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Sammanfattning  

 

Vi har undersökt lärares syn på delaktighet. Undersökningen har gjorts genom samtalsintervjuer 

med lärare där vi under lugna former och utan tidspress låtit informanterna formulera sin syn på 

delaktighet. De sa att delaktighet alltid är positivt, men de hade vissa problem med att förklara vad 

begreppet egentligen handlade om.  

Delaktighet genom att tillhöra en grupp sågs som en grund, samtidigt som lärarna såg det som sin 

uppgift att få eleverna att känna sig delaktiga. Informanterna gav sedan exempel på situationer i 

deras undervisning där de ansåg att eleverna var delaktiga. Inflytande var ett begrepp som flera av 

lärarna använde i sammanhanget, och talade om att eleverna skulle kunna ha inflytande över sin 

undervisningssituation genom att få välja mellan olika arbetssätt och olika material. I samband med 

att de pratade om sina sätt att delaktiggöra eleverna genom inflytande kom de att prata om 

reflektion som ett sätt för eleverna att bli delaktiga. Lärarna pratade även om de mer formella 

situationerna där eleverna kunde vara delaktiga, elevråd var en sådan formell situation. 

Avslutningsvis diskuterar vi de frågor som intervjustudien väckt och relaterar dessa till vår 

teoretiska bakgrund. 
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Inledning 
 

Om man slår upp ordet delaktig i Bonniers Svenska Ordbok står det som förklaring: 

 

 Delaktig som har del i; inblandad, medskyldig  - t delaktighet  - en (2002, s 102). 

 

Vi som har skrivit denna uppsats har under våra pedagogikstudier stött på delaktighetsbegreppet i 

flera olika sammanhang, men inte alltid med samma innebörd. Ibland innebär delaktighet att få vara 

med, och inte nödvändigtvis så mycket mer, och ibland har delaktighetsbegreppet använts i 

sammanhang där det har inneburit att någon påverkar skeenden eller individer. De författare, som vi 

har stött på under vår utbildning, som behandlar delaktighet är framför allt Olga Dysthe (1996) och 

Thomas Englund (2007). Dessa två författare har gjort oss uppmärksamma på att delaktighet är ett 

begrepp väl värt att fördjupa sig i, eftersom delaktighet enligt dem är en förutsättning för 

meningsfullt lärande utifrån ett elevperspektiv. Dysthe (1996) och Englunds (2007) arbeten 

fokuserar på kommunikation, och det faktum att hur man som pedagog väljer att kommunicera med 

eleven har stor inverkan på elevens känsla av och möjlighet till delaktighet.  

En annan anledning till att vi finner begreppet delaktighet intressant och givande att studera är det 

faktum att begreppet delaktighet återfinns i Lpo 94. Där står det både som ett egenvärde för eleven 

genom att delaktighet i det gemensamma ger eleven en trygg identitet, och som en del av 

demokratiuppdraget: 

 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman 
och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Lpo 94, s 5). 
 
 

En tredje anledning till att delaktighetsbegreppet är relevant att studera kan hämtas ur 

skolinspektionens Vi vässar pennan (2009) där de konstaterar att ett av skolans kärnområden är 

delaktighet, och att det i nuläget inte finns en klar praxis för vad detta begrepp innebär eller ska 

resultera i. I denna ovan nämnda skolutredning insinueras att elevers möjlighet till inflytande brister 

i och med att skolan saknar riktlinjer för vad delaktighet ska innebära för eleven. 

Vad innebär delaktighet egentligen? Går det att definiera delaktighet i sig självt, eller är ordet 

kontextuellt i så mening att ordet i sig inte betyder något eller inte fyller någon funktion utanför 

varje specifikt sammanhang? 
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Tidigare studier som behandlar delaktighet 

 

Vi kommer här att redogöra för de olika begrepp vi stött på som handlar om delaktighet. 

Redogörelsen avslutas med ett avsnitt där vi låter en del kritik, mot olika aspekter på delaktighet 

eller redskap för att åstadkomma delaktighet, komma fram. 

 

Delaktighet och demokrati 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund, så står det att läsa i LPO 94. I begreppet 

demokrati ingår, enligt Helene Elvstrand (2009), delaktighet tillsammans med jämlikhet, solidaritet 

och frihet. I Elvstrands (2009) avhandling Delaktighet i skolans vardagsarbete har hon genomfört 

intervjuer, informella samtal och gjort observationer angående elevernas delaktighet på två 

avdelningar i en mellanstadieskola. Elvstrand använder sig av, och diskuterar kring en 

demokratiutredning, SOU:2000:1, som behandlar två teorier gällande skolans demokratiuppdrag; 

deliberativ demokrati och deltagande demokrati. Deliberativ demokrati fokuserar på hur åsikter 

bildas, i motsats till deltagande demokrati som framförallt handlar om att omvandla åsikter till 

beslut. Grundidéen med deliberativ demokrati är att samtalet ska ena parterna, och skapa en 

gemensam förståelsekonsensus vars utsaga gagnar alla berörda. Det bästa i alla argument vävs 

samman till en helhet som alla kan vara överens om. Optimalt sett innebär detta att en omröstning 

inte ens ska behöva genomföras eftersom det som från början var flera förslag eller argument till 

slut har blivit ett (Elvstrand 2009). I uppslagsverket Lärda ord för alla (2006) beskrivs deliberativ 

demokrati på följande sätt: 

 

Rådgörande samtal mellan jämbördiga medborgare i syfte att nå fram till en lösning ”för allas bästa” 

(2006, s 57). 

 

Elvstrand (2009) menar att deliberativa samtal är en viktig metod för att arbeta med värdefrågor i 

skolan och att de kan öka barn och ungas demokratiska kompetens. 

Vad är då deliberativa samtal? Enligt Tomas Englund (2007) handlar deliberativa samtal om en 

kommunikation baserad på respekt genom att låta alla komma till tals och genom att ge alla en 

chans att argumentera för sin sak. Därigenom lyfts olika synsätt fram och skapar en större förståelse 

för den aktuella problematiken. En viktig punkt i dessa samtal är att undvika att värdera då dessa 
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värderingar bromsar upp samtalet och kan hämma diskussionsdeltagandet (Englund 2007). 

Elvstrand (2009) sammanfattar deliberativa samtal som: 

  

 Det är samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme. 
 Det innebär tolerans och respekt för den konkrete andre, exempelvis att lyssna på den andres argument.  
 Det finns ett inslag av kollektiv viljebildning, vilket innebär en vilja att komma överens eller att i alla fall        
komma överens temporärt. 
 Auktoriteter och traditionella uppfattningar kan ifrågasättas.  
 Utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem respektive att belysa olika   
problem utifrån skilda synvinklar utan närvaro av läraren (citerat i Elvstrand 2009, s 17). 
 

Utifrån ett delaktighetsperspektiv innebär deliberativ demokrati att allas åsikter väger lika tungt, 

och att det är den gemensamma slutprodukten av samtalet som är av värde. Det betyder att alla 

inblandade är viktiga för att nå fram till den gemensamma lösningen och alla är delaktiga i 

överenskommelsen.  

Deltagande demokrati innebär att faktiskt gå till handling och till exempel genomföra en 

omröstning. Delaktigheten är här av en mer formell karaktär. Ett deliberativt samtal kan med fördel 

ligga till grund för det demokratiska deltagandet om det inte går att komma överens i det 

deliberativa samtalet (Elvstrand 2009).  

Deltagande demokrati innebär att alla inblandade har en lika stor möjlighet att påverka t.ex en 

omröstning genom att rösta. Känslan av delaktighet kan dock vara mindre här, i synnerhet om 

omröstningsresultatet inte överensstämmer med den egna åsikten. 

 

Olika innebörder av Delaktighet 
 

Som vi tidigare har varit inne på är delaktighet ett komplext begrepp, och delaktighet får olika 

innebörder beroende på när, var och hur det används.  

  

Social delaktighet 
 

Delaktighet får olika innebörd beroende på vad det syftar till eller springer ur. Elvstrand (2009) 

urskiljer i sin avhandling två huvudsakliga perspektiv: delaktighet som generellt deltagande och 

delaktighet i beslutsfattande situationer. Elvstrand (2009) ser generellt deltagande framför allt ur en 

social aspekt, ett deltagande i största allmänhet. Ett exempel kan vara att en elev som i en 

innebandyturnering sitter på avbytarbänken och inte är med och spelar, ändå är delaktig som 

medlem i laget. Elvstrand (2009) hävdar att delaktighet alltid innehåller en upplevelsedimension 
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som i exemplet ovan, och är ofta kopplat till handling. Men en elev kan uppleva delaktighet i ett 

sammanhang utan att vara engagerad eller aktiv. Delaktighet i den meningen är subjektiv. Även om 

denna form av delaktighet kan tyckas obetydlig, så hävdar Elvstrand (2009) att generell delaktighet 

är av stor betydelse för eleven, då det gäller det sociala samspelet, och att detta samspel är en 

förutsättning för att kunna vara delaktig i till exempel en demokratisk process.  

 

Relationell delaktighet 

 

Att känna sig delaktig i en grupp stärker individen att våga sticka ut och pröva nya idéer. 

Elvstrand (2009) menar att inbördes relationer spelar stor roll för delaktighet utifrån ett relationellt 

perspektiv. Maktstrukturen i ett klassrum påverkar vem som tillåts att göra vad. I en klass där alla 

har förtroende för och litar på varandra finns det större utrymme för delaktighet än i klasser där det 

råder maktkamper, eftersom dessa leder till osäkerhet och i vissa fall förtryck. Eleverna i Elvstrands 

studie fick ofta vara med och rösta i olika frågor. I denna process ingick ett förarbete som innebar 

att de mer företagsamma eleverna försökte förankra sina idéer hos sina kompisar och vinna deras 

röst innan själva omröstningen (här kan förarbetet ses som en deliberativ demokrati). De elever som 

nämns som företagsamma elever var elever som gått i klassen länge och hade sina klasskompisars 

stöd. Sådana relationer eller maktpositioner tar tid att bygga upp och är därför känsliga för 

förändringar i gruppsammansättningen såsom stor omsättning av lärare och elever (Dysthe 1996, 

Elvstrand 2009). Delaktighet utifrån ett relationellt perspektiv har stor betydelse för den enskilda 

eleven, och på vilket sätt denne tillåter sig själv och andra att deltaga. 

 

Subjektivt och objektivt intresse 

 

Elevernas intresse är något som i hög grad påverkar deras möjligheter till delaktighet.  

Kent Larssons avhandling Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet– överväganden kring en 

deliberativ didaktik (2007), handlar om lärande genom en deliberativ dialog, och hur 

klassrumsklimat och elevers delaktighet påverkar lärandet. Avhandlingens empiriska material består 

av intervjuer med lärare och elever på olika gymnasieskolor. Larsson (2007)  tar upp begreppen 

subjektivt och objektivt intresse och beskriver dem såhär: subjektivt intresse ger uttryck för vad 

eleven vill, och objektivt intresse handlar om det allmänna bästa för eleven, till exempel innehållet i 

skolans styrdokument. Om eleven är genuint intresserad av ett ämne är sannolikheten större att hon 
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kommer att försöka vara aktivt delaktig, än om hon inte bryr sig och gör saker bara för att läraren 

säger åt henne att göra det (Larsson 2007). 

Larsson (2007) konstaterar att det ibland är svårt att involvera eleverna i planeringen, även om 

möjligheter ges, beroende på deras ointresse för ämnet. Det kan också handla om ointresse för 

skolan i allmänhet. Det subjektiva intresset är känsligt för yttre omständigheter, såsom grupptryck 

(Larsson 2007), samtidigt som det är viktigt i den formativa planeringsprocessen. Det är mycket 

lättare att nå fram till en elev om hon är intresserad av ämnet och faktiskt vill lära sig. För att 

eleverna ska kunna uttrycka sina intressen måste de först upptäcka dem, och det görs, enligt Larsson 

(2007), genom att undervisningen är en så fri formeringsprocess som möjligt. Undervisningen bör 

kännetecknas av möten, dialog, mångfald, långsiktighet och ovan nämnda subjektiva intresse. 

Läraren blir i dessa sammanhang en person som ska värna om dessa aspekter (Larsson 2007). 

  

Delaktighet i samtal  

 

Vi nämner, i inledningen, att kommunikation kan vara en nyckel till att elever blir och känner sig 

delaktiga i sin skolsituation. Olga Dysthes (1996) forskning om hur verbal och skriftlig 

kommunikation i skolan kan stärka eleverna och göra att de känner sig mer delaktiga får därför en 

naturlig plats i uppsatsen. Dysthe menar i Det flerstämmiga klassrummet (1996) att klassrumssamtal 

bör handla om dialoger snarare än monologer om syftet med kommunikationen är att befästa och 

förmedla kunskap. Englunds (2007) deliberativa samtal är ett sätt, medan det Dysthe (1996) kallar 

dialogiska samtal är ett annat. Dessa samtal kan ske genom skriven kommunikation i form av 

loggböcker eller ämnesböcker. Loggböcker och ämnesböcker handlar, likt Englunds deliberativa 

samtal, om att undvika värderingar, men här är det framför allt läraren som inte ska ge uttryck för 

värderingar. I loggboksskrivande får eleven skriva ned sina tankar om till exempel vad som gjorts 

under veckan, hur man har närmat sig olika uppgifter, vad som varit roligt och vad eleven tycker att 

hon har lärt sig. Ämnesboken fungerar på samma sätt som loggboken, men med den skillnaden att 

ämnesboken bara syftar till att behandla ett specifikt ämne som svenska, matematik eller historia. 

Läraren läser sedan igenom det eleven har skrivit och kommenterar utan att värdera genom att rätta 

stavfel eller påpeka att eleven uppfattade en uppgift på felaktigt sätt, och genom detta system av 

förtrogna korrespondensutväxlingar uppstår ett dialogiskt samtal (Dysthe 1996). Eleven kan genom 

denna metod bli delaktig i sin egen läroprocess och bygga upp ett reflekterande tänkande eftersom 

loggboken blir en extern dialog med läraren, och denna dialog ger eleven möjlighet att påverka 



10 

kommande lektioner och att bli sedd som individ (Dysthe 1996). 

  

Delaktighet som direkt och indirekt inflytande  

 

Inflytande är ett ord som vi upplever att del människor inom skolan ser som en naturlig del av att 

vara delaktig. Vi tycker därför att det är relevant för vår uppsats att belysa begreppet inflytande och 

visa att det kan ha olika innebörder. Olga Dysthe (1996) anser att delaktighet innebär att eleverna 

får möjlighet att påverka undervisningen, och får därmed inflytande över sin skolsituation. 

Sundgren (1996) menar att delaktighet inom skolans värld framför allt handlar om 

voteringssituationer, vilket är ett formellt inflytande. Elvstrand (2009) liksom Brusling och 

Strömqvist (2007) beskriver formellt inflytande framför allt som omröstning eller valmöjligheter 

inom ett begränsat område.  

Deltagande demokrati är ett slags direkt inflytande. Direkt inflytande kan även ta sin grund i 

autentiska frågor, se nedan, men är då beroende av att läraren följer upp svaret på den autentiska 

frågan med något som Dysthe (1996) kallar för positiv bedömning.  

Indirekt inflytande, kan vara lärarstyrda frågor som varken stimulerar elevens lärande eller 

inflytande, utan snarare fungerar som ett instrument där läraren stämmer av att eleven kan rätt svar. 

Anledningen till att vi skiljer på indirekt och direkt inflytande när det gäller frågor och frågors 

utformning handlar om att frågor som har ett givet svar inte gör eleven delaktig på samma sätt, eller 

i samma grad som autentiska frågor. De raka, eller stängda frågorna (motsats till autentiska frågor) 

gör inte eleverna delaktiga i den mening att de genom sitt svar får något inflytande över hur läraren 

kommer att fortsätta undervisandet efter det att frågan är besvarad (Dysthe 1996). Autentiska frågor 

har en större potential att generera delaktighet för eleven då svaret kan följas upp på flera sätt än 

bara ett. En positiv aspekt med raka frågor enligt Larsson (2007) är att raka frågor med ett korrekt 

svar kan lyfta en elev om den svarar rätt. På detta sätt kan eleven bli mer delaktig i den fortsatta 

undervisningen genom att hon blir bekräftad och därigenom få ny lust att deltaga. 

Inte heller när det gäller autentiska frågor har eleven fullständigt inflytande eftersom hon inte själv 

kan bestämma hur svaren följs upp, utan är utlämnad åt lärarens sätt att följa upp svaren på (Dysthe 

1996). Elevens svar kan då ha både indirekt och direkt  inflytande på lärarens efterföljande 

resonemang. Dysthe (1996)  menar att frågans formulering har en direkt inverkan på om den 

tillfrågade kommer att känna sig delaktig eller inte. Frågor som kräver ett reproducerande svar av 

information som läraren har delgett eleven, gör inte eleven delaktig på samma sätt, som om eleven 
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får frågor som inte kan ha ett rätt eller fel svar. Om eleven får autentiska frågor av den senare 

karaktären kan hon ge sin egna personliga bild, utan att känna behov av att tillfredsställa läraren 

med det svar läraren förväntar sig. 

  

Att ställa autentiska frågor innebär att läraren är ute efter något annat än att kontrollera om eleven har lärt 
sig ett stoff som varit givet på förhand (Dysthe 1996, s 58). 
 

Eleven som delaktig och medskapande individ är målet med att ställa autentiska frågor. Reflektion 

och tolkning blir viktigare än kunskapskontroll i en sådan lärandesituation. Dysthe (1996) anser att 

autentiska frågor är centrala ingredienser i en dialogisk undervisning, eftersom de ger eleverna en 

chans till reflektion över det som de redan vet, och därigenom ges tillfälle till vidare intellektuell 

utveckling. Kunskap och delaktighet skapas inte av individer, utan genom dialogen mellan 

individer: 

 

Förståelsen är alltid beroende av att mottagaren aktivt går ”budskapet” till mötes genom en eller annan 
form av reaktion, och det är i detta möte eller samspel som mening och förståelse uppstår ( Dysthe 1996, 
s 66 ). 
 

Läraren kan i dessa fall fungera som en medlare med syfte att genom elevens reflektion befästa nya 

och gamla teorier och omvandla dem till ny kunskap för eleven. 

Uppföljning av autentiska frågor kan till exempel innebära att läraren följer upp och inkluderar 

elevers svar på frågor i den fortsatta undervisningen. 

 

En uppföljning av elevens svar ger för det första en signal om att elevens svar räckte till och var bra, och 
för det andra förs samtalet naturligt vidare på samma spår (Dysthe 1996, s 59). 
 

På så sätt, menar Dysthe (1996), känner sig eleven bekräftad och värdig att deltaga eftersom hennes 

ord togs på allvar. Detta uppföljningsarbete kallar Dysthe för positiv bedömning, vilket inte innebär 

någon värdering.     

 

Direkt delaktighet   

 

Demokratiskt deltagande i till exempel en omröstning kan ses som direkt delaktighet utifrån det 

synsättet att det som eleven röstar på faktiskt får en direkt inverkan på den pågående 

beslutsprocessen. Detta innebär för den skull inte att det som eleven röstade på blir det vinnande 
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alternativet. En annan sida av den direkta delaktigheten återfinns i rastsituationer där eleven har 

makten över sitt beslut att välja vilken aktivitet hon vill deltaga i, t.ex. spela fotboll, hoppa hage 

eller byta bokmärken (Elvstrand 2009). 

 

Reell delaktighet 

 

Larsson (2007) anser att reell delaktighet framför allt återfinns hos äldre elever och skulle kunna 

liknas vid delaktighet i beslutsfattande, men har en större variation av påverkansmöjligheter. Dessa 

möjligheter kan vara att i samråd med läraren bestämma vilken metod som ska användas vid 

genomförandet av en viss uppgift, schemaläggningar och utformandet av lektioner. Anledningen till 

att reell delaktighet främst återfinns hos äldre elever handlar om att det krävs en större mognad av 

eleven för att objektivt kunna se på sin utbildning som en helhet (Larsson 2007). 

Reell delaktighet innebär utifrån Larssons (2007) synsätt att eleven aktivt går situationen till mötes, 

och att läraren möter eleven med för eleven anpassad frihet och förväntningar. Delaktigheten 

handlar i detta fall om på vilket sätt de inblandade kommunicerar. Kan eleven argumentera för sin 

sak och vara objektiv i sitt synsätt innebär detta att hon är reellt delaktig genom att hon förstår 

helheten och därav inte bara ser till sitt eget bästa, utan också situationens. 

 

Delaktighet i beslutsfattande 

 

Att vara delaktig i beslutsfattande innebär enligt Elvstrand (2009) att eleven har en större grad av 

delaktighet än exempelvis generellt deltagande. Ett exempel på delaktighet i beslutsfattande är 

omröstningar av olika slag, deltagande demokrati, där eleven faktiskt påverkar genom att vara aktiv 

och rösta. Ett annat exempel på när eleven kan vara delaktig i beslutsfattande är när den får välja ett 

av lärarens angivna förslag; det kan handla om uppsatsämnen eller vilken bok en elev vill läsa och 

redovisa. Men denna form av delaktighet i beslutsfattande situationer kan lika gärna ses som 

indirekt delaktighet eftersom eleven fortfarande är utlämnad till att förhålla sig till det som läraren 

på förhand har valt ut i ämnes- eller litteraturhänseende (Sundgren 1996). 
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Delaktighet och ålder  

 

Innebär det någon skillnad vilken ålder eleverna har ur ett delaktighetsperspektiv? De tidigare 

studier vi tagit del av indikerar att det skulle kunna vara så. De studier som ligger till grund för vår 

teoretiska bakgrund är gjorda på elever i olika åldrar och det blir tydligt när man jämför Elvstrand 

(2009) som studerat yngre barn med Dysthe (1996) och Larsson (2007) som i sina avhandlingar har 

studerat äldre elever. De äldre eleverna har större möjligheter till reell delaktighet och inflytande än 

de yngre barnen. De äldre eleverna ges möjligheten till att påverka planeringen i större utsträckning 

än de yngre barnen som mer får träna på formellt inflytande. Detta förklarar Larsson (2007) med att 

äldre elever har en större objektiv förståelse gällande sin egen undervisning; de kan i större 

utsträckning förstå vitsen med att studera ämnen som de finner ointressanta då de kan ta till sig 

helhetsbilden av studierna och genom denna objektiva förståelse se att de i det långa loppet måste 

ha en viss kunskap för att sedan kunna gå vidare och studera det de vill i framtiden. 

Elvstrand (2009) redovisar en modell, delaktighetsstegen, för hur elevers delaktighetsgrad kan 

synliggöras, och relateras till elevens mognad och ålder: 

Punkt 1, manipulation, är den lägsta formen av delaktighet, och handlar framför allt om att barnet 

eller eleven uttalar eller visar en åsikt eller ett budskap utan att egentligen förstå innebörden av 

utsagan.  

Punkt 2, dekoration, handlar främst om att få barnet/eleven att, likt nr. 1, utan förståelse spinna 

vidare på något som barnet/eleven intellektuellt sett inte är mogen att förstå.  

Punkt 3, symbolvärde, förklaras som situationer där målet var att göra barnet delaktigt, men där 

resultatet inte blev det önskade, och ses som ett symboliskt värde för pedagogen då hon i alla fall 

har försökt. Dessa första punkter handlar enligt Elvstrand(2009) framför allt om att konstatera att 

barnet inte är delaktigt, mer än möjligen generellt.  

Punkt 4, visar att barnet har blivit informerat, vilket är det första steget för att göra någon delaktig.  

Punkt 5, rådfrågade och informerade, liknar nr. 4, men med den skillnaden att barnet också har 

blivit rådfrågat, och för första gången eftersöks här barnets perspektiv.  

Punkt 6, handlar t.ex. om att en fråga initieras av vuxna, men beslutet tas av både den vuxna och 

barnet.  

Punkt 7, börjar likna reell delaktighet. Här tar barnet kommandot för vilken fråga som ska 

behandlas och vilket beslut som ska tas (men denna punkt ses inte som delaktighet eftersom det 

snarare är en monologisk process).  
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Punkt 8, är den mest delaktiga nivån, här tar barnet initiativet, men beslutet tas genom ömsesidigt 

övervägande tillsammans med vuxna.  

(Ur Elvstrand 2009 s.18)  

 

 

 

Möjligheter och hinder för delaktighet 

 

Vi kan konstatera, efter att ha tagit del av tidigare forskning, att delaktighet är ett vitt och på 

många sätt komplicerat begrepp. Enligt den forskning som ligger till grund för vår teoretiska 

bakgrund, tidigare studier som behandlar delaktighet, finns det olika uppfattningar om 

delaktighet, och vad delaktighet innebär.  

Sundgren (1996) lyfter fram vikten av vuxenvärldens bemötande: 
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För att eleven ska kunna utnyttja möjligheterna till inflytande måste de få känna att deras språk och 
åsikter duger. Ett öppet och accepterande bemötande från vuxna gör att eleven vågar säga sin mening 
och komma med synpunkter och idéer (Sundgren 1996, s18). 
 

Eva Hultin (2007) ser Dysthes dialogiska samtal och Englunds deliberativa samtal som de två 

dominerande teorierna i fråga om skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. De didaktiska 

konsekvenserna av dessa samtalsformer, betonar elevernas deltagande och ger dem möjligheter 

att vara kritiska i sin granskning av det som lärarna bidrar med, och även läromedlen kommer 

med stor sannolikhet utsättas för elevernas kritiska granskning (Larsson 2007). Elvstrand 

(2009) konstaterar att eleverna har störst möjlighet till inflytande i sammanhang som inte har så 

tydliga ramar, till exempel raster eller friluftsaktiviteter. Möjligheten är stor att de faktiskt får 

som de vill tack vare utbudet av lekar och aktiviteter.  I undervisningssituationer är 

möjligheterna till inflytande mer begränsade. Eleverna själva hänvisar, när de tillfrågades i 

studien (Elvstrand 2009), till de mer formella delarna av inflytande, som då handlar om 

förslagslådan och olika omröstningar. Dessa åsikter återfinns även i Dysthe (1996) och Brusling 

och Strömqvists (2007) studier där det framgår att lärare och elever anser att delaktighet för 

elever kan innebära möjligheten att själv få bestämma inriktning i t.ex. ett temaarbete. 

Delaktighet kan också ses som att få vara med och rösta om något eller ge förslag till t.ex. en 

kommande matsedel, och detta formella deltagande är enligt Dysthe (1996), Elvstrand (2009) 

och Brusling & Strömqvists (2007) den form som lärare oftast åskådliggör och kallar 

delaktighet.  

Ett konkret exempel på att praktiskt göra eleverna delaktiga i undervisningen är Dysthes (1996) 

loggboksskrivande, eller Brusling och Strömqvists (2007) begrepp kompetensjournal. I dessa får 

eleverna fritt reflektera över självvalda ämnen, och utan att värdera det skrivna svarar läraren på 

elevens skrifter, och kan genom denna autentiska kommunikation anpassa kommande lektioner så 

att de fyller i elevens eventuella kunskapsluckor, eller återknyta till ämnen eller funderingar som 

eleven har tagit upp i sitt skrivande. En framträdande och genomgående filosofi hos Dysthe (1996) 

för att göra elever delaktiga i undervisningen är att använda sig av autentiska frågor, och minst lika 

viktigt, att följa upp dessa svar. Resultatet av autentiska frågor kan dock ses ur två perspektiv; dels 

att eleven genom det dialogiska samtalet med läraren känner att hon bidrar till undervisningens 

utveckling genom att de svar hon ger läraren följs upp genom positiv bedömning och inkluderas i 

den resterande undervisningen, dels att om läraren missar eller struntar i att följa upp elevens svar 

kan detta få en negativ effekt hos eleven då hon kan känna att hennes insats inte spelade någon roll 
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och att hon snarare borde ha försökt svara på ett sådant sätt att hon tillfredsställt läraren och 

därigenom få beröm för ett korrekt svar (Dysthe 1996). Ett annat problem med att göra elever 

delaktiga i undervisningen kan handla om elevens utvecklings- och mognadsgrad. Som vi tidigare 

nämnt anser Larsson (2007) att den objektiva mognadsgraden ses som direkt sammanknuten med 

elevens möjlighet till delaktighet. Formell delaktighet, som deltagande demokrati, är vanligt 

förekommande i de lägre åldrarna, men om man tar Elvstrands (2009) delaktighetsstege till hjälp 

blir det mer tydligt att de äldre eleverna har en större möjlighet till reell delaktighet. I de äldre 

åldrarna är det också mer vanligt förekommande med deliberativa samtal och deliberativ demokrati. 

Elvstrand (2009) har dock invändningar mot Englunds deliberativa samtal och ifrågasätter om det 

fungerar i praktiken med tanke på att eleverna är i underläge gentemot lärarna och deras faktiska 

maktposition. En annan invändning hon har är den att det deliberativa samtalet handlar om att alla 

ska bli överens, och det är ett alltför orealistiskt tankesätt.  

Elvstrand (2009) anser att det råder en maktobalans mellan lärare och elever. Detta innebär att man 

inte kan se på skolan som en demokratisk inrättning, utan snarare som en ”skoldemokrati” med 

innebörden att makten i skolvärlden är ojämnt fördelad mellan elever och lärare. Detta lyfter 

Larsson (2007) fram som ett problem när det gäller att göra elever delaktiga, då de normalt sett ses 

som underordnade vuxna och därmed har de inte samma möjlighet till inflytande som en ”vuxen” 

person. Sundgren (1996) anser att: 

  

Vi har av tradition en skola som i många avseenden inte är demokratisk. Undervisningen är ofta inte 

utformad ”i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar” (Sundgren 1996, s 8)… 

Barn och ungdomar har av tradition inte haft samma rätt till frihet och inflytande som vuxna (Sundgren 

1996, s 16). 

 

Problemet som Sundgren (1996) beskriver handlar till stor del om att skolans värld inte ser alla 

människor som jämlika. Han säger också att en av de mest centrala rättigheterna i en demokrati 

handlar om rätten till att tänka och yttra sig fritt. I och med detta blir det svårt att se skolans 

demokrati som en demokrati, och Sundgren (1996) ställer sig frågan vilken syn på demokrati skolan 

faktiskt förmedlar. Sundgren (1996) anser att demokrati är en förutsättning för delaktighet, och 

eftersom skolan inte är demokratisk blir delaktighetsbegreppet irrelevant. Han betonar också att 

skolans sätt att behandla demokrati utifrån ett elevperspektiv oftast handlar om formaliteter som 

klassrumsutformning eller hur undervisningen läggs upp, och inte om vad undervisningen handlar 

om.  Delaktighet genom inflytande är en demokratisk rättighet, och ett sätt att öka elevers 
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delaktighet handlar om att öka elevens möjlighet till att påverka skolans form och innehåll 

(Sundgren 1996). 

 

Syfte 

 

Utifrån kapitlet Tidigare studier som behandlar delaktighet, där det framgår att delaktighet är ett 

begrepp som kan tolkas på flera olika sätt, och att delaktighet får olika innebörder beroende på vem 

som använder sig av begreppet och hur de väljer att se på delaktighet, vill vi undersöka hur lärare 

ser på elevers delaktighet i skolundervisningen. Detta vill vi göra för att bilda oss en uppfattning om 

lämpliga förhållningssätt i vårt framtida pedagogiska arbete. Är det eftersträvansvärt att försöka 

göra elever delaktiga i undervisningen, och i så fall, hur kan vi som lärare göra våra elever delaktiga 

i vår undervisning? 

 

Frågeställning 

 

• Hur tolkar lärare begreppet delaktighet? 

• På vilket sätt spelar lärarens inställning roll för elevernas möjlighet till delaktighet?  

 

Metod  
 

Vi har valt att använda oss av intervjuer i samtalsform, det som Pål Repstad (2007) kallar för det 

goda samtalet. Han ställer upp vissa kriterier för hur detta samtal bör utformas. Samtalsplatsen  bör 

vara en lugn miljö där man får vara ostörd, och där informanten kan känna sig trygg. Han föreslår 

att man börjar med att småprata en stund för att bygga upp en positiv social relation. Det är bra att i 

förväg meddela informanterna om innehållet i intervjun. Repstad (2007) menar att det ger dem 

betänketid och att de därigenom kan välja att avstå från att delta. Vi ser även betänketiden som en 

chans att reflektera över frågeställningen, eller som i vårt fall, det övergripande ämnet delaktighet. 

Intervjuformen passar också ämnet eftersom delaktighet kan tolkas på så många olika sätt. 

 

Vi provintervjuade några bekanta, som är verksamma som lärare, och upptäckte att de behövde lite 

tid på sig att fundera innan de började besvara våra frågor. När de väl började dela med sig av sina 

tankar om delaktighet visade det sig att de hade mycket att säga och vi hade inte hunnit med att 
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anteckna deras svar ens om vi hade försökt. Detta stärkte oss i vår övertygelse att intervjuer i 

samtalsform var det som bäst lämpade sig för våra syften då vi därigenom på ett naturligt sätt kunde 

ställa följdfrågor eller be de intervjuade att utveckla en tankegång som verkade oklar. Vårt problem 

verkade vara hur vi skulle ta vara på de tankar och idéer som de intervjuade levererade som svar på 

våra frågor. Ett samtal kan störas av att man sitter och antecknar under tiden, det kan också bli så att 

intervjuaren sitter och funderar på nästa formulering och brister i uppmärksamhet gentemot den 

intervjuade Repstad (2007). Därför beslutade vi att vi skulle utnyttja det faktum att vi är två 

personer som kan vara närvarande under intervjuerna. Den ene av oss kan då vara engagerad i 

samtalet medan den andre har en mer tillbakadragen roll och ser till att samtalet har en viss struktur 

genom att skjuta in en fråga där det behövs om samtalet blir alltför vidlyftigt. Denna person kan 

också sköta dokumentationen utan att det behöver påverka samtalet mellan de båda andra aktörerna. 

Vi beslöt oss även för att använda oss av teknisk inspelningsutrustning som ett komplement till 

anteckningarna.  

Platsen för genomförandet kom att bestämmas av lärarnas möjlighet att ta sig den tid som krävdes. I 

de flesta fallen genomfördes intervjuerna på deras respektive arbetsplats medan en av lärarna valde 

att bli intervjuad i hemmet.  

De lärare som kom att bli aktuella för vår studie informerades om inriktningen på intervjun i 

samband med att vi bestämde tid och plats för densamma.  

Delaktighet var det begrepp som vi delgav lärarna, och hoppades att det skulle räcka som 

information. Lärarna ville dock ha ett förtydligande så vi la till att vi var intresserade av hur lärare 

ser på elevers delaktighet. Vi ville inte ytterligare vidga begreppet eftersom tanken var att ge dem 

tolkningsföreträde av begreppet delaktighet för att på så sätt få en bredare ingång till samtalen.  

 

Frågor 

 

Vi ville inte vara alltför styrande med våra frågor, något som vi kom fram till när vi provintervjuade 

våra bekanta. Av den anledningen började vi intervjuerna med ganska övergripande frågor av 

autentisk karaktär: Vad anser du om...? Hur skulle du vilja beskriva...? för att senare följa upp dem 

med mer preciserade frågor beroende på informanternas svar. Om intervjun handlade om elevens 

delaktighet ur ett socialt perspektiv, kunde vi ställa frågor för att utveckla det ämnet. Om intervjun 

däremot kom att handla om elevernas inflytande över undervisningssituationen, ställde vi frågor 

som gav informanten chans att ytterligare precisera sig.  
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Intervjuerna har transkriberats och sammanfattats för att tillsammans med vår teoretiska bakgrund 

besvara våra frågeställningar.   

 

Val av informanter 

 

När vi i början av detta arbete funderade på vilka vi skulle intervjua pratade vi om att leta efter 

populära lärare, väl fungerande lärare osv. Emellertid kom vi fram till att vi inte egentligen är så 

intresserade av lärarna personligen utan mer av deras syn delaktighet och hur det kan realiseras i 

skolans vardagsarbete. Vi har valt ut tre lärare som en av oss redan kände sedan tidigare, något som 

Repstad (2007) varnar för. Han nämner lojalitetsband och konkurrens som möjliga risker med att 

intervjua bekanta, men tillstår också att det finns fördelar. De kan ha lättare för att öppna upp sig för 

intervjuaren. Vi menar att informanternas engagemang i ämnet uppväger riskerna som Repstad 

(2007) nämner. Att intervjuerna känns personliga och utlämnande kan, enligt Repstad (2007), också 

vara ett problem, men då vi fokuserar på informanternas profession snarare än person och valde den 

av oss som inte kände informanterna som intervjuare, anser vi inte att det försämrade vårt resultat. 

Istället tror vi att de lade sig vinn om att svara så utförligt som möjligt på våra frågor för att hjälpa 

oss i vårt arbete. En av informanterna rekommenderade oss ytterligare en informant, vilken vi valde 

att ta med. Informanterna är alla verksamma i grundskolans år tre till sex, tre av dem på en skola på 

landsbygden och den fjärde i en större stad. De har alla varit verksamma i minst tio år och åldrarna 

varierar från trettiofyra till sextioett år. 

 

Sammanfattning av intervjuerna 
 

Vi har valt att ge våra lärare fingerade namn för att de ska kunna vara anonyma i uppsatsen. 

Namnen har vi med för att göra intervjusammanfattningarna mer levande än om vi skulle numrera 

dem. Namnen talar inte om vilket kön den intervjuade har utan de är slumpvis utvalda. 

 

Intervju med Torsten 
 

Torsten ser ordet delaktighet som något som alltid är positivt, och ju mer en elev är delaktig i skolan 

desto positivare tror han att eleven känner inför sin skolsituation.   

På frågan om hur Torsten ser på delaktighet svarar han att det handlar om att eleverna ska vara med 

och bestämma hur de deltar i undervisningen. Men han säger också att elever kan vara delaktiga 



20 

även om de inte är så aktiva och engagerade i en lektion, de är ju ändå där. Torsten säger vidare att 

delaktighet är ett så stort ord att det kan vara  svårt att förhålla sig till, han tycker att begreppet är 

”vitt och luddigt” om man börjar titta närmare på det. Han tycker att inflytande är ett lättare ord, ett 

bättre sätt att närma sig begreppet delaktighet, och genom den tolkningen tycker han att delaktighet 

genom inflytande handlar om elevers möjligheter till att påverka lektionsplaneringar där elevernas 

delaktighet består i att komma med förslag.  

Torsten säger att hans sätt att se på delaktighet har förändrats genom åren. I början, när han var 

nyutbildad, var han en idealist och strävade efter att eleverna skulle vara delaktiga i allt som berörde 

deras undervisning, men idag ser han det inte så längre, mycket på grund av den erfarenhet han har 

skaffat sig. Han fortsätter med att säga att han idag är mer styrande än han var som nyutexaminerad, 

han bjuder inte in sina elever till att påverka lika mycket längre eftersom han har märkt att detta ofta 

stoppar upp undervisningen mer än den utvecklas. Hur ser Torsten då på elevens möjligheter till 

inflytande och påverkan i skolsituationer? 

Han säger att de största möjligheterna hans elever har till inflytande och delaktighet är när han 

jobbar med portfolioarbeten, som han främst gör i geografi och historia. I dessa arbeten går han 

först igenom med eleverna vad de ska uppnå med arbetet, och sedan olika sätt att gå tillväga för att 

nå målet. Sedan får eleverna själva välja metod för att uppnå det önskade resultatet. 

Metodalternativen eleverna brukar ha att välja på i Torstens fall består av internetsökningar, läsa 

relevant litteratur i bokform, se på film eller gå på Torstens föreläsningar. Han anser att dessa 

lektioner blir friare för eleven och tycker att eleverna är mer delaktiga på dessa lektioner än på 

andra. Idrott är ett annat ämne där Torsten tycker att hans elever är delaktiga. Delaktigheten på 

idrotten handlar om att eleverna får vara med och bestämma vilka övningar som ska vara med i ett 

gymnastikpass, och detta sker genom att eleverna får vara med och planera lektionerna i förväg. 

Torsten tycker att det är lättare att vara eleverna tillmötesgående på gymnastiken än i andra ämnen. 

När Torsten inte jobbar med portfolioarbete eller idrott tror han inte att det är så viktigt att eleverna 

känner sig delaktiga i lektionsplaneringen, men i dessa fallen säger han att han kräver att eleverna är 

delaktiga när det kommer till själva genomförandet av lektionen. Eleverna ska vara med och räcka 

upp händerna och svara på frågor o.s.v. 

En stor betydelse för om elever är delaktiga eller inte säger Torsten beror på engagemang och 

kunskap.  Torsten tycker kunskap är en förutsättning för delaktighet: 

 

Kan man väldigt mycket om ämnet så kan man ju komma med förslag, men kan man ingenting om ämnet 
så är det ju omöjligt att komma med nya förslag på, eller vara delaktig i det ämnet. 
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När det gäller elevers engagemang säger Torsten att om eleven inte är motiverad kommer hon inte 

med förslag och egna idéer på vad man ska göra, utan hon gör det som läraren säger och har 

bestämt. Elever som däremot är intresserade av ämnet tycker Torsten är mer benägna att komma 

med förslag.  

De situationer Torsten tycker att delaktighet är mest vanligt förekommande är matråd, elevråd och 

bokråd, och det mest konkreta exemplet Torsten kan komma på när det gäller elever som har haft ett 

reellt inflytande var för några år sedan när elevrådet bestämde att införa en fotbollsturnering på 

skolan. Den turneringen står sig fortfarande, några år efter att beslutet togs. 

 En annan situation där Torsten kan se att eleverna är delaktiga handlar om vad han benämner som 

öppna frågor; frågor som inte kan besvaras med ja- eller nejsvar. Han säger att det är ett bra sätt att 

få eleverna delaktiga i en diskussion, men tillägger att man många gånger måste ge ja- och nejfrågor 

för att ge eleverna en möjlighet att vara duktiga och kunna svara på en fråga. 

 

När vi börjar prata om grader av inflytande återknyter Torsten till att kunskap och delaktighet 

hänger samman, och att man därför oftast är mer delaktig ju äldre man blir, eftersom man har större 

kunskap i de högre årskurserna. Torsten sitter tyst en stund och så säger han att han dock har märkt 

att engagemanget och intresset hos eleverna börjar falna när de kommer till femman eller sexan. 

Han säger att det skulle kunna ha och göra med puberteten, men: 

  

Jag kan ju tänka mig att om man sitter i åk 6 och man har haft klassråd sedan åk 1 och man har sett att 
väldigt få förslag har gått igenom. Det är klart att man känner att varför ska vi sitta här? Såpass hänger de 
ju med så de förstår att det inte har hänt nåt.  
 

Torsten säger att denna problematik kan liknas med mediadrevet om soffliggandet i valtider. Han 

säger att det kanske är så att delaktigheten i skolan får en motsatt effekt än den som lärare syftar till. 

Det kanske är så att dagens skola fostrar morgondagens soffpotatis, eftersom det alltid i slutändan 

handlar om ekonomi, och där har eleverna ingenting att säga till om. De fattar detta, de är inte 

dumma, och detta borde ju innebära att de till slut slutar att bry sig. Den vanligaste anledningen till 

att det brister i delaktigheten för elever är pengarna.  

 

Intervju med Kerstin 
 

När vi frågar Kerstin hur hon ser på begreppet delaktighet relaterar hon det direkt till inflytande, 

men tillägger att delaktighet är en mer aktiv handling än inflytande. Hon förklarar det som att 
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inflytande är att ha möjlighet att påverka, men att delta kan lika gärna kan handla om att ”bara” vara 

med. Att vara delaktig innebär för Kerstin väldigt mycket; det innefattar inflytande och deltagande, 

och framför allt ett aktivt sådant. 

Kerstin säger att det finns många sätt att se på delaktighet, och att hon är väl medveten om detta, 

men hon vill se det som ett förhållningssätt snarare än ett begrepp eller en metod. När vi ber henne 

förtydliga vad hon menar med förhållningssätt svarar hon: 

 

Då handlar det om hur jag ser på eleven, hur jag bemöter, det här med ömsesidig respekt, och i det blir det 
ett förhållningssätt, och då blir det ju generellt… Men för mig skulle det lika gärna kunna handla om en 
ungdom eller ett barn som jag möter, människor emellan. 
 

På frågan vad hon tror att det innebär för eleven att känna sig delaktig i skolan säger hon att det har 

en avgörande betydelse. Kerstin fortsätter med att säga att känslan av att vara delaktig bygger på att 

man bemöts med respekt. Hon förtydligar detta med respekt genom att säga:  

 

… om man känner att man blir lyssnad på och det jag har att säga, då som elev, det tycker min lärare är 
viktigt, då blir jag ju värdefull… då tror jag att man har bättre förutsättningar att lära sig. 
 

När vi frågar Kerstin om hon kan ge några konkreta exempel på när hennes elever har varit 

delaktiga refererar hon direkt till klassråd, men säger att det inte är i de formella sammanhangen 

den största kraften finns, det handlar om förhållningssätt i de mer informella sammanhangen. Men 

det bästa exemplet hon kan komma på handlar om deras elevinflytandeplan. Hon berättar att när 

lärarna gick igenom elevinflytandeplanen med eleverna reagerade eleverna på att det var för svårt 

språk. Elevinflytandeplanen är en rad med punkter som handlar om elevernas inflytande i skolan, 

och dessa punkter lyckades eleverna få skolledningen att skriva om på ett mer lättförståeligt sätt 

som till mycket byggde på elevernas kommentarer om det språk som tidigare hade använts. Kerstin 

sa att hon kände att eleverna växte efter detta genomdrivande, och att de förstod att det är möjligt att 

påverka sin skolsituation. 

Efter detta exempel på hur elever kan vara delaktiga i sin skolsituation, frågade vi Kerstin om hon 

har några andra idéer på hur hon kan göra sina elever mer delaktiga?  

 

Jag måste bygga relationer till de här barnen. Sedan kan man då ge det här inflytande och den här 
delaktigheten, men eftersom jag ser att det bygger på den här ömsesidiga respekten så måste jag ha en 
relation till dem… Det handlar ju om det. 
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Intervju med Erik 

 

Erik börjar med att betona sin roll som pedagog när vi frågar honom om hans syn på delaktighet. 

Han säger att delaktighet är att han ska lyssna på barnen, de tankar och idéer som de ger uttryck för. 

Han fortsätter med att beskriva hur han reagerar och agerar utifrån dessa idéer och tankar. Han säger 

att han ibland, direkt i stunden, när det kommer från eleverna, väljer att säga att han måste fundera 

på saken i vissa fall medan han andra gånger ”nappar” direkt på det eleverna kommer med och ger 

det utrymme i undervisningen. Han menar att elevernas frågor och idéer styr en hel del av hans 

undervisning. Om de undrar över något anser han att han ska försöka hjälpa eleverna att komma 

vidare och eventuellt svara själva på det de undrar över eller också svarar han åt dem om han kan. 

 

Erik säger, som svar på frågan om det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga, att det är A och O. 

Det stimulerar arbetsglädjen och gör att de känner att det de gör är för deras egen skull inte för att 

läraren vill det. Han fortsätter med att poängtera att de behöver veta att det de gör är för deras egen 

skull, inte för någon annan. 

När vi fortsätter att tala om delaktighet frågar vi om han tror att eleverna  känner sig delaktiga i 

undervisningen och han svarar direkt att han är övertygad om det och hänvisar till att alla, under 

lektionerna som han kallar eget arbete, alltid har något att göra. Ingen behöver sitta och vänta på 

hjälp utan de är till stor del självgående under de lektionerna. Efter att ha funderat en stund säger 

han att de nog tycker att han bestämmer det mesta, och fortsätter med att framhålla att det är hans 

uppgift att vara tydlig med vad det är som han som lärare måste bestämma och varför. Han har ett 

ansvar för elevernas kunskapsutveckling och det är vissa delar av undervisningen som eleverna inte 

kan påverka i så stor grad. 

 

Erik säger att det här med att vara delaktig hänger samman med ålder och mognad. Han tycker att 

det är viktigt att det som eleverna får vara delaktiga i är sådant som de kan lyckas med. Han ser 

ingen vits med att de är delaktiga om de inte lyckas med uppgiften. I yngre år kan delaktigheten ta 

sig uttryck i att eleverna tar hand om en del praktiska bestyr i klassrummet för att längre fram bli 

mer och mer delaktiga i undervisningens utformning och innehåll. De får börja träna på att 

reflektera över vad de kan för att så småningom bli mer och mer medvetna om sitt lärande och vad 

de behöver träna på för att fortsätta utvecklas. 
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Vi ber Erik beskriva hur han praktiskt går tillväga för att göra eleverna delaktiga. Han redovisar tre 

olika infallsvinklar för att delaktiggöra eleverna. Det första är att de får vara med och bestämma 

innehållet i undervisningen. Det andra handlar om att ta tillvara på elevernas idéer när de kommer 

och en tredje infallsvinkel handlar om ett förhållningssätt gentemot eleverna. 

Det första infallsvinkeln som handlar om att få vara med och bestämma innehållet i undervisningen 

exemplifierar Erik genom att beskriva vad han kallar ”eget arbete”. Det går till så att de tar ett 

papper och delar in det i åtta rutor, fyra av rutorna är Eriks och där skriver han i vad de ska göra. 

Det kan handla om olika ämnen och ordningen i vilken de ska göra det som står i rutorna bestäms 

av eleverna själva. De övriga fyra rutorna fylls i av eleverna. Här har de chansen att påverka vad de 

ska göra själva. Erik har tidigare förklarat att det ska handla om skolarbete men skolarbete är ett vitt 

begrepp så eleverna har ganska stora möjligheter till variation i arbetet. Många av eleverna tar detta 

på stort allvar och är riktigt ambitiösa när de gör sin planering, andra vill helst bara göra ”roliga 

saker” som att rita eller spela spel. Erik har utvecklat en kännedom om sina elever så att han kan 

parera de alltför ambitiösa elevernas arbetsschema med att själv lägga in lite lättare arbeten i de 

rutor han bestämmer över. Erik kan se att det här sättet att arbeta gör eleverna motiverade och 

arbetsron är stor i klassrummet under dessa lektioner. Att eleverna arbetar med så olika saker gör att 

om någon behöver hämta något i en hylla eller skåp så är det bara den eleven som gör just det och 

inte en hel klass samtidigt. Det ger även eleven en chans att få röra lite på sig. Erik ser även att 

eleverna tar stort ansvar för att saker kommer tillbaks på sin plats efter att de använt dem färdigt. 

Detta ser han som en bonus som besparar honom och eleverna en hel del städ- och plockarbete 

samtidigt som eleverna lär sig ta ansvar för den fysiska miljön. En annan aspekt är den att inte störa 

de andra eleverna i deras arbete utan att ta hänsyn till att de arbetar med olika saker och har olika 

behov av tystnad och stillhet. Det kan också handla om att ha överseende med att en del aktiviteter 

låter eller märks på andra sätt som till exempel när några elever spelar ett spel där de behöver prata 

med varandra. Någon annan kanske tränar högläsning. 

 

Den andra infallsvinkeln handlar om att ta tillvara elevernas idéer. Han beskriver ett färskt exempel  

från en situation som inträffade tidigare samma dag.  

En av eleverna sa plötsligt och utan synbar anledning att: om man ger ett leende får man ett leende 

tillbaka. Det här tog Erik omedelbart tag i och spann vidare på den tråd som tagits upp. Det blev en 

lektion som kom att handla om goda gärningar och om vad som händer i en själv när man gör något 

för någon annan. Det handlade också om den ursprungliga tanken att ge ett leende och få ett 
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tillbaks. De pratade om ämnet och gjorde dramatiseringar av detsamma. Vi kunde, under intervjun, 

se på tavlan att de hade skrivit saker som handlade om hänsyn, goda gärningar och leenden. ”Det 

här är något som jag gärna gör och något som jag känner mig väldigt säker på när jag ska göra”. 

Erik menar att han omedelbart kan avgöra om det är något som är värt att ta upp och jobba vidare 

med. Han säger också att det oftast blir väldigt bra när det kommer spontant och han inte har 

planerat för mycket. Följdfrågan blev om han inte redan hade en planering för den lektionen och det 

hade han: 

 

Ja ja, men den struntade jag i då för att det här ansåg jag vara jätteviktigt och jättebra och barnen de 
hängde på på en gång, med goda gärningar. 
 

Han fortsatte med att förklara att han såg detta som så viktigt, att planeringen fick ge vika för den 

viktigare stunden med att följa upp elevernas omedelbara och spontana funderingar. Det planerade 

tyckte han sig kunna hinna med en annan gång. 

 

Den tredje infallsvinkeln handlar om Eriks sätt att bemöta eleverna. Vi kommer in på hans sätt att 

alltid vara lugn tillsammans med eleverna. Han pratar lugnt och går lugnt och sprider på detta sätt 

ett lugn omkring sig. Detta är något han inte längre behöver tänka på utan det går automatiskt. Det 

ger honom tid att bemöta eleverna på ett sätt som gör att de känner sig sedda. Han tar, som ett 

exempel på detta, sitt sätt att fördela ordet mellan eleverna i klassrummet. Han pekar inte på 

eleverna utan räcker fram sin öppna hand mot dem och säger Varsågod Lisa. Detta, menar han, 

signalerar till eleven att nu är det hon som har ordet, det är hon som just då är viktig för Erik. Han 

visar genom sitt sätt mot eleverna att han är genuint intresserad av vad de har att säga.  

En av oss intervjuare säger lite spontant, och med ett leende, att du verkar kunna det här. Erik säger 

bestämt: Det ska jag kunna! 

 

Intervju med Maj 
 

Delaktighet för Maj är att ha möjlighet att påverka och bestämma, hon gör en distinktion mellan att 

få bestämma och att ha möjlighet till detsamma. Det handlar också om att någon lyssnar på en. 

 

Hon fortsätter med att beskriva klassrumssituationerna där hon ser sig själv som chef, den som 

ytterst bestämmer. Hon har i sin tur att rätta sig efter kursplaner och dylikt så det kan inte vara 
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självklart att eleverna ska kunna påverka allt. 

Hon tycker däremot att det är viktigt att eleverna känner att de kan påverka sin situation och hon vill 

också att de ska göra det. 

 

Men det är viktigt för mig också att eleverna får känna att de kan vara med och påverka och jag vill också 
att de ska vara det, därför att annars anser jag att eleverna är skolskadade. Skolskadad för mig är att då 
kommer man till klassrummet, man sätter sig och väntar på att läraren ska börja, man ifrågasätter 
ingenting, man sitter och väntar ut att rasten ska komma. Då är man skolskadad. Frågar fröken nånting så 
tänker man först efter vilket svar vill fröken ha av mig. 
 

Hon vill ha elever som är med och diskuterar och lär sig argumentera, men hon tycker att det är 

svårt med delaktighet. 

Hon beskriver ett arbete som handlade om miljön. Eleverna fick arbeta med olika miljöfrågor under 

en tid. De arbetade på olika sätt och fick i uppdrag att redovisa sitt arbete i form av affischer som 

alla i klassen fick ta del av. De fick även i uppdrag att ta hem materialet och redovisa det för 

föräldrarna. Slutligen gav Maj eleverna ett prov i ämnet. Provet var utformat så att det inte var 

baserat på fakta utan eleverna skulle istället argumentera för varför de tyckte på ett visst sätt i en 

fråga. Det fanns inga rätta svar på frågorna utan allt handlade om att ta ställning och argumentera 

för det. Som ett exempel tar hon en elev som argumenterade för att man skulle stänga av elementet 

innan man vädrade för att  inte förbruka onödigt mycket energi. 

 

Maj berättar att hon arbetar med portfolio och att hon därigenom ger eleverna möjlighet till olika 

sätt att hämta kunskap och redovisa den för att öka möjligheterna för eleverna att hitta sitt sätt att 

lära sig. I det arbetet ingår att reflektera över sitt arbete. Eleverna lägger ner sina arbeten i 

portfoliomappen och kan senare jämföra liknande arbeten från olika tider i sin skolgång och, 

förhoppningsvis se att de utvecklats. Det här, menar Maj, är ett sätt att träna eleverna i konsten att 

reflektera. Maj tränar sina elever i att reflektera men hon säger att hon idag bara har två elever som 

verkligen reflekterar över sitt arbete.  

Den senaste omgången med utvecklingssamtal redovisar hon som ett annat exempel på reflektion. 

Eleverna fick papper med frågor i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Frågorna gick ut 

på att eleverna skulle ”skatta” sig själva genom att sätta kryss på en rad där de tyckte att de befann 

sig kunskapsmässigt. Dessa kryss fick de sedan redovisa för läraren och förklara varför de satt 

kryssen som de gjort. Läraren kunde sedan ge sin syn på var eleven befann sig och eventuellt sätta 

egna kryss eller lägga till en kommentar. Dessa papper fick eleverna sedan ta med hem och visa för 

föräldrarna, tillsammans med några utvalda arbeten ur portfolion. Det materialet fick sedan utgöra 
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grunden för utvecklingssamtalen, som eleven själv fick inleda utifrån det material som nu även 

föräldrarna studerat. Efter utvecklingssamtalen gjordes en utvärdering där eleven fick tala om vad 

hon tyckte om sin roll, lärarens roll och föräldrarnas.   

 

Maj säger att det är bra med faktakunskaper men hon är mer intresserad av att eleverna förklarar 

saker och begrepp med egna ord, att de argumenterar för sin sak. 

På frågan om det stjälper hennes planering att ge eleverna så mycket möjligheter till inflytande och 

att individanpassa det mesta av undervisningen svarar hon att det kan göra henne stressad men som 

hon ser det har hon inget val med just de här eleverna. Det tar längre tid att arbeta på det här sättet 

men hon väljer ändå att fortsätta. 

 

Det är klart att det tar längre tid än jag hade räknat med, det gör det ganska ofta. Men samtidigt får jag 
tänka på att den här klassen är den klass som jag har just nu och de behöver ha det på det här sättet.  
 

Maj har klasskonferens med eleverna och då behandlas frågor som handlar om den fysiska miljön i 

klassrummet och även den psykiska miljön; frågor som de har möjlighet att verkligen kunna 

påverka till skillnad från de mer formella råden. Klassrumsreglerna är ett exempel på sådant som 

behandlas under en klasskonferens. Dessa regler ska vara ett levande dokument som förändras över 

tid och kan därför återkomma på nästa klasskonferens. Ett annat exempel handlar om den fysiska 

miljön. Klassrummet blir väldigt varmt när solen ligger på och det besvärar både elever och lärare. 

De kom fram till att de behövde fläktar och bättre rullgardiner och det var saker som de kunde få 

åtgärdat relativt snabbt. Detta tar Maj upp som exempel på när eleverna har inflytande över sin 

situation och kan påverka och förändra närmiljön. 

Skolan har elevråd, matråd, klassråd osv. Ofta får eleverna höra att skolan inte har råd med deras 

önskemål, säger Maj, och risken finns att de tröttnar till slut. Hon tycker däremot att det är viktigt 

att träna på formella möten, att få vara ordförande och sekreterare, att respektera den som har ordet 

och inte avbryta. 
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Resultatdiskussion 

 

Informanternas synsätt på delaktighet i förhållande till tidigare studier som 

behandlar delaktighet 

 

Delaktighetsbegreppet varierar beroende på ur vilket perspektiv man ser det, eller vilket prefix man 

placerar före ordet delaktighet; indirekt, reell o.s.v. 

Alla våra informanter anser att ordet delaktighet är ett stort begrepp och att det kan innefatta väldigt 

mycket, men de är överens om att det är bra om eleverna känner sig och är verkligen delaktiga i 

undervisningen. Detta tycker vi säger ganska mycket om lärares sätt att se på delaktighet; begreppet 

är bra oavsett vad det innebär. 

Maj är en förespråkare för det deliberativa samtalet, och hon anser att det är viktigt att eleverna ska 

lära sig att argumentera för sina åsikter. Delaktighet innebär för Maj att eleverna har möjlighet att 

påverka och bestämma, men hon gör en distinktion mellan att få bestämma och att ha möjlighet till 

detsamma. När det kommer till beslut eftersträvar hon en deliberativ demokrati, och precis som 

Elvstrand (2009) resonerar, vill hon att hennes elever ska kunna förankra och argumentera för sin 

åsikt så pass väl att en omröstning aldrig behövs.    

Delaktighet, enligt Torsten, handlar om att eleverna ska vara med och bestämma hur de deltar i 

undervisningen. Men han säger att han tycker att inflytande är ett bättre ord. Delaktighet handlar om 

inflytande, och om elevers möjligheter att påverka lektionsplaneringen genom att komma med 

förslag på hur de ska arbeta med ämnet.  

Kerstin gör en koppling mellan delaktighet och inflytande, men hävdar att delaktighet är en mer 

aktiv handling än inflytande. Detta resonemang tycker vi visar på hur stort och otydligt begreppet 

delaktighet är. Enligt Sundgren (1996), Brusling och Strömqvist (2007) och Elvstrand (2009) är 

inflytande ett resultat av någons delaktighet, och inte tvärtom, som våra informanter tycks tolka  

och jämföra begreppen. Kerstin säger sig vara medveten om att delaktighet kan ses på många sätt 

men att hon vill se det som ett förhållningssätt snarare än ett begrepp eller en metod. 

 

Hur anser lärare att de kan göra sina elever mer delaktiga i sin undervisning 

 

Både Maj och Kerstin anser att förhållningssättet läraren har gentemot eleven är väsentligt för om 

elev ska känna sig delaktig eller inte. Deras förhållningssätt liknar dialogiska och deliberativa 
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samtal, och i både Maj och Kerstins fall ingår även autentiska frågor som en metod, ett 

förhållningssätt eller en filosofi för att göra eleverna mer delaktiga i undervisningssituationen. 

Dessa båda informanters synsätt överensstämmer med Hultin (2007) som pekar på autentiska frågor 

och deliberativa samtal som två former av delaktighet som är realistiska för skolans 

undervisningssituationer. Erik har ett arbetssätt eller en metod som han kallar eget arbete där 

eleverna väljer vad de ska arbeta med och i vilken ordning de ska göra det utifrån ett av honom 

bestämt innehåll. Den delaktighet, eller det inflytande eleverna har i de situationer Erik nämner 

ovan är begränsat till att gälla arbetssätt eller material som lärarna har bestämt, och därför är denna 

delaktighet av en indirekt och formell karaktär (Sundgren 1996, Elvstrand 2009, Brusling och 

Strömqvist 2007). Erik för ett resonemang om att eleverna bör vara delaktiga i den mån de har en 

chans att lyckas med det de är delaktiga i, och talar om att det eleverna är delaktiga i förändras med 

deras ålder. Det kan börja med att de är delaktiga i mindre praktiska sysslor för att så småningom 

kunna ta ett allt större ansvar för sin undervisning. 

 

Att bli sedd och lyssnad på 

 

Genom våra intervjuer framkommer det att informanterna tror att vara delaktig för eleven innebär 

att läraren lyssnar på henne och att läraren ser henne. Dysthe (1996) anser att elevens känsla av att 

någon lyssnar på henne bekräftar hennes bidrag och stärker eleven som individ. En intressant 

iakttagelse vi har gjort när vi har analyserat intervjuerna är att ingen av informanterna har uppgett 

hur de kommit fram till konstaterandet att det är viktigt att lyssna på eleverna. Det är deras 

personliga åsikter som, vad vi kan se, konkluderar detta. Vi ser detta som ett övergripande problem 

när det gäller elevers delaktighet; det handlar om vad lärare tror, och inte om vad elever tycker. 

Denna problematik kan göras ännu mer komplicerad genom att fråga sig om man som lärare 

någonsin kan få opartiska svar av en elev när det gäller hur lärare bemöter eleven, och hur hon 

uppfattar detta.  

Visserligen ligger denna frågeställning utanför vårt forskningsområde, men vi anser att den ändå är 

värd att reflektera över, vilket inga av våra informanter har gjort i de intervjuer vi har genomfört.  

Maj går så långt att hon säger att hon inte vill ha skolskadade svar. Hon har förklarat för eleverna att 

hon inte är intresserad av att de svarar som de tror att hon vill att de ska svara, utan de ska 

reflektera, och svara utifrån sig själva. Vi tolkar detta som att hon är ute efter ett deliberativt samtal 

i den mening att eleverna inte är lärarstyrda i sitt resonemang och att elevens åsikt ska väga lika 
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tungt som lärarens. En direkt motverkande faktor, till deliberativitet i samtalssituationen är att hon 

faktiskt redan från början har uttryckt en värderande åsikt, hon vill inte att eleverna ska svara på ett 

visst sätt, utan svaren ska vara reflekterande. I och med detta insinuerande av vad som i hennes fall 

är rätt svar begränsar hon eleverna till att svara det hon vill att de ska svara, och hon kanske t.o.m. 

får mer konstruerade svar än om hon inte försökt få eleverna att vara fria i sitt sätt att svara. Både 

Dysthe (1996) och Englund (2007) betonar vikten av att inte värdera om syftet med samtalet är att 

skapa reflektion och individuell utveckling. Vi finner exemplet med Maj väldigt intressant då vi tror 

att syftet var så glasklart för henne att hon gick i den fälla som hon hade för avsikt att undvika 

(Sundgren 1996).  

Om vi relaterar detta resonemang till lärarens strävan efter att ge eleven indirekt inflytande genom 

positiv bedömning (Dysthe 1996), tolkar vi situationen som att Maj tror att eleven har gett ett 

reflekterande och personligt svar som kan vara värt att följa upp. Men, i själva verket kan det vara 

så att uppföljningen kommer att handla om något som Maj har planterat i eleven genom att få henne 

att svara som Maj indirekt ville. Genom Sundgrens (1996) resonemang om rådande maktstrukturer 

tolkar vi Majs exempel som att läraren bara befäster sin auktoritet gentemot eleven genom sitt 

förhållningssätt, som här handlar om att till varje pris göra eleven delaktig och reflekterande. 

 

Arbetsmetoder 

 

Maj beskriver protfolioarbete som ett sätt för eleverna att få välja mellan olika arbetssätt för att hitta 

det arbetssättet som passar dem bäst. Arbetet utvärderas och läggs i en portfoliomapp som eleverna 

kan använda till reflektion genom att jämföra arbeten från olika tider i skolgången och därigenom se 

utvecklingen. Portfoliomappen används även vid utvecklingssamtalen för att engagera föräldrarna i 

elevens arbete. Utvecklingssamtalen blir ett tillfälle då eleven, tillsammans med föräldrar och 

lärare, reflekterar utifrån portfolioarbetet.  Reflektionsdelen i portfolioarbete liknar på många sätt 

Dysthes (1996) och Brusling och Strömqvists (2007) syn på loggbokskrivande och 

kompetensjournaler. Det är det subjektiva intresset i portfolioarbetet som informanterna försöker 

fånga för att skapa ett engagemang hos eleven genom att ge henne olika alternativ att välja mellan 

(Larsson 2007). Visserligen kan informanterna se att de styr det objektiva intresset för arbetets 

ramar, vad eleverna ska arbeta med, och vad som ska uppnås, men Torsten och Maj ser ändå 

portfolioarbete som en metod för att göra eleverna delaktiga, trots att eleverna inte har någon reell 

delaktighet när det gäller beslut om vad som faktiskt ska uppnås i portfolioarbetet.  
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Något som Maj nämner, och som Elvstrand (2009) lyfter fram som en kritisk punkt gällande 

portfolioarbete och loggboksskrivande är hur tidskrävande dessa arbetssätt är för läraren. Det som 

tar tid är framförallt utvärderandet och uppföljandet, och om det ska göras seriöst ska det göras 

kontinuerligt för varje elev, och ju oftare desto bättre för eleven (Elvstrand 2009). Det är först i 

uppföljnings- och utvärderingsstadiet som arbetsformerna har något direkt värde för elevens 

kunskapsutveckling eftersom det är då eleven ges möjlighet att reflektera, och utan reflektion blir 

arbetet bara ett självändamål (Brusling och Strömqvists 2007). 

 

We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience  
(Citerat i Brusling och Strömqvists 2007, s 197). 

 

Delaktighet i beslut 

 

I vilka situationer är då elever delaktiga i beslut som tas gällande deras skolgång? Sundgren (1996) 

anser att elevers möjlighet till delaktighet i beslutsfattande ärenden framförallt handlar om 

formaliteter som klassråd, matråd och elevråd. Det som behandlas i dessa demokratiska processer 

handlar om frågor som inte direkt rör undervisningens innehåll, utan möjligen dess utformning. Att 

eleverna inte kan ha något reellt inflytande gällande undervisningens innehåll förklaras med att 

lärarna i sin tur är styrda av olika styrdokument som de är skyldiga att följa och uppnå, vilket 

innebär att lärarna inte kan släppa dessa frågor till eleverna (Sundgren 1996). Sundgren (1996) drar 

det så långt att han påstår att delaktighet ur en demokratisk synvinkel är det aldrig frågan om 

eftersom eleverna inte har möjlighet att påverka skolans form eller innehåll, annat än inom ramarna 

för de redan nämnda formella situationerna. Sundgrens tes om att elever inte är reellt delaktiga i 

annat än formaliteter bekräftas i vår studie av våra informanter som ger olika exempel på situationer 

där de ser sina elever delaktiga i deltagandedemokratiska sammanhang.   

Delaktighet genom inflytande är enligt Sundgren (1996) en demokratisk rättighet. Denna rättighet 

är något som eleverna i studien, enligt informanternas beskrivningar, inte har, då de styrs av annat 

än sin egen vilja och inte fullt ut kan påverka vad de vill lyfta fram till demokratiska omröstningar. 

Om vi vill att våra barn och unga skall utveckla demokratiska vanor i skolan måste vi också utforma 

praktiken därefter (Larsson 2007), men utifrån att skolan är en spegling av samhället måste 

samhället förändras innan skolan kan komma att bli mer demokratisk (Sundgren 1996). I 

intervjuerna påtalar informanterna att de har demokratiska råd av olika slag, där eleverna har 

möjlighet till inflytande genom att rösta eller lägga fram idéer, men att ramarna för vad som kan 
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komma att behandlas bestäms av lärare, skolledning eller politiker, vilket enligt Sundgren (1996) 

innebär att skolans demokrati är konstruerad på så vis att eleven inte har något reellt inflytande. Ett 

exempel på ett hur elever har lyckats att påverka är Majs klasskonferenser. En av dessa konferenser 

ledde fram till att de fick ett svalare klassrum, genom att de på en klasskonferens pratade om att det 

alltid var för varmt i klassrummet. Detta förde de vidare till skolledningen, som löste problemet 

genom att låta installera fläktar och persienner, vilket gjorde att eleverna kände att de hade varit 

delaktiga i förändringen genom att det faktiskt var de som hade fört frågan på tal. Torsten berättade 

om ett exempel på beslut som eleverna hade varit delaktiga i, en fotbollsturnering som skapats tack 

vare elevrådets initiativ. Kerstin redogjorde i intervjun för hur hennes elever fick till stånd en 

ändring i en av skolans elevinflytandeplaner, och då handlade det om att de tyckte att språket var för 

svårt, vilken efter elevernas påtryckningar skrevs om så att de förstod vad som stod. Dessa är några 

exempel på hur elever kan vara delaktiga i beslut, men vi frågar oss om inte dessa exempel, förutom 

möjligen fotbollsturneringen, borde vara självklarheter? Sundgren (1996) menar att dessa 

”självklara” frågor är ett sätt för lärare att komma förbi demokratiuppdraget, genom att eleverna då 

faktiskt har deltagit i demokratiska processer, och därmed är demokratiuppdraget avklarat. I Lpo-94 

står, under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag, att:  

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 
Undervisningen skall bedrivas under demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Lpo-94. Kap. 1). 
 

Men, oavsett om det borde vara självklart att skolans regler skrivs på ett sätt som eleverna förstår, 

eller att det inte går att jobba i ett klassrum som är alldeles för varmt, så kan det betyda mycket för 

elever när de känner att de är delaktiga i beslut som påverkar deras vardagssituationer (Dysthe 

1996). Det är just i dessa vardagssituationer som de kan ha ett visst inflytande men, som Sundgren 

(1996) nämner, handlar det inte om innehållet i undervisningen utan mer om formen eller annat som 

inte är reglerat i styrdokumenten. Fläktar och rullgardiner kostar inte mer pengar än att det troligen 

kan tas ur handkassan, alltså hamnar den kostnaden väl innanför budgetens ramar. 

Fotbollsturneringen påverkar verksamheten i sådan grad att det krävs en schemaändring den dagen, 

därmed kan eleverna sägas ha påverkat innehållet i undervisningen den, eller de dagar turneringen 

pågår. Torsten tar också upp en mindre bra sida av dessa formella råd. Ofta, säger han, får eleverna 

som svar när de vill något, att skolan inte har råd. Kommunen har inga pengar är ett svar som 

eleverna ofta får höra i dessa sammanhang, och han tror att de till slut tröttnar. Han gör en koppling 

till medias bevakning i valtider, och deras tal om soffliggare. Han fortsätter med att påpeka att han 



33 

har märkt att elevernas vilja att påverka avtar i femman och sexan, och säger att detta kan ha och 

göra med att eleverna vid det laget har lärt sig att de inte kan påverka något ändå, vilket får stöd av 

Sundgren (1996) i meningen att elever som har knäckt skolkoden vet vad som går att påverka. Men, 

efter lite funderande så tillägger Torsten att det lika gärna kan handla om att eleverna får nya 

intresseområden när de kommer in i puberteten, och därmed tappar intresset för att försöka påverka 

sin skolgång. 

 

Delaktighet kan ge möjlighet till inflytande 

 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 
teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Lpo-94. 
Kap.1) 
 

Elvstrand (2009) liksom Brusling och Strömqvist (2007) beskriver att inflytande för skolans elever 

framför allt återfinns i formella situationer där de kommer till uttryck genom deltagande demokrati. 

Detta bekräftar våra informanter, men vi frågar oss, på vilka fler sätt kan elever vara delaktiga och 

ha inflytande på undervisningen? Erik ger ett exempel på detta som han kallar eget arbete. Det går 

ut på att han som lärare ger eleverna fyra arbetsuppgifter som de ska göra, sedan får eleven själv 

välja till fyra arbetsuppgifter som hon vill göra, för att sedan bestämma i vilken ordning 

arbetsuppgifterna ska göras. Eleven har i detta exempel en reell delaktighet på så vis att hon kan 

lägga upp sin egen arbetsordning. När det kommer till innehållet i vad som ska göras är hon dock 

fortfarande styrd så till vida att hon har att välja mellan matte, svenska, bild o.s.v. Detta innebär att 

det fortfarande handlar om ämnen som är av läraren bestämda eftersom snöbollskastning eller 

bilbanebygge troligen inte finns med bland de valbara alternativen. Detta styrker Sundrgrens (1996) 

tes om att eleven inte kan påverka innehållet i lektionen, utan möjligen utformningen av 

tillvägagångssätt.  

  

Delaktighet och makt  

 

Vid intervjuns början inleder Erik med att betona sin roll som pedagog, och talar om att delaktighet 

innebär att han ska lyssna, reagera och eventuellt agera utifrån det som eleverna kommer med i 

form av tankar och idéer. Det knyter an till Sundgren (1996), Larsson (2007) och Elvstrand (2009), 

och deras syn på skolans maktfördelning. Elevernas delaktighet är helt beroende av läraren, och i 
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vilken mån läraren förhåller sig till delaktighet. Det som Erik inleder med innebär att han har 

makten i klassrummet, och han kan eventuellt följa upp det som eleverna bidrar med, men det är 

helt upp till honom eftersom det är han som är pedagogen, och därigenom bestämmer i 

klassrummet.  

Maj säger i intervjun att det är hon som är chefen, men att det är viktigt att eleverna känner att de är 

delaktiga i undervisningen som bedrivs och känner att de kan påverka sin situation. Även detta 

uttalande vill vi lyfta fram som en tydlig indikation om att makten är så fördelad att delaktighet är 

ett redskap explicit för chefen, och eleverna har inget annat val än att lyda.  

Erik berättar i intervjun om ett tillfälle då han släppte all sin planering för att följa upp en tanke som 

en av hans elever gav uttryck för, och detta, menar han, är en viktig del i att göra eleverna delaktiga, 

så att de känner att deras idéer är värda att tas på allvar. Både Sundgren (1996) och Dysthe (1996) 

anser att positiv bedömning är eftersträvansvärt, men det kan inte ses som ett självändamål, utan 

uppföljningen är beroende av en progression för att stärka individen, och delaktigheten kan utebli 

om den blir ett självändamål. 

Torsten säger att hans sätt att se på delaktighet har förändrats genom åren. I början var han en 

idealist som strävade efter att eleverna skulle vara delaktiga i allt som berörde deras undervisning, 

men idag ser han det inte så längre, mycket på grund av den erfarenhet han har skaffat sig. Han 

fortsätter med att säga att han idag är mer styrande än han var som nyutexaminerad, han bjuder inte 

in sina elever till att påverka lika mycket längre eftersom han har märkt att detta ofta stoppar upp 

undervisningen mer än att det får den att utvecklas.  Likt föregående stycke, handlar detta om 

uppföljning av elevers frågor och funderingar, men Torsten har inte längre delaktighet som ett 

självändamål eftersom han har erfarit att det ibland kan stjälpa snarare än att hjälpa och stimulera. 

Här kan vi se en progression hos läraren som vi annars bara har relaterat till eleven, nämligen 

subjektivt och objektivt intresse. Det som Torsten i början av sin lärarkarriär såg som ett 

självändamål, delaktighet, har han idag en objektiv förståelse kring, och eftersträvar delaktighet 

bara när det gynnar situationen. Kerstin ser delaktighet utifrån ett relationellt perspektiv. 

Delaktighet ser hon som ett förhållningssätt och talar om en ömsesidig respekt mellan elever och 

lärare som avser att leda till en öppen och förtroendefull relation mellan aktörerna. Detta, säger hon, 

leder till en känsla av att vara betydelsefull och kan göra att eleverna vågar uttrycka sina åsikter och 

ge sina synpunkter. Läroplanen (Lpo-94) uttrycker att eleverna skall delta i planering och 

utvärdering av undervisningen, och läraren skall organisera arbetet så att eleverna utvecklas utifrån 

sina förutsättningar. Eleverna ska också kunna känna att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. 
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Genom att reflektera över sitt arbete kan eleverna komma att uppleva arbetet som sådant som 

meningsfullt p.g.a. att progressionen i elevens utveckling blir synbar och konkret (Brusling och 

Strömqvists 2007). 

 

Avslutande diskussion 

 

Delaktighet är ett vitt och mångfacetterat begrepp (Elvstrand 2009). I början av vårt arbete trodde vi 

oss veta vad delaktighet betydde, men kan nu i efterhand se att vi bara har skrapat lite på ytan av ett 

ofantligt stort isberg. Initialt var vi övertygade om att delaktighet är av stor relevans för eleverna,  

men eftersom ämnet är så omfattande och det som vi har studerat är lärares perspektiv på 

delaktighet, inte elevens, har vi kommit fram till att lärarperspektivet är det rådande perspektivet 

och eleverna måste acceptera den rådande maktstrukturen (Sundgren 1996). Lärarens syn på 

delaktighet har inte  nödvändigtvis något att göra med om eleverna känner sig delaktiga eller inte. 

Kan det rentav vara så att de arbetssätt som lärarna redovisar som möjligheter till delaktighet för 

eleverna genom att de får olika valmöjligheter inte är så elevfrämjande som det kan verka? 

Arbetssätten skulle kunna ses som olika sätt för lärarna att aktivera eleverna för att uppnå lärarens 

egna syften. En lärare som vill ha ett livligt klassrum med mycket diskussioner kan styra 

verksamheten genom att ge eleverna alternativ till arbetssätt som främjar detta. Maj uttrycker att 

hon vill ha argumenterande elever och inte skolskadade. Erik nämner arbetsro som ett positivt 

resultat av hans eget arbete. Lärarnas idéer om hur en undervisningssituation ska se ut kan vara det 

som styr deras val av arbetsformer snarare än deras omsorger om elevernas känsla av delaktighet 

och inflytande. Eleverna anpassar sig till lärarens förväntningar om de inte lärt sig sina rättigheter 

till inflytande över sin skolsituation (Elvstrand 2009). Larsson (2007) betonar att det finns en 

väsentlig skillnad mellan begreppen inflytande och delaktighet. Han säger att inflytande är något 

som eleverna ofta kan få i slutskedet av en process, de kan få välja mellan olika arbetssätt, medan 

delaktighet, enligt honom, är ett mer aktivt begrepp som innefattar att eleverna är med under en 

större del av planeringsprocessen och därmed inte är lika utlämnade åt lärarens syn på hur 

undervisningen ska gå till. Det ställer högre krav på intresse från eleverna och kan innebära 

merarbete för dem, vilket skulle kunna vara ett problem om de inte märker att delaktighet 

efterfrågas eller om de inte tycker att det gör någon skillnad för dem (Larsson 2007). Det har visat 

sig att elever är mer villiga att åta sig detta mer arbete om det verkar meningsfullt för dem (Dysthe 

1996).  
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Skrivandet av denna uppsats har givit oss mycket att fundera på, som att delaktighet kanske inte 

innebär samma sak för en elev som för en lärare eller att lärarens försök att göra eleven delaktig inte 

nödvändigtvis måste vara av godo för eleven. Vi har även fått nya sätt att se på skolans demokrati, 

och detta framför allt genom Sundgrens (1996) kritiska förhållningssätt till demokrati och syn på 

hur skolan är konstruerad. Måhända att vi var naiva innan vi började arbeta med denna uppsats, men 

nu ser vi skolans demokrati mer som en ”skendemokrati” där reell delaktighet för eleven är en 

utopi. Detta eftersom demokrati är en förutsättning för delaktighet, och att bedriva en demokratisk 

skola är utopiskt eftersom de styrdokument som skolan styrs av inte tar hänsyn till elevers 

subjektiva viljor och intressen (Sundgren 1996). Vi tror fortfarande att elevens känsla av att vara 

delaktig kan ha en avgörande betydelse för hennes engagemang, motivation och potentiella 

utveckling, vilket går hand i hand med Dysthes (1996) resonemang, men att läraren, för att nå dit, 

måste se bortom sina tolkningar och uppfattningar om eleven för att faktiskt ta reda på vad eleven 

verkligen tycker och tänker.  Förhoppningsvis har vi som pedagoger blivit mer ödmjuka inför det 

faktum att det vi tror oss veta om elever faktiskt bara är antaganden som utgår från oss själva, tills 

dess att vi, på olika sätt, har tagit del av elevernas uppfattningar och känslor. Trots vårt aningen 

kritiska resonemang gällande elevers delaktighet är vi ändå glada för att vi har gjort detta arbete, 

och med den infallsvinkeln vi valde, för att annars skulle vi inte ha fått det självkritiska synsättet vi 

nu har fått; elevens syn på delaktighet är avgörande för om lärarens strävan att göra eleven delaktig 

är relevant eller inte. Vi har nog blivit mindre idealistiska, och mer objektivt granskande när det 

gäller funktionen av delaktighet, och detta mycket tack vare Larssons (2007) resonemang om 

subjektivt och objektivt intresse som vi i detta fall har vänt från att gälla eleven till att gälla läraren.  

Genom dessa insikter kommer vi förhoppningsvis kunna arbeta för att göra elever delaktiga på 

deras villkor, snarare än våra. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på fortsatta studier inom området är: 
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Hur ser elever inom den offentliga skolan på delaktighet, och vad tycker de att det innebär att vara 

delaktig? 

 

På vilket sätt uppfattas skolans demokratiuppdrag av elever? Och i denna fråga utgå från det faktum 

att skolan inte är demokratisk i ordets rätta bemärkelse.  
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Intervjufrågor 
 
1. Hur ser du på begreppet delaktighet? 
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2. Hur ser du på elevers möjligheter till inflytande och påverkan i skolsituationer?   
 
3. Vad tror du att det innebär för en elev att känna sig delaktig i skolan? 
 
4. Hur ser du på elevers delaktighet i undervisningssituationer?  
 
5. Tror du att dina elever känner sig delaktiga i den undervisning du bedriver?  
 
6. Anser du att dina elever är delaktiga i den undervisning du bedriver? 
 
7. Anser du att det är viktigt att dina elever känner sig delaktiga i din undervisning?  
 
8. I vilken mening kan man säga att eleverna kan påverka undervisningen? 
 
9. Inom vilka områden är det lättast/svårast att skapa delaktighet? 
 
10. Finns det frågor eleverna skulle kunna ha ett direkt inflytande över? 
 
11. Finns det frågor där du anser det direkt olämpligt att eleverna skulle ha något att      
säga till om? 
 
12. Kan du ge några exempel på när eleverna har deltagit i att fatta några beslut? 
 
13. Hur, rent praktiskt, anser du att du kan göra dina elever delaktiga i din 
undervisning? 
 
14. Hur anser du att man som lärare kan göra sina elever mer delaktiga i sin 
undervisning? Tips och trix? Och vad finns det för hinder? 
 
15. Finns det något ytterligare som du skulle vilja tillägga? 
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