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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Denna uppsats bygger på en undersökning kring hur elever i årskurs två och tre ser på sin 
möjlighet att påverka skolarbetet. Studien handlar också om elevernas kunskaper om 
begreppet demokrati och elevinflytande. Tholander (2005, s.7) redogör för att demokrati har 
varit en central del i undervisningen sedan en lång tid tillbaka. Eleverna ska få möjlighet att 
lära sig om demokrati via praktiska övningar där eleverna övar på att samtala med varandra. 
Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen har 
elevinflytandet enligt mig inte tydliggjorts tillräckligt noggrant för eleverna i de yngre 
åldrarna. Därför vill jag nu ta reda på hur eleverna ser på sin möjlighet att påverka i ämnet 
svenska.   
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur elever i årskurs två och tre ser på sin delaktighet och sitt inflytande 
i ämnet svenska.  
 
Metod 
Metoden som har använts i undersökningen är kvantitativ via en enkät med 31 enkätfrågor. 
Valet av enkät som metod gjordes för att jag ville få in en större mängd insamlad data från 
elever i årskurs två och tre.  
 
Resultat  
Resultatet i min undersökning visade att majoriteten (72,3%) av eleverna inte visste vad 
begreppet elevinflytande betyder. Flertal elever redogör för att de vill vara delaktiga i 
skolarbetet men att de inte får möjligheten speciellt ofta. Majoriteten menar att de har elevråd 
och klassråd på sin skola. Ett fåtal elever valde att skriva när de får vara med och vara 
delaktiga i ämnet svenska. Eleverna redogör för att de får vara delaktiga vid tillfällen som 
röstning om vilken bok klassen ska läsa, om de ska skriva på dator eller för hand samt vad de 
ska skriva för slags text.   
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INLEDNING  
Delaktighet och elevinflytande är en del i skolarbetet. Skolan ska sträva för att alla elever ska 
känna sig delaktiga. För att våga vara delaktig och dela med sig av sina åsikter krävs det en 
trygg klassrumsmiljö. Den demokratiska värdegrunden är en viktig del att arbeta med för att 
få en trygg miljö som leder till delaktighet från eleverna. Enligt Skolverket (2016) ska skolan 
sträva efter att alla elever ska känna sig trygga i skolan samt våga vara sig själva. 
Värdegrundsarbetet är ständigt aktuellt i skolan och eleverna ska få möjlighet till att vara 
delaktiga och påverka undervisningen.  
 
Erfarenheter som jag tagit med mig ifrån den verksamhetsförlagda utbildningen är att 
eleverna får vara delaktiga i undervisningen och dess planering till en viss del. I skolan har 
lärarna många uppgifter att arbeta efter och en utav dem är elevernas delaktighet. 
Undervisningen ska syfta till att eleverna får vara delaktiga och uttrycka sina tankar. När 
lärarna tar del av elevernas åsikter får de veta vad de tycker samtidigt som det sker ett 
samarbete mellan eleven och läraren. För en del elever kan motivationen öka om de får 
möjlighet att vara delaktig i skolarbetet vilket leder till nya kunskaper hos eleven. Eleverna i 
skolan får möjlighet att lära sig de färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att bli en 
demokratisk medborgare.  
 
För att skapa undervisning som passar elevgruppen gäller det att ta del av elevernas åsikter i 
planeringen, genomförandet och utvärderingen. Persson och Persson (2012, ss.19,21-22) 
redogör för att skolan ska ge alla elever stimulans, uppmuntran och delaktighet. Personalen på 
skolan ska ha en ambition till att inkludera och skapa gemenskap hos alla individer. Skolan 
har även som uppgift att skapa nya kunskaper och erfarenheter hos eleverna.  
 

SYFTE 
Syftet är att undersöka hur elever i årskurs två och tre ser på sin delaktighet och sitt inflytande 
i ämnet svenska.  
 

BAKGRUND 

Elevens rätt att vara delaktig i skolarbetet 
Rönnlund (2013, ss.66-67) redogör för den utveckling som skolan har gjort gällande 
elevinflytande. Elevernas rätt till inflytande togs upp i samhället på 1960 talet. Det var även 
då elevinflytandet skrevs in i styrdokumentet. Elevråd är däremot något som funnits sen 
tidigare men det var mer aktuellt i undervisningen för de äldre eleverna. Det var först på 
1960-talet som elevrådet blev aktuellt i läroplanen. När det gällde sådant som låg eleverna 
nära till exempel skolmaten, lovdagar och andra sorters aktiviteter fick delaktigheten en 
positiv inverkan. Delaktigheten ifrån eleverna skapade en bättre trivsel på skolan. Rönnlund 
(2013) beskriver att klassråd som ett formellt arbetssätt infördes i slutet av 1970 talet och med 
det blev elevinflytande och delaktighet i skolan en mer påtalad fråga. När Sverige år 1990 
gick med i barnkonventionen blev frågan angående elevernas inflytande och delaktighet 
aktuell igen. Enligt Barnkonventionen (2009) skall barn få ha egna åsikter och uttrycka dessa i 
frågor som rör barnet själv. De åsikter som barnet uttrycker möts i förhållande till barnets 
ålder och mognad. Möjligheten att höras ska finnas direkt från barnet själv eller genom en 
företrädare.  
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Den demokratiska värdegrunden 
Skolan har många mål att sträva efter och ett av dessa är de demokratiska kunskaperna hos 
eleverna. Skolans styrdokument redogör för att eleverna ska få kunskaper om att handla 
demokratiskt (Gerrevall 2003, ss.41,43).  
 
Enligt Skolverket (2016) är värdegrundsarbetet ständigt aktuellt i skolan. Eleverna ska känna 
att de kan vara sig själva samtidigt som tryggheten i skolan finns. Eleverna ska också få 
möjlighet till att påverka sin tid i skolan genom att vara delaktiga. Den demokratiska 
värdegrunden som skolan ska arbeta efter innehåller mål som skolan ska uppnå. Punkterna 
som finns med i den demokratiska värdegrunden är människans okränkbarhet, allas lika 
värde, jämställdhet mellan könen, gemenskapen, alla människors frihet och integritet. 
Skolverket (2016) lyfter att personalen på skolorna behöver arbeta med att stärka den 
gemensamma miljön. Perspektiven om, genom och för är en bra grund i arbetet med de 
mänskliga rättigheterna och demokratiska värdegrunden. Eleverna kan ta del av kunskaperna i 
ett arbete där vikten ligger på elevernas delaktighet och elevinflytande. Perspektiven tas upp 
olika mycket i skolan beroende på elevernas ålder. Det är alla de vuxnas ansvar i skolan att 
arbeta med den demokratiska värdegrunden. I de lägre årskurserna tas arbetet med 
värdegrunden oftast upp i ämnet samhällsorientering medan det i de högre årskurserna tas upp 
i fler ämnen som finns på schemat. För att få ett bra arbete med värdegrunden är klimatet i 
klassrummet en central del. Elevernas demokratiska kompetens mognar i samspel med andra 
och den kommunikativa förmågan är betydelsefull för elevernas utveckling.  Enligt 
Skolverket (2015b) får eleverna genom elevinflytande tydligt och konkret träna samt se hur 
ett beslut kan tas. I undervisningen ska eleverna få möjlighet att lyfta sina åsikter och 
funderingar. När eleverna får ta del av nya kunskaper angående demokratiska val får de med 
sig nya erfarenheter som de kan koppla till sina tidigare upplevelser och kunskaper. 
Demokratiska val handlar om att kunna kommunicera, ta ansvar och lyssna på andra. Lusten 
att lära och förmågan att ta eget ansvar kan bli större hos eleverna om de får möjlighet att vara 
delaktiga i skolarbetet. När eleverna diskuterar med sin lärare blir deras relation och 
kommunikation oftast starkare då de får dela åsikter med varandra. Om undervisningen utgår 
ifrån elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter och intresse ökar oftast inlärningen av nya 
kunskaper. En viktig del i elevinflytandet är att både elever och lärare vet vad eleverna får 
vara med och ha inflytande om. Efter att eleverna har varit delaktiga är det lärarna som tar det 
slutgiltiga beslutet eftersom att de ansvarar för att undervisningen utgår ifrån de mål som 
finns i läroplanen. Elevernas delaktighet kan vara till hjälp i saker som rör läromedel, 
arbetssätt, uppgifter på lektionerna och hur dessa ska redovisas.  
 
Undervisningen ska enligt Skolinspektionen (2012) ge eleverna kunskaper och erfarenheter 
om människors lika värde, respekt för varandra samt att kunna ta ansvar. Den demokratiska 
värdegrunden i skolan handlar enligt Skolinspektionen om att eleverna ska få undervisning i 
den kunskap och värdegrund vårt samhälle lever efter. Värdegrundsarbetet ska finnas med i 
skolans förhållningssätt och skolan ska ge möjlighet till demokrati i undervisningen.  
Skolinspektionen nämner precis som Skolverket att arbetet med värdegrunden är 
betydelsefullt för att bevara ett tryggt klimat. Skolinspektionen redogör även för att den nya 
skollagen har två uppdrag. Skolan ska förbereda eleverna att vara delaktiga och våga dela med 
sig av sina åsikter i samhället. Skolinspektionen genomförde en studie på 17 olika 
grundskolor. Studien handlade om elevernas möjlighet till att förmedla sina åsikter och 
utveckla ett kritiskt tänkande. Metoden som användes var observation och granskningen 
utfördes på skol och klassrumsnivå. Skolnivån handlar om kommunikationen på skolan 
angående demokrati och värdegrund. Klassrumsnivån handlar istället om det klimat som finns 
i klassrummet. I klassrumsnivån är det lärarens ansvar att begreppen demokrati och 
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värdegrund tas upp i undervisningen. Granskningen visar att de demokratiska uppdragen bör 
tydliggöras i undervisningen. Majoriteten av skolorna i granskningen saknar en gemensam 
hållning kring demokrati och värdegrundsarbetet. Resultatet visar att det är enskilda lärare 
som tar initiativ till arbetet på skolorna. Granskningen visar att skolorna behöver lägga ner 
mer tid på delaktigheten hos eleverna där de får dela med sig och stå för sina åsikter.   

Elevens inflytande och delaktighet i skolarbetet  
Syftet med klassråd enligt Lelinge (2011, ss.119-120) är att eleverna ska få dela med sig av 
sina funderingar och tankar. Enligt eleverna själva är ett bra klassråd när alla i klassen hänger 
med i samtalet och lyssnar på varandra. Det är viktigt att alla i klassen visar uppmärksamhet 
genom att räcka upp handen och vänta på sin tur. När eleverna är mindre nöjda med klassrådet 
beror det på att eleverna i klassen pratar rakt ut och inte lyssnar på varandra. Klassråd är en 
betydelsefull aktivitet i klassrummet eftersom att eleverna får vara med och bestämma på ett 
demokratiskt sätt. Lelinge beskriver en studie där ordföranderollen lyftes under klassrådet. De 
flesta eleverna tyckte att rollen var rolig och den sågs som en positiv sak. Det fanns också 
elever som inte tyckte att det var lika roligt att vara ordförande eftersom rollen var jobbig för 
att det fanns elever i klassen som inte lyssnade. Liljeholm (2017) lyfter fram elevrådet som en 
metod där eleverna får vara delaktiga i olika beslut. Elevråden kan se olika ut på olika skolor 
men ett exempel är att en eller två elever ifrån de olika klasserna träffas på ett möte. Innan 
klassens elevrådsrepresentanter går till elevrådet har klassen haft ett klassråd där de 
tillsammans har diskuterat vad de vill ta upp på elevrådet.  
 
Demokrati har i skolan sedan en lång tid tillbaka varit en central punkt i undervisningen och 
det handlar om att utbilda elever till demokratiskt kunnande individer. Eleverna ska lära sig 
om demokrati via praktiska övningar. Övningarna ska skapa samtal där eleverna diskuterar 
tillsammans med andra elever men också lärare. Begreppet demokrati kan delas in i två olika 
grupper informell eller formell demokrati. Den formella demokratin förknippas oftast med 
klassråd och elevråd. Eleverna får då vara aktiva och tillsammans fatta gemensamma beslut. 
Den informella demokratin handlar om att eleverna får vara delaktiga i undervisningen och 
dess utformning. Eleverna kan få möjligheten att  vara delaktiga i planeringen, genomförandet 
och utvärderingen av undervisningen. Den informella demokratin kan också handla om att 
diskutera värdeladdade ämnen (Tholander 2005, ss.7,9).  
 
Samuelsson (2013, ss.47,55-56) redogör för en studie som gjorts på en skola i  Norge som vill 
utbilda studenter för att kunna delta demokratiskt i framtiden. Studien innehöll metoden 
intervju där det var lärare som blev intervjuade. Lärarna som var delaktiga undervisade i en 
andra/tredje klass eller i en sjätte/sjunde klass. Det som studien syftade på var att ta reda på 
om det fanns demokratiska tankar angående kommunikationens och samtalets roll för att 
utveckla och förstärka demokratin. Lärarna lyfte i intervjuerna att flertal diskussioner som 
äger rum i klassrummet saknar koppling till att förstärka elevernas kunskaper inom begreppet 
demokrati. Enligt lärarna i studien är diskussionerna som äger rum i klassrummet mer 
fokuserade på elevernas sociala och känslomässiga kompetenser. I studien lyftes elevråd som 
en central del i den praktiska undervisningen om demokratin. Samuelsson menar att 
diskussioner som sker i klassrummet inte alltid är planerade eller kopplade till demokratin. 
Genom att eleverna får träna sin förmåga att uttrycka sig får de träna sig i att acceptera och 
förstå andras åsikter samtidigt som de får dela med sig av sina åsikter.  

Elevens roll i skolan 
Enligt Elvstrand (2009, s.133) är inflytandeförhandla en process för att skapa delaktighet. För 
att alla elever i klassrummet ska vara delaktiga finns det olika strategier att ta hjälp av till 
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exempel informera, motivera, göra olika val och utvärdera. Strategierna används ofta 
parallellt med varandra. Eleverna tar olika mycket plats i klassrummet vilket också gör att en 
del elever är mer delaktiga än andra i klassen. Elvstrand (2009, s.137) redogör för att lärarna 
kan ta hjälp av läroplanen för att stärka de målen som eleverna ska uppnå. Med hjälp av 
läroplanen kan klassen tillsammans med läraren se hur mycket elevinflytande det går att ha 
beroende på lektionens mål. Ett sätt som eleverna kan vara delaktiga på i svenskämnet är att 
de får skriva vilken bok de vill läsa på en liten lapp. De har då fått vara med och tycka till 
men det är läraren som tar slutgiltiga beslutet eftersom att det är viktigt att boken utmanar 
eleverna efter deras kunskapsnivå. När eleverna själva får välja tar de ofta böcker som inte 
utmanar dem tillräcklig mycket. Enligt Samuelsson (2013, ss.20-22) är elevinflytande i 
dagens skola något som ska vara en självklarhet. Delaktigheten hos eleverna kan skapa en mer 
givande och fungerande undervisning för dem. Elevernas idéer blir som ett hjälpmedel för 
lärarna när de ska planera och utföra undervisningen. Elevinflytande hos eleverna innebär att 
de ska träna sin förmåga att värdera för att sedan vara delaktiga i ett beslut och ta eget ansvar. 
Elevinflytande är ett synsätt och och något som ska genomtränga hela undervisningen.   

Arbeta med begreppet demokrati i skolan 
Yeager och Silva (2002, s.19) menar att demokrati är ett svårt ord och det är en stor utmaning 
för lärarna att lära eleverna vad begreppet innebär. Det finns övningar som kan hjälpa 
eleverna att få en större förståelse för begreppet demokrati. En metod som kan användas i 
skolan för att väcka nyfikenhet och intresse om begreppet är att fråga vad de redan kan och 
vad de vill lära sig mer om. Barn är ofta nyfikna och vill lära sig nya saker vilket de kan göra 
genom att ställa frågor. En idé som Yeager och Silva redogör för är att bjuda in någon till 
klassen som jobbar med demokrati till vardags. Eleverna får då möjlighet till att lyssna och 
ställa frågor kring oklarheter angående demokrati. För att eleverna ska vara förberedda kan de 
innan lektionen ha förberett frågor. När eleverna har fått en grundläggande kunskap om 
demokrati kan de på egen hand få välja något som intresserar dem lite extra inom ämnet och 
skriva om. Demokrati är något som eleverna kommer utveckla under hela skolgången.  
 
För att arbeta med elevinflytande och demokrati krävs en trygg miljö. Det är viktigt att alla 
elever i klassen känner att de vågar  kommunicera och stå för vad de tycker. När en dialog har 
skapats i klassrummet finns det några viktiga punkter som ligger i grund för att det ska bli en 
god lärprocess. Punkterna är stöd, hjälp och bekräftelse ifrån de andra eleverna och läraren. 
Elevinflytande i en lärprocess kan delas upp i olika steg och de första steget handlar om att 
eleven själv tar upp sådant som intresserar honom eller henne. De frågor som kommer upp i 
klassen skapar sedan en diskussion och frågeställning. När klassen har haft en diskussion och 
eleverna valt vad de vill skriva om ska de börja samla in förslag inför arbetets gång.  
Lärprocessen kommer att innehålla delaktighet från eleverna eftersom att de får möjligheten 
att vara med och bestämma hur arbetsgången ska gå till. Efter att redovisningen är färdig 
kommer eleverna få vara med och göra en utvärdering av resultatet ( Selberg 2001, ss.9-14).  

Svenskundervisningen i skolan 
Människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära är språket. Elevernas 
identitet och kunskaper i att uttrycka sina tankar samt förstå andras tankar utvecklas via 
språket. Goda kunskaper inom språket är viktigt för att kunna förstå och vara aktiv i 
samhället. I ämnet svenska ska eleverna få kunskaper i och om att kunna formulera sig i både 
tal och skrift utefter olika situationer (Skolverket 2011). Malmgren (2003, s.63) redogör för 
att vårt språk utvecklas vid en kommunikation tillsammans med andra. Demokratiska frågor 
och delaktighet är något som tillhör vårt språk. Demokratin i ämnet svenska kommer att  
skapa ett bredare språk vilket kommer bredda svenskan i ett didaktiskt perspektiv.  



 

5 
 

Skolverkets attitydfrågor 
Skolverket har gjort en studie med ett antal attitydfrågor för elever i årskurs fyra till sex. En 
av enkätfrågorna i undersökningen innehöll tio olika påståenden angående elevernas attityd 
där de skulle välja på svarsalternativen ofta, ibland, sällan eller aldrig. Frågorna började med 
får du vara med och bestämma för att sedan fortsätta med ett påstående. Enligt Skolverket 
anser flertalet elever att de ibland (40%) får vara med och bestämma hur de ska ha det i 
klassrummet då det var ett fåtal elever (9%) som skrev att de aldrig får vara med och 
bestämma. Att vara med och bestämma på skolgården och vilka regler som ska gälla i skolan  
hade båda påståendena ett jämnare resultat mellan de olika svarsalternativen. Flertalet av 
eleverna ansåg att de får vara med och bestämma men inte så ofta som de önskat. Skolmaten 
ansåg flertalet att de får vara med och bestämma sällan eller aldrig. Hur eleverna ska arbeta i 
skolan antingen i grupp eller enskilt påstod flertalet av eleverna (42%) att de får vara 
delaktiga ibland i beslutet medan endast (9%) av eleverna ansåg att de aldrig får vara med och 
bestämma hur de ska arbeta. Om de ska arbeta i grupparbeten i skolan vem bestämmer då 
vilka grupper som är aktuella? Majoriteteten av eleverna menade att de får vara med och 
bestämma men bara ibland eller sällan. Vem som sitter bredvid vem i klassrummet är också 
ett påstående som eleverna fick visa sin attityd i. Där var det flertalet av eleverna (43%) som 
tyckte att de aldrig får bestämma vem de ska sitta bredvid. Endast 7% av eleverna ansåg att de 
ofta får vara med och bestämma sin bänkkompis. Lärarnas uppmuntran till eleverna är en 
viktig del i undervisningen. Majoriteten (56%) ansåg att deras lärare uppmuntrar dem i 
skolarbetet medan endast 2% ansåg att deras lärare aldrig gör det. Eleverna behöver med 
jämna mellanrum hjälp i skolarbetet och undersökningen visar att majoriteten oftast ber om 
hjälp när de behöver. 71% av eleverna ansåg att de får hjälp när de ber om det enligt deras 
attityd till frågorna i undersökningen (Skolverket 2015a).  
 
En annan fråga i Skolverkets attitydfrågor innehåller fyra olika påståenden som eleverna fick 
visa sin attityd till. Dessa handlar en hel del om lärarna i skolan och vad de gör för eleverna. 
Svarsalternativen i frågorna var alla, flesta, hälften, få lärare eller inga. De allra flesta 
eleverna påstod i undersökningen att deras lärare lyssnar på dem när de har något att säga. Det 
var cirka hälften av eleverna (51%) som svarade att alla lärare gör det medan cirka en 
tredjedel (34%) svarade att de flesta lärarna lyssnar. Majoriteten redogör för att alla deras 
lärare behandlar flickorna och pojkarna rättvist. Lärarnas sätt att förklara saker för eleverna 
har eleverna också fått visa sin attityd till. Det övervägande resultatet (48%) var att de flesta 
lärarna är bra på att förklara. Endast 1% ansåg att inga lärare kan förklara på ett förståeligt 
sätt. Sista påståendet handlar om att kunna prata med sina lärare när ett problem uppstått. 
Flertalet elever ansåg  att de kan prata med alla eller de flesta lärarna (Skolverket 2015a) 

TEORETISK FÖRANKRING 
John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog. Dewey intresserade sig för den praktiska 
undervisningen där eleverna fick möta sådant som kunde kopplas till samhället. Han ansåg att 
eleverna skulle få möjlighet att utvecklas och växa genom ett friare arbetssätt. Eleverna 
utvecklas genom att ha ett samspel med omvärlden. För att stimulera, utveckla och motivera 
eleverna till att ta in nya kunskaper är det enligt Dewey viktigt att utgå från elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter (Dewey 2004, ss.15,19). Vägledning är en metod som skapar 
samarbete mellan läraren och eleven vilket stödjer elevernas tidigare erfarenheter och 
förmågor. När eleverna en gång i framtiden blir delaktiga i samhället menade Dewey att de tar 
med sig sina kunskaper från barndomen och skolgången ut i samhället. För att enskilda 
individer ska växa krävs ett samarbete tillsammans med andra (Dewey 1999, ss.59,79).  
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Studien kan kopplas till Dewey på flera olika sätt som delaktighet i samhället, hur enskilda 
individer ska växa i sig själva och hur undervisningen ska utgå från tidigare erfarenheter och 
intressen. Studien syftar till elevernas delaktighet i undervisningen i skolan vilket i sig leder 
till delaktighet i samhället. Med de kunskaper och erfarenheter som de tar med sig ifrån sin 
skoltid kan de vid vuxen ålder vara delaktiga vid olika val i samhället. Skolan strävar också 
efter att eleverna ska känna sig trygga och våga stå för sina åsikter vilket skapar en övning 
inför det vuxna livet. Delaktigheten i skolan kommer på tal när det talas om att utgå ifrån 
elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen. För att pedagogerna ska 
kunna ta del av elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter krävs det att de får vara 
delaktiga och säga sina åsikter. Detta skapar även diskussioner i klassrummet där individerna 
växer i sig själva.  
 
Pedagogiken som Dewey står för behandlar utbildning och fostran på en allmän nivå. År 1999 
ansåg Dewey att alla individer skulle sträva efter ett gemensamt mål. För att nå det 
gemensamma målet krävdes det ett samarbete mellan människorna där de skulle dela 
kunskaper och erfarenheter med varandra. Dewey såg demokratin som ett medel för att få en 
gemenskap i samhället. Kommunikationen mellan samhällets individer blir viktig för att få ett 
levande samhälle (Dewey 1998, ss.9,12,56,145).  
 
Enligt Dewey (1999, s. 38,54,55,56) är kommunikationen viktig för att forma eleverna i 
skolan. Individerna i ett samhälle får en gemenskap med hjälp av kommunikationen. Miljön är 
en sak som spelar roll i skolan det finns skillnad på den slumpmässiga miljön och den 
planerade miljön. I de flesta skolorna används den planerade miljön där eleverna får lära sig 
nya saker med hjälp av miljön. Skolan har olika sociala uppdrag att utgå ifrån och det första är 
den sociala miljön vilket handlar om en förenklad miljö. Egenskaper som är grundläggande 
väljs ut för att eleverna ska reagera på miljön. Skolan ska sträva efter att varje individ ska få 
möjlighet att höja sig och våga ta plats i olika sociala grupper.  
   

METOD  
Studien är en enkätstudie vilket innebär att det är en kvantitativ forskningsmetod. Metoden 
valdes utifrån studiens syfte och resultatet visar elevernas inställning till delaktighet i 
skolarbetet. Enligt Trost (2012, ss.15,18,23) är det viktigt att utgå ifrån syftet när metoden ska 
väljas. Det är syftet som avgör vilken metod som ska användas, vad passar bäst till 
undersökningen? Kvantitativa metoden kan kombineras med den kvalitativa metoden där en 
enkät i grunden kan vara kvantitativ men innehåller kvalitativa delar. 

Urval och deltagare 
Trost (2012, ss.30-33) redogör för att urval kan kategoriseras i två olika grupper slumpmässigt 
urval och icke slumpmässigt urval. Inom gruppen med icke slumpmässigt urval finns det tre 
olika sorters urval; kvoturval, strategiska urval och bekvämlighetsurval. Det strategiska 
urvalet används i de flesta fall när det är viktigt att få en variation i svaren från de som deltar. 
Deltagarna väljs ut efter olika faktorer till exempel ålder, kön eller intressen. I studien har jag 
utgått ifrån det strategiska urvalet eftersom att jag valde att utgå ifrån ålder men också jämföra 
svaren utifrån kön.  
 
Enkäten delades ut till elever i årskurs två och tre där sammanlagt 101 elever deltog. Det var 
50 elever ifrån årskurs två och 51 elever ifrån årskurs tre. Enkäten utvisade att det var 49 
pojkar och 52 flickor som var delaktiga. För att dessa elever skulle få vara delaktiga i studien 
krävdes en blankett som vårdnadshavare fick skriva i innan enkätundersökningen gjordes i 
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klasserna. Godkännandeblanketten (se Bil.1.) delades ut till 130 elever varav 101 svarade ja. 
Bortfallet för eleverna berodde på att deras lappar om godkännande aldrig kom tillbaka till 
skolan med påskrift. Utav de lapparna som kom tillbaka till skolan var alla i kryssade ja vilket 
betydde att eleverna fick vara delaktiga. Bortfallet på undersökningen blev alltså 22,3% och 
det berodde på att lapparna aldrig kom hem till vårdnadshavaren eller att vårdnadshavaren 
valde att inte ta med den tillbaka till skolan. Enligt Trost (2012, ss.147-148) bör en 
bortfallsanalys göras om det blivit ett stort bortfall i studien. Har det blivit ett stort bortfall är 
det viktigt att vara försiktig med att dra slutsatser i det blivande resultatet.  

Enkätutformning  
Enkäten innehåller sammanlagt 31 frågor fördelade på fyra avsnitt (Bil.2.). Tre inledande 
frågor handlade om bakgrundsfaktorer och därefter följde ett avsnitt bestående av sju frågor 
på nominalskala som handlade om elevernas möjlighet att vara delaktiga. Exempel på en 
fråga är har ni elevråd på er skola? Det andra avsnittet bestod av tre frågor och handlade om 
elevernas syn på att vara med och bestämma i skolan. En av frågorna var utformad som en 
attitydfråga på intervallskala med ändpunkterna 1= inte viktigt alls och 7= mycket viktigt. 
Exempel på fråga hur viktigt är det att ni elever får vara med och bestämma i ämnet svenska? 
De sista frågorna i enkäten är attitydfrågor där eleverna får ringa in sin attityd till olika 
påståenden. Frågorna är tagna från skolverket och  kommer även att jämföras med deras 
resultat. Exempel på en attitydfråga lyssnar lärarna på dig när du har något att säga? En 
enkät används till att samla in data från människor. Från den första tanken till den färdiga 
produkten beräknas tiden vara några månader. För att få en tydlig och välarbetat enkät bör det 
finnas en välarbetad tanke innan arbetet startas. I enkäten är syftet en central del efter att det 
är färdigt är det också betydelsefullt att bestämma storleken på enkäten. Vilka ska vara 
delaktiga i undersökningen och hur många frågor ska enkäten innehålla? (Trost 2012, ss.9-
12).	

Genomförande	
Under tiden som arbetet med enkäten var i full gång fick eleverna med sig en lapp om studien 
hem. Det var ett missivbrev (se Bil.3.) och godkännande blanketten. Jag berättade för 
klasslärarna i de olika klasserna vad studien handlade om och de fick ställa frågor vid behov. 
När enkäten sedan var bearbetad och färdig fick eleverna ta del av den. För att det inte skulle 
framkomma några oklarheter fanns jag tillgänglig på skolan för frågor. Det fanns ett fåtal 
elever som behövde hjälp med uppläsningen av frågan och svarsalternativen. Elevernas behov 
av uppläsning av frågorna berodde på lässvårigheter men också koncentrationssvårigheter. 
Eleverna behövde ha hjälp för att komma igenom hela enkäten och förstå vad de olika 
frågorna innebar.  

Etiska aspekter 
Enligt (Vetenskapsrådet 2002, s.7,9,12,14) handlar informationskravet om att alla som ska 
vara delaktiga i undersökningen får information angående studien och dess handling. För att 
alla deltagare ska förstå handlingen av studien är det viktigt att ta informationen både muntligt 
och skriftligt. Vid behov kan även en tolk bli delaktig vid tillfället där informationen ska ges. 
Samtyckeskravet handlar om att ingen kan bli tvingad att delta det vill säga att det är frivillig 
att vara delaktig. När det är vuxna som ska vara delaktiga avgör de själva medan elever måste 
godkänna sin delaktighet men även vårdnadshavare. Ett sätt att få vårdnadshavare att 
godkänna sitt barns delaktighet är att skicka ut ett missivbrev till eleverna samt en lapp där 
vårdnadshavare får godkänna barnets delaktighet. Brevet ska användas till elever som är 15 år 
och yngre. Vetenskapsrådet menar också att anonymiteten är en viktig del i en studie och det 
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är konfidentialitetskravet som tar upp detta. Ingen ska kunna lista ut eller se vem som har varit 
delaktig i undersökningen. Detta gäller enskilda individer men också skolan som eleverna går 
på. Nyttjandekravet är det sista kravet och handlar om det material som samlats in under 
studien och att det endast får användas i forskningssyfte. Alla som har varit delaktiga i studien 
har rätt till att ta del av resultatet.  
 
Informationskravet har använts i studien genom att både vårdnadshavare och elever har fått 
information angående studien. Deltagarna har också fått information om att de får avsluta sin 
medverkan när som helst och att det är frivilligt att delta. Missivbrev var ett sätt att informera 
eleverna och deras vårdnadshavare om studien och barnens medverkan. Eftersom eleverna 
fick delta frivilligt och vårdnadshavare godkänt deltagande har studien även genomgått 
samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna får vara anonyma, ingen 
ska kunna utläsa vem som deltagit i studien. Både skolan och de som deltog i enkäten 
kommer att vara anonyma. Nyttjandekravet har tagits del av genom det material som samlats 
in endast kommer användas i forskningssyfte och de som deltagit har rätt att ta del av 
resultatet.  

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet i en undersökning är mycket viktigt och betyder tillförlitlighet. Om en 
undersökning görs fler gånger vid olika tillfällen ska resultatet bli detsamma för att studien 
ska ses som tillförlitlig. Dagen för enkätundersökningen ska alltså inte spela någon roll för 
studien. När en enkät skapas är det viktigt att tänka på vad för ord som används. Vid för svåra 
och krångliga ord kan frågorna lätt missuppfattas vilket kan leda till att deltagarna svarar på 
frågan på ett felaktigt sätt. Enkla ord i en enkät stärker reliabiliteten och deltagarnas förståelse 
för frågorna (Trost 2012, ss.62-63). För att styrka studiens reliabilitet valde jag att finnas 
tillgänglig på skolan om någon fråga skulle uppkomma. Eleverna fick den tid som de behövde 
för att fylla i enkäten. Resultatet ska bli ungefär detsamma vid liknande mätningar där denna 
studie kan jämföras med skolverkets undersökning om attityd i skolan. Fråga 29 till 31 i 
enkäten (Bil.2) är tagna från Skolverket och i diskussionen diskuteras likheter och skillnader.  
 
Validitet handlar om en undersöknings giltighet. För att frågorna ska mäta det som de ska 
mäta krävs det att formuleringen är utskriven på ett visst sätt. Både frågorna och 
svarsalternativen ska vara gjorda efter vad deras syfte är att svara på. Om en fråga i enkäten 
missuppfattas av flertalet individer blir studiens reliabilitet och validitet låg (Trost 2012, s.63). 
Under tiden som arbetet pågick med studien fanns studiens syfte i åtanke vilket skapar en 
validitet. Eftersom att syftet fanns i åtanke var enkätfrågorna och litteraturen utformade efter 
att besvara studiens syfte.  

Enkätanalys  
Studien har tre oberoende variabler kön, årskurs och antal syskon. Resultatet av enkäten 
analyserades i statistikprogrammet SPSS. I resultatet har analyser gjort via Frekvenstabell, 
figurer och T-test.  
 
SPSS som har använts för att analysera resultatet är enligt Wahlgren (2008, ss.8-9) en 
programvara som innehåller flertal olika analysmetoder. SPSS är inte bara en programvara 
utan även ett företag som innehåller statistiska analysprogram. I början av arbetet med SPSS 
kommer det upp ett rutnät där de olika enkätfrågorna skrivs in och de svar som eleverna 
angivit. Efter att alla värden är inmatade i rutnätet ska dessa kontrolleras för att de ska vara 
korrekta. För att sedan analysera olika sorters beräkningar krävs det att man väljer 
analysmetod.  
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Figuren som finns med i resultatet är ett cirkeldiagram som handlar om elevernas inflytande i 
undervisningens upplägg. Cirkeldiagram är enligt Wahlgren (2008, s.90) ett sätt att dela in all 
data i olika kategorier. Ett cirkeldiagram visar tydligt resultatet i olika fält och för att få det 
ännu tydligare kan även resultatet i procent synliggöras.  
 
Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003, ss.44-45,241,244) kan en variabels 
fördelning visas med hjälp av frekvenstabell, cirkeldiagram eller stapeldiagram. Vilken metod 
som väljs spelar ingen större roll utan handlar mer om vad personen i fråga tycker mest om. 
Den redovisning som görs ska däremot vara tydlig så att läsaren förstår den information som 
visas. Begreppet frekvens i en frekvenstabell står för antalet observationer för det valda 
alternativet. I en frekvenstabell kan resultat även visas i procent där läsaren får en ännu 
tydligare bild över fördelningen. Det resultat som går att visa via en frekvenstabell går också 
att visa med hjälp av ett cirkeldiagram. I ett cirkeldiagram blir varje svarsalternativ ett eget 
fält där arean ändras efter alternativets svarsandel. Cirkeldiagram är ett vanligt sätt att visa 
resultat på men det kan ibland vara svårt att se skillnaden på de olika fältens storlek. För att få 
en tydligare bild över resultatet kan procent även här läggas in i de olika fälten. T-test används 
för att visa resultat när två grupper ska jämföras efter medelvärde till exempel mellan könen. 
För att göra ett T-test behövs information som medelvärdet, spridningen och antalet 
observationer för de olika grupperna.  
 
Ordinalskala handlar om att rangordna resultat där skillnaden mellan de olika kategorierna 
inte syns. Nominalskala handlar om när mätningen sker utan siffror. En nominal mätning kan 
ske via en gruppindelning av deltagarna efter till exempel kön eller årskurs (Lisper & Lisper 
2005, ss.52,53).  
 
En sak som upptäckts i efterhand är att en fråga i enkäten möjligtvis skulle haft ett 
svarsalternativ till. Fråga 12 i enkäten (Bil.2) handlar om hur eleverna får vara med och 
påverka vad de ska göra i ämnet svenska. Där fanns olika alternativ att välja mellan men inte 
alternativet inget. Om eleven inte tycker att de får vara med och bestämma kan det i nuläget 
vara svårt att svara på frågan eftersom att alternativet inget inte fanns med.  
 

RESULTAT  

Bakgrund 
Av resultatet i enkätens bakgrundsfrågor fråga ett, två och tre (Bil.2) visar det sig att det 
deltog 101 elever varav 50 elever ifrån årskurs två och 51 elever ifrån årskurs tre. Årskurs två 
bestod av 28 pojkar och 22 flickor medan det var 21 pojkar och 30 flickor i årskurs tre. I 
procent är det 49,5% elever som går i årskurs två och 50,5% elever som går i årskurs tre som 
varit delaktiga. Sammanlagt 49 (48,5%) pojkar och 52 flickor (51,5%). Resultatet av fråga tre 
(Bil.2) visar att majoriteten har en eller två syskon.  

Delaktighet  
Resultatet av fråga fyra i enkäten angående elevinflytande (Bil.2) visar att majoriteten av 
eleverna 73 elever (72,3%) inte vet vad elevinflytande innebär. Det var endast åtta elever i 
årskurs två och tjugo elever i årskurs tre som visste vad elevinflytande innebär. Trots det att 
den övervägande delen av eleverna inte vet vad elevinflytande innebär visar resultatet av fråga 
fem och sex i enkäten (Bil.2) att klassråd och elevråd verkar förekomma i alla klasser som 
inkluderades i undersökningen. Endast ett fåtal elever (8,9%) angav att de inte hade klassråd 
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eller inte visste. Resultatet av fråga sju i enkäten visar att 30 elever (29,7%) någon gång har 
varit elevrådsrepresentant. Mellan könen var det exakt lika många som varit det närmre 
bestämt 15 pojkar och 15 flickor. Resultatet visar även en skillnad mellan årskurserna där 12 
elever i årskurs två och 18 elever i årskurs tre varit elevrådsrepresentanter.  
 
Utifrån elevernas svar i fråga åtta (Bil.2) har majoriteten av eleverna i årskurs 2 (72%) angett 
att de har en förslagslåda medan övervägande delen av eleverna i årskurs 3 (74,5%) angav att 
de inte har en förslagslåda i klassrummet. Skillnaden som finns mellan årskurserna visar en 
signifikans (p=.000) vilket innebär 0,1% risk för att slumpen avgjort skillnaden i fördelningen 
mellan klasserna. Totalt är det 49 elever (48,5%) som angett att deras klass har förslagslåda 
och 52 elever (51,5%) som angett att de inte har någon förslagslåda i klassrummet. Av de 
elever som angett att de har en förslagslåda i klassrummet  har de flesta av dem (82,1%) 
aldrig lagt i något förslag. Av eleverna i årskurs två var det 12 elever som lagt i förslag och 33 
elever som inte lagt i något förslag. Av eleverna i årskurs tre var det tre elever som lagt i 
förslag och 36 som inte lagt i något förslag. Detta kan utläsas av det resultat som analyserats 
utifrån fråga nio i enkäten (Bil.2). Resultatet av fråga tio (Bil.2) visar att  flertalet av de elever 
som lagt i förslag inte har fått något svar. Sammanlagt var det tio elever (15%) som fått svar 
på sitt förslag medan 56 elever  (85%) inte fått något svar på sitt förslag.  Resultatet visar en 
signifikans (p=.024) där majoriteten visar att en större del hela 82,1% av eleverna aldrig lagt i 
något förslag i förslagslådan.  
 
Figurerna nedan svarar på frågan hur eleverna i de olika årskurserna får vara delaktiga i 
skolarbetet. Delaktighet kan finnas med i undervisningen med hjälp av olika metoder.  
 

 
 
 
Figur 1. Hur eleverna får vara delaktiga i klassrummet (årskurs 2). 
 
Figur 1 visar resultatet av en flervalsfråga där eleverna fick möjlighet till att välja fler än ett 
alternativ. I figuren visas resultatet utifrån hur eleverna i årskurs två anser att de får vara 
delaktiga i skolarbetet. I årskurs två var röstning den metod som eleverna använde sig mest 
av.  

32%

11%

10%

28%

19%

Inflytande	i	undervisningens	upplägg	(årskurs	2)

Röstning Turas	om Lottning Förslag Annat
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Resultatet visar att eleverna anser att det är två alternativ som används mindre i 
undervisningen; dessa är turas om att bestämma och lottning. 
 
 
 

 
 
Figur 2. Hur eleverna får vara delaktiga i klassrummet (årskurs 3) 
 
Figur 2 visar resultatet av en flervalsfråga där eleverna fick möjlighet till att välja fler än ett 
alternativ. I figuren visas resultatet utifrån hur eleverna i årskurs tre anser att de får vara 
delaktiga i skolarbetet. Eleverna i årskurs tre hade ett jämnt resultat där alternativen komma 
med eget förslag och annat hade ett likvärdigt resultat. Figuren visar tydligt vilket alternativ 
eleverna i årskurs tre anser att de minst får använda sig av och det var att turas om att 
bestämma.  
 
 
 
Tabell 1 – Hur mycket eleverna bryr sig om sitt skolarbete. 
 
 

 
Årskurs 

Total Åk 2 Åk 3 
Skolarbete  Mycket Antal 27 29 56 

 Procent 26,7% 28,7% 55,4% 
Ganska mycket Antal 16 16 32 

Procent 15,8% 15,8% 31,7% 
Varken mycket eller 
lite 

Antal 4 6 10 
Procent 4,0% 5,9% 9,9% 

Ganska lite Antal 2 0 2 
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Procent 2,0% 0,0% 2,0% 
Mycket lite Antal 1 0 1 

 Procent 1,0% 0,0% 1,0% 
Total Antal 50 51 101 

Procent av totalen 49,5% 50,5% 100,0% 

 
Fråga 28 i enkäten (Bil.2) handlade om hur mycket eleverna bryr sig om sitt skolarbete. 
Tabellen visar ett jämnt resultat mellan årskurserna och de allra flesta eleverna valde 
alternativet mycket. Resultatet tyder på att en majoritet visar stort intresse för skolarbetet. 
 

Lärarens sätt att arbeta  
Tabellens syfte är att läsaren ska kunna utläsa vad eleverna i årskurs två och tre tycker om 
deras möjlighet att vara med och bestämma i skolarbetet. Läsaren ska kunna se hur många 
elever ifrån respektive årskurs som ansåg att de fick vara med och bestämma aldrig/sällan, 
ibland eller ofta. 
 
Tabell 2 - att vara med och bestämma i ämnet svenska 
 

 

 
Årskurs 

Total Åk 2  Åk 3 
Redovisa Aldrig 

Sällan 
Frekvens 25 17 42 
Procent 24,8% 16,8% 41,6% 

Ibland Frekvens 9 29 38 
Procent 8,9% 28,7% 37,6% 

Ofta Frekvens 16 5 21 
Procent 15,8% 5,0% 20,8% 

Total Frekvens 50 51 101 
Procent 49,5% 50,5% 100,0% 

 
Tabell 2 visar utifrån analysen av fråga 14 i enkäten (Bil.2) att elever i årskurs två tycker de 
får vara med och bestämma angående redovisning i ämnet svenska en mindre mängd än vad 
eleverna i årskurs tre får. Skillnaden på aldrig/sällan är inte märkbart stor mellan årskurserna. 
Resultatet visar på en signifikant skillnad mellan årskurs två och tre (p=.000) vilket innebär 
0,1% risk för att slumpen avgjort skillnaden i fördelningen mellan klasserna. Det finns en 
spridning mellan gruppernas olika svar. I årskurs tre valde flest elever aldrig/sällan medan i 
årskurs tre var det flest som valde ibland. Det var många elever i båda grupperna som svarade 
övriga alternativen också men svaren sprider sig. En stor skillnad i resultatet är att flest elever 
i årskurs tre valde ibland medan minst elever från årskurs två som valde ibland. I enkäten var 
svarsalternativen aldrig, sällan, ibland, ganska ofta och ofta. I resultatet slogs grupperna ihop 
till tre olika grupper som följer aldrig/sällan, ibland och ofta.  
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I enkäten fanns det två öppna frågor fråga 13 och 17 (Bil.2) den första handlade om att 
eleverna skulle beskriva en situation där de fick vara med och bestämma vad de skulle göra i 
ämnet svenska. Den andra frågan handlade om att beskriva en situation där elevernas lärare 
har pratat med dem om elevinflytande. På båda frågorna var det  ett fåtal som fyllt i. 
Majoriteten av elever som fyllde i menar att de aldrig har fått vara med och bestämma eller att 
de inte minns. Ett fåtal elever har nämnt att de fick vara med och bestämma när de i 
svenskämnet skulle skriva om olika djur. Om de ska använda sig av power point eller inte, 
välja film eller bok som eleven ska ta del av och om de ska skriva för hand eller på dator. 
Nedan redovisas fyra elevcitat ifrån resultatet:  
 

Vilken bok vi ska läsa i klassen 
Skriva på dator eller för hand 

Vi har aldrig fått vara med och bestämma 
Vad vi vill skriva för slags text 

 
Diskussioner i klassrummet angående elevinflytande har ägt rum på olika sätt enligt eleverna i 
undersökningen. Resultatet visar att flertal elever menar att deras lärare pratar om 
elevinflytande med dem innan de ska gå till elevrådet. Ett fåtal elever nämner att de pratar om 
elevinflytande när de ska prata om matsalen, luciatåget eller vilken film de ska kolla på under 
bokpartyt. En elev nämner att de pratat om elevinflytande i klassen efter att en i klassen har 
varit på elevråd. Eleven som varit iväg på elevrådet berättar för resten av klassen vad som 
togs upp under mötet. En annan elev nämner att de i klassen har pratat om elevrådets och 
klassrådets funktioner i klassrummet. Sammanfattningsvis kan resultatet ändå utvisa att 
majoriteten av eleverna skriver att deras lärare aldrig har pratat om det i klassen eller att de 
inte vet vilket. Nedan redovisas tre elevcitat från resultatet: 
 

Jag vet inte vad det är 
Elevrådets funktion 

Aldrig 
 
Eleverna i årskurs två och tre har liknande åsikter kring flertal frågeställningar. I frågor som 
är icke signifikanta handlar det om att det inte finns några märkbara olikheter. Enligt resultatet 
av fråga 15 i enkäten (Bil.2) är det 45 elever (44,6%) som anser att deras lärare aldrig eller 
sällan frågar eleverna vad de vill lära sig mer om. 41 elever (40,6%) ansåg att lärarna ibland 
frågar vad de vill lära sig mer om medan 15 elever (14,9%) ansåg att lärarna ofta frågade.  
 
Fråga 16 i enkäten (Bil.2) som handlar om lärarnas uppmuntran till att eleverna ska vara 
delaktiga visar en icke signifikant skillnad. Resultatet visar att den grupp som fick mest 
procent var ibland där 36 elever (35,6%) svarat blandat från årskurs två och tre. Utifrån 
elevernas svar i årskurs två var det tre grupper som fick liknande resultat vilket var sällan, 
ibland och ofta. De två andra grupperna fick ett fåtal röster var vilket var aldrig och ganska 
ofta. Årskurs tre visar ett annat resultat där gruppen ibland fick majoriteten av rösterna medan 
alternativet ganska ofta även fick en del röster. Alternativen aldrig, sällan och ofta fick ett 
fåtal röster.  
 
Tabellens syfte är att visa upp resultatet över elevernas attityd till ett antal påståenden om 
deras skolsituation.  
 
Tabell 3 - olika påståenden, medelvärde och standardavvikelse. Siffran innan påståendet i 
tabellen anger frågans nummer i enkäten (Bil.2).  
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Kön 

Medel- 
värde 

Standard 
avvikelse 

11. Viktigt att vara 
med och bestämma i 
ämnet svenska 

Pojke 4,27 1,966  
Flicka 4,65 1,480 

n.s 
18. Vågar ställa 
frågor när jag inte 
förstår 

Pojke 5,10 1,735 
Flicka 5,29 1,625 

n.s 
19. Tycker om att 
vara delaktig i 
skolarbetet 

Pojke 4,90 1,711 
Flicka 5,23 1,423 

n.s 
20. Skulle vara mer 
delaktig med 
anonyma lappar 

Pojke 5,25 1,919 
Flicka 4,94 1,830 

n.s 
21. Motiverad till 
skolarbetet, får vara 
med och bestämma. 

Pojke 5,06 1,713 
Flicka 4,69 1,639 

n.s 
22. Trygg miljö i 
klassrummet 

Pojke 5,10 2,003 
Flicka 4,65 1,714  

n.s 
23. Vågar inte säga 
vad jag tycker och 
tänker 

Pojke 3,80 1,958 
Flicka 3,25 1,846 

n.s 
24. Svårt att komma 
överens i klassen 

Pojke 5,12 1,867 
Flicka 4,67 1,740 

n.s 
25. Lärarna berättar 
inte för oss om den 
demokratiska 
värdegrunden 

Pojke 5,78 1,447 
Flicka 4,75 2,122 

 
     p<0.001 

26. Demokrati är ett 
ord som jag sällan 
hör i skolan 

Pojke 5,63 1,334 
Flicka 5,37 1,657 

n.s 
27. Intresserad av att 
lära mig mer om 
demokrati 

Pojke 4,33 2,025 
Flicka 5,19 1,738 

n.s 

 
Svarsalternativen på enkäten var en skala på 1-7 där ett var stämmer inte alls och sju var 
stämmer helt och hållet. Flickorna har enligt resultatet något högre medelvärde än pojkarna på 
frågorna 11, 18, 19 och 27 medan pojkarna hade högre på de övriga frågorna. Alla frågor 
utom fråga 25 var icke signifikanta. Fråga 25  där påståendet var om lärarna berättar för 
eleverna om den demokratiska värdegrunden blev ett signifikant svar mellan pojkarna och 
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flickorna (p=.000). Medelvärdet mellan könen skiljde 1,03 och det visar att pojkarna inte 
tycker att lärarna berättar om den demokratiska värdegrunden lika mycket som flickorna 
tycker. I tabellen står det n.s efter alla frågor förutom fråga 25 vilket skrivs när de inte är 
signifikanta. När ett resultat är signifikant står det istället ett p vilket det gör på fråga 25. 
Tabellen visar även standardavvikelse av resultatet vilket visar spridningen av resultatet 
gentemot medelvärdet.  

Attitydfrågor tagna från skolverket 
De påstående som finns nedan i tabellerna är tagna från Skolverkets undersökning ”attityd till 
skolan”. Resultaten nedan i tabell 4 och 5 är analyserade efter min genomförda undersökning. 
Skolverkets resultat på samma påståenden framgår inom parantes i tabell 4 och 5. Mitt resultat 
kommer diskuteras med skolverkets resultat i diskussionsdelen. Resultaten i tabellerna är 
skrivna i procent efter hur många elever som har svarat på de olika alternativen i enkäten.  
 
Tabell 4 – Attityder till skolan, får du vara med och bestämma? Fråga 29 och 30 i enkäten 
(Bil.2).  
 
Påstående        Ofta Ibland Sällan Aldrig  
hur ni ska ha 
det i 
klassrummet? 

14% (22%) 45% (40%) 31% (23%) 11% (9%)  

hur ni ska ha 
det på 
skolgården? 

14% (19%) 41% (34%) 26% (25%) 20% (15%)  

vilka regler 
som ska gälla 
i skolan? 

23% (19%) 16% (28%) 31% (22%) 31% (22%)  

skolmaten? 8% (10%) 23% (22%) 37% (31%) 32% (32%)  
hur ni ska 
arbeta (i 
grupp eller 
var för sig) 

14% (21%) 44% (42%) 27% (23%) 16% (9%)  

Vem du ska 
arbeta 
tillsammans 
med vid 
grupparbeten? 

9% (12%) 30% (39%) 33% (31%) 29% (16%)  

Vem du ska 
sitta bredvid i 
klassrummet? 

11% (7%) 17% (20%) 32% (27%) 41% (43%)  

Tycker du att 
din lärare 
stödjer och 
uppmuntrar 
dig? 

65% (56%) 28% (35%) 6% (6%) 1% (2%)  

Brukar du be 
din lärare om 
hjälp när du 
behöver det? 

61% (68%) 33% (27%) 5% (4%) 1% (1%)  

Brukar du få 73% (71%) 23% (25%) 1% (3%) 3% (1%)  
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hjälp av din 
lärare när du 
behöver det? 
 
Tabellen visar elevernas attityd till följande påståenden i procentform, avrundade i heltal.  
 
 
Tabell 5 - Attityder till skolan. Fråga 31 i enkäten (Bil.2).  

 
Påstående Alla Flesta Hälften Få lärare Inga 
Lyssnar 
lärarna på 
dig när du 
har något att 
säga? 

40% (51%) 39% (34%) 15% (7%) 7% (5%) 0% (1%) 

Behandlar 
lärarna både 
flickor och 
pojkar 
rättvist? 

57% (57%) 31% (23%) 7% (6%) 4% (8%) 1% (3%) 

Är lärarna 
bra på att 
förklara när 
du inte 
förstår? 

43% (34%) 42% (48%) 8% (9%) 7% (6%) 1% (1%) 

Om du får 
problem som 
har med 
skolan att 
göra kan du 
då prata med 
dina lärare? 

48% (37%) 34% (32%) 8% (8%) 7% (12%) 4% (4%) 

 
 
Tabellen visar elevernas attityd till följande påståenden i procentform, avrundade i heltal.  
 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  
Vi människor föds inte till demokratiskt kunnande individer utan det är något som utvecklas 
beroende på den uppfostran barnet får genom livet. Skolan strävar efter att ge eleverna de 
färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att bli en demokratisk medborgare 
(Samuelsson 2013, ss.47-48). I resultatet utifrån fråga fyra visar det sig att majoriteten av 
eleverna (72,3%) i årskurs två och tre inte vet vad som menas med elevinflytande. Det var 
färre antal elever i årskurs två som antydde att de visste vad som menas med elevinflytande.  
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Demokratisk värdegrund 
Studiens syfte var att undersöka hur elever i årskurs två och tre ser på sin delaktighet och sitt 
inflytande i ämnet svenska. Den demokratiska värdegrunden ska involveras i skolarbetet och 
diskuteras tillsammans med eleverna. De ska få kunskaper om vad den betyder och innehåller. 
Eleverna ska få en möjlighet till att vara demokratiskt aktiva i undervisningen (Gerrevall 
2003, ss.41,43). Eleverna ska få vara delaktiga i arbetet och känna sig trygga i skolans miljö. 
De mål som står med i den demokratiska värdegrunden ska skolan sträva efter och de är 
människans okränkbarhet, alla likas värde, jämställdhet mellan könen, gemenskapen, alla 
människors frihet och integritet. Den demokratiska värdegrunden är allas ansvar i skolmiljön 
och för att få ett bra arbete med värdegrunden är klassrumsklimatet en central del (Skolverket 
2016). Varken pojkar eller flickor anser att lärare berättar om den demokratiska 
värdegrunden. Pojkarna hävdar detta något starkare än flickorna därav den signifikanta 
skillnaden. Klimatet i klassrummet är en betydelsefull del för att värdegrunden ska sättas och 
för att eleverna ska våga säga vad de tycker och tänker i klassrummet. Medelvärdet i resultatet 
fråga 22 visar att pojkarna tycker att miljön är mer trygg än vad flickorna tycker. Det finns de 
elever som antyder att de inte vågar säga vad de tycker och tänker i klassrummet. 
Skolinspektionen (2012) menar på att den demokratiska värdegrunden i skolan handlar om att 
få en undervisning om den kunskap och värdegrund som vårt samhälle vilar på. Demokrati 
och värdegrundsarbetet är något som ska finnas med i undervisningen och även i skolans 
förhållningsätt. I en undersökning som Skolinspektionen (2012) gjorde på 17 olika 
grundskolor gjordes en observation angående elevernas möjlighet till att vara delaktiga både 
på klassrumsnivå och på skolnivå. I klassrummet har läraren ansvaret att ta upp demokrati och 
värdegrundsarbetet. Något som kom fram i granskningen är att undervisningen bör 
tydliggöras angående demokrati och värdegrundsarbetet. Skolorna behöver även ta mer tid till 
elevernas delaktighet.  
 
Utifrån elevernas åsikter och tidigare nämnda referenser finns demokrati och 
värdegrundsarbete med i undervisningen för eleverna i årskurs två och tre. För att få fler 
elever medvetna om det men också kunniga i ämnena kan det lyftas ännu tydligare i skolan. 
De yngre eleverna i skolan behöver en tydlighet i skolarbetet så att de förstår vad de arbetar 
med. Flertal elever påstår att de inte får undervisning om demokrati och värdegrund. Detta 
kan bero på att lärarna använder sig av andra begrepp som eleverna inte kopplar till dessa 
ämnen. Skolverket (2016) redogör för att all personal på skolan har ansvaret att arbeta med 
den demokratiska värdegrunden med eleverna. I de lägre åldrarna tas det inte upp i lika många 
ämnen som med de äldre eleverna. För att arbetet med värdegrunden ska bli mer givande 
krävs det ett tryggt klassrumsklimat. Gerrevall (2003, ss.41-43) redogör för att ett av skolans 
mål är att utveckla de demokratiska tankarna hos eleverna. Eleverna ska få kunskaper i att 
agera demokratiskt och bli demokratiskt kunniga.  

Elevens inflytande och delaktighet i skolarbetet 
Det var först på 1960-talet och 1970-talet som inflytande togs upp i vårt samhälle. Elevrådet 
hade redan funnits sen tidigare men mer i de äldre årskurserna. Elevernas delaktighet började 
via elevrådet och det var först på 1960-talet som elevrådet blev aktuellt i läroplanen. 
Klassrådet infördes i skolan på 1970-talet som ett formellt arbetssätt (Rönnlund 2013, ss.66-
67).  
 
Selberg (2001, ss.9-14) redogör för att det krävs en trygg miljö för att arbeta med demokrati 
och elevinflytande. Skolan ska sträva efter att alla elever i klassen ska våga diskutera genom 
att kommunicera och säga vad de tycker i klassrummet. För att få majoriteten av eleverna att 
vilja vara delaktiga krävs det stöd, hjälp och bekräftelse från andra elever och lärare. Enligt 
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Dewey (1999, s.38,54,55,56) är miljön en sak som spelar roll i skolan. Eleverna kan lära sig 
nya saker med hjälp av den planerade miljön där grundläggande egenskaper väljs ut för att 
eleverna ska reagera på miljön. Skolan ska ge eleverna möjlighet till att växa och våga ta plats 
i olika sociala grupper. Vid en trygg miljö skapas en god kommunikation mellan individerna. 
Studiens syfte var att undersöka hur elever i årskurs två och tre ser på sin delaktighet och sitt 
inflytande i ämnet svenska. Resultatet redogör för att elevernas lärare ibland uppmuntrar 
eleverna till att vara delaktiga i skolarbetet. Eleverna i årskurs tre tycker att de får vara med 
och bestämma i skolarbete i en mindre utsträckning än vad eleverna i årskurs två. Lärarna 
pratar inte heller ofta med eleverna om elevinflytande enligt eleverna. Det har tagits upp i 
klasserna vid fåtal gånger till exempel innan elevrådet, matsalen, när de ska välja låt till lucia 
och vilken film de ska se på bokpartyt. Fåtal lärarna har även lyft elevinflytande i 
klassrummet när de tillsammans har diskuterat elevrådets syfte.  
 
Majoriteten av eleverna anser att de har både klassråd och elevråd på skolan. Resultatet 
utifrån fråga  sju i enkäten (Bil.2) visar att det är fler elever i årskurs tre som har varit 
elevrådsrepresentant någon gång än de eleverna som går i årskurs två. Mellan könen finns det 
ingen skillnad då det var sammanlagt 15 pojkar och 15 flickor som nämnt att de varit 
elevrådsrepresentant någon gång. Det var endast ett fåtal elever som inte visste om de hade 
klassråd eller nämnde att de inte hade det i sin klass. Lelinge (2011, ss.119-120) framhäver att 
klassrådets syfte är att eleverna ska få dela med sig av sina tankar och åsikter. För att ett 
klassråd ska bli lyckat är det viktigt att eleverna räcker upp handen, väntar på sin tur och 
lyssnar på sina klasskompisar. Resultatet visar också att eleverna tycker om att vara delaktiga 
i skolarbetet där flickorna lyfter sin glädje till det lite mer än pojkarna. Elevrådet var mer 
tydligt för eleverna i undersökningen, det var endast tre elever som inte visste om de hade 
elevråd. Liljeholm (2017) skriver att eleverna får möjligheten till att vara delaktiga 
tillsammans med elever ifrån andra klasser. Elevråd kan gå till på olika sätt men ett sätt är att 
ett par elever från de olika klasserna på skolan träffas under ett möte och diskuterar saker som 
deras klasser tagit upp. Detta skapar situationer där eleverna får fatta beslut tillsammans. 
Tholander (2005, s.7) menar att eleverna ska få möjlighet att förstå begreppet demokrati via 
praktiska övningar. Detta kan göras via en diskussion i klassrummet där eleverna får diskutera 
med varandra.  
 
Enligt Barnkonventionen (2009) ska eleverna få ha egna åsikter. Dessa ska de få möjlighet till 
att uttrycka i frågor som ligger dem själv nära. De åsikter som eleverna uttrycker möts utefter 
deras ålder och mognad. Eleverna kan även ta hjälp av en företrädare för att dela med sig av 
sina åsikter. Med hjälp av resultatet och tidigare forskning syns det att eleverna vill vara med 
och vara delaktiga. Det finns också ett samband mellan klassråd och elevråd. När 
elevrådsrepresentanterna träffas på ett gemensamt möte har de med sig förslag och 
funderingar som deras klass har diskuterat tidigare. Det som klassen har gjort innan elevrådet 
är alltså ett klassråd där klassen tillsammans diskuterar och kommer fram till saker som ska 
tas upp på elevrådet. Dewey (2004, ss.15,19) menade att eleverna ska få möjlighet till att 
utvecklas på ett mer fritt sätt via en praktisk undervisning. Undervisningen ska också kunna 
kopplas till samhället.  
 
Enligt Tholander (2005, s.7) ska eleverna få möjlighet att lära sig om begreppet demokrati 
med hjälp av praktiska övningar. Detta kan övas genom att skapa en diskussion i klassen 
mellan eleverna och läraren. Elvstrand (2009, s.133) redogör för att inflytandeförhandla är en 
process för att skapa en delaktighet hos eleverna. För att få så många elever som möjligt i 
klassen att bli delaktiga finns det olika strategier som kan vara till god hjälp. Det handlar om 
att informera, motivera, göra olika val och utvärdera i undervisningen. Delaktigheten är olika 
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stark hos olika elever det finns elever som tar mycket plats medan andra tar mindre plats i 
klassrummet.  
 
Studiens syfte var att undersöka hur elever i årskurs två och tre ser på sin delaktighet och sitt 
inflytande i ämnet svenska. Resultatet redogör för att en del elever tycker om att vara 
delaktiga mer än andra. Det går också utläsa att anonyma lappar hade ökat delaktigheten hos 
eleverna. Varför eleverna anser att de hade varit mer delaktiga om det sker via anonymitet har 
inte undersökts i denna studien. Men det kan bero på den osäkerhet som en del elever har. De 
vågar inte ta plats och visa sina åsikter öppet i klassrummet. Genom att skriva sin åsikt 
anonymt på en lapp kan vara enklare eftersom att ingen vet att det var du som skrev det. 
Elevernas delaktighet är värdefull i undervisningen och därför är det viktigt att hitta sätt som 
passar sin klass bäst för att få deras åsikter att arbeta vidare med. Ett annat alternativ för 
delaktighet är att ha en förslagslåda i klassrummet. Metoden behöver inte vara anonym utan 
eleverna kan skriva sitt namn på lappen men de slipper lyfta sina åsikter högt inför alla. I 
förslagslådan lägger eleven i ett förslag som läraren sedan läser och förhoppningsvis svarar 
eleven. Resultatet redogör för att majoriteten av eleverna i årskurs två påstår att de har en 
förslagslåda i klassrummet medan majoriteten i årskurs tre anser att de inte har någon. Av de 
elever som har förslagslåda i sin klass var det fåtal elever som hade lagt i något förslag. Det 
var enligt resultatet 12 elever i årskurs två och endast tre elever i årskurs tre som använt 
förslagslådan. Flertalet av de elever som lagt i förslag har inte fått något svar ifrån sin lärare.  
 
Elevernas delaktighet är en betydelsefull del i skolarbetet eftersom att det är eleverna som ska 
lära sig och ta in nya kunskaper. Om eleverna får vara med och påverka deras skolgång kan 
det leda till en större motivation till skolarbetet vilket sedan kan leda till nya kunskaper. När 
eleverna får vara delaktiga i skolarbetet tar de automatiskt hjälp av sina tidigare kunskaper 
och erfarenheter för att dela med sig av sina åsikter. Om läraren lyssnar till eleverna och tar 
del av deras åsikter i framtida undervisning betyder det att undervisningen utgår ifrån 
elevernas erfarenheter och kunskaper. Dewey (1998, s.56) menar att det krävs ett samarbete 
mellan eleverna och lärare där de delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att nå 
ett gemensamt mål. Resultatet visar att det finns en liten skillnad mellan pojkarna och 
flickorna i frågan om de blir mer motiverade till skolarbetet om de får vara med och 
bestämma. Pojkarna anser i större utsträckning att de blir mer motiverade till skolarbetet om 
de får vara med och bestämma. Skolverket (2015b) redogör för att när eleverna får ta del av 
nya kunskaper inom demokrati bygger de på sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Glädjen 
till att ta in nya kunskaper kan öka om eleverna själva får vara delaktiga i skolarbetet och 
inlärningen blir också oftast bättre.  
 
För att väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna är det viktigt att de får vara delaktiga. Ett 
sätt att få eleverna nyfikna på att lära sig mer om demokrati kan vara att fråga dem vad de 
redan kan om ämnet och vad de vill lära sig mer om. Eleverna kan lära sig nya saker genom 
att ställa frågor (Yeager och Silva 2002, s.19). Resultatet visar att majoriteten av eleverna i 
årskurs två och tre bryr sig mycket eller ganska mycket om sin skolsituation samt har ett 
intresse för skolarbetet. Eftersom att eleverna själva svarar att de bryr sig om sin skolsituation 
finns det kanske ett större intresse för att besvara frågorna i enkäten. De får genom frågorna 
tänka till om hur de får ta del av delaktighet och elevinflytande i sin skolan. Hade resultatet 
däremot visat tvärtom att de inte bryr sig om sin skolsituation hade resultatet kanske inte blivit 
lika tillförlitligt eftersom att eleverna då kanske inte sett vikten i att vara delaktig. Eleverna 
kanske inte vill vara delaktiga då och visa vad de tycker för att få en god skolsituation.  
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Dewey (1999, ss.59,79) redogör för att vägledning är en metod som stödjer det samarbete som 
ska finnas mellan eleverna och läraren vilket leder till att elevernas tidigare erfarenheter och 
kunskaper stödjs i undervisningen. Dewey (2004, ss.15,19) menar att det är viktigt att ta del 
av elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper i undervisningen. 
 
Demokratin kan ses utifrån två olika perspektiv informell och informell demokrati. Elevråd 
och klassråd är formell demokrati där eleverna får vara delaktiga och fatta beslut. Den 
informella demokratin handlar om att vara delaktig i undervisningen och hur den ska 
genomföras (Tholander 2005, ss.7,9). Vad som syns i resultatet är att eleverna enligt dem 
själva sällan får vara delaktiga i vad de ska göra på lektionerna. Ett fåtal elever nämner att de 
har fått vara med och bestämma innehållet på svenska lektionerna någon enstaka gång till 
exempel vilken bok klassen ska läsa högt, om de ska skriva på dator eller för hand och vad de 
ska skriva för sorts text. Detta visar att eleverna enligt dem själva anser att de inte får lika stor 
möjlighet att arbeta med den informella demokratin som den formella. Den formella 
demokratin arbetar de efter när de har klassråd och elevråd i skolan. Elvstrand (2009, s137) 
menar att det finns olika sätt för eleverna att vara delaktiga i ämnet svenska. Ett sätt är att de 
får skriva vilken bok de vill läsa på en liten lapp och lämna till läraren. Eleven har nu fått vara 
delaktig och skriva vad han eller hon vill läsa men det är fortfarande läraren som tar sista 
beslutet.  

Skolverkets attitydfrågor  
Skolverkets (2015) attitydfrågor har även funnits med i min enkät, skillnaden var de årskurser 
som deltog. I Skolverkets undersökning deltog elever i årskurs fyra till sex och i min studie 
var det elever i årskurs två och tre som var delaktiga. Resultatet utifrån de två olika studierna 
liknar varandra till största del. Eleverna har flertal gånger liknande attityder till påståendena 
även fast elevernas ålder skiljer sig åt. Utifrån tabell fem i resultatet samt stycket om 
skolverkets attitydfrågor i bakgrund syns det att i de frågorna som eleverna fick välja 
alternativen alla, flesta, hälften, få lärare eller inga har positiva resultat. De flesta eleverna har 
svarat alla eller de flesta lärarna i påståendena se enkät (Bil.2). I påståendena där eleverna fick 
välja mellan ofta, ibland, sällan eller aldrig är resultatet lite mer utspritt men de olika 
påstående fick jämna resultat mellan skolverkets undersökning och min undersökning. 
Eleverna är inte långt ifrån varandra åldersmässigt och därför blir resultatet likvärdiga. I min 
undersökning fanns alternativet vet ej inte med vilket det fanns vid några påståenden i 
skolverkets undersökning. Detta kan skapa olika siffror men det antalet elever som valde vet 
ej i skolverkets undersökning var en mycket liten andel. Om det hade skiljt mer på 
årskurserna till exempel en årskurs tvåa mot en högstadieelev skulle resultatet kanske skilja 
sig mer.  

Svenskundervisningen i skolan 
I resultatet figur ett och två går det att utläsa elevernas tankar kring delaktighet i ämnet 
svenska. Det finns elever som svarat i varje fält som följer röstning, turas om, lottning, förslag 
och annat. Dessa alternativen visar hur eleverna enligt de själva är med och påverkar sin 
svenskundervisning. Vilken metod som passar eleverna bäst varierar från klass till klass där 
eleverna i årskurs två anser att de mest sällan får använda sig av lottning och turas om att 
bestämma. Enligt elever i årskurs tre får de mest sällan använda sig av alternativet turas om 
att bestämma och därför tror jag att det är viktigt med en god kommunikation i klassrummet. 
Enligt Malmgren (2003, s.63) utvecklas språket genom kommunikation tillsammans med 
andra individer. De demokratiska frågorna och delaktigheten i klassrummet är något som 
tillhör språkträningen. Skolverket (2011) styrker genom att redogöra för att människans 
främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära är språket. När eleverna tillsammans med 
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läraren i klassrummet kommunicerar tränar de sig i att uttrycka sina tankar samt förstå andras 
tankar.  

Metoddiskussion  

Fördelar 
Enligt Trost (2012, ss.15+18+23) är det viktigt att utgå ifrån syftet när metoden ska väljas. 
Det är syftet som avgör vilken metod som ska användas, vad som passar bäst till 
undersökningen. Kvantitativa metoden kan kombineras med den kvalitativa metoden där en 
enkät i grunden kan vara kvantitativ men innehåller kvalitativa delar. Jag använde mig av den 
kvantitativa metoden i min undersökning och metoden enkät. Enkäterna lämnades ut till 
elever i årskurs två och tre. Val av metod föll sig naturligt då jag ville få konkreta svar där jag 
inte på något vis kunde påverka resultatet. I enkäten fanns det öppna frågor där eleverna 
skulle få möjlighet till att skriva ett mer ingående svar. Tanken var att de öppna frågorna 
skulle ge flera olika resultat och egna idéer ifrån eleverna. Genom metoden enkät fick jag in 
fler svar än om metoden intervju hade valts. En större mängd insamlad data leder till ett mer 
trovärdigt resultat.   

Nackdelar  
Nackdelar som finns med metoden enkät är att skapandet av enkäten och utdelningen av 
enkäten kan dra ut på tiden. När det är elever som ska vara delaktiga i enkäten vill det till att 
vårdnadshavare lämnar in sitt godkännande i tid. För att få in tillräckligt många kan en eller 
två påminnelser behövas. Att skapa, dela ut och analysera enkäten tog mycket tid vilket 
automatiskt stoppade upp övriga arbetet. Flertal pedagoger nämnde att enkäten var lång med 
en del kluriga frågor för de unga årskurserna. En nackdel var alltså en för svår enkät vilket 
kan vara bra att ha med sig till nästa gång. De öppna frågorna fick ett bortfall det var flertal 
elever som valde att inte svara på dessa. Om det berodde på att de inte förstod frågorna eller 
om de bara inte orkade har jag inte någon åsikt om. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 
(2003, s.46) redogör för en nackdel i statistik programmet SPSS. När resultatet  analyserats 
och det ska läggas in i en Word fil blir texten i tabellerna samt figurerna på engelska. Detta 
mötte även jag på i min studie där texten fick justeras till svenska.  

Didaktiska konsekvenser  
Elevinflytande som studien har handlat om är en viktigt del att koppla in i undervisningen. 
Flertal elever anser att de inte vet vad elevinflytande är och om det beror på begreppet eller 
kunskaperna är svårt att avgöra. Eleverna påstår även att de skulle vilja vara mer delaktiga i 
skolarbetet och att det kan skapa mer motivation till inlärning. I det resultat som jag fått fram 
finns det likheter med andra studier som har gjorts tidigare till exempel att eleverna inte får 
den mängd delaktighet som de skulle vilja. Delaktigheten är något som skolorna kan arbeta 
med på flera olika sätt vilket även har visat sig i studien. Det visar sig också att diskussioner i 
klassrummet är en vanlig variant vilket också kan ske via klassråd och elevråd. För de elever 
som tycker det känns jobbigt att dela med sig av sina åsikter inför alla andra kan de anonyma 
lapparna vara till god hjälp. De får då skriva vad de tycker och tänker men det är bara läraren 
som får tillgång till lappen. Detta leder till delaktighet men inte öppet inför alla.  
 
Med hjälp av undersökningen kan vi se att elevinflytande och demokrati bygger på att det 
finns en trygg miljö i klassrummet. För att eleverna ska våga diskutera och lyfta sina åsikter 
krävs en miljö där de känner sig trygga. Eleverna ska kunna säga något i klassrummet och 
veta att de andra i klassen lyssnar. Selberg (2001, ss.9-14) stärker de tankar som uppkommit 
under studien genom att redogöra för arbetet med elevinflytande och demokrati krävs en trygg 
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miljö där det är viktigt att alla elever i klassen känner att de vågar  kommunicera och stå för 
vad de tycker. När en dialog har skapats i klassrummet finns det några viktiga punkter som 
ligger i grund för att det ska bli en god lärprocess. Studien visar också att värdegrundsarbetet 
ligger i grunden för ett tryggt klassrum där eleverna vågar vara delaktiga. När en ny klass 
skapas till exempel en årskurs etta är värdegrundsarbetet väldigt betydelsefullt att arbeta 
mycket med. Eleverna arbetar du med miljön och tryggheten till varandra vilket är det som är 
grunden för det framtida arbetet.  
 
Malmgren (2003, s.63) redogör för att ämnet svenska handlar en hel del om språkinlärning 
vilket sker i en kommunikation tillsammans med andra individer. Delaktighet och demokrati 
handlar mycket om att kommunicera tillsammans med andra individer. Resultatet av studien 
visar att en trygg miljö är grunden till att våga stå för sina åsikter och kommunicera. I ämnet 
svenska kan arbetet därför utgå ifrån elevernas delaktighet och erfarenheter. En erfarenhet 
som jag har fått genom att göra den här studien är att delaktighet och elevinflytande bör tas 
vara på i klassrummet eftersom att det skapar motivation till elevernas inlärning. I 
undersökningen har kunskaper om den demokratiska värdegrunden också lyfts och 
förståelsen för värdegrundsarbetets betydelse har stärkts hos mig. Elevernas delaktighet i 
klassrummet utgår ifrån deras trygghet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – godkännande lapp till vårdnadshavare 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  

Tag med och lämna till klassföreståndare  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

________________________________________ Barnets namn  

_______________________________________________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  

_______________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare  

Datum:_________________________  

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

Bilaga 2 - enkät 
 
Hej. Jag heter xxxxx och jag läser grundskollärarprogrammet för förskoleklass och årskurs 1-3  på 
Högskolan i Borås. Under våren skrivs det sista examensarbetet på utbildningen och mitt 
uppsatsarbete handlar om elevinflytande i skolan. Jag vill undersöka vad eleverna tycker om sin 
möjlighet till delaktighet i skolan och hur lärarna arbetar med det i skolan.  
 
Enkäten riktar sig dig som är elev i årskurs två eller tre. Den tar ungefär 15 minuter att fylla i. 
Enkätsvaren är anonyma vilket innebär att ingen vet vem som har skrivit svaret. När examensarbetet är 
tryckts så publiceras den i universitetens databas som heter Diva.  Jag är mycket tacksam om du kan ta 
dig tid och besvara enkäten. Om du har frågor får du gärna kontakta mig på mobil 0707-210864 eller 
mail xxxxxxx@student.hb.se.  
 
Först kommer några frågor om din bakgrund 
 
1. Är du     q Pojke  q Flicka 
 
2. Vilken årskurs går du i?    q Årskurs 2  q Årskurs 3 
 
3. Hur många syskon har du? Om du inte har några alls så skriver du noll ________________  
 
Nedan följer några frågor om vad du som elev tycker om din möjlighet till att vara delaktig  
 
4. Vet du vad som menas med elevinflytande?  q Ja q Nej 
 
5. Har ni klassråd i din klass?   q Ja q Nej q Vet inte 
 
6. Har ni elevråd på din skola?       q Ja q Nej q Vet inte 
 
7. Har du någon gång varit elevrådsrepresentant? q Ja q Nej 
 
8. Har din klass någon förslagslåda eller liknande i klassrummet?    q Ja    q Nej 
 
9. Om du svarat ja på fråga 8, har du lagt förslag i lådan q Ja    q Nej 
 någon gång?    
 
10. Om du svarat ja på fråga 9, fick du svar på ditt förslag  q Ja    q Nej 
  från din lärare?   
 
11. Hur viktigt är det att ni elever får vara med och bestämma i ämnet svenska? Ringa in den 
siffra som du tycker stämmer bäst på din åsikt. 
 
Inte viktigt alls Mycket viktigt 

1           2           3           4           5          6          7            
 

12. Hur får ni elever vara med och påverka vad ni ska göra i ämnet svenska? Du kan välja mer 
än ett alternativ. 
 



 

 
 
 

q Via röstning 
q Vi elever turas om att vara med och bestämma 
q Lottning  
q Klassen kommer med olika förslag 
q Annat 
 
13. Kan du beskriva en situation från klassrummet då ni elever fick vara med och bestämma 
vad ni ska göra i ämnet svenska?  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
Nu kommer några frågor som handlar om din lärares sätt att arbeta i skolan 
 
14. Får du som elev bestämma hur du vill redovisa ditt arbete i svenska? 
 
q Aldrig q Sällan q Ibland q Ganska ofta      q Ofta  
 
15. Hur ofta frågar din lärare vad ni elever vill lära er mer om? 
 
q Aldrig q Sällan q Ibland q Ganska ofta      q Ofta 
 
16. Uppmuntrar din lärare dig att vara delaktig? 
 
q Aldrig q Sällan q Ibland q Ganska ofta      q Ofta 
 
17. Kan du beskriva en situation där din lärare har pratat med er om elevinflytande? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
Nedan kommer olika påståenden som handlar om att få vara med och bestämma. För varje 
påstående så gör du en ring kring den siffra som du tycker passar bäst in på dig och hur du tänker 
kring medbestämmande i skolan 
 
18. Jag vågar ställa frågor när jag inte förstår något på lektionerna i svenska.  
 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7           
 
19. Jag tycker om att vara delaktig i skolarbetet. 
 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7           
 
20.  Jag skulle vara mer delaktig om vi får skriva vad vi tycker på anonyma lappar. 
 



 

 
 
 

Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 
 

1           2           3           4           5          6          7        
 
21. Jag blir mer motiverad i skolarbetet när jag får vara med och bestämma. 
 
 Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7          
 
22. Jag tycker att min klass har en trygg miljö i klassrummet.  
 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7          
 
23. Jag vågar inte säga vad jag tycker och tänker i klassrummet. 
              
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7           
 
24. Det är svårt att komma överens i klassen när vi elever får vara med och bestämma olika 
saker. 
 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7        
 
25. Lärarna berättar inte för oss elever vad den demokratiska värdegrunden är för något. 
 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7           
 
26. Demokrati är ett ord som jag sällan hör i skolan. 
 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7           
 
27. Jag är intresserad av att lära mig mer om demokrati. 
 
Stämmer inte alls Stämmer helt och hållet 

1           2           3           4           5          6          7          
 
Slutligen följer några generella frågor om skolan 
 
28. Hur mycket bryr du dig om ditt skolarbete?  
 
q Mycket  q Ganska mycket q Varken mycket eller lite 
q Ganska lite  q Mycket lite  
 
Fråga 29,30 och 31 är lånade ifrån skolverket. 
 
29. Får du vara med och bestämma om …  
 
   Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig  
 



 

 
 
 

… hur ni ska ha det i klassrummet?          q        q        q        q             
 
… hur ni ska ha det på skolgården?          q        q        q        q             
 
… vilka regler som ska gälla i skolan?     q        q        q        q             
 
… skolmaten?                     q        q        q        q             
 
… hur ni ska arbeta (tex. i grupp              q        q        q        q             
eller var för sig)? 
 
 
30. 

Ofta   Ibland   Sällan   Aldrig 
 
… vem du ska arbeta tillsammans               q      q       q       q             
med vid grupparbete?  
 
… vem du ska sitta bredvid i                       q      q       q       q             
klassrummet? 
 
Tycker du att din lärare stödjer och             q      q       q       q             
uppmuntrar dig? 
 
Brukar du be din lärare om hjälp                 q      q       q       q             
när du behöver det? 
 
Brukar du få hjälp av din lärare när             q      q       q       q             
du behöver det? 
 
31. 
 
 
                                             Alla        De flesta   Ungefär Några få      Inga  

     lärare           lärare hälften  lärare          lärare                                                                                             
 

 
Lyssnar lärarna på dig              q               q              q               q             q 
när du har något att säga?  
 
Behandlar lärarna både             q               q              q               q             q 
flickor och pojkar rättvist? 
 
Är lärarna bra på att förklara    q               q              q               q             q 
när du inte förstår?              
 
Om du får problem                q               q              q               q             q 
som har med skolan att göra  
kan du då prata med dina lärare? 

Tack för din hjälp 



 

 
 
 

Bilaga 3 – missivbrev 
 
 

 
Hej!  
 
Mitt namn är Frida xxxxx och jag är lärarstudent på Högskolan i Borås. I utbildningens sista 
termin ska jag nu skriva examensarbete. Mitt arbete kommer handla om elevernas syn på 
delaktighet i skolan.  
 
Genom att ditt barn får och vill delta i undersökningen hjälper de mig i mitt arbete. Enkäten 
riktar sig till elever i årskurs två och tre. Enkäten kommer att vara anonym vilket innebär att 
ditt barn varken ska skriva sitt namn eller namn på den skola han/hon går i. Barnen får när 
som helst avsluta sin medverkan om de känner att de inte längre vill vara delaktiga.  
 
 
 
 
Vid frågor får ni gärna kontakta mig:  
E-post: sXXXXXX@student.hb.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
Frida xxxxx, student. 
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