  och  delaktighet  i  skolan. 

Kommunikationen är  verktyget  för  att  skapa gemenskap.  Skolans sociala  praktik bör  involvera 

grupprocesser och olika vägar för att utveckla elevernas sociala kompetens, medkänsla och sam-

arbetsvilja. Den sociala praktiken kommer till uttryck i kommunikationen och relationerna i skolan, 

mellan elever samt mellan lärare och elever. Om en elev inte lyckas lära sig det som förväntas, får  

detta  konsekvenser  för  elevens  möjligheter  att  vara  delaktig  i  skolans  vardagsarbete  på  ett 
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konstruktivt  vis.  Delaktighet  och  lärande,  menar  Ahlberg  är  två  aspekter  som  måste  beaktas 

samtidigt i skolan och är den stomme som elevers skolgång ska vila på för att eleven ska kunna 

fullgöra sin skolgång utan att uppleva den som ett misslyckande. Skolkommittén (1996) såg att 

elevernas  delaktighet  och inflytande i  och ansvar  för  läroprocesserna var  bristande.  Man ansåg 

också det vara viktigt med det formella inflytandet eftersom att, om elever och personal upplever att  

den demokratiska processen fungerar i skolan och att elevernas åsikter och synpunkter respekteras 

och  tas  på  allvar  i  formella  sammanhang,  måste  den  inställningen  ha  betydelse  för  det  mer 

informella inflytandet (s. 209). 

Drygt femton år efter Skolkommitténs betänkande har inflytandet i skolan än mer individualiserats, 

enligt  Skolverkets sammanfattning av studien  Vad påverkar  resultaten i  svenska skolan (2010). 

Denna  individualisering  av  inflytandet  har  gynnat  resursstarka  elever.  Demokratiuppdraget  har 

blivit  individuellt  och  personligt.  Skolverket  anser  i  sin  sammanfattning  att  en  alltför  stark 

individualisering är svår att förena med skolans värdegrundsmål. 

... den demokratiska fostran […] är [inte] likvärdig. Ett öppet klassrumsklimat, som kännetecknas  

av  öppenhet  för  samtal  och  diskussion,  har  en  positiv  effekt  på  elevernas  politiska  kunskap. 

Samtidigt  är  ett  öppet  klassrumsklimat vanligare i  skolor med höga testresultat  och hög andel 

elever med högutbildade föräldrar (2010, s. 40).

Det är framför allt individuella arbetsformer som tagit allt mer tid i anspråk. Undervisning i helklass 

har minskat.  Arbete i grupp har minskat och när elever arbetar i grupp tenderar uppgifterna att 

omvandlas till individuella uppgifter. Föräldrars utbildning och kulturella kapital får en allt större 

betydelse  för  hur  eleverna  lyckas  i  skolan.  Trots  denna  individualisering  har  inte  elevernas 

inflytande över undervisningens innehåll ökat. Däremot har elevernas utrymme för att planera sitt  

arbete ökat. Danell (2006) redogör i sin avhandling det låga genomslag elevinflytandet fått, trots 

decennier av offentliga utredningar kring elevdelaktighet. Precis som i Skolkommitténs betänkande 

gäller  det  elevernas  bristande  inflytande över  undervisningens innehåll  och dess upplägg.  I  sin 

avhandling beskriver han hur lärarna i hans studie omdefinierade skolans värdegrund och uppdrag i 

förhållande till  elevers inflytande,  så att  den passade den egna undervisningen. Lärarna neutra-

liserade innebörden av begreppen och omdefinierade så att det skulle vara möjligt att genomföra 

inom det egna självbestämmandet. Danells slutsats var att lärarna gjorde detta för att balansera den 

uttryckta läroplanen med den faktiska, samt att inom kollegiet eller arbetslaget balansera de framåt-

strävande krafterna med de bakåtsträvande.

Enligt Skolverket (2010) är det ett fåtal elever som engagerat sig i demokratiskt arbete och det  

arbetet  ofta  skett  via  informella  vägar.  Det har således skett  en förskjutning från kollektiva till 
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individuella beslutsformer, vilket man antar gynnat de resursstarka eleverna (s.40). Sammantaget, 

enligt  Skolverket,  har  det  skett  en  ansvarsförskjutning  från  lärare  till  elev  i  den  svenska 

grundskolan. 

Elevdelaktighet  behöver  också  problematiseras  och sättas in  i  ett  större  sammanhang.  Forsberg 

(2000) har i sin avhandling studerat elevinflytande under 1990-talet och konstaterar att företeelsen 

har många ansikten. ”Elevinflytande är inget entydigt begrepp och gränserna för elevinflytande kan 

inte enkelt fastställas” (s. 45). Studier om elevinflytande som gjordes under 1970- och 1980-talet 

uppmärksammade i första hand elevens kollektiva och formella inflytande, för att under 1990-talet 

glida över mot elevens individuella och informella inflytande i skolans vardag, framförallt när det 

gäller planering och utvärdering av verksamheten. Vidare konstaterade Forsberg att det finns få 

forskningsrapporter men gott  om utvärderingar kring elevinflytande. Resultaten från rapporterna 

visade nästan entydigt att elevernas inflytande var begränsat. Enligt Forsberg saknades studier i stor 

sett som relaterar resultaten till hur det var i skolans värld, med vad som var möjligt att åstadkomma  

under rådande villkor. Hon fann också att kopplingar mellan teoretiska och empiriska studier var 

diffusa  och  det  visade  att  det  saknades  studier  som konkret  ”förbinder  aktörs-  och  handlings-

inriktade  ansatser  med  strukturella”  (s.  21).  Det  finns  en  bred  enighet,  enligt  Forsberg,  bland 

företrädare för kommuner och skolor om vikten att utveckla elevens inflytande. Däremot framkom 

att  det  var  problematiskt  att  omsätta  intentioner,  förväntningar  och  krav  i  den  pedagogiska 

verksamheten. Pedagogerna ska formulera och realisera skolans mål samtidigt som eleverna ska ha 

inflytande över dem. Eleverna i sin tur kommer i kläm mellan olika aktörsgrupper och skilda former 

för  maktutövning.  I  en  studie  som handlar  om elevers  inflytande  från  ett  klassrumsperspektiv, 

menar Forsberg, är det relevant att fokusera dels på strukturella, dels på system- och organisations-

relaterade fenomen. Både närvarande och icke-närvarande aktörers handlingar eller icke-handlingar 

påverkar det som sker i klassrummet. 

En av dessa aktörer som påverkar det som sker i klassrummet vad gäller elevdelaktighet är lärarna.  

Precis  som  Danell  (2006)  har  Dahl  och  Lundgren  (SOU  2006:40)  i  rapporten  Utbildningens  

dilemma, kommit fram till liknande slutsatser som Danell när de undersökte lärarnas arbete med 

värdegrunden. För det första såg de i huvudsak två motstridiga spår i värdegrundsarbete. Det ena 

spåret fokuserade på att motverka orättvisor, det andra spåret framhöll värdegrundsarbetet som ett 

fostrans- och disciplineringsprojekt. Värdegrundsarbetet är komplext i skolan, enligt författarna.

I en studie om skolan som värdeförmedlare (Kjellgren, 2007), framkom att lärarnas verksamhet i 

huvudsak präglades av sådana värden som enligt studien klassificerades som individualistiska, t.ex. 

aktning för varje människas egenvärde och individens frihet och integritet. De värden som genom-
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syrade  verksamheten  i  minst  utsträckning  var  traditionella  kollektivistiska  värden,  t.ex.  kristen 

tradition.  Enligt  samma  studie,  var  det  också  de  värden  som präglade  skolan,  dvs.  de  indivi-

dualistiska värdena som gav upphov till mest konflikter i skola och klassrum, i synnerhet de värden 

som  handlade  om  att  respektera  varandra  som  individer.  Minst  konflikter  uppstod  det  kring 

traditionella kollektivistiska värden, troligtvis eftersom de var minst synliga i det dagliga arbetet. 
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Metod och design

Den första  delen i  det  här  kapitlet  beskriver  utvecklingsarbetets  (aktionen)  genomförande.  Den 

andra delen beskriver studiens genomförande och innehåller  en redogörelse för hur och i  vilka 

situationer  empiri  skapats  till  studien5.  En beskrivning av hur  analysen  genomförts  följs  av  en 

diskussion kring studiens trovärdighet och giltighet. Språkets roll i studien och etiska överväganden 

avslutar diskussionen kring studiens kvalitet. 

Del I: Utvecklingsarbetets genomförande

Aktionen  som genomfördes  under  vårterminen  2010,  var  ett  utvecklingsarbete  som bestämdes 

gemensamt av arbetslagets lärare. Deltagare i aktionen var arbetslagets lärare i årskurserna 7-9, nio 

lärare. Under hela processen har en tvåsidig reflektionslogg förts, så kallad dubbellogg (Johansson 

& Björk, 1996), där jag på ena sidan skrivit tankar, referat m.m. som jag haft i förhållande till 

diskussioner, möten, samtal, händelser och litteratur kopplat till aktionen och aktionsforskningen. 

På  loggbokens  motsatta  sida  har  sedan  reflektioner  skrivits  och  metareflektioner  kring  det  jag 

skrivit på andra sidan. Det är framför allt dessa två loggböcker som möjliggjort rekonstruktion och 

beskrivningar  av  aktionen  och  aktionsforskningen.  Aktionen  avslutades  i  slutet  av  vårterminen 

2010. 

Arbetslaget har sedan mina magisterstudier i aktionsforskning inleddes, höstterminen 2007, deltagit 

i olika studier tillsammans med mig. Arbetslaget har haft en medvetenhet om vad aktionsforskning 

är och hur man kan använda den i ett förbättringsarbete. Skolledningen har bistått mig genom sitt 

med-givande till magisterstudierna, som initierats från förvaltningsnivå, vilket bland annat inneburit 

tio procents nedsatt lärartjänst för att bedriva aktionsforskning på skolan.

I slutet av september 2009 samlades arbetslaget för att inventera behovet av förbättringsområden. 

Arbetslaget  bestämde sig för  att  aktionens förbättringsfokus skulle  bli  att  hitta  metoder  för  att  

utveckla och förbättra projektarbetsmetoden, arbetslagets arbetssätt tillsammans med eleverna. Vid 

terminsstarten i  januari  2010 genomfördes  en studiedag,  där  lärargruppen dels påminde sig om 

projektarbete som läroform; historisk tillbakablick samt projektarbetets  olika beståndsdelar,  dels 

samtalade lärarna kring vad man lyckats bra med samt vilka delar man ansåg sig behöva förbättra. 

Ett antal områden framkom. (Se bilaga 2, Minnesanteckningar från mötet) En samstämmig önskan i 

arbetslaget, att medvetet gå från handlingsnivå, till samtal utifrån egna och andras erfarenheter och 

vidare till praxistriangelns högsta nivå (enligt Løvile i Lauvås & Handal, 2001) där man samtalar 

5  Om förhållandet mellan utvecklingsarbete och studie se Figur 3
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kring grundläggande värderingar och etiska motiveringar, framkom. Nivå ett (P1) utgör handlings-

nivå. På nivå ett befinner sig läraren på när hon eller han handlar och vid planering av vad som skall  

göras.  På nivå  två  (P2)  motiverar man de pedagogiska handlingarna.  I  den här  nivån hänvisar 

läraren till erfarenheter och teori. På nivå tre (P3), den högsta nivån i praxistriangeln, analyseras 

handlingen utifrån etiska skäl; var det rätt att göra som man gjorde? För att man ska kunna utveckla 

projektarbetsmetoden måste  man vandra  mellan  praxistriangelns  alla  nivåer.  Lärargruppen  ville 

underbygga sin argumentation med skäl  hämtade dels ur praktiken,  dels  ur teorin och slutligen 

anföra till etiska skäl.

Figur 1. Praxistriangeln (Lauvås & Handal, 2001)

Lärarnas  förbättringsförslag  grupperades  och  prioriterades.  Struktur  och  rutiner,  liksom 

elevdelaktighet  blev  högt  prioriterade.  Lärarreflektionerna  från  studiedagen  visade  entydigt  att 

lärarna var nöjda över att ha fått tid för att sätta ord på vardagskunskaperna och för att ha fått 

möjligheten att samtala kring hur man kunde gå vidare. Studiedagens samtal dokumenterades i form 

av minnesanteckningar och lärarnas skriftliga reflektioner. 

I april samlades arbetslaget åter, under en halv studiedag, för att beskriva och reflektera kring vad 

som  varit  respektive  lärares  fokusområde  vad  gällde  aktionen;  förbättringsarbete  kring 

projektarbetsmetoden. Alla hade haft olika fokus, även om det fanns beröringspunkter. Det blev ett 

tillfälle för samtal kring hur arbetslaget skulle gå vidare med lärdomarna. Arbetslaget beslutade sig 

för att ha övergripande mål i varje årskurs som man ville arbeta med fortsättningsvis, samt förmågor  

som lärarna skulle ha fokus på i respektive årskurs, till kommande läsår. Arbetslaget delade upp sig 

i respektive årskurs, med Lpo 94 och förslaget till ny läroplan för att diskutera övergripande mål 

och  hur  man  skulle  kunna  arbeta  med  dem.  Arbetslaget  återsamlades  och  sammanfattade 

diskussionen och  de  mål  man ville  arbeta  vidare  med.  Dokumentationen skedde med hjälp  av 
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ljudinspelning med en mp3-spelare. Hela eftermiddagens samtal spelades in och transkriberades. 

Även  denna  studiedag  genomfördes  på  annan  plats,  utanför  skolan.  Lärarna  efterfrågade  fler 

tillfällen för reflektion.

Reflektioner över aktionen

Min  roll  har  varit  lärarens,  i  aktionen.  Min  roll  har  även  varit  handledarens  och  forskarens  i 

arbetslaget. Jag har varit den som initierat, drivit diskussioner, organiserat studiedagarna samt varit 

samtalsledare vid möten som haft  koppling  till  aktionen.  I  utvecklingsarbetet  har  olika  verktyg 

använts för att skapa kunskap om praxis (se Figur 2) Mina loggböcker har varit ett verktyg för mig 

att reflektera över dels aktionens förbättringsområde – att öka elevers delaktighet i projektarbets-

formen, dels över min roll som handledare för aktionen. Loggboksskrivandet har varit ett verktyg 

för att få syn på mina erfarenheter och reflektioner under projekten med eleverna. Värderingar och 

etiska ställningstaganden jag gjort som lärare under projektarbetena syns tydligare och jag har också  

kunnat koppla till teori på ett helt annat sätt än om jag bara hade iakttagit och noterat i mitt minne, 

utan anteckningar. Loggboksskrivande är ett viktigt redskap för att få till stånd självreflektion och 

kunskap  genom  självinsikt  och  i  arbetslaget  diskuterades  loggboksskrivandet  som metod,  men 

lärarna  sa  klart  ifrån  att  de  inte  kunde,  främst  av  tidsmässiga  skäl.  Deras  reflektioner  över 

utvecklingsarbetet har kommit fram i dialogform vid studiedagarna, som använts som ett verktyg 

för att skapa distans till praxis och för att skapa kollegial kunskap.

En viktig lärdom är att arbetslagets lärare skulle nått en högre kvalitet i det kollektiva lärandet och 

erfarenhetsutbytet om fler av arbetslagets lärare hade gjort mer distanserade reflektioner kring de 

handlingar som har varit en del av de förbättringar de gjort, metareflektion, i skrift. Skolan har en 

tendens att sakna minne. Det är svårt för varje enskild lärare i arbetslaget att gå tillbaka och se sin 

process.  I  dialogformen har lärarna rört sig i  praxistriangelns samtliga nivåer,  vilket var ett av 

aktionens  fokusområden.  Det  andra  fokusområdet  var  att  öka  elevernas  delaktighet  vid 

projektplanering  och  projektarbete.  Vid  den  sista  träffen,  där  aktionen  utvärderades  framkom 

snarare dilemman som dykt upp kopplat till förbättringsområdet som manade till nya aktioner. Mitt 

vidare deltagande i arbetslagets utforskande och utvecklande av projektarbetsmetoden och elevernas  

delaktighet,  avslutades med läsåret  2009/10 slut.  Hur arbetet  har utvecklats vidare kan jag inte 

skriva något om eftersom jag inte varit med på den resan.

Aktionen  har  ägts  i  olika  grad  av  arbetslaget.  Lärargruppens  inställning  har  varit  positiv  till 

aktionen. Studiedagarna har varit en möjlighet till eftertanke och inspiration. Det är tveksamt om 

arbetslagets lärare var beredda att göra det arbete som krävdes för att nå högre i det kollektiva 

29



lärandet och erfarenhetsutbytet. Det betyder inte att aktionen misslyckats. Men jag tror att, tanken 

om att utforska frirummet, som fanns i arbetslaget från början, den har följt aktionen. Lärargruppen 

har  visat  att  det  är  svårt  att  hitta  friutrymmet  för  att  utveckla  praktiken,  framför  allt  för  det 

gemensamma lärandet. Kanske ville arbetslagets lärare bekräfta den farhåga de hade; frirummet är 

begränsat,  särskilt  i  tider  av  ekonomisk  sparsamhet.  Detta  har  gjort  att  jag  i  min  roll  som 

aktionsforskare i arbetslaget både haft och saknat legitimitet.

Vad hade kunnat göras annorlunda? Min roll som handledare hade kunnat vara ännu tydligare under 

hela aktionen, med flera i förhand bestämda tider där arbetslaget hade kunna lyfta fram vårt för-

bättringsfokus. Det hade hjälpt lärarna att fokusera på det som de ansåg var viktigt och sätta ord på 

det de gjorde, genom att använda teorier kopplade till aktionen. Samtidigt hade det varit svårt att få 

mer utrymme i den ”trängsel” som mina kollegor uppfattade situationen som. Jag hade också en 

tillit till processen och mina kollegor.

Del II: Studiens genomförande

Studiens metod utgår från innehållet  i  elevernas beskrivningar i  loggböcker  och i samtal,  kring 

delaktighet.  Som  ett  underlag  för  att  beskriva  forskningsprocessen  har  mina  reflektionsloggar 

skrivna under studien använts.

Insamlingstekniker och situationer 

Empirin består av både loggböcker, skrivna av elever från arbetslagets tre årskurser, tre elever från 

varje årskurs och samtal med samma elever, utom årskurs sjueleverna. Föräldrarna till de tillfrågade 

eleverna fick ett informationsbrev (Bilaga 3) kring forskningsarbetet och samtliga accepterade deras 

barns medverkan i studien. Ingen hoppade formellt av studien. Loggboksskrivandet gick till så att 

jag skrev en fråga eller påstående till eleverna som fick skriva sina reflektioner utifrån sin förståelse 

av frågan eller påståendet. Därefter fick de tillbaka loggboken med en ny fråga eller påstående. 

Frågorna som ställdes handlade om elevernas syn på inflytande och delaktighet, först utifrån text 

hämtad från Lpo 94, sedan allmänna reflektioner kring elevernas upplevelse av inflytande och del-

aktighet i skolan (se Bilaga 4). Loggböckerna eleverna skrev i var enbart ämnade för studien. 

Samtalet genomfördes mot slutet av terminen, knappt två veckor kvar innan sommarlov. Min roll 

var  samtalsledarens,  som  ställde  frågor  till  eleverna.  Årskurs  åtta  och  nio  var  representerade. 

Årskurs sju var inte närvarande på grund av att de inte fanns på plats den aktuella dagen och tiden. 

Det fanns heller inget utrymme för att skjuta på datumet. Samtalet dokumenterades med hjälp av 

ljudinspelning och transkriberades. Deltagarna kände varandra sedan innan, men det var inte elever 
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som  umgicks  med  varandra.  Årskurs  nioeleverna  var  de  mest  drivande  i  samtalet.  Samtalet 

genomfördes på skolans personalrum. Målet med en avslutande gruppintervju var att komplettera 

loggboksskrivandet med elevernas egna förtydliganden, samt ytterligare utforska deltagarnas syn på 

delaktighet.  Samtalet  innebar  en  fördjupning  av  elevernas  beskrivningar  av  delaktighet  och 

inflytande.  (Kvale  &  Brinkmann,  2009)  Under  samtalet  fanns  inte  färdigt  frågeformulär,  utan 

samtalet tog sin utgångspunkt ur elevernas beskrivningar i loggböckerna och växte fram i stunden.

Urval

Urvalet av elever gjordes strategiskt (Stensmo, 2002, s, 30.) eftersom studiens fokus är innehållet i 

empirin. Eleverna skulle kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift. Tre elever i respektive årskurs i  

arbetslaget blev tillfrågade. I årskurs sju och nio förde alla sex tillfrågade elever loggbok. I årskurs 

åtta skrev två av tre tillfrågade elever loggbok. Den tredje tackade ja till erbjudandet men skrev 

aldrig något. I årskurs nio bestod loggboksskrivarna av två flickor och en pojke. Alla tre deltog i 

samtalet. De två elever från årskurs åtta som skrev loggbok medverkade också vid samtalet. Årskurs 

sju deltog med tre flickor som skrev loggbok. Dessa deltog inte i samtalet på grund av skäl jag 

nämnde ovan. 

I  studien  har  loggboksskrivande  och  samtalet  använts  som  data  för  att  få  syn  på  elevernas 

beskrivningar av delaktighet. Loggboken som metod, manade till mer eftertanke i reflektionerna hos 

eleverna. Avsikten med samtalet var att det skulle komplettera och fördjupa elevernas beskrivningar 

av delaktighet.  Samtalet  spelades in med hjälp av mp3-spelare, som sedan transkriberades.  Den 

sammanlagda tiden för samtalet var ca en timme. Transkriptionen har gjorts på hela samtalet med 

eleverna och motsvarar 14 sidor text. 

Analysmetod

Datan har analyserats utifrån innehållet. Empirin innehåller elevers beskrivningar av delaktighet och  

inflytande i skolan. Efter en första genomläsning av elevernas loggböcker gjordes ett första urval 

där alla citat plockades ut som på något vis hade anknytning till delaktighet/inflytande. I nästa fas 

transkriberades samtalet med eleverna och ur texten plockades de citat ut som på något vis berörde 

delaktighet och inflytande. I de första faserna av analysen provades datan mot olika ingångar men 

de övergavs eftersom inget användbart mönster framträdde. Grupperingarna spretade åt olika håll 

och passade inte in under något gemensamt. Repstad (2007, s. 143) påpekar att när man i analys-

arbetet  skapar  idealtyper  bör  det  ske  utifrån  någotsånär  konsekventa  kriterier,  utifrån  likartade 

dimensioner.
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I den tredje fasen började ett nytt mönster framträda. I den här fasen började tankar om att det  

mönster som framträdde handlade om lärande och om att eleverna talade om delaktighet på samma 

sätt som Illeris (2007) definierade lärandet. Ett samband mellan lärande och delaktighet i elevernas 

beskrivningar framträdde. 

Från början fanns en induktiv ansats. När eleverna ombads skriva i loggböckerna hade jag inte 

bestämt mig för något mer än att det skulle handla om elevers syn på delaktighet och inflytande i 

förhållande till skolan. Vid samtalet med eleverna kring delaktighet hade jag inte någon bild av vad 

materialet skulle kunna innehålla eller vilken riktning det skulle kunna visa på. Tvärtom tyckte jag 

vid den första genomlyssningen av samtalet att allt var förutsägbart och att det inte fanns något 

överraskande eller intressant i materialet. Jag försökte arbeta så förutsättningslöst som möjligt när 

jag skapade mina första teman, i fas ett och två. Under processen dök Illeris lärandemodell upp, fas 

tre. Dimensionerna var delvis abduktivt generade eftersom de inspirerats av teorier när jag gått in i 

materialet  och  sökt  mönster.  Processen  har  inte  pendlat  mellan  teori  och  empiri,  enligt  den 

beskrivning Alvesson & Sköldberg ger (2008, s 54-65), utan snarare insamlandet av empiri först, 

dvs. en induktiv ansats och därefter har jag analyserat materialet i olika omgångar – från ett tema till  

ett  annat.  Empirin  har  varit  utgångspunkten,  men  teoretiska  förföreställningar  har  heller  inte 

avvisats,  utan  de  har  använts  som  inspirationskällor  för  att  upptäcka  mönster.  Ett  mönster 

utkristalliserade sig, där användandet av begrepp från Illeris lärandemodell (2007) kunde användas 

som  dimensioner  av  delaktighet,  olika  dimensioner  i  elevers  beskrivningar  av  inflytande  och 

delaktighet.  Så den slutliga grupperingen blev delaktighetens innehållsdimension, delaktighetens 

drivkraftsdimension och delaktighetens samspelsdimension, fas fyra. 

Under innehållsdimension har sådant placerats som handlar om delaktighet i förhållande till  det 

man lär sig. Men även sådant som handlar om möjlighet att välja. Det handlar om lärandet om sig 

själva; veta vilka slags val man vill göra. 

- Läroplanens roll för lärandet;

- Att få påverka instuderingsmetoder;  

- Möjligheten att få välja.

Under drivkraftsdimensionen har sådana utsagor placerats som handlar om delaktighet i förhållande 

till motivation, vilja och känslor.

- Att känna sig respekterad;

- Delaktighet gör skolan roligare; 
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- Trygghet ger plats för utveckling.

Den tredje dimensionen handlar om samspelet. Här har sådant placerats som handlar om samarbete, 

kommunikation, handling och integrering. Även sådant som handlar om formaliserat samarbete som 

exempelvis  skolans  olika  råd  som  eleverna  har  inflytande  i.  Exempel  på  citat  från  den  här 

dimensionen: 

- Utvecklingsrådets betydelse;

- Brister i delaktigheten; 

- Förbättringsförslag för ett bättre samspel. 

Efter  att  elevernas  beskrivningar  av  delaktighet  och  inflytande  placerats  under  dessa  tre  olika 

dimensioner har områden som hör ihop under varje dimension framträtt. I nästa steg sökte jag efter 

nyckelord/nyckelmeningar  som sammanfattade  teman under  dimensionerna,  fas  fem, genom att 

färglägga citat som hörde ihop med samma färg. 

De dimensioner jag använt mig av är inte varandra uteslutande eller uttömmande, vilket hänger 

samman med att delaktighet och lärande bildar en helhet i vilken alla dimensionerna behövs för att 

få till stånd ett lärande. Elevernas utsagor kan i vissa fall placeras i flera olika dimensioner. Repstad 

(2007, s.146) påpekar att när man använder sig av kvalitativa metoder måste inte kategorierna vara 

varandra uteslutande eller fullständiga.     

Analysen  består  således  av  att  ur  datan  har  ett  mönster  framträtt  som  korrelerar  till  elevers 

beskrivningar av delaktighet och inflytande. Det mönster som framträtt ur beskrivningarna består av 

olika dimensioner av delaktighet, som i sin tur har ett samband med olika dimensioner av lärande.

Analysarbetets faser (se exempel från analysarbetets faser i Bilaga 5): 

1. En första indelning av citat från loggböckerna.

2. Transkription av samtalet och loggböcker fördes samman till nya teman.

3. Ett nytt mönster som handlade om delaktighet och lärande framträdde.

4. Illeris lärodimensioner användes som dimensioner av delaktighet.

5. Under varje dimension framträdde områden som hörde ihop.

Elevernas beskrivningar av delaktighet gav mest förståelse genom rastret av dimensionerna ovan. 

Loggböckerna och samtalet analyserades var för sig eftersom de hade olika karaktär, men genom 

samma dimensioner. Loggboksskrivande var mer styrt av mina frågor och drev in eleverna i ett mer 

normativt beskrivande, medan samtalet blev ett mer deskriptivt forum. 
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Studiens trovärdighet och giltighet 

Resultatet  i  den  här  studien  är  beroende  av  kontexten.  Kontexten  är  högstadieelever  på  en 

grundskola i södra Sverige, med förutsättningar som i skolsammanhang anses gynnsamma. Dessa 

gynnsamma förutsättningar har beskrivits inledningsvis under Skolan och arbetslaget. Eleverna är 

inte representativa på det viset, att skolan ligger över genomsnittet i den kommun studien genom-

förts i och i Sverige, vad gäller måluppfyllelse. 

Resultatet i studien har också påverkats av min förförståelse; min roll som lärare i arbetslaget och 

lärare till  eleverna i årskurserna åtta och nio, av mina erfarenheter från läraryrkets praxis, samt 

genom mina normativa ståndpunkter. Jag kände eleverna väl. Tolkningsmonopolet var mitt, vilket 

betyder att resultatet färgades av min förförståelse. Intervjusituationen eller samtalet som jag kallar 

det, var en asymmetrisk maktrelation, (Kvale & Brinkmann, 2009) eftersom jag var läraren och 

forskaren  i  ett,  som  drev  samtalet;  en  enkelriktad  dialog.  Jag  hade  dubbla  roller  i 

intervjusituationen. Under samtalet har jag påverkat elevernas uttalanden, genom att jag medvetet 

och omedvetet drivit samtalet åt en viss riktning. Datan, framför allt i loggböckerna kan ha påver-

kats av en forskningseffekt.  Det kan ha inneburit en viss osäkerhet  för eleverna när de skrev i 

loggböckerna första gången. Var det rätt sätt de hade skrivit på? Eleverna undrade över vad jag 

förväntade mig. Eleverna försökte anpassa sig och tolka mina förväntningar Kanske ville de visa ett 

visst mått av duktighet i reflektionerna. Vid det andra reflektionstillfället var eleverna friare i sina 

reflektioner. 

Urvalet av elever är begränsat. Årskurs sjueleverna deltog inte i samtalet av skäl som jag nämnt 

tidigare. Resultatet  hade troligtvis inte påverkats nämnvärt  eftersom loggboksreflektionerna från 

årskurs sju, inte avvek från vad de övriga eleverna i årskurserna åtta och nio skrev. I samtalet var 

årskurs nioeleverna de mest drivande. Den elev från årskurs åtta, som accepterade att medverka i 

studien  men  inget  skrev  trots  föräldrars  medgivande  och  flera  påstötningar  från  mig.  Eleven 

medverkade inte heller i samtalet, vilket hade varit viktigt. Den elevens bild av delaktighet hade 

kunnat ge något annat till empirin, som just kunnat hänga ihop med att eleven inte skrev loggbok 

och som kanske inte såg på delaktighet och inflytande på samma sätt som de andra medverkande.  

Studieomotiverade elever saknas i studien. De hade gett andra beskrivningar av delaktighet. Om jag 

skulle använt mig av samma metoder på en annan grupp elever på samma skola, med god förmåga 

att uttrycka sig i skrift, skulle jag få ett likartat resultat. Skulle jag däremot valt elever från samma 

skola men som inte hade samma förmåga att uttrycka sig i skrift, skulle framför allt loggböckerna 

sett annorlunda ut. 
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I  studien  har  både  elevernas  loggböcker  och  samtalet  använts  för  att  få  syn  på  elevernas 

beskrivningar. Först fick jag elevernas loggböcker som jag hann läsa igenom innan samtalet med 

eleverna. Det gav möjlighet att ställa följdfrågor till dem för att verkligen få fatt på vad de menade. 

Det  gav  också  fler  ingångar  och aspekter  på  själva  begreppet  inflytande och delaktighet.  Flera 

metoder  användes  således  för att  skapa empiri  kring elevernas  beskrivningar  av delaktighet,  så 

kallad  metodologisk  triangulering  (Stensmo,  2002,  Svensson,  &  Starrin,  1996).  Metoderna  var 

användbara tillsammans dels för att det fanns möjlighet till förtydligande, det ger resultatet en ökad 

trovärdighet, dels för att vissa beskrivningar kom fram i loggböckerna som inte syntes i samtalet 

och vice versa. Elevernas loggar och transkriptionen av samtalet har lästs igenom ett flertal gånger 

med olika sökning för ögonen. Ur loggböckerna och transkriptionen har samtliga citat plockats ut 

som handlar om delaktighet och inflytande i någon betydelse. Inget har utelämnats medvetet som 

hänger ihop med forskningsfrågan. 

Studiens empiri har bestått av både text som eleverna skrivit för hand och samtal som bearbetats till 

text  i  ordbehandlingsprogram.  Loggböckerna  har  varit  tydliga  och  utan  svårigheter  att  tyda. 

Samtalsformen har  inneburit  i  vissa stunder  att  flera  personer  talat  samtidigt  och det  har  blivit 

otydligt vad som sägs. Ett samtal är ett samspel mellan deltagarna som inte går att återge när man 

överför talspråk till skriftspråk. En transkription är en transformering av det talade, muntliga språket  

till ett skrivet språk (Kvale & Brinkmann 2009). Jag har återgett samtalet så korrekt som möjligt i  

transkriptionen vad gäller ordval. Vid några tillfällen var det svårt att höra vad eleverna sa. Det är 

något enstaka ord som försvunnit. När jag återgett elevernas uttryck i studien, har jag vid något 

enstaka tillfälle varit tvungen att ändra något i meningsbyggnaden för att det ska bli tydligare för 

läsaren. Jag har markerat det med [ ]. 

De dimensioner  som använts  i  analysen  framträdde starkt  när  väl  mönstret  växte fram.  Någon 

annans analys hade säkert gett ett annat resultat, en analys som exempelvis såg olika aspekter av 

makt i elevernas beskrivningar. Det är ett mönster som kommer att diskuteras avslutningsvis i den 

här studien. 

Under  hela  forskningsprocessen har  jag som forskare  haft  tillgång till  kritiska vänner (Handal, 

1999).  Studiens  olika  delar  har  lästs  av  flera  kritiska  vänner  som  delgett  sina  synpunkter  i  

forskningsprocessens olika skeden. Genom alla faser har det funnits en transparens och en möjlighet 

för  de  kritiska  vännerna  att  delta  i  kunskapandet  i  studien.  Jag  har  även  använt  mig  av 

loggboksskrivandet som ett verktyg för att få distans till forskningsprocessen och få syn på mönster 

som framträtt på ett tydligare sätt genom den skrivna distansen (Tiller, 2002). 

Resultatets yttre validitet avgörs huruvida den här studien gör den synlig för läsaren. Resultatet i 
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studien är  inte  direkt  överförbart  på andra skolor,  men det  kan vara användbart  även på andra 

skolor,  eftersom  studien  handlar  om  delaktighet  och  lärande.  Det  är  något  som  alla  Sveriges 

grundskolor ska arbeta efter. 

Etiska ställningstaganden 

I studien har hänsyn tagits till gällande krav i de etikregler som föreskrivits att Vetenskapsrådet. 

Informations- och samtyckeskravet har uppfyllts genom att eleverna, som alla är minderåriga, har 

fått både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och garanterats anonymitet i studien. 

Föräldrarna har fått ge sitt medgivande skriftligt för att eleverna skulle kunna medverka i studien, 

med information om studien. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att eleverna som deltagit i 

studien inte är identifierbara. Namnen är ändrade. Jag har valt att behålla elevernas kön även om 

studien inte uppmärksammar genus, för att det avspeglar fördelningen av pojkar i årskurserna åtta 

och nio. Skolan och kommunen är heller inte identifierbara i texten, men en sökning på mitt namn 

på nätet gör det ändå möjligt att identifiera skolan och kommunen. Det är ett dilemma när man 

forskar  om sin  egen  praxis. Rådatan  kommer  inte  heller  att  nyttjas  för  något  annat  ändamål. 

Deltagarna i  aktionen/utvecklingsarbetet  har  varit  lärarna,  till  skillnad från studien där eleverna 

skapat empiri till studien. Även om eleverna inte varit i huvudfokus i aktionen, har eleverna som 

deltagit  i  studien  påverkats  av  aktionen,  mer  eller  mindre.  Genom  sina  reflektioner  först  i 

loggboksform och sedan i ett uppföljande samtal, har aktionen påverkat eleverna. Däremot har inte 

studiens  kunskapsanspråk  prövats  i  dialog  med  eleverna  (Kvale,  1997).  Elevernas  tolkning  av 

resultatet kan vara en helt annan än den jag gjort. 
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Resultat

Resultatet  presenteras  temabaserat  enligt  följande  tema:  innehållsdimensionen,  drivkrafts-

dimensionen  och  samspelsdimensionen.  Dimensionerna  används  som  teman  för  att  presentera 

elevernas beskrivningar av delaktighet i ett skolsammanhang.  Dimensionerna är varandra över-

lappande.  Det  mönster  som framträdde genom analysen var  kopplingen mellan delaktighet  och 

lärande, samt delaktighetens roll i den samspelande dimensionen i lärandet. Delaktighet framträder 

som flera dimensioner, vilka bildar en helhet som handlar om förutsättningar för lärandet.

Först  presenteras  loggböckerna  enligt  de  tre  dimensionerna.  Därefter  redovisas  elevernas 

beskrivningar av delaktighet i samtalet genom samma dimensioner. Analysen av samtalet avslutas 

med reflektioner kring den gjorda analysen. 

Beskrivningar av delaktighetens dimensioner i loggböckerna

Innehållsdimensionen

Innehållsdimensionen  rymmer  beskrivningar  från  elevernas  loggböcker  som  består  av  deras 

reflektioner kring text från Lpo 94. Analysen visar att innehållsdimensionen rymmer sådant som 

beskriver elevernas syn på vad innehållet kan bestå av kopplat till texten från Lpo94, dvs. reflek-

tioner  kring  bl.a.  möjlighet  att  påverka,  ta  ansvar  och  vara  delaktig.  Dessutom,  elevernas 

reflektioner kring att alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska arbetsformer. Vilket inne-

håll ger eleverna till det? Här diskuterar eleverna sådant som vad man ska vara delaktig i, men 

också  vad  som krävs  för  att  man  ska  kunna  vara  delaktig,  samt  vilken  mening  eleverna  ger 

delaktigheten. 

Eleverna beskrev vikten av att lära sig att ta ansvar, vilket de tillmätte en stor betydelse. Klas, åk 9, 

ansåg ansvar vara något som borde tränas tidigt i grundskolan. Någon annan uttryckte att det var 

upp till var och en att ta ansvar. Lärare kan stötta eleverna, men inte mer. Elever ansåg att ansvaret  

ökat med stigande ålder, liksom friheten. 

När  det  gäller  synen  på  ansvar  varierade  den  mellan  eleverna.  Några  beskrev  ansvar  som en 

förmåga man besitter, som en dygd (min anmärkning) andra ansåg det vara något som kunde tränas. 

Ansvar var något som eleverna i första hand relaterade till sig själv. Att ta ansvar för något utanför 

sig själv tillsammans med andra var inget som eleverna tog upp. Amanda i åk sju påtalade just den 

bristen hos sig själv, att hon bara tar ansvar för sig själv och sina läxor, men inte för exempelvis  

skolans egendom. Det visar ändå, en medvetenhet om att ansvar sträcker sig utanför en själv. Att få 
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ansvar och frihet är också att slippa kontrollen från lärarna och att lärarna ska bestämma allting 

(Emma åk 7).

I  samband  med  ansvar  uttryckte  elev  i  årskurs  nio  (Johanna  åk  9)  att  man  måste  få  lov  att 

misslyckas, misslyckas för att sedan kunna göra det bättre. Detta kom till  uttryck även som en 

drivkraft; att få känna trygghet att misslyckas. Att få misslyckas handlar om delaktighetens innehåll, 

medan att få känna trygghet att misslyckas handlar om drivkraften att våga prova det okända och 

det osäkra. 

I Lpo 94 (se bilaga 4) står det bl.a. att eleven ska ha kunskap om demokratiska principer. Elever 

uttryckte i sina loggböcker att Lpo 94 handlar om att veta vad demokrati är och att kunna arbeta 

med demokrati. Filip (åk 8) gav uttryck för att ett demokratiskt tänkande var bra för att det gav alla 

elever utrymme för sitt eget tänkande och att de genom det utrymmet kände sig respekterade. Flera 

av eleverna gav uttryck för att textstycket från Lpo 94 handlar om att få rum för utveckling.  

Elever  påpekade  att  allt  kan  inte  eleverna  vara  med  att  påverka  och  förändra.  Lärarna  och 

läroplanen gavs legitimitet.  Läroplanen är  det  som ska följas,  påpekade elever.  Lärarna besitter 

kunskapen om hur man gör det på bästa sätt. Malin (åk 9) lyfte fram läroplanens innehåll som något 

av en fast och stabil grund att utgå ifrån. Men att få påverka instuderingsmetoder är viktigt. Elever 

gav argument till varför de ska få vara med och påverka; att veta hur man lär sig är en del av att 

känna sig själv och vad som krävs för att man ska lära sig. ”Vi vet ju trots allt bäst hur vi lär oss”  

(Johanna åk 9). Det blir roligare om eleverna får bestämma hur man ska arbeta (Emma, åk 7). 

Uttrycket omfattade både innehålls- och drivkraftsdimensionen.

Drivkraftsdimensionen

Av analysen av elevernas reflektioner framkom mönster som relaterade till en drivkraftsdimension. 

Drivkraftsdimensionen berör sådant som eleverna ansåg krävas, som en slags motor eller energi, för 

att  vilja,  känna motivation eller  andra känslor som är hänger ihop med deras drivkraft  att vara 

delaktiga. I loggböckerna skrev eleverna mest om sådant som relaterade till drivkraftsdimensionen. 

Trygghet kopplades i beskrivningarna till vilja och motivation att vara delaktig. I texten från Lpo 

94, som eleverna fick att reflektera över, står inget om trygghet. Men klart är att eleverna gjorde 

kopplingen till trygghet för att kunna vara delaktiga. Enligt eleverna ger detta skydd dem plats för 

utveckling. Acceptans för misslyckanden, ger elever trygghet, ansåg elever i årskurs nio. Att känna 

tillit är en grund som eleverna kan gå vidare från. Finns inte tryggheten ville inte eleverna vara 

delaktiga. Trygghet blev i elevernas beskrivningar, som ett behov som de påpekade, måste vara 
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tillgodosett för att kunna gå vidare. 

Om man känner sig uppskattad blir man säkrare i sig själv och då behöver man inte synas hela 

tiden, samtidigt som man ger rum åt andras utveckling. Otrygghet och obalans, ansåg Malin (åk 9), 

hämmar utveckling. Klas (åk 9) hade en helt annan syn på trygghet. Han ansåg att efter alla år 

tillsammans i klassen borde man ha byggt upp en relation till varandra som byggde på respekt och 

hänsyn, men istället ansåg han att det långa förhållandet med klasskamraterna snarare mynnat ut i 

det motsatta. Tryggheten med varandra i klassen, ansåg han, hade gjort att klasskompisar tog allt 

större utrymme och var högljudda för att bli sedda. 

När  det  gäller  elevernas  beskrivningar  av  trygghet  handlade  de  både  om  den  individuella 

tryggheten, men också tryggheten för hela gruppen. Det handlade om att få vara sig själv och om att 

få vara i en miljö, i relationer som känns trygga. Tryggheten ger rum för utveckling för den enskilda 

eleven. Finns det trygghet i gruppen får individen trygghet. 

Motivationen är också viktigt drivkraft för eleverna. Sådant som eleverna ansåg skapa motivation, 

är att bli behandlad med respekt. Elever beskrev att om eleverna blir behandlade med respekt och 

lyssnade på, då får lärarna respekt tillbaka från eleverna. 

Delaktighet är också något som ger elever motivation. Det ger en känsla av att vara betydelsefull. 

Lärandet  påverkas  negativt  om  man  inte  är  delaktig  och/eller  känner  samhörighet,  gav  elever 

uttryck för. Om en elev inte känner sig delaktig i skolan och känner att man inte har några kompisar 

blir vägen till lärandet jobbigare (Filip, åk 8). Alla elever som deltog, ansåg att när man får vara  

med och påverka så känner man sig mer delaktig och det blir roligare att gå i skolan. 

Drivkraften  för  att  vilja  ta  ansvar,  påpekade  elever,  är  engagemang.  Att  bli  bestämd över  och 

kontrollerad skapar ett icke-engagemang. ”Det är mycket bättre än när läraren måste bestämma allt, 

och hela tiden kontrollera allting” (Emma, åk 7). Ju mer eleverna fick vara med att påverka desto 

mer intresserade och motiverade att lära sig ansåg sig eleverna bli. Anledningar till att engagera sig 

i utvecklingsrådet motiverades med att det gjorde terminen roligare och då presterade man bättre.

Samspelsdimensionen

Den tredje dimensionen som framträdde vid analysen av elevernas reflektioner handlade om hur 

eleverna uppfattade  samspelet  mellan eleverna och skolan,  klassrummet,  arbetslagets lärare och 

skolledning. Här beskriver eleverna sådant som handlingar kopplat till samspelet, kommunikationen 

mellan  individ  och  omgivning,  samt  samarbetet  mellan  elever  och  omgivning. 

Samspelsdimensionen  inrymmer  även  utsagor  som  behandlar  det  formaliserade  samspelet  på 
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skolan, dvs. utsagor om de olika råden och utvärderingar.

Samstämmigt  beskrev  eleverna  den  redan  stora  påverkansmöjlighet  de  hade  genom  klassråd, 

utvecklingsråd  och  matråd.  De  skrev  också  att  de  har  stor  möjlighet  till  påverkan  genom  de 

utvärderingar de gör. Eleverna uttryckte också att de var nöjda med att ha olika råd som de får vara  

med  i.  ”Lärarna  på  vår  skola  tar  detta  seriöst”,  skrev  Johanna  i  loggboken,  angående  elevers 

möjligheter till ansvar och inflytande på skolan. Eleverna i årskurs åtta och nio uttryckte att när de 

varit med i utvecklingsrådet tyckte de att de haft en stor påverkansmöjlighet. Eleverna upplevde att 

de  fått  mer  inflytande,  ansvar  och  frihet  ju  äldre  de  blivit.  Eleverna  skrev  också  att  själva 

projektarbetsformen gav dem möjlighet till delaktighet. ”I och med att vi arbetar i projektform har  

vi en väldig fördel när det kommer till att ha inflytande i våran utbildning” (Klas åk 9).

Men  det  är  inte  säkert  att  man  känner  sig  delaktig  även  om  det  finns  många  forum  för 

elevdelaktighet. Filip (åk 8) skrev att om man känner sig utanför, gör man inte sin röst hörd. Man 

måste ha stöd från gruppen. Samspelet måste vila på trygghet.

Eleverna uttryckte att  de har  formellt  inflytande genom de olika forum som finns  på  skolan.  I 

utvecklingsrådet  ansåg  de  sig  särskilt  ha  reellt  inflytande.  Skolan  har  underlättat  delaktigheten 

genom dessa råd. Utvecklingsrådet har en central betydelse i elevernas möjlighet att påverka, skrev 

eleverna i årskurs nio och åtta. Är man inte med i utvecklingsrådet är det svårt att påverka (Klas åk  

9). 

Men eleverna, framför allt i nian, tyckte att det finns brister i elevernas möjlighet till delaktighet. 

Johanna (åk 9), ansåg att lärarna har en tendens att lyssna på eleverna, men sen inte göra något åt  

det som eleverna tagit upp. Hon ansåg även att möjligheten att påverka, har minskat under senare 

tid och det påverkat motivationen negativt och att eleverna blivit skoltrötta.

Beskrivningar av delaktighetens dimensioner i samtalet

Innehållsdimensionen

Ur samtalet  framträdde ett mönster som innehåller utsagor som beskriver elevernas syn på vad 

delaktighet innehåller, om vad man har möjlighet att vara delaktig i och vad man vill vara delaktig i. 

I innehållsdimensionen ryms elevernas reflektioner kring bl.a. möjlighet att påverka, ta ansvar och 

vara delaktig. Här diskuterade eleverna sådant som vad man ska vara delaktig i, men också vad som 

krävs för att man ska kunna vara delaktig, samt vilken mening eleverna ger delaktigheten.  

Eleverna  ansåg  att  fokus på  delaktighet  och  inflytande hade  förändrats  genom åren  i  de  olika 
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årskurserna.  När  eleverna  var  yngre  handlade  inflytandet  om  t.ex.  skolgården.  Nu  handlade 

inflytandet också om lärandet, både det individuella och kollektivets lärande. Eleverna ansåg sam-

stämmigt, att projekten är det viktigaste för dem att få vara med och bestämma om eftersom det är i  

projekten eleverna kan visa vad de går för och va de kan. Det är det som betygssätts. Därför är det  

viktigt att det blir som man vill (Klas, åk 9). Eleverna påpekade att även arbetssätt var viktigt att få 

var delaktig i.

Återigen tog eleverna upp ansvar som en del av lärandets innehållsdimension. Ansvar och frihet var 

något  som eleverna  upplevde kunde vara  svårt  att  hantera  om det  inte  fanns  tydliga  riktlinjer. 

Lärarna gav inte alltid de riktlinjerna: ”Vissa kan ju behärska den och bete sig ändå bra, medan 

vissa ballar ju ur helt. Bara för att det är frihet” (Klas, åk 9).

Eleverna efterlyste fler områden för inflytande och delaktighet. De tog upp skolans ekonomi som ett  

område de önskade få insyn i och kunna vara med att påverka. De talade om, att om de fick inblick i  

budgeten, kunde de göra prioriteringar. De ville kunna göra val som är rimliga och det skulle skapa 

förståelse hos eleverna för prioriteringar lärare och skolledning måste göra, ansåg eleverna. Trots att 

de under studien saknade inblick i budgeten kunde de ge uttryck för hur skolans resurser kunde 

användas bättre. ”Men sen så känner jag att vi har ganska mycket material, böcker och sånt som vi 

inte använder. Och det känns lite sådär, slöseri med pengar. Dom ligger ju bara i lådorna och vi 

använder dom inte alls” (Malin åk 9). Eleverna gav förslag på att klassrådens innehåll skulle kunna 

handla om skolans resurser. Klassrådet är ett viktigt forum, enligt eleverna i åk 8, för där kan alla  

vara  med och  bestämma.  Eleverna  efterfrågade  också  möjligheten  att  få  vara  med ännu mer  i 

planeringen av terminens arbete.

När det kommer till möjligheten att påverka innehållet i lärandet talade eleverna samstämmigt om 

vikten av att ha en grund att utgå ifrån för att sedan få möjlighet att välja. Lärarna ska stå för 

grunden. Lärarna har kunskap om den och det kan bli rörigt om alla ska tycka till om grunden. 

Risken är också, enligt eleverna att man då bara gör sådant som man tycker om att göra. Eleverna 

ansåg att det alltid gick att hitta någon infallsvinkel som gjorde arbetsområdet intressant.

Man behöver ju en grundläggande kunskap innan man kan hitta dom här smådelarna som man vill  

fördjupa sig i. Och hitta det som man tycker är intressant. Så det är ju... Ja. När man väl får den  

chansen att  hitta något sådant så  hittar  man nästa  alltid någonting som man tycker är intressant  

oavsett vad man jobbar med (Klas åk 9).

Eleverna tog exempel från olika projekt man arbetat med och belyste just vikten av att få välja. De 

talade om att  då har  man möjlighet  att  anpassa grunden till  sig  själv,  att  få  utveckla sig  själv. 

Eftersom förmågan att analysera och reflektera inte är kopplat till ett speciellt område eller ämne, 
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ger det eleverna en valfrihet (Malin, åk 9). Det gör också att projekten/arbetsområdena blir en ange-

lägenhet för alla, enligt eleverna. Alla kan hitta någon infallsvinkel som engagerar dem. ”Vi jobbar 

ju med drömmar nu. Alla drömmer ju, liksom. Alla har ju drömmar. Det är bra att man fokuserar på 

alla, som i mängden, alltså” (Filip åk 8). Detta handlade således även om drivkraft. Valfrihet skapar 

vilja och motivation. Eleverna uttryckte en önskan om att få välja ännu mer i alla projekt. Alla 

projektarbeten/arbetsområden innehåller inte en valmöjlighet, enligt eleverna. 

Drivkraftsdimensionen

I  analysen  av  samtalet  framkom  mönster  som  relaterade  till  en  drivkraftsdimension. 

Drivkraftsdimensionen berör sådant som eleverna ansåg krävdes, som en slags motor eller energi, 

för att vilja, känna motivation eller andra känslor som de ansåg behövdes eller hängde ihop med 

deras drivkraft att vilja vara delaktiga. I samtalet framträdde drivkraftsdimension minst. 

I nian gav man utryck för att klasskamraterna blivit mer skoltrötta och omotiverade eftersom de inte 

fått vara med och påverka lika mycket som tidigare. Eleverna ansåg att när de inte fick gehör för 

sina  idéer,  tappade  de  motivationen.  Möjlighet  att  välja  i  projekt/arbetsområden  gör  att 

motivationen ökar, gör arbetet intressantare, sa eleverna samstämmigt. I samtalet gavs flera exempel  

på hur elever som fått jobba med sådant de tyckt vara kul hade ökat deras motivation. I framför allt 

årskurs nio är det de som är mest intresserade av ett arbetsområde/projekt som är de som driver  

projektet  framåt  genom att  vara med i  utvecklingsrådet,  men också i  själva arbetet.  Eleverna  i 

årskurs nio, hade erfarenhet av att det var bra när några som är intresserade av ett särskilt ämne får 

vara med i utvecklingsrådet. Att det var intresset som styrde. Det är de som vill vara drivande, enligt  

årskurs nioeleverna. I årskurs åtta hade man en annan syn. De ansåg det vara bra när man inte visste 

projekten i förväg, man är med i utvecklingsrådet med mandatet att påverka – inte för att man har  

ett särskilt intresse. Eleverna såg, att få påverka, var en möjlighet.

Samspelsdimensionen

Den tredje dimensionen som framträdde vid analysen av samtalet med eleverna, handlar om hur 

eleverna uppfattade  samspelet  mellan eleverna och skolan,  klassrummet,  arbetslagets lärare och 

skolledning.  Här  beskrev  eleverna  handlingar  kopplat  till  samspelet,  kommunikationen  mellan 

individ  och  omgivning  och  slutligen  samarbetet  mellan  elever  och  omgivning.  Samspels-

dimensionen rymmer även sådant som berör skolans olika råd och utvärderingar. Eleverna uppehöll 

sig mest kring samspelsdimensionen i samtalet. Hur man upplevde samspelet påverkades också av 

om man haft äldre syskon som röjt vägen för en, enligt elever i årskurs 9.
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Redan i loggböckerna framkom att det fanns mycket fokus på delaktighet i arbetslaget. I samtalet 

talade de om de olika råd som finns på skolan. De utryckte även att de genom de olika utvärderingar  

som genomförs gav dem möjlighet att utöva inflytande och att vara delaktiga. De ansåg sig ha stora 

möjligheter till påverkan och delaktighet. Elever ansåg att ville man påverka så hade man chansen. 

De  beskrev  hur  de  tyckte  att  exempelvis  matsituationen  hade  blivit  bättre,  tack  vare  deras 

medverkan i matrådet. Att utse representanter för klassen som talar för klassen fungerar ibland, 

ibland inte. Elever i årskurs åtta var mycket nöjda med att skolledningen hörsammat dem i frågan 

om deras PRAO genom att skolledningen deltog i klassråd och ändrade sitt beslut efter mötet med 

eleverna. 

Eleverna upplevde att de blivit lyssnade på och att de haft möjlighet till reellt inflytande. Eleverna 

ansåg  att  projektarbetsformen  gynnade  delaktighet.  Utvecklingsrådet  gav  ett  reellt  inflytande. 

Eleverna upplevde att ju äldre de blivit desto mer inflytande hade de fått och att de blev behandlade 

som jämbördiga med de vuxna.

Men det är väl mer för att man är på en jämnare nivå. När man var där nere så var det – dom är lärare  

och jag är elev. Vad kan jag göra då? Men nu är det mer att man diskuterar och pratar med varandra 

på ett helt annat sätt. Så det kanske har att göra med det också. Att det kanske känns lite fult att man  

bara ska tvinga någon: ” Nu måste du göra det här ” (Malin, åk 9).

Klassråden har fått en annan tyngd jämfört med när de gick i de lägre årskurserna. I årskurs nio 

tyckte eleverna att de fått mer att säga till om i utvecklingsrådet sedan de gick i åttan.

Eleverna visade förståelse i samtalet för att man som enskild elev inte alltid fick sin vilja igenom – 

att man måste kompromissa. ”Jag försöker alltid tänka att det var någon annan som fick sin vilja 

denna gången. Så får man tänka till nästa gång att man...” (Johanna, åk 9).

Vad är det som kan hämma full delaktighet och inflytande? Strukturen på utvecklingsrådet, lyfte 

framför allt elever i årskurs nio fram. Att det är utvecklingsrådet som drar det hela. Eleverna syftade 

på att det är utvecklingsrådet som drar lasset vad gäller projektplaneringarna. Resten av klassen får 

inte  vara  med och påverka.  Det  kan  bero  på,  bland  annat  att  man kan känna  sig  otrygg med 

personerna i utvecklingsrådet – det är hämmande för delaktigheten, enligt eleverna både i årskurs 

åtta och nio. Detta berör även delaktighetens drivkraftsdimension, men jag har valt att placera det 

här eftersom det uttryckligen handlar om utvecklingsrådet. 

Under rubriken drivkraft kom redan utanförskapets hämmande faktor för delaktighet och lärande 

fram och framträder också som ett hinder för delaktighet. Utanförskap hämmar delaktighet. Elever 

påpekade hur viktiga lärarna och värdegrunden är för att främja delaktigheten. 
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Förtroende  handlar  om  samspelet  mellan  individen  och  omgivningen.  Eleverna  tog  upp  hur 

samspelet störs av elever som tar utrymme och är störande – de ansåg att de eleverna utnyttjar 

friheten,  men  att  det  är  lärarnas  ansvar  att  ta  itu  med det.  Lärarna  brister  i  sitt  ansvar,  ansåg 

eleverna. Klassråden upplevde eleverna som kaosartade emellanåt, eftersom det är så många viljor 

som vill komma fram. I samtalet framkom att eleverna var medvetna om demokratins svårigheter. 

Johanna (åk 9) uttrycker det på följande vis: 

Det märker vi på våra klassråd. Alltså bara där så är det om en skoltröja så kan det bli helt kaos, för  

att alla har så många olika viljor. Då är det bättre att det finns en grupp som presenterar ett förslag 

och så får man finslipa på det. För jag tror det blir väldigt svårt om alla ska tycka och tänka.

Även här presenterade eleverna förslag på hur man kunde lösa problemet. I bland fungerar inte 

systemet med att utse representanter för klassen i en speciell fråga. Toaletterna är en fråga som man 

försökt ta itu med både i åttan och nian. Eleverna har utsett representanter som skulle driva frågan, 

men det har runnit ut i sanden. Eleverna la skulden på sig själva; de hade inte riktigt orkar driva 

saken.  Eleverna upplevde att deras önskemål och åsikter inte alltid hörsammats.  Ingen tar tag i 

saker, eller att de får ett direkt nej när de föreslagit något. Lärarna har lyssnat men har inte tagit itu 

med sakerna. En annan kritik som framkom var att utvärderingarna inte ledde till förändringar (i 

huvudsak eleverna i nian). Eleverna gav förslag på varför det kunde vara så här. De hade bland 

annat uppmärksammat att det hela tiden kom nya saker som skulle genomföras. Därför glömdes 

saker bort som skulle ha gjorts. 

Men sen så tror jag att det kan bli så att det dör ut lite. Sen så om det är saker som går emot. Nej vi 

kan inte göra såhär för då går vi emot det här. Och det får inte kosta någonting. Och det får inte...  

Alltså det är väldigt mycket sånt som man inte får göra (Malin, åk 9).

I  samtalet  framkom att  eleverna  upplevde  att  skolledningen  kändes  långt  borta  från  dem.  De 

efterlyste mer närvaro av skolledningen bland eleverna. 

Eleverna  gav  förslag  på  hur  delaktigheten  skulle  kunna  förbättras.  De  gav  förslag  på  hur 

utvecklingsrådet skulle kunna förändras – eftersom det är där, ansåg de, man har störst möjlighet till 

påverkan och delaktighet. De talade om att man kanske behövde lägga mer tid på att få alla att 

komma fram med sina idéer. Klassråden skulle kunna fungera så att man där samlade in idéer inför  

kommande arbetsområden. I samtalet gavs förslag på hur man skulle kunna förbättra delaktigheten 

vid  projektplaneringarna,  exempelvis  genom utvecklingsrådet  går  ut  och frågar  eller  att  lärarna 

presenterar kommande projekt i god tid så att alla har möjlighet att presentera sina idéer. Ett annat  

sätt att få saker genomförda som eleverna föreslog, var att lärarna skulle delegera mer till eleverna. 

Och att de verkligen engagerade skulle vara de som driver saken.
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Reflektioner kring resultat

Elevernas  beskrivningar  av  delaktighet  var  både  normativa  och  deskriptiva.  Framför  allt  i 

loggböckerna framträdde beskrivningar om hur delaktighet borde vara och vad som eleverna ansåg 

krävdes för att delaktighet och inflytande skulle fungera i praktiken. Det skilde sig mellan de olika 

årskurserna vad de skrev om. Årskurs nioeleverna använde sig mer av sina erfarenheter, hur det 

varit. I årskurs sju och åtta fanns mer av normativa beskrivningar. I samtalet rörde sig eleverna mest 

kring hur delaktigheten såg ut i deras vardag i skolan. Det var i huvudsak innehållsdimensionen och 

drivkraftsdimensionen som beskrivningarna  var  normativa.  I  samspelsdimensionen framträdde  i 

huvudsak deskriptiva framställningar. 

Ansvar beskrevs som en del av lärandet om sig själv och hur man kan bemästra själva lärandet, ta  

ansvar för sitt lärande och den demokratiska processen, delaktigheten. Att ta ansvar är också centralt  

i både skollagen och i läroplanerna. Detta är en förmåga som ska utvecklas och utökas under hela 

skoltiden. Ansvaret hade ökat med stigande ålder, helt enligt läroplanernas intentioner. Att få ansvar 

handlade om makten över det egna lärandet, att slippa lärarnas kontroll. Ansvar, en dygd eller en 

förmåga som går att utveckla med hjälp av lärarna; eleverna hade helt två olika sätt att se på ansvar. 

Elevernas beskrivningar av ansvar handlade i första hand om ansvaret för sig själv, för sina studier. 

Reflektioner kring det kollektiva ansvaret, eller ansvar gentemot kollektivet/samhället saknades i 

stort, utom som en anmärkning av en elev. Eleven var medveten om att hon bara tog ansvar för sig 

själv, inte utanför sig själv. Eleverna efterfrågade struktur för att kunna ta ansvar och hantera frihet. 

Avsaknaden av struktur skapar störningar i samspelsdimensionen. Här efterlyste eleverna lärarnas 

ansvar. Eleverna uppfattade denna del som något som eleverna hade svårt att ta ansvar för. Detta 

visade att eleverna inte enbart talade om ansvar ur ett individuellt perspektiv utan även med det 

gemensamma bästa för ögonen. Den bristande strukturen kunde bidra till  känslan av otrygghet. 

Trygghet är en viktig grund för eleverna. Trygghet uppfattades olika av eleverna, men den hörde 

ihop med demokratins principer. Den gav rum för utveckling. Trygghet kunde också innebära att 

man tog plats, tog rummet i besittning på någon annans bekostnad så att andra kände sig osäkra.  

Trygghet reflekterade eleverna ur både ett individuellt perspektiv och ett kollektivt perspektiv. Den 

positiva tryggheten, den som inte är på andras bekostnad, var mycket viktig för eleverna. Trygghet 

beskrevs som en grundkänsla som måste infinna sig innan lärandet och delaktigheten kunde ta plats.

Demokratins  princip  var  ett  rum  eller  ett  utrymme  för  det  egna  tänkandet  och  den  egna 

utvecklingen.  Eleverna  gav  uttryck  för  en  individualistisk  syn  på  demokratins  principer.  Det 

individualistiska perspektivet framträdde även när de betonade vikten av att alltid ha ett utrymme 

för  valfrihet.  Det  skapar  motivation.  Det  är  valfriheten  som skapar  utrymmet  för  att  göra  ett 
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arbetsområde till sitt och att göra sitt bästa. För Klas var moroten att få visa vad han kunde och vad 

han  gick  för,  för  att  få  ett  bra  resultat  som resulterade  i  ett  högt  betyg.  Att  få  vara  med och 

bestämma  blev  en  morot  för  då  kunde  man  prestera  bra.  Detta  var  ett  uttryck  för  makt  som 

gemenskap. Lärarna har intresse av att eleverna uppnår målen, eleverna har intresse av att få bra 

betyg. Dessa sammanfaller i ett gemensamt intresse. 

Respekt, engagemang och delaktighet var motivationsskapande. Eleverna beskrev både inre och 

yttre  motivation.  Yttre  motivation  kom  till  uttryck  genom  att  man  presterade  bättre  vilket  i 

förlängningen ledde till bättre betyg. Inre motivation handlade om att få känna sig engagerad genom  

att vara delaktig. Detta  handlade också om elevernas upplevelse av att ha makt eller känna sig 

maktlösa. Respekt handlade om att få känna sig jämbördig med de vuxna i skolan vad gäller tankar 

och åsikter. Eleverna ville bli behandlade som likvärdiga aktörer på skolans arena. Likaså delaktig-

het; maktlöshet skapade ett icke-engagemang och bidrog till bristande motivation hos eleverna. 

Eleverna visade att de hade ett systemtänkande (Senge, 2006, s. 24), att de brydde sig om skolan 

som helhet.  De hade förståelse för att det påverkade dem och därför efterfrågade eleverna mer 

delaktighet i  frågor som rörde skolans resurser.  Eleverna uttryckte att  deras påverkansmöjlighet 

hade utökats med stigande ålder. När det gäller skolans resurser visade eleverna att det fanns en 

intressegemenskap med lärarna. Men elevernas inflytande över skolans resurser kan skapa intresse-

motsättningar. Fokus för inflytande och delaktighet utökas från det individuella till det kollektiva, 

ett  område  som skulle  kunna  vara  en  del  av  skolors  progressionsplan  för  eleverna  vad  gäller 

inflytande och delaktighet. 

Utvecklingsrådet framstod som det nav som mycket av elevernas delaktighet rörde sig kring. Det 

som var centralt för eleverna, behandlades i utvecklingsrådet. Men om man kände sig utanför gjorde 

man inte sin röst hörd, oavsett alla råd. Man måste ha stöd från gruppen, enligt elever. Påverkans-

möjligheten reducerades om man inte var med i utvecklingsrådet. Det fanns problem med att så 

mycket makt fanns i utvecklingsrådet. Det var viktigt för eleverna att de kände sig trygga med de 

som satt i utvecklingsrådet. Gjorde de inte det kom inte de goda idéerna fram och det fanns risk för 

att  utvecklingsrådets  legitimitet  ifrågasattes.  Klassrådet  måste  få  spela  en  viktig  roll  när  ut-

vecklingsrådet ska planera nya projekt, enligt eleverna. 

Klassråd med bristande struktur och kaos är något som eleverna vände sig emot. Eleverna såg, å ena  

sidan till  kollektivet  och inte  bara  till  de individuella  intressena,  å  andra  sidan  sammanföll  de 

individuella intressena med kollektivets. Det framkom en skillnad mellan årskurs 8 och 9 vad gäller 

hur projektplanering skedde och hur utvecklingsrådet arbetade. I nian var projekten definierade för 

eleverna av lärarna och de elever som var intresserade av ett speciellt område var med i projekt-
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planeringen genom att delta i utvecklingsrådets arbete. I åttan var inte projektet definierat i förväg. 

Åttans utvecklingsråd bestod inte av elever som var speciellt intresserade av ett ämnesområde. Det 

innebar  att  utvecklingsrådens arbete  såg olika  ut  i  de  olika  årskurserna.  Men båda årskurserna 

uttryckte att de var nöjda med sin delaktighet i utvecklingsråden. 

Det framkom också att utvärderingarna som gjordes efter avslutade projekt och arbetsområden inte 

alltid ledde till de förändringar som eleverna önskade. Det verkade som om lärarna saknade enhet-

lighet  i  användandet  av utvärderingarna;  för  att  genomföra förändringar,  utifrån vad som fram-

kommit i utvärderingarna.  De blev mer en formsak, istället för att de tog del av innehållet  och 

förändrade utifrån vad utvärderingarna visade. Även i andra sammanhang hade lärarna en tendens 

att  inte  följa  upp  sådant  som  eleverna  tagit  upp  med  lärarna.  Lärarna  hade  lyssnat  men  inte 

hörsammat  elevernas  önskemål,  enligt  elevernas  beskrivningar.  Detta  kan  uppfattas  som sken-

demokrati av eleverna. Eleverna beskrev hur vissa frågor ibland rann ut i sanden för att ingen riktigt 

orkat ta tag i dem. Samtidigt gav de förslag på vad som skulle kunna göras för att få saker gjorda. 

De såg sig som jämbördiga aktörer som också kunde lösa problem. Ansvaret var inte bara lärarnas. 

Men eleverna gav också uttryck för en maktlöshet i samband med att de visst upplevt att de blivit  

lyssnade på, men lärarna tog inte tag i sakerna. En tolkning är att de frågor som inte kommer vidare 

kan handla om intressemotsättningar mellan elevernas önskemål och lärarnas. Lärarnas strategi kan 

vara att helt enkelt förhala och vänta ut tills frågan är glömd. Elever uttryckte att skolledningen 

befinner sig långt ifrån dem, men eleverna blir nöjda när skolledningen lyssnat på dem. Det fanns 

en skillnad mellan årskurs åtta och nio, i uppfattningen om skolledningen. 

När det kom till läroplanen som en fast grund för eleverna, legitimerades lärarnas makt av eleverna, 

genom att  de erkände att  lärarna hade kunskapen om skolans styrdokument.  Ingen av eleverna 

ifrågasatte  styrdokumenten.  Det  innebar  en  legitimering  av  styrdokumenten  och  av  dem  som 

beslutat om dem.
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Diskussion

Vilka slutsatser kan dras utifrån elevernas beskrivningar av delaktighet när dessa betraktas genom 

ett raster av dimensioner av innehåll,  drivkraft  och samspel? Diskussionen görs ur tre aspekter: 

Samspelet betydelse för elevdelaktighet. Elevernas beskrivningar av delaktighet visar hur centralt 

det är för eleverna att ha inflytande och vara delaktiga i skolan, i planläggandet av nya arbets-

områden och i arbetssätt. Delaktighet skapar motivation för eleverna. Illeris (2007) och Wengers 

(2009) teorier om lärandet knyts ihop med resultatet. Gemenskap kontra motsättningar i elevernas 

beskrivningar. I elevernas beskrivningar framträder aspekter av makt, även om de inte uttrycker sig 

i termer av makt. Några centrala frågor och konflikter kring makt har utmönstrat sig ur resultatet 

och  kommer  att  presenteras  nedan.  Slutligen  hur  förhåller  sig  det  eleverna  faktiskt  säger  i 

förhållande till läroplanen? Även om studien inte fokuserat på läroplanen är resultatet intressant att 

relatera till den.

Samspelets betydelse

Studien handlar om elevers beskrivningar av delaktighet. Skolans fokus på delaktighet genom olika 

råd och arbetslagets fokus på elevdelaktighet i projektplanering syns tydligt i resultatet. Genom att 

skolan arbetar aktivt med olika råd där eleverna har ett formellt inflytande, där deras åsikter ges 

utrymme och respekteras, ger detta utslag även på det informella inflytandet, det som handlar om 

innehåll och arbetsformer i lärandet. 

Deltagande är den högsta formen av samspel, enligt Illeris (2007). Delaktighet kräver ett socialt 

sammanhang – ett  kollektiv  – där  lärandet  sker  som deltagande i  kollektivet.  Detta  kollektiv  i 

studien är arbetslaget, dvs. elever och lärare i arbetslaget på en skola. För att ett lärande ska komma 

till stånd krävs sociala aktiviteter (Wenger, 2009). I studien framkommer att dessa aktiviteter är 

strukturerade i  form av klassråd,  matråd,  miljöråd,  elevråd och utvecklingsråd,  men även andra 

former av aktiviteter som är kopplade till själva undervisningen, ofta genom projektarbetsmetoden 

och i form av utvärderingar som eleverna gör tillsammans med lärarna,  som en del av skolans 

sociala  praktik  (Ahlberg,  2001).  De  utgör  en  del  av  elevernas  praxis.  Genom  praxis  formas 

elevernas erfarenheter som ger mening till eleverna och deras lärande. Erfarenheter som eleverna 

ger uttryck för är att i praxis är elevernas röster viktiga. Deras erfarenhet visar entydigt att de får  

göra sig hörda och till stor del blir lyssnade på. De har även erfarit att de kan göra skillnad med sina 

röster. Andra erfarenheter säger dem att utvecklingsrådets arbete är viktigt.  Det är så viktigt  att 

eleverna måste få känna sig trygga med de som är med i utvecklingsrådet. 
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Genom den mening de erfar påverkas elevernas identitetsbygge. Eleverna visar en tilltro till lärarna 

i sitt arbetslag. De känner sig betydelsefulla och respekterade av sina lärare. Detta bidrar till deras 

engagemang i  skolan och i  sitt  lärande.  Som Illeris  teori  om lärandets olika dimensioner visar, 

bekräftar studien vikten av delaktighet för lärandet. Elevernas beskrivningar av delaktighet visar hur  

centralt  det  är  för  eleverna  att  ha  möjlighet  till  inflytande  och  delaktighet  i  skolan,  i 

planeringsarbetet, i valet av arbetsformer. Eleverna uttrycker en önskan om att utvidga delaktig-

hetens  innehåll.  Eleverna  har  en  tilltro  till  lärarna  och skolan.  Men ur  elevernas  beskrivningar 

framkommer också en annan bild. De har blivit lyssnade på, men deras synpunkter har inte lett 

vidare.  Deras  synpunkter  stannar  hos  lärarna.  Eleverna  upplever  att  skolledningen  i  vissa  fall 

befinner sig långt borta från dem. 

Genom att skolan organiserar för elevdelaktighet, i de olika råden, skapas utrymme för deliberativa 

samtal, där möjligheten finns för olika åsikter att komma till uttryck och lärandet blir socialt. Även 

om eleverna  i  studien  i  huvudsak  uttrycker  sig  ur  ett  individperspektiv  vad  gäller  delaktighet, 

bygger skolan upp strukturer som gynnar det kollektiva lärandet. Samspelet i skolan måste vila på 

en kollektiv trygghet för att individen ska uppleva trygghet. Riktlinjerna för ansvar och frihet som 

eleverna efterlyser, är viktiga för att bygga trygghet. Ansvar, frihet, trygghet, respekt och engage-

mang är viktiga ingredienser för delaktighet.

Valfrihet är motiverande för eleverna och är kopplad till den individuella friheten, men den sker 

samtidigt  i  ett  samspel  med  gruppen.  Eleverna  accepterar  kollektivets  inflytande  över 

arbetsområdet/projektet. Eleverna betonar vikten av att kollektivet fungera bra som grupp för att 

individen ska våga utvecklas, få utrymme och våga vara delaktig. Valfrihet handlar också om att få 

låta det individuella intresset  styra för ett arbetsområde och hur motivationsskapande det är för 

eleverna. De beskrev hur de lyckas bättre. Valfrihet gäller i första hand för individen, i elevernas 

beskrivningar.  Kritik  har  riktats  mot  individualiseringen,  eftersom  den  tycks  gynna  de  redan 

resursstarka eleverna (Skolverket, 2009). Samtidigt är elevernas liv är här och nu i skolan. De går i 

skolan minst i  13 år,  med varierande syn på kunskap och lärande.  Hur ska skolan upprätthålla 

intresset  och  motivationen  hos  eleverna  om inte  eleverna  får  vara  med och påverka  form och 

innehåll i skolan? Delaktighet tycks skapa meningsfullhet för eleverna. Skolans uppgift är att parera 

denna balansakt mellan den individuella och kollektiva valfriheten.

Valfrihet kan å ena sidan innebära att det kan finnas risk för att eleven vill befinna sig i den trygga 

bekvämlighetszonen som inte är tillräckligt utmanande, där det egna intresset styr arbetsområden 

och arbetssätt. Eleven lämnar aldrig det kända och trygga för att ge sig ut på sin bildningsgång. Det 

är viktigt att hitta en balans mellan bekvämlighetszonen, där intresset är styrande, och utmaningen i 
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den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij i Illeris, 2007, s. 80). Å andra sidan kan det som ser ut att  

vara en bekvämlighetszon, i stället kan vara en dialog mellan eleven och dess framtid, en zon för 

den närmaste utvecklingen. Den närmaste utvecklingszonen kan då istället  ses som ett  rum för 

kreativitet  där eleven ställs mot ett problem, inte  som en dialog mellan eleven och den vuxnes 

förflutna (Engström i Illeris, s. 81). Men en del av den kritik som riktats mot elevaktiva arbetssätt är 

att ansvaret och valet ramlar tillbaka på eleven (Hensvold, 2006). Läraren blir mer en handledare. 

Lärarens roll är avgörande för att både intresse och utmaning kan sammanfall i ett. Men lärarens  

perspektiv ska vara elevens framtid. 

Gemenskap och motsättning

Makt framkommer i  form av empowerment  i  den här studien; elevernas upplevelse av att  vara 

respekterade, känna sig likvärdiga och jämlika med andra elever och de vuxna på skolan och att bli 

lyssnade på, samt att vara aktörer i den miljö som de är en del av och som påverkar dem mycket  

(Kreisberg,  1992).  Makt  i  den  här  studien  syns  också  i  form  av  intressemotsättningar  och 

intressegemenskap.  Elevernas  beskrivningar  uttrycker  makt  i  form  av  kontroll  över  rum  och 

utrymme, individ eller omvärld. Maktfrågor i den här studien handlar ofta om lärandets innehålls-

dimension. Vad ska lärandet  innehålla? Hur ska det  läras? Eleverna ger makten till  lärarna vad 

gäller kontrollen över läroplanen. När det kommer till hur och vad, vill eleverna ha inflytande.

Möjligheten till delaktighet är en fråga om makt. Den samhälleliga strukturen ger eleverna makt, 

genom skollagen och läroplanerna. Men strukturen i den närmaste sociala situationen kan försöka 

vilja begränsa elevernas makt eller ge elever mer makt än vad den samhälleliga strukturen medger, 

vilket tidigare forskning inom området visat (Forsberg, 2000, Danell, 2006). Makt kan uttryckas 

både  som en intressegemenskap och som en intressemotsättning.  Intressegemenskap kan finnas 

mellan  individen  och  kollektivet,  mellan  lärare  och  elev.  Det  kan  också  finnas  en 

intressemotsättning mellan individ och kollektiv, mellan lärare och elev och inom lärarkollektivet, 

som Danell (2006) uppmärksammat . Många av elevernas beskrivningar av delaktighet handlar om 

maktfrågor. I utvecklingsrådet, som är ett forum utöver det som skolans styrdokument föreskrivit, 

finns en stor del av den makt som eleverna anser som viktig; makten över projekten. Eleverna 

uttrycker samstämmigt, att det är bra med utvecklingsrådet, liksom med alla de andra råd som finns 

på skolan. Deras beskrivningar ger en bild av att elevdelaktighet är något som lärarna tar på allvar i 

arbetslaget. Men det är i utvecklingsrådet som projektinnehåll och arbetssätt beslutas om. Eleverna 

ser  vissa  hot  med  utvecklingsrådets  centrala  betydelse.  Genom  utvecklingsrådet  kommer  en 

intressegemenskap  fram som både  elever  och  lärare  har.  Arbetsområdena  och  arbetssätten  vill 
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lärarna ska bli så bra som möjligt för det gynnar lärandet, eftersom det blir roligare för eleverna och 

motivationen ökar. Det kan finnas en intressemotsättning i utvecklingsrådet också, eftersom endast 

en liten grupp elever deltar och flera elever uttryckte ett missnöje med detta. 

Delaktigheten kan begränsas eller utökas i form av utrymme eller rum, genom kontroll. Detta kan 

också kopplas ihop med utvecklingsrådets roll för elevernas möjlighet att utöva inflytande. För att 

rummet, utvecklingsrådet, ska kännas som en säker och trygg plats att ta i besittning krävs att andra 

ger utrymme. Befinner man sig utanför rummet, i ett utanförskap, har man inte heller möjlighet att 

utöva  inflytande  eller  vara  delaktig,  enligt  resultatet  i  studien.  Det  handlar  inte  bara  om 

utvecklingsrådet, utan eleverna beskriver utrymmet eller rummet som skolan i stort. I skolan, trots 

att lärarna arbetar medvetet med att skapa makt som gemenskap, finns det elever som känner ett  

utanförskap, att de saknar makt. Det behöver inte betyda att de andra eleverna eller lärarna utövar 

makt över elever som känner utanförskapet. Det går aldrig att komma ifrån individuella aspekter 

vad gäller upplevelsen av delaktighet. Vissa individer har lättare för att uttrycka idéer, att driva 

saker och att övertyga andra (Kreisberg, 1992). Men skolans uppdrag är att alla ska ges möjligheten 

känna sig delaktiga och få utvecklas i detta, oavsett social tillhörighet, kön eller etnicitet (Lpo 94,  

Lgr  11).  Skolan bör arbeta för att  överbrygga hindren som begränsar delaktighet.  I  studien om 

elevers hälsa på högstadiet, pekas på sambandet mellan känsla av maktlöshet och vantrivsel i skolan 

som faktorer som bidrar till dåligt psykiskt mående (Jerdén m.fl., 2011; Wennerholm & Bremberg, 

2004). Rapporten om den svenska skolans försämrade resultat pekar just på individualiseringen av 

delaktigheten, som en faktor.  Individualisering och ett öppet klassrumsklimat tycks gynna elever 

med resursstarka föräldrar (Skolverket, 2010). Kommunikationen är ett av verktygen för att skapa 

gemenskap och delaktighet (Ahlberg 2010). I den här studien har de socioekonomiskt gynnsamma 

förutsättningarna för skolan påverkat resultatet. Delaktighet och upplevelsen av meningsfullhet kan 

inte bara vara förbehållet de elever som redan är resursstarka, utan bör vara en angelägenhet för alla 

elever.

Forsberg (2000) menar att elevinflytande har inte bara ett syfte. Det måste problematiseras och 

sättas in i ett samhälleligt, historiskt och ekonomiskt sammanhang. Den allt starkare marknadisering 

och egenintressets starka genomslag överlag i samhället har gjort att elevinflytande inte enbart kan 

förstås som något gott.  (s.  122) Lärarna bör vara medvetna om att  elevdelaktighet kan vara ett 

tveeggat svärd. Det är viktigt att värna om att delaktighet inte stannar vid individen. Den måste 

sträcka  sig  ut  över  kollektivet  och  vidare  ut  i  samhället  tillsammans  med  ett  socialt  ansvar 

(Wildemeersch  i  Illeris,  2007).  Skolans  uppgift  är  också  att  vara  en  motvikt  till  det 

kommersialiserade  samhället.  I  kommunen som studien  är  gjord  i  talar  man om eleverna  som 
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kunder.  Det  är  en  marknadsanpassning.  Det  finns  aktörer  utanför  arbetslaget  och  skolan  som 

påverkar elevernas delaktighet, icke-närvarande aktörer, exempelvis skol- och fritidsförvaltningen, 

föräldrarna eller marknadskrafter. Hargreaves (2004) betonar vikten av att skolan väger upp mot 

marknadsanpassningen genom att värna om och odla det sociala kapitalet, dvs. att eleverna lär sig 

och utvecklar detta genom förmågan att bilda nätverk och forma relationer. Lärarnas uppgift blir att 

medverka  och  använda  lokalsamhällets  mänskliga  resurser.  Genom  detta  arbete  lägger  läraren 

grunden för tillit. Det sociala kapitalet är avgörande för uppkomsten av ett sunt civilt samhälle. Det 

sociala kapitalet är beroende av socialt lärande. Det är att utbilda för demokrati, enligt Hargreaves. 

Vilka  är  då  lokalsamhällets  mänskliga  resurser?  Min  uppfattning  är  att  dessa  lokalsamhällets 

mänskliga resurser inte nödvändigtvis måste ha allmänintresset för sina ögon. Att skolan värnar om 

det sociala kapitalet är ingen garanti för att det inte är de individuella behoven och önskemålen som 

har  företräde  framför  de  kollektiva.  Det  kan  lika  väl  handla  om den  enskilda  elevens  karriär-

planering. Det är en idyllisk beskrivning av det sociala kapitalet. 

Eleverna vill utöka sitt område, rum för delaktighet. I samtalet lyfter eleverna fram förslag på hur 

man skulle kunna utveckla och förbättra inflytandet, delaktigheten, t.ex. förslag på hur man skulle 

kunna använda skolans resurser. Eleverna uttrycker en önskan om att ha påverkansmöjlighet över 

skolans  ekonomi.  Är  skolledning  och  lärare  beredda  att  släppa  makten  och  kontrollen  över 

resursfrågorna till eleverna? Att vara delaktig i resursfördelningsfrågorna i skolan ökar elevernas 

fokus på det individuella till det kollektiva. 

Elevernas beskrivningar ger en bild av att det ibland är skendemokrati i skolan, eftersom de får göra 

sina röster hörda, men ingen lyssnar, enligt elevernas beskrivningar. Det kan underminera tron på 

den demokratiska  processen.  Alla  råd  på  skolan  minskar  dock risken för  upplevelsen  av  sken-

demokrati (Skolkommittén, 1996).  Demokratins former är viktiga att upprätthålla för att komma 

ifrån skendemokrati. Inflytandet blir inte bara en fråga mellan eleverna och några enskilda lärare 

utan  frågor  lyfts  upp,  blir  synliga  i  ett  annat  forum.  Det  utvecklar  elevernas  förståelse  för 

demokratins principer som exempelvis kompromissandet. Det gynnar också jämlikheten i skolan. 

Den demokratiska processen sköts via de formella kanalerna, istället för de informella som tycks 

gynna redan resursstarka elever  (Skolverket,  2010).  Det  demokratiska samtalet,  det  deliberativa 

samtalet, måste fortgå i skolan för att eleverna ska ge samhället legitimitet (Englund, 2007). De 

måste få vara delaktiga i det meningsskapande samtalet. Normer och värden kan inte legitimeras 

enbart för att de vuxit fram genom en tradition eller i en gemenskap. Normer och värden måste 

legitimeras med de bästa argumenten. Det är de som ska omfattas av normerna och värdena som ska  

vara  med  i  den  processen.  Detta  är  argumentet  för  att  eleverna  ska  delta  i  det  demokratiska 
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samtalet/det  deliberativa samtalet.  Elever  måste ges möjlighet att  vidga sitt  perspektiv eftersom 

självuppfattning och identitet hänger ihop med förståelsen av omvärlden (Wenger, 2009). Men min 

uppfattning  är  att  delaktighet  och  det  demokratiska  samtalet  inte  heller  enbart  kan  handla  om 

eleven. Det måste också handla om läraren eller de vuxna i skolan. Saknas dialogen med eleverna 

stagnerar skolan och blir en plats som definierar sig utifrån lärarna eller de vuxna. Den handlar inte 

om elevens framtid utan om skolans eller de vuxnas förflutna (Engström i Illeris, 2007). Skolan 

följer inte samhällsutvecklingen och kan inte förhålla sig till det nya. Dialoger och förhandlingar är 

viktigt för att makten ska bli påmind om att öppna sig för olika perspektiv. Det gäller både elever 

och lärare. Eleverna är medproducenter, i lärarnas bildningsgång, liksom lärarna i elevernas.

Eleverna i studien ser sig själva som aktörer och medproducenter som kan påverka sin situation och 

de har också tillit till att förändringar sker, att de är del av en pågående process. Delvis ser de sig 

själva som ansvariga för sitt eget lärande. De tar på sig ansvar för sådant som inte fungerat, till  

exempel att frågor som beslutats om inte blir lösta, men också genom att eleverna föreslår förbät-

tringar dels som de kan medverka i men även sådant som gäller för skolan i stort. Här kan man se  

den utveckling som enligt forskningen skett sedan nittiotalet, att ansvaret förskjutits från lärare till 

elev (Skolverket, 2010). Ansvarstagandet blir en del av den självdisciplinering som också synts i 

skolan och som gynnat de kulturellt och socioekonomiskt resursstarka eleverna (Hensvold, 2006). 

I skolan är det en balansakt mellan elevens individuella behov och önskemål, kontra kollektivets 

behov  och  önskemål.  I  skolans  styrdokument  betonas  vikten  av  både  det  individuella  och  det 

kollektiva perspektivet. Delaktighet i den här studien framträder ofta ur ett individuellt perspektiv, 

som i exempelvis projektarbetena, att få visa vad man kan, att få den personliga infallsvinkeln. 

Samtidigt  rymmer  projektarbetsmetoden  både  det  individuella  perspektivet  och  det  kollektiva 

genom att projekten skapas tillsammans i utvecklingsrådet. Balansen mellan egenmakt och egen-

intresset kan vara hårfin. En faktor som kan hänga ihop med elevernas individualiserade uppfattning 

av delaktighet, kan ha att göra med själva projektarbetsformen i sig. Projektarbetsformen har sina 

rötter i den reformpedagogiska progressivistiska traditionen i USA runt förra sekelskiftet. Den har 

kritiserats  för  att  bland  annat  vara  alltför  individualistisk och  för  att  den  saknat  en  vision  om 

samhället (Englund, 1997). 

Både Illeris (2007) och Wengers (2009) teorier om lärandet saknar aspekter av makt. De talar om 

delaktighetens lov, men delaktighet kan ha olika avsikter, som Forsberg (2000) visat. Egenintresset 

kan vara ett sådant och man kan vara beredd att utöva makt för att få sitt egenintresse tillgodosett.  

Även  om  drivkrafter  finns  med  i  teorierna  syns  inte  maktaspekten  i  dessa.  Det  blir  idylliska 

beskrivningar av det sociala lärandet. Studiens resultat i förhållande till både Illeris och Wengers 
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teorier  om lärandet  har  väckt  frågor  om maktaspektens  betydelse  i  lärandet:  Hur påverkar  den 

lärandet? Maktaspekter påverkar delaktigheten. De kan begränsa eller utöka delaktigheten. Studiens 

fokus har inte varit maktfrågor, men det finns aspekter av makt i förhållande till lärandet som kan 

vara intressanta för den fortsatta forskningen. Illeris (2007) tar i sin teori upp motstånd mot lärande, 

men makt och motstånd behöver inte alls höra ihop. Motstånd mot lärande kan vara en maktaspekt, 

men att vilja kontrollera utrymmet kan vara möjligt utan att vilja göra motstånd mot lärandet.  

Tidigt under forskningsprocessen reflekterade jag kring aktionsforskning och maktfrågor. Aktions-

forskningens frågor tenderade, enligt min uppfattning att ägna sig åt de små frågorna. I min studie 

har jag sett att den praxisnära forskningen kan få syn på maktfrågor i de små frågorna.

Den uttryckta läroplanen och den faktiska 

I  läroplanens  inledande  kapitlet  som  handlar  om  skolans  värdegrund  och  uppdrag,  under 

förklaringen av  likvärdighet,  står  att  skolan  ska ta  hänsyn till  elevers  olika  förutsättningar  och 

behov, att det finns olika sätt att nå målen och att undervisningen aldrig kan utformas på samma sätt 

för alla. Eleverna i studien uttrycker samstämmigt hur viktigt och bra det är att de får möjlighet att  

välja hur och vad de ska arbeta med och att intresset kan vara styrande. En förutsättning för att 

kunna göra dessa hänsyn i skolan är skolan har ett kommunikativt och relationsinriktat förhållnings-

sätt (Ahlberg, 2001). 

När det kommer till rättigheter och skyldigheter räcker det inte med att skolan förmedlar kunskap 

om  grundläggande  demokratiska  värderingar  utan  undervisningen  ska  bedrivas  i  demokratiska 

arbetsformer  och  förbereda  eleverna  för  ett  aktivt  deltagande  i  samhällslivet.  De  ska  utveckla 

förmågan  att  ta  personligt  ansvar,  genom att  delta  i  planering  och  utvärdering  av  den  dagliga 

undervisningen,  samt  genom  att  erbjudas  valmöjligheter  vad  gäller  kurser,  ämnen,  teman  och 

aktiviteter. Utvecklingsråden är ett exempel på hur arbetslaget arbetar med demokratiska arbets-

former. Utvärderingarna är ett annat exempel. Skolans olika råd som eleverna medverkar i är också 

exempel på demokratiska arbetsformer. Huruvida eleverna känner sig förberedda för ett aktivt del-

tagande i samhällslivet framkommer inte, men flera av beskrivningarna kan tolkas som om de är 

förberedda. 

I vad som kännetecknar en god miljö för lärandet, lyfter eleverna fram betydelsen av att känna sig 

respekterad för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en social gemenskap som 

ger  eleverna  trygghet  och  vilja  och  lust  att  lära.  Skolan  har  en  viktig  roll  i  arbetet  med  att 

grundlägga  en  personlig  trygghet  och  självkänsla,  att  eleven  får  utvecklas  och  känna  tillfreds-

ställelse över sina framsteg. Detta är faktorer som eleverna själva lyfter fram som viktiga. Elevernas 
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beskrivningar visar att de är mycket medvetna vad de behöver för ”att i skolan få utvecklas, känna 

växandets  glädje  och  få  erfara  tillfredsställelse  som  det  ger  att  göra  framsteg  och  övervinna 

svårigheter”  (Lpo94,  Lgr  11).  Precis  som Ahlbergs  (2001)  forskning  visar  att  delaktighet  och 

lärande är viktiga hörnstenar för att inte uppleva skolan som ett misslyckande, beskriver eleverna 

vikten av att inte känna sig utanför. Lärandet påverkas negativt av utanförskapet eftersom man inte 

kan vara delaktig. Känslan av att misslyckas kan mycket väl leda till den känsla av maktlöshet och 

vantrivsel som beskrivs i studien om tonåringars psykiska hälsa (Jerdén m.fl., 2011). 

Danells  (2006)  forskning  visade  att  elevernas  inflytande  över  lärandets  form och  innehåll  var 

fortsatt begränsat. Den här studien visar hur viktig eleverna tycker det är att få vara delaktiga i 

lärandets form- och innehållsfrågor, det absolut viktigaste, enligt eleverna.  De vill utveckla och 

förbättra det arbete som redan finns på skolan, så att delaktigheten blir större och mer rättvisande. 

Studien visar att eleverna redan har detta inflytande. I samtalen framkommer att det som eleverna 

tycker är absolut viktigast att ha inflytande över är projekten, vad gäller arbetssätt samt möjlighet att  

bestämma över vad projektet ska innehålla. Sambandet mellan att få projektet som man vill, dels 

hur eleverna ska arbeta, dels vad de ska arbeta med. Eleverna uttrycker också att de har möjlighet 

att alltid hitta någon del i projektarbetet som engagerar och intresserar dem. Projektarbetsmetoden 

innebär att projektets utgångspunkt ska vara elevernas frågor. I Skolkommitténs betänkande (1996) 

framkom att elevernas möjlighet till inflytande över innehåll och form i undervisningen behövde 

avsättas tid för, på samma sätt som klassmöten eller -råd, genom att ange hur mycket tid skolor bör 

avsätta för att ge eleverna möjlighet till inflytande. 

När eleverna talat om elevdelaktighet har de i första hand talat om det utifrån sig själva. De har  

representerat  sig  själva.  Det  har  handlar  mycket  om individperspektivet.  När  de talat  om elev-

delaktighet ur ett individperspektiv, har de lyft fram dels sådant som i läroplanerna handlar om 

ansvar, respekt, trygghet bland annat, men också sådant som kan motsvaras av Kjellgrens (2007) 

individualistiska  värden  som  i  huvudsak  präglar  lärares  undervisning.  De  värden  som  lärarna 

värderar högt blir också det eleverna fokuserar på när de beskriver delaktighet. 

Pedagogiska implikationer

Den här studien har sin upprinnelse i arbetslagets utvecklingsarbete där arbetslaget vill förbättra 

elevers  delaktighet  i  projektarbeten  för  eleverna.  Det  finns  redan  forum  och  metoder  för 

elevdelaktighet  i  arbetslaget.  Det  forum som eleverna  tillmäter  störst  värde  är  utvecklingsrådet 

eftersom  det  är  där  eleverna  kan  få  vara  med  och  besluta  om  arbetssätt  och  innehåll  i 

arbetsområden. Det är där eleverna vill ha sitt huvudfokus vad gäller delaktighet. Den här studien 
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visar att elever vill ta ansvar för form och innehåll i skolan. Det handlar om att skola in eleverna i  

ansvarstagandet.  Ansvarstagande är något som eleverna behöver bli medvetna om att det är något 

som går att träna upp. I läroplanerna uttrycks ansvar som något som går att träna och något som ska 

öka med stigande ålder. Man behöver i IUP:er och åtgärdsprogram exemplifiera vad det innebär att 

ta ansvar och hur ansvar utvecklas. Det är nog vanligt förekommande att ansvar är något mystiskt  

som det är upp till dels läraren att avtäcka, men också eleven och föräldrarna. Ansvarstagandet är en 

del av det disciplineringsprojekt som olika forskningsrapporter beskrivit, och tycks gynna de redan 

resursstarka eleverna. Vad kan skolan göra för att underlätta och utveckla den förmågan hos alla 

elever? Skolan bör arbeta med en mer medveten progressionsplan vad gäller elevernas delaktighet 

och inflytande. Demokratisk fostran förutsätter deltagande och att eleven ses som ett subjekt, som 

en  kompetent  aktör.  I  skollagen  betonar  man  att  utbildningen  ska  förmedla  och  förankra. 

Demokratisk fostran räcker inte att förmedla, den måste förankras. 

Det är viktigt att skolan verkligen på allvar strävar efter att bli en plats där människor med olika 

bakgrunder vad gäller kön, etnicitet och socioekonomi, så att skolan verkligen blir en demokratisk 

tummelplats där mångfalden har företräde, där det deliberativa samtalet blir ett möte mellan olika 

perspektiv. Tyvärr är tendensen den motsatta (Skolverket, 2010) och här måste den framtida skol-

politiken ta ett rejält grepp mot den ökande homogeniseringen av den svenska skolan för att stoppa 

både den synliga och osynliga segregationen. Delaktighet får inte stanna vid individperspektivet 

utan ska, precis som skolans styrdokument föreskriver, ha ett socialt ansvar som yttersta avsikt. 

Resultatet  visar  att  eleverna  tillmäter  delaktighet  ett  högt  värde  och  att  delaktighet  ger 

dominoeffekter  på  hela  skolgången.  Flera  forskare  visar  att  i  skolorna  får  inte  eleverna  det 

deltagande utrymme de borde ha. Det är viktigt att skolorna ser betydelsen av elevdelaktighet ur ett 

större  perspektiv.  Delaktighet  och  lärande,  visar  den  här  studien,  hänger  ihop.  Skolan  vinner  i 

längden på det de satsar i elevdelaktighet. Den måste också ses ur ett här-och-nuperspektiv, som jag 

redan nämnt. Elevernas liv pågår just nu i skolan och det varar i många år. Alla elever har olika 

förutsättningar och ser på helt olika sätt på kunskap och lärande samt vad de förväntas utveckla i 

skolan. Skolans uppgift är att göra skoltiden meningsfull för alla elever oavsett bakgrund. Exempel 

från skolforskningen visar  att  skolan behöver organisera sig för  eleverna,  genom att  organisera 

skolans sociala praktik för kommunikation och relationsskapande mellan elever och mellan lärare 

och elever och inom lärarkollektivet. Det innebär att organisera för delaktighet.

Efter  att  analysen  avslutades  har  resultatet  presenterats  på  skolan  där  studien  genomfördes  för 

samtliga elever i årskurs åtta och nio (förra årets sjuor och åttor). Eleverna kunde känna igen sig i  

både teori och tidigare forskning, samt studiens resultat och eleverna ansåg att ämnet var angeläget.  
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Eleverna uppmärksammade särskilt skolans kompensatoriska uppdrag och uppfattades av eleverna 

som angeläget. 

Ankomst

Jag  kom  i  hamn.  Elevdelaktighet  är  inget  entydigt  begrepp  och  riskerar  att  svepas  med  i 

malströmmen och blandas upp och spädas ut till ett ingenting. Men den kan också vara utmanande 

och prövande för skolan. Den ger lärandet den näring och energi som krävs för att inte bara flyta 

med.  Med hjälp av  kommunikation  och relationer,  likt  åror,  kan  jag parera  med,  i  de  kraftiga 

virvelströmmarna. Med en snabb blick kan farkosten te sig enkel: aktionsforskningens enkelhet är 

tilltalande som mål, medel och förhållningssätt för förändring. Farkosten måste vara gjord av ett 

stabilt virke. Men trots sin enkelhet, också uppfodrande. Den kräver en kompetent styrman, som 

med  hjälp  av  systematik,  målmedvetenhet  och  kunskaper  om  malströmmarnas  krafter  kan 

åstadkomma förändring. Färdriktningen bestäms av uppdraget. 
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Bilagor

Bilaga 1. Dokumentation av lärgruppsmöte

Dokumentation av lärgruppsmöte 
Lärområde: Projektarbete
Datum: 07-10-29
Deltagare 

Syftet med träffen var...
Hur effektivt är projektarbete som form? Hur fungerar projektarbete i förhållande till individ – 
grupp? Varför ska vi arbeta i projektform?

Vi pratade om...
Vi talade om fördelar och nackdelar med projektarbete. Vi talade om fördelar och nackdelar både ur  
elevperspektiv och lärarperspektiv. Vi diskuterad vad som skulle vara alternativet om vi inte 
arbetade i projektform. Vi diskuterade Även skillnaden mellan temaarbete och projektarbete. Vi  
diskuterade även behovet av tydlighet.

Reflektioner under träffen

Fördelar för eleven: Kreativ arbetsform, inte så låst. Gör det intressantare för eleven. Resurserna 
blir bra fördelade. Eleverna behåller lusten längre för ett arbetsområde. Det händer mycket. Skapar 
meningsfullhet för eleverna. Verklighetsanknytning. Omväxlande. Projektarbete främjar elevernas 
behov av olika nivåer. Eleverna har också möjlighet att lyckas i någon del i ett projektarbete. Högre  
måluppfyllelse. Roligare att gå i skolan. Eleverna blir medvetna om vad de kan. De blir duktiga på 
samarbete. Eleverna talar om det arbetsområdet det handlar om.  Ökar elevernas vetgirighet. Eleven 
får självinsikt om hur hon/han lär sig. Lär känna sig själv. Eleven blir mer självgående. Lär sig ta 
eget ansvar.

Nackdelar för eleven: Väldigt lite individuella uppgifter. Kan även vara stressande för den enskilda 
eleven med individuella uppgifter– vill överträffa varandra. Betygssystemet stämmer inte överens 
med projektarbete. Basämnen blir lidande.

Missgynnas vissa elever? Elever hittar strategier om hon/han inte vill vara med. Det är inte lättare  
för de eleverna att komma undan i projektarbete.

Fördelar för läraren: Slipper den ensamma läraren. Resursfördelningen mycket mer effektiv. Man 
behöver inte binda upp sig på något speciellt. Arbetet blir inte statiskt. Läraren lär känna eleven 
bättre. Projektarbete ger flexibla schemalösningar. Entusiasmerande för läraren, då känner även 
eleven av entusiasmen. Arbetslaget kan utnyttja varandras resurser mycket bättre. Har man intresse 
för något annat än sitt undervisningsämne kan man utnyttja det i projektarbete. Förutsätter att man 
kan lita på sina medarbetare. Det är roligare för läraren när det finns en energi och vetgirighet bland 
eleverna. När man är vagn kan man vara mer tillsammans med eleverna. Man lär sig tillsammans 
med eleverna. Det är utvecklande.

Nackdelar för läraren: Kan vara rörigt. Struktur saknas ibland. Betygssystemet stämmer inte 
överens med projektarbete. Man känner sig stressad som basämneslärare, att eleverna verkligen får 
med sig det de ska ha. Lättare med NO och SO. Föräldrarnas förväntningar... Man kan inte övertyga 
andra om man inte själv är övertygad. Viktigt att alla drar lika stor börda. När man är vagn tappar 
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man kontrollen. Att andra gör det som
behöver göras. Man kan i princip lägga ner hur mycket tid som helst. Om man gör det själv går man 
in i väggen. Det kan vara svårt att sätta sig in i tankarna i ett projekt om man inte är med i  
planeringsstadiet.

Slutsatser/lärdomar under träffen

Entusiasmen är, tror man inom skolforskningen, en avgörande faktor till varför elever lyckas i 
skolan.
Skillnaden mellan temaarbete och projektarbete: Tema – alla jobbar med sitt för sig själv kring 
begreppet. Det handlar i huvudsak om innehållet. Projekt – alla jobbar tillsammans 
Ämnesövergripande. Man har ett gemensamt mål och syfte.

Vi har strukturella problem som vi behöver jobba med. Vi är väldigt beroende av varandra. Viktigt  
att arbetet fungerar och att alla vet vad som måste göras. Vi som lärare utsätts för samma situation 
som eleverna, dvs. vi praktiserar samarbete och hänsyn.

Inför nästa träff tänker vi...

Vi behöver förbättra strukturen.
Inför nya projekt, större delaktighet. Brainstorming som inledning till projektplanering.
Se över arbetslagets rutiner.
Just nu är vi mer uppsplittrade.
Vilka förväntningar har vi på loket och vagnarna? Tydliggöra.
På våra måndagsmöten ska vi ha fasta punkter.
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Bilaga 2. Minnesanteckningar från inledande studiedag

Minnesanteckningar 2010-01-08
Närvarande: 
OLIKA FUNDERINGAR KRING PROJEKTARBETE
1.Svårt att för eleverna att förstå vad som krävs. Att förstå bedömningsanvisningarna.
2. Svårt att för att eleverna äger problemet/frågeställning.
3. Feedbacken blir för knapp, examinationen behövs det läggas mer tid på.
4. Strukturen i vår organisation. Schema, lärarnas tjänster.
5. Projektets innehåll; omvärldshändelser har vi varit sämre på. Hur kunde vi ”missa” COP15?
6. Utvärderingarna är intressanta. Vi läser igenom, men hur följer vi upp dem bättre?
7. Vi är i den primitiva fasen d v s vi kommer inte vidare i praxistriangeln.
8. De elever som inte klara sig. Uppföljningen kring dessa elever.
9. Frustration att det är kanske 90 % som är med, de 10 % då? De duktiga (flickorna) som är trötta 
på att göra gruppens arbete för att slutprodukten ska ha den nivå de vill.
10 När vi delar upp på olika projekt blir det projekt?
11. Förutsättningar förändras nästan terminsvis.
12. Vi måste skapa förståelse för vårt arbetssätt för att få det runtom att fungera. D v s slöjd, 
språkval, idrott
13. Rutiner.
14, Kommentarer på bedömningsmallarna.
15, Vi är fokuserade på slutprodukten
16. Deadlines. Hur viktiga är de? Processmål/delmål/slutmål.
17. Handledning under projektets gång. Se processen.
18. Har en obalans i projektarbete
HUVUDRUBRIKER IFRÅN FUNDERINGARNA OVAN
1. Struktur
Gemensam diskussion 7-9
Vilka rutiner har vi för att skapa ett projekt?
År 7; två sitter ner och funderar terminsvis. Lok-vagn. Tittar bakåt vad har vi gjort innan. Vad
fungerade? Vilka moment? Elevinflytandet när? Är det NO-baserat skriver Jonas och SvSO-Janne. 
En har huvudansvar, den andra ger feedback. Är ute i god tid. Projektet är klart minst en vecka 
innan det drar igång. Skriver på B-språkstid och engelska och hemma. Mejlar över för att få 
feedback. Jonas och Janne känner att de tänker lika d v s kan vara svårt att ändra i sista stund. 
Bristen är omvärldsbevakningen.
År 8: Vi har känt av gruppen, var är de. Börja med läroplansmål. Vi har en som är ansvarig som
skriver. De andra skickar sina mål. Basveckor kan vara en bra start. Saknar överblick av terminen.
År 9 En som skriver men två ansvariga. Lätt att gapa över för mycket. Allons enfants blev ett tungt
projekt rent teoretiskt. Väldigt kreativ grupp men inte så intresserade av att ”plugga”. Gruppen är
Verbal men har svårt att sammanställa. Vill att de ska få ett bra slut
Elevinflytande: Vi sätter ramarna.
Lösning: Två som ansvarar, en som skriver.
Att starta projekt innan lov och låta dem sträcka sig över loven.
Kanske bestämma en grovplanering, t ex år 7 samarbete. Tydlig plan men inte för detaljerad.
Sammanfattning: Vi ska göra en struktur över terminen på måndag eftermiddag.
Vi tar en eftermiddag 19/4 och gör en grovstruktur kring förmågor.
Projektens olika faser; En långtidsplanering kommer att strukturera det
övergripande arbetet. Tre projekt per år varav minst ett skall ha en
omvärldskoppling.
Utvärdering: De som har det övergripande ansvaret för projektet gör
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utvärderingen också.
Handledning; Att följa upp eleverna under projektets gång, att fånga upp de
elever som inte riktigt med. Fördela arbetet på alla pedagoger som är aktiva i
projektet.
Vi testar olika former av aktiv handledning i mindre grupper för att kunna fånga
upp och stötta elevernas läroprocesser. Utvärderar detta den 19/4. Viktigt att vi
dokumenterar processen.
Delaktighet; Hur stor del är eleverna involverade i problemformuleringen? Kan
vi på något sätt få eleverna att äga problemet/frågan?
Utgå från strävansmålen och låta eleverna formulera hur vi skall nå dit. Jobba
mot en större problembaserad inlärning. Alla behöver utmana sig själva och
försöka hitta nya ingångar /idéer för att skapa ett större intresse vid projektstart.
Organisation
Ansvarsfördelning
Vad är projekt?
Delaktighet
Innehåll
Omvärldsbevakning
Bedömning
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Bilaga 3. Informationsbrev till föräldrarna

Till berörda föräldrar och elever i arbetslag  7-9
Jag har sedan höstterminen 2007 bedrivit magisterstudier i aktionslärande. Aktionslärandet är 
en satsning från skol- och fritidsförvaltning. Syftet med satsningen är att få fram fler 
forskande lärare och att utveckla det systematiska reflekterandet kring vår (lärarnas) 
yrkesvardag för att utveckla vår profession.
Som ett led i mitt magisterprogram ska jag genomföra en aktion tillsammans med mitt  
arbetslag . Aktionens syfte är att förbättra vårt arbete och höja måluppfyllelsen, dvs. förbättra 
för våra elever. Jag kommer att be ett antal elever att skriva loggbok (ca tre elever från varje  
årskurs). Jag kommer att be eleverna att logga utifrån frågeställningar jag ger dem. Om ni och 
de samtycker vill jag ha möjlighet att läsa loggböckerna för att ha som ett underlag för min 
forskning. Det material som jag använder och refererar till i min uppsats kommer att 
avidentifieras. Skolan kommer också att avidentifieras. Jag kommer även att genomföra 
samtal med elever som jag kommer att spela in.  Deltagandet i studien är frivilligt och man 
har rätt att hoppa av även om man gett sitt samtycke. Allt material kommer att behandlas  
konfidentiellt.

Tarja Kemppainen
Sv/SO-lärare i arbetslag

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att mitt barn deltar i studien på ovan 
beskrivna villkor.

Barnets namn ______________________________________________

Förälders underskrift ________________________________________

Jag samtycker till deltagande i studien på ovan beskrivna villkor.

Elevens underskrift ________________________________________

Lämnas till Tarja Kemppainen.



Bilaga 4. Frågeställningar till loggböckerna

Frågeställningar i loggböckerna jag bad eleverna att reflektera kring.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 
omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de 
tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt  
inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i  
skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§).

Mål
Mål att sträva mot
Skolan skall sträva efter att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning
och det inre arbetet i skolan och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga
att arbeta i demokratiska former.

Jag bad dem reflektera kring vad detta innebar för dem. Vid nästa tillfälle bad jag dem 
reflektera kring följande: 

I läroplanen står det att skolan ska sträva mot att du utövar ett allt större inflytande över din 
utbildning och det inre arbetet i skolan. På vilket/vilka vis har du under detta läsår 2009/10 
haft inflytande över din utbildning? Ge gärna exempel. Finns det något område där du saknat 
möjlighet till inflytande? Förklara. Har du upplevt någon skillnad under läsåret? Har dina 
möjligheter till inflytande förändrats under läsåret?



Bilaga 5 . Exempel från analysfaserna

Fas 1.

Beskrivningar av 
elevdelaktighet, årskurs 
nio:ansvar, påverka, bli 
lyssnad på, visad respekt

Beskrivningar av 
elevers delaktighet, 
årskurs åtta: 
inflytande, ansvar, 
betydelsefull och 
nödvändig, bestämma 
är roligare

Beskrivningar av elevers 
delaktighet: årskurs sju: 
bestämma, självständigt, 
ansvar, hur, tycka till, 
inflytande, önska, frihet, 
påverka

Chansen att påverka Att ta ansvar är 
jätteviktigt. Om jag inte 
lär mig ta ansvar 
påverkar det mig 
långsiktigt. 

Eget ansvar för sina 
läxor.

Man får stöd av lärare och 
mentorer, då vill man 
påverka

Det är upp till var och en 
att ta ansvar för sitt 
lärande. 

Att arbeta självständigt.

Förtroende, om man 
missköter förtroendet 
minskar det

Får jag vara med att 
påverka så känner jag 
mig mer delaktig i min 
utbildning och tycker att 
det är roligare att gå i 
skolan. 

Att veta vad demokrati 
är och kunna arbeta med 
det.



Fas 2

Reellt inflytande Formellt 
inflytande

Hur delaktighet 
fungerar i 
praktiken?

Frihet Förbättringsförsl
ag – för ökad 
delaktighet

jag känner mer att 
om man vill 
påverka, så har 
man alltså 
chansen. 

Nu i högstadiet har 
man mycket mer 
att säga till om, än 
när man gick på 
mellanstadiet.

Alla i gruppen 
kommer med idéer 
och dom kommer 
ju igenom. Sen kan 
det ju bli ens idéer 
som kommer 
igenom. Det är 
bra.

Men ibland kan jag 
känna att vi får för 
mycket frihet. 
Alltså att vi gör 
liksom saker, vi 
gör lite som vi vill 
på rasterna och så 
där. Så alltså när 
man kommer 
tillbaka in i 
klassrummen efter 
typ lunchrasten, då 
ser det helt 
fördjävligt ut i 
klassrummen. 

Man kan skriva ner 
alla sina idéer på 
papper och ge dem 
till 
utvecklingsrådet.

det här med prov 
och sånt. Vissa 
grejer måste man 
ju köpa. Man 
kanske måste ha 
prov vissa gånger. 
Och så är det 
precis så att alla 
kan inte bli helt 
nöjda, när man är 
fyrtiotvå stycken i 
en klass. Så alla 
har ju olika åsikter.

Framför allt i 
klassrådet och i 
slutet av terminen 
har man alltid en 
sån där man 
skriver vad man 
tycker om alla 
ämnena och sånt. 

Det känns som om 
utvecklingsrådet 
drar det hela. 
Resten av klassen 
får inte påverka. 
Det borde man 
fixa mer att man, 
alltså om man 
känner att man har 
en idé men inte vill 
sitta i 
utvecklingsrådet, 
så kan man säga 
det. Alltså jag tror 
det är ganska 
många som känner 
så. Att dom har en 
idé, men inte vågar 
säga det. 

Alla hanterar ju 
den friheten på lite 
olika sätt. Vissa 
kan ju behärska 
den och bete sig 
ändå bra, medan 
vissa ballar ju ur 
helt. Bara för att 
det är frihet. 

Det märker vi på 
våra klassråd. 
Alltså bara där så 
är det om en 
skoltröja så kan det 
bli helt kaos, för 
att alla har så 
många olika viljor. 
Då är det bättre att 
det finns en grupp 
som presenterar ett 
förslag och så får 
man finslipa på 
det. För jag tror det 
blir väldigt svårt 
om alla ska tycka 
och tänka

Jag försöker alltid 
bara tänka att det 
var någon annan 
som fick sin vilja 
denna gången. Så 
får man tänka till 
nästa gång att man.

man får tänka till 
väldigt mycket och 
säga vad man 
tycker och ha egna 
idéer och sånt. 
Men jag tycker att 
det är väldigt 
sällan som som 
lyssnar på det.

Men det var ju lite 
så att ingen orkade 
ta tag i det. Vi 
pratade ju om det 
mycket att maten 
är så jäkla dålig. 
Men sen så hände 
ingenting för att 
ingen orkade 
liksom ingen 
orkade ta tag i det 
för det var så jäkla 

Så det kan vara lite 
trist om man 
tycker att ämnet är 
jätteroligt och man 
vill lära sig men 
sen så är det någon 
som sitter och 
djävlas

Men sen så kanske 
dom borde 
presentera 
projektet, alltså lite 
då och då under 
resans gång. Bara 
så att om man 
kommit på 
någonting 
någonting som ni 
skulle vilja att vi la 
till, eller så där.



stort. (Om hur projekt 
bör växa fram.) 

Fas 3, 4 och 5

Innehålls-
dimension

Min kodning Drivkrafts-
dimension

Min kodning Samspels-
dimension

Min kodning

Att få rum för 
utveckling

Ett rum för 
utveckling och 
tänkande

Trygghet ger 
plats för 
utveckling

Trygghet 
viktigt för 
utveckling

Stort inflytande 
på vår skola

Det finns redan 
mycket fokus 
på delaktighet. 
Det finns olika 
råd. 

demokratiskt 
tänkande 
innebär för mig 
att alla elever 
ska få utrymme 
för sitt eget 
tänkande. 

Otrygg 
tidigare.

Utvecklingsråd
et

Då får man 
veta man hur 
och vad man 
kan göra för 
pengarna. Man 
har liksom tio 
tusen, man har 
liksom tjugo 
eller bara 
ettusen.

Då kan man 
planera det på 
ett helt annat 
sätt, så man ska 
göra sådär. 

Att få kunskap 
om sådant som 
skolans 
ekonomi ger 
förståelse 
prioriteringar.

Engagemang 
bygger på att 
man får ta eget 
ansvar. Ju mer 
man får vara 
med att 
påverka desto 
mer intresserad 
och motiverad 
för att lära sig 
blir man. 

Motivationen 
ökar om man 
får vara 
delaktig

Det finns redan 
mycket fokus 
på att eleverna 
ska få påverka 
mycket.

Man får väldigt 
ofta svaret ifrån 
lärarna, nä vi 
har inga pengar 
just nu. Om 
man bara nähä. 
Har pengarna 
försvunnit 
eller? Alltså 
man blir lite så, 
var har dom 
pengarna gått i 
stället?

Får jag vara 
med att 
påverka så 
känner jag mig 
mer delaktig i 
min utbildning 
och tycker att 
det är roligare 
att gå i skolan. 

Det är bra med 
olika råd. Alla 
får säga vad de 
tycker  och har 
då chans att 
påverka.
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