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Abstract: 

Demokratisk grund och elevinflytande är två centrala delar i dagens läroplan. Hur detta ska 

uppnås är dock inte något som preciseras och studien försöker därmed undersöka huruvida 

klassråd kan vara ett stöd i uppfyllandet av dessa två delar. Med fokus på årskurs 3 elever i 

lågstadiet, presenterar studien 137 elevers uppfattningar kring klassråd, som insamlats via en 

enkät. Resultatet av enkäten diskuteras sedan utifrån demokratibegreppet och elevinflytande. 

Eleverna som ingått i studien är fördelade på tre skolor i tre stycken olika kommuner. Syftet 

har delvis varit att jämföra skolorna för att se ifall skolornas olika bakgrund och arbetssätt 

gentemot klassråd påverkar elevernas uppfattning och inställning. Centralt för studien har 

varit att lyfta elevernas perspektiv på klassråd, för att kunna genomföra en diskussion 

gällande dess lämplighet som formell arena för demokratiutövning och elevinflytande. 

Resultatet av den genomförda enkäten visade att generellt sett upplevde alla de medverkande 

eleverna att klassråd är viktiga, då det ger dem ett forum där de kan uttrycka sina åsikter och 

påverka skolan. 
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1. Inledning 
 
Vid studiens genomförande utgår det svenska skolsystemet från en mål-och kunskapsrelaterad 

läroplan. Utmärkande för ett sådant system är att det uttrycker både mål och kunskaper som 

skolan ska förmedla och eleverna därigenom erövra. Ett sådant system möjliggör 

tolkningsmöjligheter för pedagoger inom skolväsendet, vilket gör att de kan sätta sin egen 

prägel på undervisningen. Detta skapar frihet för pedagogerna att utforma undervisningen 

utefter sina egna behov samt utifrån den klass som de undervisar. Däremot är den 

omdiskuterade nackdelen med ett sådant system att det inte preciserar hur dessa mål och 

kunskaper ska presenteras, eller hur eleverna är tänkta att tillägna sig dessa. Detta skapar en 

problematik när läroplanen lyfter skolans demokratiuppdrag och vikten av elevinflytande.  

 

Den första formulering i läroplanen lyder “Skolväsendet vilar på demokratins grund” 

(Skolverket 2011 s. 7). Citatet poängterar att demokratin är tänkt att prägla skolan och dess 

verksamhet, dock besvarar det inte vilken demokratisk grund som ska gälla eller för vem. Då 

demokratibegreppet inte preciseras ger detta upphov till en rad olika tolkningar med resultatet 

att eleverna tillförskaffar sig helt olika uppfattningar om vad demokrati är och hur det ska gå 

till. Detta kan ge upphov till intressanta diskussioner i offentlig debatt för ett eventuellt 

utvecklande av demokratin och kan tyckas oproblematisk, men denna oprecision motverkar 

skolans uppdrag att ge varje elev en gemensam referensram (Skolverket 2011 s. 9) och kan 

därmed vara ett problem gällande demokratiuppdraget.   

 

Gällande elevinflytande går det under rubriken ”elevernas ansvar och inflytande” att läsa “De 

demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen.” (Skolverket 2011 s. 15).  

Demokrati och elevinflytande kopplas här ihop vilket är en av studiens utgångspunkter, att 

elevinflytande kan uppnås genom att skapa förutsättningar för demokratiuppdraget. Genom 

citatet framgår det också att eleverna ska omfattas av den demokratiska grunden och aktivt få 

ingå i den genom att bland annat ges inflytande över sin utbildning.  

 

Utöver demokratiuppdraget och elevinflytande förmedlar läroplanen ett kunskapsuppdrag, 

vilket är mer preciserat genom kunskapskraven. Detta kan ge upphov till en spänning mellan 

dessa två uppdrag, då det ena är mer lättolkat än de andra. En spänning där flera pedagoger är 
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osäkra på hur de ska förhålla sig (Eriksson, 2011 s.13). För att motverka denna spänning kan 

formella arenor för demokratiutövning och elevinflytande stå som skapare av en tydlig miljö 

där demokratibegreppet blir mer påtagligt för både pedagoger och elever. En sådan arena 

skulle kunna vara klassrådet. Detta eftersom klassrådet skapar en miljö och ett sammanhang 

där eleverna får indirekt och direkt erfara olika demokratiska aspekter (Lelinge, 2011, s129). 

De får delta i demokratiska processer och ett tillfälle att göra sin röst hörd genom att 

argumentera för sin sak (Eriksson, 2011, s67). Genom detta får eleverna träna på att fatta 

beslut och göra val som är en central del av utbildningen (Eriksson, 2011, s63), vilket stärker 

skapandet av självständiga medborgare med en gemensam referensram.   

 
1.1 Syfte  
 
Denna studie tar sin utgångspunkt i att klassråd kan utgöra ett sammanhang där elever i 

lågstadiet får träna sig i att delta i och utöva demokratiska principer och elevinflytande i en 

formell kontext. Att jämföra skolors olika organisatoriska förutsättningar, arbete med klassråd 

och faktorer som kön samt elevers inställning till klassråd är därmed centralt för studien. 

Elevernas perspektiv på klassråd är studiens huvudsyfte, då den tidigare forskningen kring 

denna kontext är begränsad. 

 

1.2 Frågeställningar  
 
 -   Hur upplever årskurs 3 elever i lågstadiet sina klassråd? 

 -   Kan klassrådet stå som potentiell arena för elevinflytande och demokratiutbildning? 

 -  Vilka faktorer kan tänkas påverka elevernas upplevelse av klassråd?   

 

1.3 Disposition 
 
I detta arbete har följande sätt valts för att presentera resultatet kring empirin och försöka 

besvara studiens frågeställningar. I kommande kapitel, kommer den tidigare forskningen inom 

ämnet att presenteras samt begreppet elevinflytande. Efter detta kommer ett kapitel som berör 

det demokratiteoretiska ramverk som är betydelsefullt för analysen av empirin. Därefter följer 

ett metodkapitel som beskriver den metod som använts och de metodval som gjorts för att 

genomföra den empiriska studien, i detta fall enkät. Sedan kommer kapitlet 

resultatredovisning där elevernas uppfattning av klassråd kommer att stå i centrum och 
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presenteras samt förklaras i form av olika diagram utefter relevans för frågeställningarna. 

Studien avslutas med kapitlet avslutande diskussion där de viktigaste slutsatserna från det 

empiriska materialet presenteras. 

2. Tidigare forskning - Elevinflytande och Klassråd 
 

2.1 Elevinflytande 
 
Elevinflytande kan förstås i sin relation med demokrati. När lärare tillfrågas i en 

intervjustudie om sina tankar kring demokratiska arbetsformer, nämner de elevernas möjlighet 

att bestämma och påverka det som sker i klassrummet (Henriksson Persson, 2018 s83). 

Studien baserade sig på observationer och intervjuer där sex lärare utgjorde empirin. Lärarna 

intervjuades två gånger var och en av deras lektioner observerades (Henriksson Persson, 2018 

s53). Valmöjligheter och bestämmanderätt är alltså från lärarnas sida förknippat med 

elevinflytande och kopplas till skolans demokratiuppdrag. Det är också föreställningen som 

pedagogerna har kring elevernas förståelse av elevinflytande (Eriksson & Bostedt, 2011, 

s.62). De ser elevinflytande som en demokratisk process som ska medvetandegöras för 

eleverna. Ett sätt att göra detta på är enligt lärare formella elevdemokratiska forum, det vill 

säga via elevråd och klassråd. Dessa forum ger eleverna en möjlighet att lyfta frågor som är 

angelägna för dem (Henriksson Persson, 2018, s89). 

 

I en studie gjord av Helene Elvstrand (2009) var syftet att ta reda på hur barn görs delaktiga i 

beslut inom skolan och hur eleverna själva upplever detta. Fyrtiotvå elever i årskurs 4 

intervjuades och observerades under ett års tid (Elvstrand, 2009, s40). När eleverna själva 

ombads att beskriva situationer där de upplevt att de ägt delaktighet eller inflytande nämner 

de nästan alltid formella situationer som klassråd (Elvstrand, 2009, s.150). Vikten av dessa 

formella forum blir därmed central då det är den främsta upplevelsen av påverkansmöjlighet 

som eleverna själva anser sig erfara. Detta medför dock en del problem som kan motsätta sig 

den tilltänkta nyttan gällande elevernas demokratiutbildning och möjlighet till inflytande över 

utbildningen och skolmiljön.  

 

I Erikssons och Bostedts studie gjordes fokusgruppintervjuer (Eriksson & Bodsted, 2011, 

s.50) för att undersöka de fyra skolorna som ingick i deras studie. Intervjuerna genomfördes 

med skolpersonal som är verksamma i skolor där de aktivt jobbar med elevinflytande. 
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Pedagogerna berättar där om problematiken som uppstår i samband med klassråd, de lyfter 

den långdragna processen som dessa formella forum består av. Eleverna kan få uppfattningen 

av att processen står still eller att de själva inte får ta del av genomförandet av den förändring 

som de har drivit, då de hinner sluta på skolan innan dess införlivande (Eriksson & Bostedt, 

2011, s.69). Vidare lyfter pedagogerna i fokusgruppintervjuerna att deras ledarskap är en stor 

del i hur elevinflytandet tar form och utvecklas. Pedagogerna ser det som sitt uppdrag att 

organisera den fysiska miljön för att öka elevernas känsla av inflytande och ansvarstagande 

genom att visa att det finns ett förtroende för eleven. Tanken är att genom förvaltandet av 

dessa förutsättningar ska bidra till ett ökat elevinflytande (Eriksson & Bostedt, 2011, s.96). 

  

Gällande elevinflytande är skollagen rak i sin formulering. Tydligheten kommer sig i 

användandet av ordet ska, i meningen ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen” 

(SFS 2010:800. (2010, s 37). Användandet av ordet ”ska” skapar en rak formulering, som inte 

lämnar något tolkningsutrymme gällande om något ska genomföras eller inte. En 

misstolkning av skollagens fjärde kapitels nionde paragraf är således inte möjlig. Elever ska 

tilldelas inflytande över utbildningen som de är involverade i, med begränsningen att 

inflytandet ska vara anpassat efter deras mognadsgrad och ålder (SFS 2010:800. (2010, s37). 

Hur detta inflytande ska se ut är således upp till pedagogerna, eftersom att inflytandet ska 

anpassas efter vissa kriterier hos eleverna. Vidare står det i samma paragraf att ”eleverna 

alltid ska ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen” (SFS 2010:800, 2010 s37.) Mening är av vikt då den kan tolkas 

som att eleverna ska ha möjlighet till informellt inflytande, till exempel i ett samtal direkt med 

läraren. En ytterligare tolkning är att eleverna ska ha tillgång till formella möten, som till 

exempel klassråd, där frågor och funderingar kan lyftas för att sedan nå skolans högre 

instanser. Paragrafen är även intressant för studien då den uttryckligen ger makt åt eleverna att 

påverka lektioner och utbildningen generellt, samtidigt som den lämnar nyckeln till denna 

makt hos pedagogerna. 

 

Eleverna ska ges rättigheter till inflytande, dock är det är den vuxne som har det sista 

avgörandet genom att tolka hur dessa rättigheter står i kontrast med elevernas ålder och 

mognad, samt avgöra vad som ingår i elevernas ram för inflytande. Betydelsen av detta skulle 

kunna ge upphov till en egen studie. Det huvudsakliga att ta med för denna studie är dock att 

inflytande ska ges till eleverna men makten att avgöra hur detta ska utformas ligger hos de 

vuxna pedagogerna. Den ojämna maktfördelningen mellan pedagog och elev blir tydlig här.  
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2.2 Klassråd     

         
Klassrådet och dess påverkan på elevers inflytande och utövning av demokratiska principer är 

ett relativt outforskat område. Detta understryk av Lelinge som lyfter avsaknaden av 

empiriska observationer i klassråd (2011 s.63). Lelinges avhandling är dock ett undantag och 

intresserar sig för klassrådets påverkan på demokrati och utbildning. Dessutom berör studien 

hur elever upplever sina klassråd och faktorer för ett bra klassråd. Avhandlingen som är den 

första grundpelaren i vår studie genomfördes genom att Lelinge följde en klass med 25 elever 

och de två klasslärarna som arbetade med eleverna (2011 s94). Eleverna gick i årskurs 6 och 

datamaterialet bestod av klassrådsobservationer, fokusgruppssamtal, veckoutvärderingar samt 

protokolläsning som samlades in under hösten 2007 (s101). Målet med avhandlingen var att 

undersöka villkoren för ett fungerande klassråd enligt aktörerna samt hur aktörerna hanterar 

dilemman som uppstår i samband med deliberativa samtal (Lelinge, 2011, s18). 

  

Lelinge (2011) tar bland annat upp faktorer som enligt eleverna i empiri utgör ett gott 

respektive dåligt klassråd. De flesta av dessa faktorer kan relateras till disciplin, då eleverna 

ansåg att ett gott klassråd var när eleverna fokuserade sig på klassrådet och engagerade sig i 

dess genomförande genom att vara lugna, lyssna och sköta sig. Därav var ett dåligt klassråd 

något som urartade gällande disciplinen och därmed hindrade att klassrådet kunde genomföras 

på ett enligt eleverna tillfredsställande sätt (Lelinge, 2011 s117). 

  

Några av de resultat som framträder efter denna studies genomförande är att de medverkande 

elever ställer sig i allmänhet positivt till att ha klassråd. Det är inte ovanligt att de hade massor 

med idéer på olika punkter som de vill diskutera under kommande klassråden. Det visar sig 

även att klassrådet som arena har en potential till att nå upp till flera av läroplanens mål. Dels 

skolans demokratiuppdrag och dels kunskapsuppdraget som exempelvis att lyssna på andra, 

argumentera och diskutera (Lelinge 2011 s.160). Vidare uppmärksammar Lelinge den 

eventuella kopplingen mellan skendemokrati och klassråd. Detta lyfter pedagogerna som 

ingått i Lelinges studie som ett eventuellt problem, i form av att eleverna lyfter frågor som 

pedagogerna själva inte har samma intresse av att genomföra, till exempel klassfester. Att 

detta skulle ha någon negativ inverkan på elevernas inställning till klassråd var dock inget 

som framkom i Lelinges material (Lelinge 2011 s162). Vad som däremot framgår är 
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klassrådets värde som social och demokratisk arena, därav menar han att klassråden bör 

genomföras kontinuerligt samt oftare än en gång i månaden. Inte heller menar han är det 

tillräckligt med elevråd där endast ett fåtal elever deltar och representerar sin klass. Vikten av 

klassråd kommer sig av möjligheten att alla kan vara med på sin egen nivå och utveckla 

egenskaper för att fungera som medborgare i samhället (Lelinge 2011 s174). Detta lyfter även 

eleverna i Lelinges studie som eftersträvar en demokratisk dialog mellan lärare och elever, 

samt en trygg social miljö. Detta främjar elevernas utveckling i demokratiska värden och ökar 

deras känsla av deltagande i spörsmål som rör och sker i skolan (Lelinge 2011 s161). 

3. Demokratiteoretiskt ramverk 
 
Grunden för demokrati utgår ifrån människors rätt att vara med att påverka sina liv. Genom 

att styra kollektivt genom att välja representanter och dessutom att delta i direkta beslut. 

(Gustavsson, 2003, s.96) Dagens samhälle är uppbyggt på denna demokrati, vilket gör det 

nödvändigt att alla medborgare har en underbyggd bild av både demokratins funktion och idé. 

Det krävs således en idé om hur demokrati ska fungera, vad det finns för möjligheter och 

begränsningar, samt hur den kan missbrukas och vad detta ställer för krav på varje individ. 

(Larsson, 2003, s.150). En väl fungerande demokrati tar lång tid att bygga upp då det krävs en 

rad olika förhållanden. Det krävs att varje individ har en viss bildning om demokratins 

funktion och idé för att ett land ska fungera demokratiskt. Ett annat viktigt förhållande är att 

det även ges utbildning för att kunna använda de verktyg som behövs för att påverka olika 

beslut (Larsson, 2003 s.151). Skolans deltagande i denna utbildning av medborgare som är 

införstådda i demokratins förutsättningar och betydelse blir därmed en naturlig del. Skolan är 

en av de mest centrala resurser till att forma elever till självständiga och ansvarstagande 

personer med demokratisk anda. Det är även en resurs som bidrar till att ge alla personer en 

gemensam värdegrund. (Larsson, 2003, s.152). 

  

För att kunna undersöka klassråd ur ett demokratiskt perspektiv behövs ett teoretiskt ramverk. 

Utgångspunkten för detta tas ur den inflytelserike demokratiteoretikern Robert A. Dahls bok 

Demokrati och dess antagonister (1999). Dahl beskriver fem grundantaganden som anses 

vara ideal att sträva emot för en demokratisk ordning (Dahl, 1999, s.170). Det första 

grundantagandet är likhet inför lagen och syftar till att de som inte är bundna av lagar inte ska 

kunna ålägga andra att följa dem (Dahl, 1999, s168). Lika hänsyn utgör det andra 

grundantagandet och innebär att det ska tas lika stor hänsyn för varje enskild människas 
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intressen (Dahl, 1999, s.133). Som ett tredje grundantagande lyfter Dahl, den individuella 

kompetensen gällande subjektets perspektiv och intressen. Ingen vuxen ska behöva bevisa att 

denne har tillräcklig kompetens att ta vara på sina egna intressen. Detta åligger den som vill 

argumentera för undantaget (Dahl, 1999, s.168). Det fjärde grundantagandet är stark 

jämställdhet. Denna betoning på jämställdhet poängterar att varje individs krav på bindande 

åtgärder är lika giltiga som andras (Dahl, 1999, s.169). Det sista grundantagandet lyfter 

fördelningen av resurser. Detta grundantagande förstås som att alla har lika stor chans att 

komma över resursen (Dahl, 1999, s.169). Genom dessa grundantagandet skapas förståelsen 

om att en demokratisk ordning kräver en stark jämlikhetsprincip som innefattar allas lika 

egenvärde och allas kompetenser. 

  

Utifrån dessa fem grundantaganden beskriver Dahl fem kriterier för en demokratisk process. 

Kriterierna utgjorde den andra grundpelaren i studien och användes i analysen av studiens 

empiriska material, samt som utgångspunkter för skapandet av de frågor som ställdes till 

eleverna via enkäten.    

 

Effektivt deltagande är det första kriteriet vilket Dahl beskriver som medborgarnas möjlighet 

att ha adekvata och lika möjligheter att påverka vilka frågor som tas upp på dagordningen. På 

detta sätt kan medborgaren förespråka de frågor som den är mest intresserad av. Skulle detta 

inte följas förkastas grundantagandet om lika hänsyn, eftersom medborgarnas preferenser 

därmed inte kan bli riktigt uppfattade och inte tas med i beräkningen för beslut (Dahl, 1999, 

s.170). 

  

Lika rösträtt som är det andra kriteriet innebär att varje medborgare ska tillförsäkras en 

möjlighet där deras val väger lika tungt som andra medborgares. De utgör grunden för 

besluten som ska genomföras (Dahl, 1999, s.171). 

  

För att uppfylla det tredje kriteriet upplyst förståelse uttrycker sig Dahl på följande sätt “Varje 

medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda det val som bäst 

tjänar hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget att fatta beslut i frågan 

medger” (1999, s.175). Medborgaren ska alltså ha möjlighet att tillförskaffa sig information 

om medel och mål, om det som ligger i dennes intresse, samt förståelse för de förväntade 

konsekvenser som detta medför. Dessutom ska dessa kunna införskaffa sig insikter om vad 
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som är allmännyttigt (Dahl, 1999, s.175). Denna information ska tillägnas medborgarna 

genom utbildning och offentlig diskussion (Dahl, 1999, s.174).   

  

Kontroll över dagordningen, som är det fjärde kriteriet, är av övergripande karaktär och lyfter 

vikten av att samhällsmedborgarna har kontroll över vilka frågor som det kan fattas beslut 

kring. Dahl poängterar vikten av detta genom ett teoretiskt exempel, vars premiss är att en 

antidemokratisk rörelse tagit makten över en stat och fråntar medborgarna deras beslutsrätt 

gällande vissa frågor. Medborgarna har i exemplet fått behålla beslutsrätten kring mindre 

viktiga frågor, som trafikövervakning och väghållning, som ett sätt att behålla demokratiska 

processer och därmed blidka sin nyligen underkuvade befolkning. De är däremot utestängda 

från de större frågorna, som utrikespolitik och militäriska frågor. Exemplet är intressant då de 

första tre kännetecknen för en demokratisk process fortfarande är uppfyllda, men genom sin 

karaktär endast utgör en skendemokrati. Medborgarna måste alltså ha exklusiv möjlighet att 

bestämma vilka ärenden som ska tas upp på dagordningen för demokratiska beslut. 

Betydelsen av detta är dock inte ett krav på att medborgarna måste fatta beslut i varje fråga, 

utan kan överlämna den rätten till representanter. Förutsatt att återkallelse av den 

beslutanderätten är möjlig så är alla fem kriterier uppfyllda. (Dahl, 1999, s177). 

  

Det sista kriteriet, allomfattande medborgarskap syftar till den vuxne individens fullskaliga 

medborgerliga rättigheter under förutsättning att de är inkluderade i en sammanslutning, det 

vill säga ett samhälle och därmed berörs av de beslut som tas (Dahl, 1999, s203) I en 

skolkontext är dessa kriterier svåra att uppnå eftersom att skolan inte är en demokratisk arena. 

Eleverna har ingen möjlighet att påverka vilka skolämnen de ska undervisas i, då det redan är 

fastslaget genom läroplanen vad de förväntas ha förvärvat efter avslutad utbildning. Eftersom 

att barn ses som mindre kompetenta än vuxna och utefter den synvinkeln behöver guidning av 

vuxenvärlden (Dahl, 1999, s151). Detta medför att barnen är de underordnade de vuxna och 

måste förlita sig på att informationen de ges av de vuxna är korrekt. I de frågor som de har 

rösträtt i kan de undermineras av vuxna, vars röst väger tyngre och därmed kan besluta något 

som går emot elevernas önskan. Trots detta kan dessa kriterier appliceras på skolan men då 

inom den kontext som skolan utgör. Inkluderande medborgarskap och röstjämlikhet uppnås 

genom att skapa en miljö där ingen elev är överordnad någon annan elev utifrån dessa 

kriterier. I klassråd som denna studie är fokuserad på kan de tre övriga kriterierna uppnås, 

även att de kan tänkas uppnås på andra sätt med. Detta görs genom att eleverna har möjlighet 

till att förbereda sig inför klassråden, får utförlig och tillräcklig information av läraren 
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gällande de punkter som det ska fattas beslut kring samt att de har rätt att lyfta punkter till 

dagordningen och delta utifrån sina förutsättningar. 

4. Metod 
 
Kommande kapitel presenterar de tre skolor som ingått i studien samt en förklaring de 

metodval som gjorts i samband med studiens planering och genomförande.  

 

4.1 Urvalet 
 
Studien är genomförd på tre skolor som alla ligger i olika kommuner, däremot tillhör alla tre 

samma län. För att välja ut dessa skolor har ett bekvämlighetsurval gjorts. Vilket betyder att 

kontakter inom de valda skolorna använts för att kunna genomföra studien (Bryman, 2011 

s.194). De medverkande skolorna har alla ett elevantal mellan tvåhundra till trehundra, det är 

därmed relativt små skolor. Skolorna är utvalda för att de har för studien intressanta 

organisatoriska egenskaper och skiljer sig åt gällande, miljö samt inställning till klassråd. I 

arbetet kommer dessa skolor att benämnas som Lågstadieskolan, Elevrådskolan och 

Storklasskolan. Dessa fiktiva namn är skapade efter skolornas olika egenskaper. 

Lågstadieskolan är en F-3 skola och utgör ett intresse för studien då årskurs 3 eleverna är de 

äldsta eleverna på skolan. På de övriga skolorna utgör årskurs 3 eleverna av yngre elever. 

Pedagogernas och yngre elevers förhållningssätt till de medverkande eleverna kan tänkas att 

påverkas av att de är äldst på skolan. Elevrådsskolan valdes för studien då skolan från lärarnas 

sida medvetet fokuserar på elevråd, som är högt värderat av både elever och personal på 

skolan. Utifrån detta kan den eventuella vikten av lärarnas engagemang undersökas inom 

studiens ramar. Den sista skolan, det vill säga Storklasskolan hade jämfört med de andra 

skolorna den största utmaningen rent organisatoriskt, då klasserna på denna skola var 

betydligt större än på de övriga. Hur denna utmaning påverkar förekomsten av klassråd och 

elevernas upplevelser av dem är en för studien intressant faktor att beakta.   

  

Då det är ett begränsat antal skolor som deltog i studien, påverkar detta generaliserbarheten av 

studiens resultat. Att skolorna är belägna i olika kommuner och har olika förutsättningar 

gällande klasstorlekar samt miljöaspekter stärker dock studien. Urvalet ger därmed möjlighet 

att få en indikation på hur årskurs 3 elever uppfattar sina klassråd och i vilken mån de 

värderar dem.   
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Sammanlagt på de tre medverkande skolorna är det 137 årskurs 3 elever som medverkar i 

studien. Av dessa 137 elever är 67 flickor, 62 pojkar, 4 hen, samt ett bortfall på 4 som inte 

angett kön. Fördelningen mellan könen är alltså förhållandevis jämn och någon oro för 

missvisande procentsatser är förhållandevis låg. 

  

Detta går att se i tabellen nedan. 

Tabell 1: Fördelningen av eleverna. 

Skolorna Elever Flickor Pojkar Hen Bortfall Kön 

Lågstadieskolan 58 24 29 2 3 

Elevrådsskolan 31 22 7 2 - 

Storklasskolan 47 21 26 - 1 

Totalt 137 67 62 4 4 

  

Lågstadieskolan består av tre klasser med ett elevantal på 58, det vill säga 42,3 procent av 

antalet insamlade enkäter. Elevrådsskolan består av 22,6 procent av enkäterna med 31 elever 

och Storklasskolan 35 procent med sammanlagt 47 elever. Skillnaden mellan skolorna är 

alltså större än mellan fördelningen av könen. Dock är det i detta fall av större intresse att 

beakta arbetssätten gällande klassråd på de olika skolorna och vilken effekt detta får på 

elevernas inställning till klassråden. Empirin kommer att presenteras i form av deskriptiva 

diagram i procentsatser. Dock bör man ha i åtanke när diagrammen gällande könen beaktas, 

att varje 25 procent i kategorin hen endast utgör en elev. 

 

 

 

 

4.2 Enkät som datainsamlingsmetod 
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Intresset för studien ligger i att beskriva elevernas syn på klassråd. Enkät som i en traditionell 

mening tillhör kvantitativa datainsamlingsmetoder är lämplig att använda då resultatet tar sig i 

form av siffror som stödjer studiens syfte att beskriva synsätt, erfarenheter och dess påverkan 

på den verklighet som är tänkt att undersökas (Klapp, 2013, s.119). Verkligheten i detta fall 

syftar till elevernas uppfattningar i samband med klassråd. Det är även en passande metod att 

använda sig av för att skapa en bred och generell bild av det valda undersökningsområdet. 

Metoden gör också att respondenternas uppfattningar, bedömningar, attityder eller upplevelser 

kan insamlas för vidare sammanställning. Dessa sammanställningar kommer utgöra de 

faktorer eller fenomen som studien utgår ifrån. Enkätens fördel i sammanhanget är att 

respondenternas uppfattningar i enklare mening kan sammanställas tack vare de fasta 

svarsalternativ som används (Håkansson, 2014, s81). 

   

Valet av datainsamlingsmetod medför en del fördelar och nackdelar för studien som 

genomförs. Det finns starka argument till varför enkäter brister i sin lämplighet, som behöver 

bemötas innan studien presenteras.  

 

De argument emot enkäter som är ytterst relevanta när det kommer till studiens tilltänkta 

målgrupp, är att de kan vara svåra för elever med läs- och skrivsvårigheter samt för de med 

svenska som andraspråk. Detta då respondenterna vid ifyllande av enkäten vanligtvis inte kan 

få hjälp med eventuella svårigheter som uppstår (Bryman, 2011, s.230). För att öka validiteten 

i enkätsvaren och därmed kunna göra en tillfredsställande analys kring studiens tema, valde vi 

att fysiskt befinna oss i klassrummet när eleverna genomförde enkäten. Detta innebär att vi 

tillhandahåller en pappersenkät till eleverna, vilket visserligen medför en konsekvens gällande 

hur materialet förvaras och avkodas. Detta val gör däremot att textinnehållet i enkäten kan 

minimeras vilket bidrar till en kortare enkät som blir mindre tungt för eleverna att genomföra. 

Majoriteten av den bakgrundsinformation som är nödvändig för elevernas möjlighet att sätta 

enkäten i för dem konkret kontext kan vi ge dem muntligt, istället för att beskriva i enkätens 

layout. Eventuella läs- och skrivsvårigheter hos eleverna blir då inte lika påtagliga eftersom 

textinnehållet är minimalt samt att mängden text inte överväldigar elever med svenska som 

andraspråk. Genom att befinna oss fysiskt på plats kan vi också besvara elevernas frågor eller 

oklarheter som kan uppstå i samband med genomförandet av enkäten. Det finns även 

möjlighet att utnyttja lärarens kunskap om sina elever för att underlätta förklaringsprocessen 

och genomförandet av enkätfrågorna. 
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Ytterligare en nackdel med enkäter är att de kan ge upphov till ett stort bortfall (Bryman, 

2011, s230). Genom att vända oss till hela klasser och befinna oss fysiskt på plats under 

enkätens genomförande motverkas denna nackdel. Eftersom att vi får in alla enkäter samtidigt 

och det eventuella bortfall som kan uppstå är ifall elever är sjuka eller ifall de inte deltar i 

studien. 

  

Studien utgår ifrån elevernas perspektiv kring undersökningsområdet som tidigare nämnts. Av 

denna anledning valdes pedagogernas perspektiv bort. Detta för att syftet delvis är att 

undersöka hur praktiska klassråd ser ut. Det finns en risk att pedagogernas perspektiv grundar 

sig i teoretiska argument kring hur klassråd skulle kunna genomföras, vilket för denna studie 

inte är i linje med dess huvudintresse. Genom att vända oss till eleverna utgår vi ifrån att få en 

mer representativ bild av de praktiska klassråden, hur dessa genomförs och upplevs utefter 

deras upplevelse. Problemet med att endast vända sig till eleverna är att de kan ha glömt bort 

från tillfälle till tillfälle hur klassråden var och gick till. En till problematik som kan tänka sig 

gällande generell upplevelse av klassråd är att av minnen från det senaste klassrådet färgar 

upplevelsen, vilket kan bli missvisande. Dock är det huvudsakliga intresset för studien att just 

undersöka dessa upplevelser. För att komplettera de elevsvar vi får kommer fem stycken 

frågor att ställas till lärarna för att få in bakgrundsinformation om klassrådens genomförande.  

Dessa frågor kommer senare i metoddelen att presenteras.  

 

4.3 Enkäten 
 
Det finns en rad olika förhållningsregler som brukar framhållas vid konstruktion av 

enkätfrågor. Dessa är exempelvis att använda enkelhet i språket, ställ entydiga frågor, 

precisera tids- och rums angivelser, ställ ej ledande frågor, undvik (dubbla) negationer, ställ 

en fråga åt gången, visa försiktighet med kunskapsfrågor, undvik omotiverat långa frågor och 

undvik hypotetiska frågor (Bryman, 2011 s84). Eftersom respondenterna i denna studies fall 

består av årskurs 3 elever där åldern är 9 till 10 år, blev dessa förhållningsregler centrala för 

att kunna skapa frågor som är enkla att förstå och ger ett resultat som kan användas vid 

analysen. Detta då förhållningsreglerna minskar risken av tolkningsutrymme av frågorna för 

respondenterna. 

  

Vi har placerat frågorna, i en för oss, logisk följd där de frågor som är lättare att besvara 

kommer tidigare i enkäten än de svårare. De frågor som innehåller en skala från 1–5 
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förtydligas genom hjälp av ledsna och glada gubbar, där representerar den ledsna gubben 

svarsalternativ ett och den glada alternativ fem, i linje med siffrornas betydelse (se bilaga 1). I 

anslutning till vissa frågor i enkäten fanns det också möjlighet för eleverna att lägga till en 

kommentar för att förtydliga sitt svar, detta var något som inte var obligatoriskt. Vi avslutar 

även med en öppen fråga då detta rekommenderas att ha en sådan i slutet av enkäten för att 

fånga upp eventuella övriga tankar som eleverna kan tänkas ha kring undersökningsområdet 

(Bryman, 2011, s233).  

Enkätens design har valts att utformas utefter en horisontell design, framför en vertikal 

design, när det kommer till svarsalternativens uppbyggnad. Detta då en vertikal utformning 

tar mycket mer plats vilket kan få effekten att enkäten upplevs som mer krävande och såldes 

leda till ett större bortfall (Bryman, 2011, s234). Dock kan en horisontell utformning göra att 

enkäten upplevs som ihoptryckt. Detta motverkades genom att vara noggranna med att det 

finns gott med mellanrum mellan de olika frågorna samt mellan frågorna och 

svarsalternativen. En annan aspekt som kan förhindra känslan av att enkäten blir lång och 

krävande är genom att skriva ut papperna i A5 format, vilket får effekten att texten visserligen 

blir mindre men sidantalet minskar, då enkäten blir i form att ett litet häfte. Detta var en 

central utgångspunkt för vår utformning av enkäten då den riktar sig till elever i grundskolan. 

 

I tidigare kapitel har demokratins förutsättningar och Dahls fem kriterier beskrivits för en 

demokratisk process. Dessa kriterier var inspirationen vid utformningen av enkätfrågorna (se 

bilaga 1). Tabellen nedan beskriver vilka frågor som kopplas till vilket kriterium. En del av 

frågorna har grund i flera av Dahls kriterier och är därmed uppskrivna under flera av dessa, se 

nedan i tabell 2. 
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Tabell 2: Enkätfrågorna indelade efter Dahls fem kriterier.  

Dahls Kriterier Frågorna 

1. Effektivt deltagande När får du reda på att det ska vara ett klassråd? 

Borde ni ha klassråd oftare eller mer sällan? 

Alla som vill får prata under klassrådet 

Känner du att klassrådet gör att du kan påverka 

lektionerna? 

2. Röstjämlikhet Hur tar ni beslut på klassrådet? 

3. Upplyst förståelse Har ni något sätt att ta upp punkter till klassrådet 

innan det börjar? 

Brukar du hänga med på vad ni pratar om på 

klassrådet? 

Brukar du fråga ifall det är något som du inte förstår 

på ett klassråd? 

Jag vet vad jag behöver för att kunna ta ett beslut 

4. Kontroll över 

dagordningen/agendan   

Vad pratade ni om på det senaste klassrådet? 

Vad skulle du vilja prata om på nästa klassråd? 

Har ni något sätt att ta upp punkter till klassrådet 

innan det börjar? 

Det finns en tydlig dagordning 

Vi pratar om viktiga saker  

5. Allomfattande medborgarskap Läraren lyssnar på vad vi elever säger 

Läraren bestämmer vad vi ska prata om 

 

  

Utöver Dahls kriterier för en demokratisk process ställdes även en del generella frågor i 

enkäten för att kunna fånga elevernas upplevelser och uppfattningar av klassråd. 
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Tabell 3 

Generella frågor Vad tycker du om att ha klassråd? 

Vad tror du att din lärare tycker om att ha klassråd? 

Klassrådet går snabbt 

Hur tycker du stämningen brukar vara (4 delfrågor)? 

  

Utöver enkäten till eleverna ställdes fem frågor till varje klasslärare med syfte att inhämta 

bakgrundsförståelse om hur de arbetar med klassråd i de olika klasserna. Frågorna som 

ställdes var, Hur många elever är det i klassen? Fördelning av pojkar/flickor? Hur många 

pedagoger arbetar i klassen kontinuerligt? Hur ofta har ni klassråd?  Har eleverna något sätt 

att lyfta punkter till klassråden?  

Frågorna syftade till att ge en bakgrundsinformation om skolorna, för att underlätta kodningen 

av enkäterna men huvudsakligen för att kunna se ifall antalet pedagoger påverkade elevernas 

uppfattning av klassråd och ifall de var medvetna om de system som användes inför ett 

klassråd.  

 

4.4 Pilotstudien 

 

För att öka enkätens validitet och reliabilitet utfördes en pilotstudie innan det empiriska 

materialet samlades in hos de tre skolorna. Genom att testa enkätfrågorna på liknande 

personer som den tilltänkta undersökningsgruppen medför det ett tillfälle att ändra på oklara 

frågor och därmed få ett säkrare undersökningsmaterial (Håkansson, 2014, s.84). 

 

Pilotstudien genomfördes i en årskurs 2 på en skola där fyra elever med varierande läs- och 

skrivförmågor medverkade. Klassen som ingick i pilotstudien går på en av de skolor som 

deltog i studien, däremot ingick de inte i själva studien. Resultatet påverkas då inte av att 

vissa elever har förkunskaper om enkäten. Genom att vända oss till en årskurs yngre än den 

tilltänkta respondentgruppen hoppades vi på detta vis kunna eliminera flera av de olika 

svårigheter som fanns kring enkäten. Detta då förhoppningen var att om yngre elever förstår 

enkätens uppbyggnad så bör äldre även göra det. 
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Genomförandet av pilotstudien gick till på följande sätt. Eleverna fick samma 

bakgrundsinformation (se bilaga 4) och förklaring av enkäten inklusive samma hjälp av oss 

under genomförandet som den tilltänkta målgruppen. Denna hjälp bestod av att förklara 

oklarheter kring frågor eller ord som för eleverna var svåra att förstå. När eleverna 

allteftersom blev klara med enkäten, blev de intervjuade enskilt av en av oss. Eleverna fick då 

frågor som rörde enkätens utformning, svårighet att förstå, ordval och design. Svaren på dessa 

frågor och de mönster vi kunde se i svaren från enkäterna utgjorde analysmaterialet för de 

ändringar som gjordes i enkäten. 

  

Vid revideringen av enkäten efter pilotstudien uppdagades det av oss att användandet av 

skalan på frågan “Borde ni ha klassråd oftare eller mer sällan?” som tillhör temat effektivt 

deltagande inte följde enkätens generella logik (se bilaga 1). Det var främst användandet av 

glada och ledsna gubbar som här blev bakvänt jämfört mot de andra frågorna, till exempel 

antydde den glada gubben att de var jätteglada för att de verkligen ansåg att de behövs fler 

klassråd. Ett missnöje bör inte representeras av en glad gubbe enligt vårt resonemang. Det här 

var också den enda frågan där mittenalternativet var det “bästa” alternativet, i övriga frågor 

representeras detta av en femma. Därför byttes frågeskalan till fasta svarsalternativ med 

möjlighet att skriftligen förklara närmare varför alternativet valdes. 

  

Ytterligare en frågeformulering som vi upptäckte en problematik kring gällande följandet av 

enkätens logik var den näst sista frågan på enkäten (se bilaga 1). Den handlade om hur 

eleverna tycker att ett bra klassråd ska vara och innefattade sju delfrågor som kan kopplas till 

flera av Dahls kriterier. Innan denna fråga har enkätens syfte varit att lyfta elevernas egna 

klassråds genomförande och hur dessa upplevs. Denna fråga bryter dock detta mönster och 

efterfrågar vilka faktorer som eleverna anser vara nödvändiga för ett bra klassråd. Genom 

kommentarer som tillkom under intervjuer av eleverna som genomförde pilotstudien kunde vi 

se att vissa missuppfattat frågan och fortsatt svara på hur deras klassråd generellt är. Vi 

försökte motverka denna eventuella förvirring genom att förtydliga frågan och förklara 

frågans logiska skillnad för de deltagande klasserna innan enkäten genomförs. 

  

Andra problem som uppdagades genom pilotstudien var främst svårigheter kring ordval och 

formuleringar. Exempelvis var en fråga vid pilotstudiens genomförande formulerad på 

följande sätt “Känner du att klassrådet ger dig en chans att påverka undervisningen?” som är 

kopplat till temat effektivt deltagande. Problemet med denna formulering var orden “chans”, 
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“påverka” och “undervisningen”. Orden menades vara svåra att förstå och när de förekom i 

sådan stor utsträckning fick det som konsekvens att frågan blev oförståelig. Vi omformulerade 

frågan på följande vis, “känner du att klassrådet gör att du kan påverka lektionerna” (se 

bilaga 1). På detta sätt försvinner två ord som av eleverna i pilotstudien ansågs som krångliga 

samtidigt som frågans kärna bevaras. 

  

En annan förändring som visade sig vara nödvändig efter pilotstudien och hade påverkat 

resultatet negativt i sitt bevarande var frågan “När får du reda på att det ska vara ett 

klassråd?” som kan kopplas till temat effektivt deltagande (se bilaga 1). Där det visade sig att 

ett svarsalternativ saknades. Alternativet som saknades kunde kopplas till de klasser som har 

ett stående klassråd varje vecka. Eleverna som i förväg visste när klassrådet skulle ske, 

saknade då ett alternativ som passade in i deras situation. Detta speciellt eftersom frågan inte 

hade någon möjlighet för eleverna att själva skriva ut ett tänkbart alternativ. Vilket gjorde att 

tillägget av ett sådant alternativ var nödvändigt. 

 

Ytterligare en större problematik dök upp i samband med frågorna “vad pratade ni om på det 

senaste klassrådet?” och “vad skulle du vilja prata om på nästa klassråd?” som båda 

kopplas till temat kontroll över dagordningen/agendan. Detta eftersom eleverna i pilotstudien 

hade talat om regler till en viss rastaktivitet under det senaste klassrådet. De visste därför inte 

om de skulle fylla i alternativet “skolgården” eller “rasten” då de resonerade att aktiviteten 

skedde på skolgården under rasten. Eleverna som ingick i pilotstudien kryssade därav i olika 

alternativ trots att de menade samma sak. Det blev då tydligt för oss att alternativen var 

väldigt lika och skulle påverka analysen av resultatet vilket skulle kunna leda till att några 

slutsatser skulle vara svåra att göra gällande den frågan. Vi ändrade därför alternativet 

“skolgården” till “inköp av saker” (se bilaga 1). Detta möjliggjorde att vi fick in en aspekt 

gällande klassrumsmiljön då ett sådant alternativ kan syfta till både skolgården och 

klassrummet. Ytterligare tre ord som eleverna upplevde som svåra i enkäten var “beslut”, 

“åsikter” och “undervisningen”. De två förstnämnda valde vi att förtydliga i den information 

som ges innan eleverna får fylla i enkäten. Ordet “Undervisningen” var ett ofta 

förekommande ord i enkäten och ändrades därav till “Lektionerna” för att öka tydligheten (se 

bilaga 1).   
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4.5 Genomförande 
 
För att få svar på enkäterna besökte vi de aktuella klasserna och genomförde enkäten på plats 

i deras klassrum. Detta för att framförallt minska bortfall och för att eleverna ska få 

genomföra enkäten på en plats där de känner sig trygga. Innan respondenterna svarade på 

enkäten hade vi dels en kort presentation av oss själva och dels en presentation av 

undersökningen (bilaga 4). Efter presentationerna hade vi en genomgång om hur enkäten 

skulle gå till och svarade på frågor som uppkom i samband med detta. I genomgången 

förklarades bland annat begrepp som visat sig svåra under pilotstudien, enkätens frågor, hur 

svarsalternativen såg ut, hur många svarsalternativ som skulle fyllas i och att det var frivilligt 

att ge kommentarer till frågorna. Denna presentation inklusive elevernas frågor tog cirka tio 

till tolv minuter att genomföra. Själva genomförandet av enkäten tog för eleverna cirka 

femton minuter. Vi var även tydliga med att enkäten är anonym vilket innebär att ingen 

kommer att veta vem som har svarat vad och att viktigt för oss att eleverna fyller i vad själva 

tycker. Sedan besvarades enkäten enskilt av eleverna under tystnad och vi fanns närvarande 

under tiden för att besvara eventuella frågor. 

  

Problemen som uppstod under enkätens genomförande var i samband med elevernas 

läsförmåga. Ett tillfälle var med en elev som inte kunde någon svenska, och hade då ingen 

möjlighet att göra enkäten. Lösningen bestod i att en annan elev agerade tolk. Vid en annan 

skola skedde ytterligare ett problem med samma grund. Denna gång var det dock 4–5 elever 

som kunde svenska och behövde hjälp med läsningen av frågorna. Klassläraren tog på eget 

initiativ med sig dessa elever till klassrummet en intilliggande arbetsmiljö, där läraren hjälpte 

eleverna genom högläsning av frågorna. Dessa två tillfällen var de som uppstod och 

lösningarna av dessa problem var av sådan karaktär att vi inte hade någon kontroll över 

situationerna vilket bidrog till att vi inte kunde bevaka och motverka ett för stort inflytande på 

eleverna från yttre faktorer, som klassläraren eller eleven som tolkade. Dock var vi innan 

insamlandet av det empiriska materialet införstådda med att klasslärarens kunskap om sin 

klass skulle utnyttjas för att alla elever skulle ha möjlighet att delta i studien. Detta innebar att 

vi var tvungna att släppa på kontrollen och tillåta att de resurser som klasslärarna hade 

förfogande över utnyttjades.      
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4.6 Etiska aspekter 
 
För att få tillträde till att genomföra en enkät är det grundläggande att följa de 

forskningsetiska riktlinjer som finns, en av dessa är att informerat samtycke måste finnas från 

alla som ingår i undersökningen. I denna undersökning är även alla deltagare under 15 år, 

vilket medför att det måste finnas informerat samtycke från respondenternas vårdnadshavare. 

Informerat samtycke syftar till att de berörda i studien får information om vem som står för 

studien, studiens syfte, hur upplägget ser ut samt vad det innebär att medverka. Alla som 

medverkar ska också vara upplysta om att det är helt frivilligt att delta och att de kan hoppa ur 

undersökningen när de vill utan att det uppstår konsekvenser. (Korp & Risenfors, 2013 s. 

68).  Det finns dock undantag för när det krävs att de som genomför forskningen måste samla 

in informerat samtycke från vårdnadshavarna. Ett undantag för detta är när ingen personlig 

information samlas in samt att de som bedriver forskningen kan försäkra att inget barn som 

deltar skadas på något sätt. (Sorbring, 2013, s. 138). 

  

Vi informerade först samtliga klassföreståndare om undersökningen för att få tillstånd att 

genomföra den tänkta studien (se bilaga 3). Klassföreståndarna skickade sedan ut ett 

färdigskrivet brev till vårdnadshavarna. Brevet (se bilaga 2) innehöll information om vad 

undersökningens syfte var att samtliga som deltar i studien är helt anonyma, samt hur den ska 

genomföras. Det framkommer också att det är frivilligt att delta och att vårdnadshavare som 

hade eventuella frågor om enkäten eller som inte ville att deras barn ska ställa upp kunde höra 

av sig, via de bifogade kontaktuppgifter som fanns till båda två. Detta valde vi eftersom 

studiens tema och enkätens frågeställningar inte ansågs vara skadlig för någon av de 

deltagande eleverna, vilket gör att det inte behövs ett insamlat skriftligt samtycke från alla 

vårdnadshavare. Utan de vårdnadshavare som inte vill att deras barn ställer upp fick istället 

höra av sig till oss. Brevet skickades även ut i god tid innan enkäten skulle genomföras, detta 

för att både barnen och deras vårdnadshavare skulle kunna få tid att ta del av informationen 

och ställa frågor. Ingen förälder hörde av sig med invändningar mot enkäten och bemötandet 

från elever och skolorna var positivt och välkomnande. 

  

Innan genomförandet av enkäten fick de medverkande eleverna ta del av information om 

undersökningen, vilket också är en etisk aspekt. De deltagande ska ha tillräcklig information 

för att veta vad de deltar i. Här är det grundläggande att informationen som eleverna får ta del 

av är väl anpassad till barnet ålder och mognad. Språket som används ska inte vara svårt att 
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förstå (Sorbring, 2013, s. 138). Detta togs i beaktning då vi var väldigt måna om att anpassa 

informationen på så sätt att alla eleverna förstår. 

 

4.7 Kodning och analys   
 
Empirin från den kvantitativa metoden enkät har sammanställts och kodats genom 

dataprogrammet SPSS, där också de deskriptiva diagram som används i studien skapades. De 

sammanställda enkäterna har valts att presenteras i stapeldiagram. Då detta ger ett enkelt och 

överskådligt diagram över enkätsvaren. Procentenheten som valdes framför antal blir också 

tydligare att avläsa genom stapeldiagram. Enheten valdes för att detta gör det enklare att 

utskilja skillnader mellan de olika svaren på enkätfrågorna.  

5. Resultatredovisning och analys 
 
Kommande avsnitt presenterar det resultat som framkommit efter sammanställningen av den 

insamlade empirin i form av diagram. Presentationen kommer att lyfta olika variablers 

påverkan på enkätfrågorna som skolklassen och skolorna, utefter relevans för studien. Vissa 

diagram kommer därav att presenteras endast som en bilaga. Strukturen i kapitlet kommer 

följa de teman som enkätfrågorna var uppdelade utefter, det vill säga Dahls fem kriterier för 

en demokratisk process.  

  

Det som behövs ha i åtanke innan diagrammen presenteras och diskuteras är en förståelse för 

att det på grund av användandet av enkät inte går att dra några precisa slutsatser kring varför 

eleverna har svarat som de har gjort och vad det beror på. För att göra det krävs efterföljande 

intervjuer eller liknande, vilket inte har gjorts i denna studie. Däremot genom jämförelse 

mellan empirin och bakgrundsinformationen om skolorna går det att göra kvalificerade 

gissningar vilka kan ge förklaringar till empirin.      

 

5.1 Generella upplevelser 
 
Sammanställningen av den genomförda enkäten visar tydligt att klassråd är något som 

majoriteten av alla de medverkande eleverna värderar väldigt högt, oavsett vilken skola som 

de går på. Det som är utmärkande är dock Elevrådsskolan där hela 90 procent har svarat 

“Mycket viktigt” på frågan “vad tycker du om att ha klassråd?”. Det är också värt att notera 
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att ingen elev på Elevrådsskolan har svarat “varken eller” eller något alternativ under det. 

Sambandet mellan Elevrådsskolans aktiva arbete mot elevråden skulle kunna vara 

förklaringen till resultatet.  

 

Figur 1 

Under frågan fick eleverna även utrymme för att lägga till eventuella kommentarer. Av de 

elever som valt att utnyttja tillfället går det att se att de följer samma mönster, som 

diagrammet visar. Kommentarerna varierar mellan att eleverna tycker att det är viktigt med 

klassråd för att kunna göra sina röster hörda, förbättra saker samt att påverka deras egen 

skolgång. Nedan går det att se några utvalda kommentarer som eleverna skrivit. 

  

“Jag vill ha klassråd för det är viktigt att hela klassen ska bestämma saker tillsammans” 

“För man får säga vad man tycker” 

“Jag tycker det är viktigt för då kan du ändra på saker” 

  

Den andra generella frågan som ställdes rörde hur eleverna uppfattar lärarens engagemang 

gällande klassråd. Majoriteten av de medverkande eleverna har uppfattningen att deras 

klasslärare värderar klassråd högt. I jämförelse med föregående diagram går det att se att 

Lågstadieskolan samt Storklasskolan upplever att deras lärare tycker att det är lite “viktigare” 

med klassråd än vad de själva gör. Däremot i Elevrådsskolan upplever eleverna att de värderar 

klassrådet lite högre än vad deras lärare gör (se bilaga 5, diagram 1). Detta visar att lärarna 

troligtvis har en positiv inställning till klassråden, eftersom att eleverna troligtvis hade 

uppfattat lärarens inställning annorlunda om annat vore fallet (Lelinge, 2011, s163). 

 

“Kanske för att hon vill att vi ska vara med och bestämma för det är viktigt för alla” 

“För då får barnen säga vad de tycker och tänker” 

“För att höra vad vi vill och kanske uppfylla vår önskning” 

“För att hen vill vårt bästa” 
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Kommentarerna visar på elevernas förtroende för läraren, att denne vill deras bästa och att det 

är viktigt för läraren att eleverna får uttrycka sina åsikter. Dock är kommentar tre intressant då 

den visar på det maktförhållande som råder mellan läraren och elev. Det är upp till läraren att 

uppfylla önskningen, det har inte eleverna någon makt över. 

  

Delfrågan “klassrådet går snabbt” var vid dess inkluderande i enkäten en fråga som troddes 

följas av ett givet svar. Dock gav frågan upphov till en stor spridning mellan 

svarsalternativen, med en lätt övervägning mot att det inte ansågs vara viktigt (se bilaga 5, 

diagram 2) Det går inte att urskilja någon betydande skillnad mellan de olika skolorna eller 

könen, förutom att flickorna till en viss grad anser att det är viktigt att klassråden går snabbt 

jämfört med pojkarna (se bilaga 5, diagram 2). Det går att tänka sig en rad förklaringar till 

varför denna fråga gav upphov till sådan spridning. Att klassrådens tid värderas av eleverna 

och de vill att klassrådet ska fortgå tills att alla diskussionspunkter är genomgångna eller att 

det eftersträvas effektivisering, där tiden inte dras ut i onödan är sådana förklaringar. Eftersom 

att en övervägande majoritet av eleverna svarat att de tycker att klassråd är viktigt görs 

följande tolkning att eleverna inte vill att klassråden ska upptas av onödiga element. Därav 

spridningen då icke relevanta diskussioner drar ut på tiden och viljan att klassrådet inte ska 

avslutas hastigt. De värdesätter klassråd och vill att de ska vara effektiva utan inslag av 

element som förhindrar en progression av klassråden, detta för att alla punkter ska hinna att 

behandlas. Tolkningen stämmer överens med Lelinges empiri där elever uttrycker disciplin 

och fokus som viktiga aspekter för att klassråd ska upplevas som lyckade (2011 s117).   

 

Utöver dessa frågor ställdes en övergripande fråga, ”hur tycker du stämningen brukar vara på 

era klassråd när det gäller… ” med fyra stycken delfrågor som efterfrågade respekt för 

åsikter och känsla av att bli lyssnad på av andra elever och lärare. Resultatet av dessa 

delfrågor var en stark majoritet av elever som upplever att de blir både lyssnade på och får 

sina åsikter respekterade läraren. Eleverna upplever dock att andra elever är mindre benägna 

att vara lyhörda och respektera andras åsikter (se bilaga 5, diagram 3). 
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5.2. Effektivt deltagande 

I Lågstadieskolan uppgav alla lärare att de har klassråd regelbundet en gång i veckan eller en 

gång varannan vecka. Medan lärarna i Elevrådsskolan och Storklasskolan berättar att de har 

klassråd ungefär en gång i månaden i samband med kommande elevråd. Tecken på detta ses i 

diagrammet nedan då en större del av eleverna i Lågstadieskolan svarat att de har klassråd på 

en bestämd dag och över 50 procent av elever från både Elevrådsskolan och Storklasskolan 

svarat att de inte vet när de brukar ha klassråd. Anledningen till att de båda skolorna svarat på 

detta sätt är troligtvis på grund av den längre tid mellan varje klassråd. 

 

Figur 2 

Att eleverna vet om när klassråden ska äga rum är av vikt då de vet när de kan lyfta frågor 

som uppstått. Det kan tänkas att elever som inte vet var de kan vända sig med sina 

funderingar eller förslag på diskussionspunkter inte heller kommer att ge uttryck för dem. 

  

I samband med den föregående frågan fick eleverna frågan om de vill ha klassråd oftare, mer 

sällan eller om det var lagom många. Här går det att se att i Lågstadieskolan, som har flest 

klassråd, upplever majoriteten att de är nöjda med den mängd klassråd de har. 

“För många klassråd så blir det tråkigt med för lite blir det inte lika spännande” löd en 

kommentar som en elev från Lågstadieskolan valde att motivera sitt svar till varför hen tyckte 

de hade lagom med klassråd en gång i veckan. I Elevrådsskolan är det många elever som är 

nöjda med de antal klassråd de har idag däremot vill sammanlagt 45% av skolan att antingen 

ha några eller många flera klassråd. I Storklasskolan vill majoriteten ha lite flera klassråd än 

vad de har idag. “Det händer för lite t.ex. vi får samma mat ofta.” skrev en av de 

medverkande eleverna från Elevrådsskolan som kommentar på varför lite fler klassråd 

behövdes. Nästa kommentar följer samma mönster som föregående kommentar och lyder 

“För att kunna ändra flera saker” och är skriven av en elev från Storklasskolan om varför det 

behövdes lite flera klassråd. Även här visar kommentarerna att eleverna värdesätter 
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klassråden och ser dem som ett forum där de kan lyfta sina åsikter och påverka skolgång. Att 

eleverna tycker klassråd är av stor vikt och vill således ha fler klassråd, stämmer överens med 

Lelinges påstående om att klassråd bör hållas oftare än en gång i månaden (Lelinge, 2011, 

s.174). Generellt sett är en stor del av alla eleverna på skolorna nöjda med frekvensen av 

klassråd, dock upplever majoriteten tycker ändå att det behövs fler klassråd. 

  

 Lelinge konstaterar att klassråd bör ske mer än en gång i månaden eller varannan vecka 

(Lelinge, 2011 s.174). I den intervju som Lelinge genomförde, med rektor och klasslärarna i 

den aktuella skolan, framgår det även att klassråd bör genomföras regelbundet för att eleverna 

ska se denna formella arena som ett seriöst demokratiskt projekt. Klasslärarna upplevde också 

att eleverna förväntade sig att de ska finnas ett klassråd åtminstone en gång i veckan. Hinner 

eleverna inte med att bearbeta de eventuella frågor som de känner att är viktiga under 

klassrådet, känner de besvikelse och det är inte tillfredsställande att diskussionen tas upp igen 

under nästa tillfälle (2011, s.136). Detta stämmer överens med vårt material där 

Lågstadieskolans elever är mest nöjd med frekvensen på klassråden och Elverådsskolan trots 

sitt engagemang för elevråd vill ha fler klassråd än vad de nu har förfogande över. Dock hade 

frekvensen av klassråd ingen inverkan på hur eleverna värderade klassråden. De värderade 

dem lika högt trots en stor skillnad på tiden emellan klassråden. 

  

En av frågorna som ställdes i enkäten rörde det fria ordet under klassråden. Likaså här likt den 

gällande klassrådens snabbhet fanns det på förhand en förutfattad förståelse att eleverna skulle 

svara utan variationer. 

 

Figur 3 

Resultatet var i linje med vår förväntan dock var det inte lika stor marginal som vi trodde. 

Varje skola har över tio procent som inte anser att delfrågan är av någon större vikt för ett bra 

klassråd, där flickorna i större utsträckning anser det vara viktigt än pojkarna (se bilaga 5, 

diagram 4). I samband med att majoriteten av eleverna tycker att stämningen på deras klassråd 
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är bra (se bilaga 5, diagram 3) samt att klassråd generellt är viktigt för både lärare och elever, 

så är det intressant att cirka 30 procent av alla deltagande elever inte tycker det är viktigt att 

alla som vill har rätt att prata. En vidare studie på detta skulle vara intressant att göra för att ta 

reda på anledningen bakom detta. Förklaringen som vi ser är att eleverna värdesätter 

klassråden väldigt högt och inte vill att tillfällena ska gå outnyttjade. Tolkningen blir således 

att eleverna inte anser det vara berättigat att alla pratar ifall de inte tillför något till klassråden. 

Det vill säga att elever som stör eller förhindrar klassrådens genomförande mister sin rätt att 

tala under dem. Slutsatsen kan tänkas vara rimlig utifrån det material och 

bakgrundsinformation om skolorna som vi har samlat in. Detta är också i linje med Lelinges 

empiri som påvisade att elever kopplar samman dåliga klassråd med att alla punkter inte 

hinner gås igenom och att alla pratar rakt ut (2011 s.117)     

 

När det kommer till inflytande går det att se att det finns många delade meningar hos 

eleverna. Lågstadieskolan har en stor spridning gällande hur eleverna upplever att de kan 

påverka lektionerna genom klassråd. I Elevrådsskolan lutar majoriteten mot att de känner att 

de kan påverka men även här kan vi se att det finns en spridning. I Storklasskolan hamnade de 

flesta svaren på svarsalternativet varken eller.   

 

Figur 4 

Nedan går det att se några kommentarer som några elever valt att lägga till om hur de känner 

att de kan påverka genom klassråd. 

“Genom att säga vad jag tycker” 

“Man kan säga att det är för högljutt” 

“Jag sa en idé till min lärare om att vi hittar kläder eller inneskor så kan vi lägga dom i en 

stor korg/låda och nu har vi det i hela skola” 

  

Kommentarerna visar att elevernas idé om att påverka är fokuserat på möjligheten att säga 

vad de tycker vilket kan förklara spridningen. 
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5.3 Röstjämlikhet 
 
Klassråds eventuella agerande som en demokratisk arena för eleverna och deras inflytande är 

beroende av, likt Dahls kriterier för demokratiska processer, att beslutsfattandet kring de 

frågor de har inflytande över inte ligger utanför dem. Därför är det för studien intressant att se 

hur beslutsprocessen går till. 

 

I Lågstadieskolan upplever majoriteten av eleverna att de tar beslut genom att rösta genom att 

räcka upp handen men cirka en sjättedel av eleverna känner att det är läraren som tar besluten 

under klassråden. Av eleverna i Elevrådsskolan känner även majoriteten här att besluten tas 

av alla elever genom handuppräckning. Storklasskolan utmärkte sig mot de två andra skolorna 

då ungefär hälften av de medverkande eleverna upplever att de inte vet hur de brukar ta beslut 

under klassråden (se bilaga 5, diagram 5). 

  

Elevkommentanterarer om hur beslut tas: 

 

“Vi skickar in det till elevrådet så pratar elevrådet om det och tar beslut” 

“Ibland röstar vi och ibland bestämmer läraren” 

“Vi röstar med handen och läraren bestämmer” 

 

Frågan ovan visar skolans institutionella förutsättningar, det vill säga att den är i sin grund 

odemokratisk för eleverna. Utan efterföljande intervjuer går det inte att fastställa ifall de 

elever som har svarat att “läraren bestämmer” gjort detta i uppgivenhet av att aldrig kunna 

driva igenom sina förslag eller ifall de exempel på beslut som de kom att tänka på gjordes i 

samråd med läraren. Det som dock är värt att notera är att de Lågstadieskolan och 

Elevrådsskolan i större utsträckning vet hur beslut brukar tas i jämförelse med Storklasskolan. 

Troligtvis beror detta på hur skolorna arbetar med klassråd och resultatet är då inte 

förvånande. 
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5.4 Upplyst förståelse 
 

 
Elevernas situation gällande detta kriterium är speciell då de inte har tillgång till några 

oberoende källor för att skaffa sig information i olika frågor. De måste förlita sig på varandra 

och läraren för att tillförskaffa sig information och diskussionsunderlag för att kunna påverka 

de frågor som intresserar dem. Skolan är som tidigare nämnt odemokratisk men det förhindrar 

inte att element av temat kan existera i skolmiljön. För att skapa en uppfattning av dessa 

element så ställdes frågor i enkäten som rörde förståelse under och förberedelse inför 

klassråd. 

  

Det sammanställda resultatet visar att eleverna anser att klassråd utförs på ett sådant sätta att 

de hänger med under dess genomförande. Även detta kan vara ett tecken på elevernas 

bristande självinsikt görs antaganden gör att läraren presenterar dagordningen och använder 

ett lämpligt språk som eleverna har lätt att förstå och följa (se bilaga 5, diagram 6.). 

  

Utöver att läraren är tydlig med hur information presenteras är en förutsättning att eleverna 

kan och vågar fråga efter förtydliganden ifall de inte skulle förstå den. Resultatet visar på en 

majoritet som vågar fråga när de inte förstår, men endast Elevrådsskolan har en övertygande 

sådan (se bilaga 5, diagram 7). Det visar sig också att flickor i större utsträckning vågar fråga 

än vad pojkar gör (se bilaga 5, diagram 7). I samband med att majoriteten av eleverna angett 

ett gott förhållande gällande respekt och lyhördhet mellan eleverna och lärarna, kan detta även 

kopplas till skolornas olika bakgrund. Där Elevrådsskolans uttalade engagemang för elevråd 

skapar en klassrådsmiljö som innefattar en större förståelse för dess betydelse hos eleverna, 

vilket skapar en miljö som är mer öppen för frågor och förtydliganden. 

 

Frågan som lyder “Har ni något sätt att ta upp punkter till klassrådet innan det börjar?” 

syftade till att undersöka ifall eleverna ges någon möjlighet från pedagogernas sida att 

förbereda sig inför klassråden, genom att till exempel skicka in förslag på dagordningspunkter 

i förväg. Så att kravet på att förvara förslag och komma ihåg dem inte hamnar på eleven. 
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Figur 5 

På Lågstadieskolan berättade klasslärarna att de hade olika sätt för eleverna att ta upp punkter 

och frågor inför kommande klassråd. I klass L1 har eleverna en låda som de kan lämna in 

förslag på olika punkter som de vill prata om under nästkommande klassråd. Klass L2 och L3 

har inget speciellt sätt för detta, med skillnaden att klass L3s klasslärare poängterade att de 

samlar in punkter precis innan klassrådet börjar i samband med att dagordningen fastställs.  På 

Elevrådsskolan arbetar lärarna även här på olika sätt då klass E1 har en låda där de kan lägga i 

lappar med olika punkter som eleverna vill diskutera. Däremot har klass E2 samma system 

som klass L2 och L3. I Storklasskolan har båda klassföreståndarna uppgett att de inte har 

något speciellt sätt där elever kan lämna in förslag på olika punkter till dagordningen. De låter 

likt klass L2, L3 och E2 eleverna lyfta förslag och funderingar när dagordningen skapas. Det 

intressanta här är att de två klasser som har en låda är medvetna om vart de ska vända sig om 

de har förslag, däremot de klasser som inte har något givet sätt att lämna in olika förslag på 

punkter, är väldigt splittrade i sina svar om hur de kan/brukar gå tillväga. 

 

5.5 kontroll över dagordning 
 
Detta övergripande kriterium är av stor vikt då det kan vara avgörande för om klassråd utgör 

en demokratisk arena eller endast en skendemokratisk sådan. Eleverna måste kunna lyfta 

punkter som är oberoende av läraren. Frågorna som ställdes i samband med detta kriterium 

syftade till att lyfta elevernas medvetenhet kring deras möjlighet att påverka rådande och 

nästkommande klassråd. 

 

Den första frågan som ställdes kring detta tema var ifall eleverna var medvetna om vad det 

senaste klassrådet behandlade för punkter. 
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Figur 6 

Det som är utmärkande med figur 6 är att en stor majoritet av eleverna inte kommer ihåg vad 

de pratade om på det senaste klassrådet. Trots att Lågstadieskolan har klassråd kontinuerligt 

en gång i veckan eller varannan vecka, kan vi se att en stor majoritet av eleverna som inte 

minns vad de pratade om. På Storklasskolan har även där en stor del av eleverna kryssat i att 

de inte vet vad de pratade om. Elevrådsskolan är den skola som särskiljer sig med lägst andel 

på denna punkt, trots detta är det en stor del av eleverna som fyllt i att de inte vet. Med sitt 

uttalade fokus på elevråd är det troligt att Elevrådsskolans elever är mer uppmärksamma på 

varje klassråd och i större utsträckning engagerar sig i dem. 

  

Eleverna var dock mer införstådda med vad de skulle vilja prata om i kommande klassråd. 

Skolmaten var det mest representerade ämnet som ville diskuteras, där hela 50 procent av 

Lågstadieskolans elever ville prata om den. Elevrådsskolan var även kring denna fråga 

utmärkande med nästan 29 procent som ville diskutera lektionerna (se bilaga 5, diagram, 8). 

Bakgrundsinformationen kring skolorna blir även här förklaringen till resultatet. Elevrådets 

status på Elevrådsskolan är enligt vår slutsats, möjliggörande för elevernas medvetenhet kring 

deras rätt att påverka, vilket gör att de intresserar sig för olika slags frågor där lektioner blir 

ett diskussionsämne. Dock är också en minst lika trolig slutsats att lektioner inte är ett vanligt 

förekommande diskussionsämne och eleverna vill ändra på detta. 

 

5.6 Allomfattande medborgarskap 
 
Detta kriterium är i sin betydelse det som kan tänkas vara det svåraste att uppnå i en 

skolkontext. Eleverna har fullskaliga rättigheter mot andra elever men i jämförelse med de 

vuxna så är de underordnade gällande beslutsfattandet. För att undersöka detta 

maktförhållande ställdes två frågor i enkäten som berörde lärarens lyhördhet och 

ledarskap.      
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Gällande lärarens lyhördhet är resultatet föga förvånande. Samtliga elever anser det vara av 

stor vikt med endast 3,23 procent som anser det inte vara viktigt (se bilaga 5, diagram 9). 

“Läraren bestämmer vad vi ska prata om?” är en fråga som både undersöker ifall eleverna 

vill ha ett starkt ledarskap från en vuxen men även ifall eleverna vill avsäga sig sin rätt att 

kontrollera dagordningen och därmed i en klassrådskontext höja sina rättigheter till en lika 

nivå som läraren, vilket skapar ett allomfattande medborgarskap som inkluderar både elever 

och vuxna i en sådan kontext. 

 

Gällande denna fråga ställer sig alla tre skolorna väldigt olika till om läraren ska bestämma 

samtalsämnena även om det är många på varje skola som inte känner att det spelar någon 

större roll.   

 

Figur 7 

Ovan går det att se att Lågstadieskolan som har klassråd veckovis, förutom en klass som har 

varannan vecka, inte ser lärarens ledarskap gällande diskussionsämnen som nödvändigt. De 

två övriga skolorna ser detta som en viktig aspekt för klassråd i större utsträckning, med 

nästan 37 procent av Elevrådsskolans elever som anser detta vara av stor vikt. I Lelinges 

studie upplever både de medverkande lärarna och eleverna att det är ett dilemma om huruvida 

mycket läraren ska styra klassrådet. Läraren balanserar mellan elevernas inflytande över den 

demokratiska processen och sin egen styrning över ordningen i klassrummet. Att läraren styr 

samtalen i klassrummet kan av vissa elevgrupper upplevas som befriande och legitimt medan 

i andra kan det motverka deras inflytande (Lelinge, 2011 s139). Detta skulle kunna vara en av 

anledningarna till Elevrådsskolans i jämförelsevis höga resultat på denna fråga, det vill säga 

att lärarens ledarskap är nödvändigt för ordningen i klassen under dessa formella möten. Det 

är inte desto mindre intressant med Elevrådsskolans resultat då den förutfattade förståelsen är 
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att eleverna borde vara tillräckligt insatta i klassrådens struktur för att klara sig utan lärarens 

tydliga ledarskap. 

6. Avslutande diskussion 
 
Elevinflytande och demokratisk grund är två koncept som ska omfattas i skolverksamheten 

enligt de styrdokument som vid studiens skrivande är aktuella, det vill säga läroplanen 

(skolverket, 2011) och skollagen (SFS 2010:800, 2010). Dahls fem kriterier för demokratisk 

process gav det ramverk som användes i studien för att skapa en förståelse för vad en 

demokratisk grund kan innebära. Elevinflytande kopplas samman med demokrati och kan 

därmed påstås vara sammanlänkad med uppfyllandet av Dahls kriterier. Kriterierna är dock 

minst applicerbara på skolkontexten, då avsaknaden av en stark jämlikhet mellan individerna i 

sammanslutningen är påtagbar. Problematiken är inte alldeles lätt att övervinna och tar sig 

uttryck i bland annat röstjämlikhet och upplyst förståelse. Elevernas röster kommer i 

nuvarande syn på barn alltid väga mindre än pedagogernas och de kommer alltid vara i 

beroendeställning gentemot de vuxna när det kommer till införskaffandet av information. 

Situationen skulle kunna liknas med vad varje nyanställd på ett företag eller myndighet går 

igenom vid introduktionen av arbetsuppgifterna. Skillnaden är dock att den nyanställde vuxne 

i större bemärkelse kan kontrollera information via sekundära källor eller för den delen välja 

att lämna arbetsplatsen. Betydelsen är dock inte att det är en omöjlighet att utifrån 

skolkontexten anpassa Dahls kategorier på ett sådant sätt att de kan användas inom skolan. En 

formell arena är av vikt för denna anpassning då det skapar en miljö där maktförhållandet 

mellan pedagog och elev delvis kan jämnas ut. Det insamlade empiriska materialet visar att 

klassråd kan agera som formell arena för elevinflytande och demokrati. Detta eftersom att 

elevernas inställning till klassråd är övervägande positiv, samt att elevkommentarerna visar på 

att eleverna fäster stor vikt på att få uttrycka sina idéer och åsikter. Hur dessa klassråd på 

bästa sätt ska utformas för att uppfylla dessa krav på elevinflytande och demokrati från 

läroplanen samt skollagen kan studien inte svara på. Däremot genom att jämföra empirin med 

skolornas bakgrundsinformation kan den presentera en idé eller ett koncept för en 

arbetsmetod gentemot klassråd. 

  

De tre skolorna har alla egna förhållande till klassråd. Lågstadieskolan har en tät frekvens 

mellan klassråden och Elevrådsskolan har det uttalade engagemanget för elevråd som 

genomsyrar hela skolan, både bland lärare såsom elever. Storklassskolan har ett generellt 
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förhållande där klassråd som verkar hållas när det anses aktuellt, oftast i samband med 

elevråd. Detta gör att klassråd på denna skolan inte är särskilt frekventa och med avsaknad av 

ett särskilt engagemang. En diskussion av de två första skolornas förhållande gör det därför 

möjligt att presentera ett sådant koncept, där Storklasskolan agerar som exemplet där båda 

dessa förhållanden saknas. 

  

Det som är främst framstående gällande Lågstadieskola är att eleverna är nöjda med antalet 

klassråd och de är mer självständiga från läraren under dess pågående. Två aspekter som kan 

kopplas till elevinflytande och demokratiutövning, på ett sådant sätt att eleverna får enligt 

dem själva tillräckliga möjligheter att yttra sina tankar och försök till att påverka skolan. 

Klassråd varje vecka verkar därför vara eftersträvansvärt. Vad som dock talar emot detta är att 

eleverna inte verkar vara medvetna om vad som sker på klassråden, då de på Lågstadieskolan 

i stor utsträckning inte kommer ihåg vad som diskuterades veckan innan. Att ha ett stående 

klassråd varje vecka är därför inte tillräckligt, eftersom att det är svårt att vara engagerad i 

något som man inte är medveten om eller för den delen skulle kunna kräva uppföljning av. 

Elevrådsslolans förhållande till klassråd verkar i den bemärkelsen vara mer att föredra. 

Eleverna visar på ett större engagemang för klassråd och förståelse för deras möjlighet att 

påverka skolan genom att de lyfter en rad olika diskussionsämnen som potentiella 

dagordningspunkter till kommande klassråd. De kan även genom elevkommentarer påpeka 

konkreta exempel där de har påverkat skolan i någon bemärkelse, ”Jag sa en idé till min 

lärare om att vi hittar kläder eller inneskor så kan vi lägga dom i en stor korg/låda och nu 

har vi det i hela skola”. Eleverna på Elevrådsskolan känner i betydligt högre grad att de 

hänger med i klassråden samt vågar fråga ifall de inte gör det och att de upplever sig kunna 

påverka. Dessa elever är däremot missnöjda med antalet klassråd och de är inte lika 

självständiga från lärarens ledarskap. 

 

Det finns ingen antydan till att Storklassskolan skulle ha praktiskt mindre lyckade klassråd. 

Empirin tyder dock på att en kombination mellan Lågstadieskolan och Elevrådsskolan 

förhållningssätt gentemot klassråd ger ett koncept för en arbetsmetod som ökar formella 

arenors möjlighet till elevinflytande och elevers exponering av demokratiska processer. 

Konceptet skulle bestå av stående klassråd en gång i veckan med ett uttalat fokus som bör 

genomsyra hela skolan genom att involvera elever och pedagoger kring en gemensam 

förståelse för betydelsen av klassråd som tar sig uttryck i praktiken. Konceptet eller 

förhållningssättet stärks av empirin som visar på att ett uttalat fokus och frekventa klassråd en 
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gång i veckan ökar elevernas upplevelse av inflytande, förnöjsamhet gällande tillfällena att 

påverka och självständighet från den vuxna pedagogen. 

 

Genom ett sådant eller liknande koncept ges argumentation för att klassråd är ett lämpligt 

formellt forum för uppfyllandet av skolans demokratiuppdrag och elevinflytande. Konceptet 

framhåller elevernas tro på veckovisa klassråd och pedagogernas engagemang som i sin tur 

bör producera en klassrådsmiljö som är effektiv och inkluderande, vilket överensstämmer 

med tolkningen av elevernas upplevelser av goda klassråd.  

 

Elevdemokrati och inflytande är en utmaning för skolan men inte en oövervinnerlig sådan. 

Genom klassrådet kan eleverna tillförskaffa sig en gemensam referensram för demokratins 

grund och viktigast av allt träna sig i att delta i demokratiska processer och utöva sitt 

elevinflytande. 
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Bilagor:  
 
Bilaga 1 Enkäten:  

Klassråd  
Enkäten är anonym. Vilket betyder att ingen kommer veta vad just 

du svarade eller vilken skola du går på. 

 

Hur gammal är du? _____ år 

 

Jag är: Flicka            Pojke            Hen    

 

1. Vad tycker du om att ha 

klassråd?  

 1 = Inte alls viktigt                             5= mycket viktigt 
         
          1            2            3              4              5                                                                                                                                                                                                                      

Varför:  

 

 

2. Vad tror du att din lärare tycker 

om att ha klassråd?  

 

 1 = Inte alls viktigt                             5= mycket viktigt 
         
          1            2            3              4              5                                                                                                                                                                                                                      

Varför: 

 

 

3. Borde ni ha klassråd oftare eller 

mer sällan? 

 

     Det är alldeles för många klassråd 
     Lite för många 
     Det är lagom 
     Lite fler behövs 
     Många fler behövs 
     Jag vet inte 

Varför: 
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4. Hur tycker du stämningen brukar vara på era klassråd när det gäller…      

 

Eleverna lyssnar på varandra   1 = Mycket dålig                        5= Mycket bra                    
         
          1            2            3              4              5                       
                                                                                                                                                                                                

Eleverna respekterar varandras 

åsikter  

 

 1 = Mycket dålig                        5= Mycket bra                    
         
          1            2            3              4              5                        
                                                                                                                                                                                               

Läraren lyssnar på eleverna  

 

 1 = Mycket dålig                        5= Mycket bra                    
         
          1            2            3              4              5                      
                                                                                                                                                                                                 

Läraren respekterar elevernas 

åsikter 

 

 1 = Mycket dålig                        5= Mycket bra                    
         
          1            2            3              4              5                     
                                                                                                                                                                                                  

 

 

5. Vad pratade ni om på det 

senaste klassrådet? 

 

     Skolmaten           

     Lektionerna  

     Inköp av saker                              

     Rasten                      

    Jag vet inte 

Annat: 

 

 

6. Vad skulle du vilja prata om på 

nästa klassråd? 

 

 

 

     Skolmaten           

     Lektionerna  

     Inköp av saker                              

     Rasten                      

    Jag vet inte 

Annat: 
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7. När får du reda på att det ska 

vara ett klassråd?  

 

     Vi har en bestämd dag för klassråd 

    Samma lektion                    

     Samma dag                  

     Dagen innan                                             

     Flera dagar innan                  

     Jag vet inte 

 

8. Har ni något sätt att ta upp 

punkter till klassrådet innan det 

börjar? 

     Ja, vi har en brevlåda/burk att lägga lappar i  

     Ja, vi kan säga till läraren innan  

     Nej, vi har inget sätt att lämna in frågor                      

     Jag vet inte 

Annat sätt 

 

 

9. Hur tar ni beslut på 

klassrådet? 

 

    Vi röstar genom att räcka upp handen 

    Vi röstar genom att skriva på lappar                          

    Några få elever bestämmer 

    Läraren bestämmer          

    Jag vet inte 

Annat sätt: 

 

 

10. Brukar du hänga med på 

vad ni pratar om på klassrådet? 

 1 = Oftast inte                         5= Alltid 
         
          1            2            3              4              5                                                                                                                                                                                                                      

Varför: 

 

 

11. Brukar du fråga ifall det är 

något du inte förstår på ett 

klassråd? 

 1 = Frågar aldrig                                     5= Frågar alltid  
         
          1            2            3              4              5                                                                                                                                                                                                                      

 

 

12. Känner du att klassrådet gör 

att du kan påverka lektionerna? 

 1 = Inte alls                                         5= Väldigt mycket 
         
          1            2            3              4              5                                                                                                                                                                                                                     

Hur då? 
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13. Nu vill vi veta: 

Vad du tycker är viktigt för att klassråd ska vara bra? 

Klassrådet går snabbt:  1 = Inte alls viktigt                5= Mycket viktigt  
         
          1            2            3              4              5                    
                                                                                                                                                                                             

Läraren lyssnar på vad vi elever 

säger: 

 

 1 = Inte alls viktigt                5= Mycket viktigt  
         
          1            2            3              4              5                    
                                                                                                                                                                                             

Vi pratar om viktiga saker:  

 

 1 = Inte alls viktigt                5= Mycket viktigt  
         
          1            2            3              4              5                    
                                                                                                                                                                                             

Läraren bestämmer vad vi ska 

prata om:  

 

 1 = Inte alls viktigt                5= Mycket viktigt 
         
          1            2            3              4              5                                                                                                                               

Alla som vill får prata under 

klassrådet: 

 1 = Inte alls viktigt                5= Mycket viktigt 
         
          1            2            3              4              5                   
                                                                                                                                                                                                  

Jag vet vad jag behöver för att 

kunna ta ett beslut: 

 

 1 = Inte alls viktigt                5= Mycket viktigt 
         
          1            2            3              4              5                         
                                                                                                                                                                                              

Det finns en tydlig dagordning:  

 

 1 = Inte alls viktigt                5= Mycket viktigt 
         
          1            2            3              4              5                       
                                                                                                                                                                                                

 

 

14. Är det något annat med klassråd som du tänkt på och vill berätta?  

 

 

 

 

Tack för att du hjälpt oss att svara! 😊 
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Bilaga 2 Brevet till föräldrarna:  

Hej! 

 

Vi är två studenter på Örebros Universitet som läser grundlärarprogrammet F-3. Vi vill 

genomföra en enkätstudie om klassråd i ditt/ert barns klass som kommer vara till underlag för 

vårt självständiga arbete.  

Det vi är intresserade av att undersöka är elevernas syn på klassråd. 

Ditt/ert barn kommer att få besvara en enkel enkät som berör temat för studien. 

Enkäten kommer att genomföras på skolan och vi kommer att vara på plats för att introducera 

enkäten för eleverna och besvara deras eventuella frågor.  

Studien och enkäterna kommer att anonymiseras, vilket innebär att det inte kommer att 

kunna gå att identifiera ditt/ert barn, dennes lärare eller den skola som ditt/ert barn går på.  

 

Vill du/ni veta mer om studien eller har några frågor kring kan du/ni höra av dig/er på:  

Telefon: 

0730815745 (Simon)  

0768291110 (Adina)  

 

Mail:  

karlsson_skold@hotmail.com (Simon)  

adinagerdvall@telia.com (Adina) 

 

Ifall du/ni INTE vill att ditt/ert barn ska ingå i studien. Vänligen kontakta någon av oss.  

 

Med Vänliga Hälsningar! 

Simon Sköld Karlsson och Adina Gerdvall. 

 

 

 

 

mailto:karlsson_skold@hotmail.com
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Bilaga 3 Brevet till klassläraren:  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Örebro universitet som läser grundlärarprogrammet F-3. Vi håller just 

nu på med att skriva vårt självständiga arbete, där vi är intresserade av klassråd.  

 

Vår studie intresserar sig för elevernas uppfattning av klassrådet. Bl.a. hur viktigt de tycker 

det är med klassråd. 

 

Underlaget för denna studie är en pappersenkät som vi med er tillåtelse skulle vilja komma 

och presentera för eleverna. Enkäten bör inte ta mer än 15 minuter att besvara och vänder sig 

till elever i årskurs 3.  

 

Det bifogade dokumentet är information till vårdnadshavarna där de blir informerade om 

studien. Vårdnadshavare som vill veta mer eller som inte vill att deras barn ska delta kan 

kontakta oss. 

 

För studien skulle det även vara intressant att få svar på en del bakgrundsfrågor av dig som 

lärare:  

1. Hur många elever har du i din klass? 

2. Hur ser fördelningen ut mellan flickor och pojkar? 

3. Hur många pedagoger arbetar regelbundet i din klass inklusive dig? 

4. Hur ofta har ni klassråd på ett ungefär?  

 

Studien kommer givetvis anonymiseras på ett sådant sätt att du som lärare, dina elever och 

den skolan du arbetar på inte kommer att kunna identifieras.  

 

Med Vänliga Hälsningar! 

Simon Sköld Karlsson och Adina Gerdvall.  
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Bilaga 4 Informationen till eleverna:  

Hej! 

Vi heter Simon och Adina. 

Vi kommer från universitet och håller nu på göra en studie om hur elever upplever klassråd 

och vad de tycker om de klassråd som de har. Det här tycker vi är viktigt för vi vill veta hur 

det kan gå att göra klassråd bättre och förstå varför man ska ha klassråd. Utifrån vad ni 

tycker! 

Klassråd är ju när ni i klassen har en ordförande och en dagordning som är punkter eller 

frågor som ni ska prata om och kanske fatta ett beslut om. Det kan ju till exempel vara ifall ni 

ska köpa in nya saker till skolgården.  

Så när ni gör den här enkäten så är det viktigt att ni tänker på hur just du tycker och tänker 

kring varje fråga. För det är just din åsikt som vi är intresserade av.  

Enkäten är anonym vilket betyder att vi, eran lärare eller någon annan som läser studien 

kommer inte kunna veta vad just du har svarat på frågorna.   

I enkäten kommer det finnas en del frågor där svaren är i form av en skala från 1 till 5. 

Femman betyder alltid ”det bättre alternativet” eller det är bra. Ettan är alltid det sämre 

alternativet. Alltså att man inte håller med frågan alls. Men det kommer stå i frågan. Det 

kommer också finnas ställen där man kan skriva. Då får man göra förklara varför man 

kryssade i det som man gjorde. Eller så struntar man i det.  

 

Det finns också ord som kanske kan vara svåra och det är dagordning, beslut och åsikt. 

Dagordning är den lista mede punkter som ni går utifrån. Tex. Nu väljer vi ordförande, nu 

pratar vi om bänkarna i klassrummet och sist pratar vi om övriga frågor. Beslut är det ni 

bestämmer om de punkter från dagordningen och åsikt är ju de egna idéer och tankar som ni 

har och pratar om, vid de olika punkterna.  

Vi kommer att vara här och gå runt så ifall man under något gällande frågorna så är det bara 

att räcka upp handen så kommer vi och förklarar så gott vi kan.  

 

Så tack på förhand för att ni svarar på enkäten! 
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Bilaga 5 diagrammen:  

 

Diagram 1 

 

 

Diagram 2 
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Diagram 3 
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Diagram 4 

 

Diagram 5 

 

Diagram 6 
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Diagram 7 

 

 

Diagram 8 
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Diagram 9 

 

 


