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  1. Inledning 

Jag sitter i en ring på golvet och runtomkring mig i ringen sitter 20 elever 
som går i fyran. Med i ringen sitter även deras lärare, Petra. Deras ansikten 
är vända mot mig och eleverna studerar mig uppmärksamt.  Jag har precis 
presenterat mig för eleverna i Torpskolan och berättat att jag ska vara med 
och följa dem i deras vardag under detta år. Jag har innan detta tillfälle 
funderat igenom hur jag ska berätta för dem om mitt forskningsintresse, att 
jag är intresserad av demokrati. Då jag ska börja utveckla mitt resonemang 
kring vad ordet demokrati kan betyda, räcker Tanja ivrigt upp handen och 
frågar eller snarare konstaterar: ”Det är väl det som står i skollagen, om att 
det ska vara demokrati.” Tanjas konstaterande tystar mig. Jag blir med-
veten om att min bild av att barn i denna ålder inte förstår ordet demokrati 
är förutfattad och stereotyp. Eleverna fortsätter sedan att ställa frågor kring 
hur mycket jag ska vara på deras skola och därefter utbryter en diskussion 
mellan barnen vilken färg de tycker skulle vara finast på min bok. Några 
säger att rosa är fint medan andra tycker blå färg är bättre. (Från fältan-
teckningarna, år 4.) 

Detta utdrag ifrån mina fältanteckningar är från den allra första dagen av mitt 
fältarbete på Torpskolan, vilken är den skola denna studie hämtar sitt empi-
riska material ifrån. Redan vid mitt första möte med eleverna, ställdes frågor 
på sin spets och min förförståelse och mina ingångsvärden kring barn, delak-
tighet och demokrati kom både att ifrågasättas och omvärderas. Mitt eget 
agerande i fältexemplet ovan, där ett av mina antaganden var att barn inte 
förstår ordet demokrati, säger mycket om hur demokrati görs i samspel mel-
lan människor. Tankar om hur barn ”är” och om deras kompetens är faktorer 
som i hög grad påverkar och sätter hinder, men också utgör möjligheter för 
barn att utöva ett aktörsskap och vara delaktiga. 

Under en sammanlagd tidsperiod av två läsår, hade jag förmånen att vis-
tas med elever och pedagoger på Torpskolan. Utifrån en vilja att få en ökad 
förståelse kring hur delaktighet görs, men även ta del av elevers erfarenheter 
av delaktighet, observerade, samtalade och deltog jag på olika sätt i skolvard-
agen. Under mitt fältarbete fascinerades och förundrades jag många gånger 
över de situationer som jag deltog i. Ibland blev jag också betryckt och kände 
medkänsla eller oro för vissa elever. En påtaglig kunskap från denna studie är 
skolans betydelse för eleverna, både här och nu men också för framtiden. 
Som barn tillbringar man en betydande del av sin vakna tid i skolan. För ele-
verna är skolan så mycket mer än att bara lära sig Sveriges landskap eller 
tillägna sig skrivstilens konster. Skolan är i hög grad livet och i det inryms 
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många sorters erfarenheter. I denna studie med fokus på delaktighet blir 
skolerfarenhetens betydelse speciellt påtaglig vid tillfällen då elever upplever 
delaktighetens motsats i form av exkludering och uteslutning.  

Att den svenska skolan både skulle undervisa om, men också praktisera 
demokrati, har varit ett tydligt mål under lång tid (Englund, 1999). En av för-
grundsgestalterna gällande skola och demokrati är John Dewey som betonade 
skolans roll i ett demokratiskt samhälle. Utifrån hans tankegångar sågs inte 
skolan endast som en passiv institution utan som en viktig kraft i att vara med 
och forma samhället (Dewey, 1999). Skolans demokratiska form kan studeras 
utifrån olika intressen, exempelvis övergripande strukturellt. Ett annat in-
tresse skulle kunna vara att studera formella arenor för elevinflytande eller 
pedagogers tankar och erfarenheter kring demokratifrågor. I denna studie står 
den vardagliga praktiken och barns erfarenheter i fokus. Att elever skall ges 
möjlighet till inflytande och delaktighet i sin skolvardag är något som är reg-
lerat både i skolans styrdokument (Lpo 94) och i FN:s konvention om barnets 
rättigheter (Utrikesdepartementet, 2009). Demokratins plats i skolan har varit 
omdebatterad i decennier och haft olika fokus. I diskussionen sker ibland en 
dikotomisering där demokrati och kunskap ställs mot varandra på ett sätt som 
framställer ett val som innebär att skolan antingen ska syssla med kunskap 
eller med demokrati. I denna avhandling vänder jag mig mot en sådan upp-
delning och ser istället dessa intressen som inflätade i varandra. Med det me-
nar jag att demokrati och delaktighetsfrågor finns närvarande hela tiden, på 
det formella klassrådet men även på rasten, på matematiklektionen eller i kön 
in till matsalen. Jag anammar ett kunskapsintresse utifrån vad von Wright 
(2007) kallar en ”integrerad syn på utbilning där kunskaps-, socialisations- 
och självbildsaspekterna integreras” (s. 83) och där en av pedagogernas upp-
gifter är att skapa en gemenskap och tillhörighet i klassrummet (Nortfield & 
Sherman, 2004). Genom detta finns ingen spänning mellan sociala aspekter 
och skolans kunskapsmål.  

Att få barns egna perspektiv och erfarenheter av delaktighetsfrågor är ett 
viktigt kunskapstillskott i sig (Thomas, 2007). Debatten om skola, demokrati 
och elevers roll har ofta varit livaktig. De individer som deltar i debatten är 
dock i största utsträckning vuxna, vilket gör att det också är vuxna som för 
elevers talan. Ofta förmedlas också en bild av att det som barn och ungdomar 
kan vara med och bestämma om är fel sorts inflytande. Exempelvis lyfts fram 
i den statliga utredningen, Ungdomar och makt, att elever framförallt får 
diskutera skolresor på elevrådet svarare än kvaliteten på sin utbildning (SOU 
1991:12). Med andra ord får elever ha inflytande över småsaker men 
exkluderas från reellt beslutsfattande. En ytterligare ambition med denna 
avhandling har därför varit att närma mig området med en genuin vilja att 
möta elevers erfarenheter, men också se vad de vill ha inflytande över.  
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Min förförståelse i relation till forskningsfrågan 
Under det senaste decenniet har hos mig funnits ett starkt intresse för barns 
rättigheter, vilket jag också har praktiserat tillsammans med barn i olika for-
mer. I min förförståelse kring delaktighetsfrågor finns en normativ övertygel-
se då jag har en tro på att barn kan vara reellt delaktiga om möjligheter er-
bjuds. Detta betyder dock inte för mig att jag ser barns delaktighet som 
oproblematisk. Jag ser istället barns delaktighet som ett viktigt kunskaps-
område som behöver belysas och problematiseras utifrån skilda aspekter. 
Denna inställning till barns delaktighet delas av många barndomssociologiska 
forskare, exempelvis Prout och Hallett (2003). Min praktiska erfarenhet av att 
arbeta tillsammans med barn gjorde att jag i relation till forskningsfrågan 
hade vissa kunskaper och ingångstankar. I min bild av forskaren i relation till 
det som studeras, har jag svårt att anamma bilden av den värdeneutrala fors-
karen. Thornberg (2006) problematiserar detta utifrån diskussionen huruvida 
forskaren kan, bör eller om det överhuvudtaget är möjligt att avstå från 
normativa antagande. Colnerud (2004) varnar dessutom för ”smygnormativi-
tet”, det vill säga att forskaren gör sken av att vara värdeneutral men att olika 
intressen eller åsikter ändå färgar analys och slutsatser. Oavsett om man tror 
på den värdeneutrala forskaren eller inte, borde ett mål ändå vara att sträva 
efter en öppenhet i forskningsprocessen. Min lösning har blivit att försöka 
redovisa min förförståelse, så långt det är möjligt och arbeta med ett 
reflekterande förhållningssätt.  

En av de saker som krävt arbete och reflektion från min sida, är distink-
tionen mellan mig själv som forskare kontra en person som vill bidra till att 
skapa bättre livsvillkor för barn och unga. Qvarsell (2004) problematiserar 
barns rättigheter i relation till ett forskningsintresse. Hon skriver att ”ideo-
logiska och ideologiserande texter med syfte att föreskriva åtgärder som bör 
vidtas ’för barnets bästa’ har kommit att användas i barnpedagogisk och 
barnpsykologisk praktik” (s. 5) i stället för utvecklingspsykologi som 
dominerade tidigare forskning. Då dessa texter används för att skapa 
förändring är det viktigt att reflektera över vad de kan tillföra i pedagogisk 
forskning. Qvarsell (2004) exemplifierar med begreppet ”barns bästa” som är 
en portalparagraf i FN:s barnkonvention. Om man utgår från ett politiskt eller 
ett professionellt intresse kring ”barnets bästa” följer att man sätter fokus på 
det enskilda barnets behov. ”Med ett forskningsintresse sätts inte självklart 
barnet eller barnen i centrum för åtgärder, men deras perspektiv på sina 
villkor och sin omvärld kan alltså tillföra insikter av betydelse för både 
vetenskaplig kunskapsbildning och praktiskt arbete med barn” (s. 6). 
Forskning handlar mer om att förstå och förklara medan praktik i hög grad 
handlar om att förändra och påverka (Qvarsell, 2004). Att undersöka hur 
delaktighet uppfattas eller erfars från barns perspektiv är alltså inte detsamma 
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som att verka för att vidta åtgärder för barnets bästa. Dock är min 
förhoppning med studien att den kunskap som barn kan förmedla kring sina 
erfarenheter i förlängningen kan bidra till goda skolerfarenheter.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syfte med denna studie är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skol-
ans vardagspraktik. Min utgångspunkt är att delaktighet är något som görs 
mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. I min förståelse av 
delaktighet, vilket jag kommer utreda mer utförligt i 2, ser jag delaktighet 
som ett mångfacetterat begrepp. Det innefattar dels betydelsen att få vara 
delaktig i en gemenskap, dels att kunna vara delaktig i beslutsfattande. Den 
senare betydelsen fokuserar alltså på vad man oftast brukar definiera som 
elevinflytande. Jag ser dock båda betydelserna av delaktighet som centrala 
demokratiska begrepp. Förutom att studera hur delaktighet görs vill jag även 
lyfta fram elevers erfarenhet av delaktighet. Övergripande frågeställningar 
för arbetet är: 

 
• Hur görs delaktighet i skolans vardagspraktik? 
• Vad vill elever ha inflytande över och vilka hinder och möjligheter 

finns? 
• Vilka är elevers erfarenheter av delaktighet? 

 

Avhandlingens disposition 
I avhandlingens inledning har studien presenterats genom att jag beskrivit 
mitt forskningsintresse, studiens syfte och övergripande frågeställningar. 
Kapitel 2 tar upp barndomssociologi som är en övergripande utgångspunkt 
för studien. Vidare ges en bakgrund till begreppet delaktighet i relation till 
elever och skola. Studiens normativa utgångspunkter som handlar om varför 
elever har rätt till demokrati presenteras också. I kapitel 3 beskriver jag 
metodiska tillvägagångssätt i studien, de metodologiska utgångspunkterna, 
hur jag konkret genomförde studien och de forskningsetiska ställningsta-
ganden jag gjorde. Kapitel 4 -9 är resultatkapitel där den empiriska under-
sökningen presenteras. Kapitel 10 utgör studiens litteraturöversikt vilken är 
utformad i relation till studiens tidigare presenterade resultatkapitel. Detta är 
en okonventionell ordning som motiveras av att man i Grounded Theory 
studier tar del av aktuell näraliggande forskning efter den egna resultat-
analysen. Placeringen innebär att läsaren får del av min analys av empirin 
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utan inflytande av annan forskning i linje med hur den har tillkommit. I kap-
itel 11, som är studiens sista kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande 
till syfte och övergripande frågeställningar.  
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 2. Utgångspunkter för studien 

I det kapitel som följer, redogör jag för studiens utgångspunkter. Som 
övergripande ramverk både då det gäller att förstå barn och barndom, och 
metodologiska frågor, har jag använt mig av ett barndomssociologiskt 
perspektiv. Utöver att detta perspektiv presenteras, ger jag även en bakgrund 
till begreppet delaktighet och hur det kan förstås i relation till barn och skola. 
Jag redogör även för normativa utgångspunkter, dels hur barns delaktighet 
regleras i skolans styrdokument, dels vilka krav som FN:s konvention om 
barnets rättigheter uttrycker.  

 

En barndomssociologisk utgångspunkt 
Barndomssociologin eller vad som i Sverige ofta beskrivs som den nya barn-
forskningen, etablerades och växte från början fram som en reaktion mot den 
tidigare forskningen kring barn och barndomens villkor. Idag är det ett stort 
forskningsfält med olika inriktningar och utgångspunkter, men ändå med 
gemensamma drag, vilka jag återkommer till. I min beskrivning lyfter jag 
fram de delar i barndomssociologin som varit vägledande för mig i mitt arb-
ete. Halldén (2007) gör en distinktion mellan barnforskning och barndoms-
forskning där hon skriver att barnforskning handlar om forskning om barn. 
Inom barndomsforskningen används begreppet barndom för att markera att 
barndomen är en period i livet som studeras, vilken ges en samhällelig och 
kulturell betydelse. Barnet i sig blir inte det isolerade studieobjektet utan 
måste ses i sin kontext. 

En av de böcker som brukar räknas som en utgångspunkt för barndoms-
sociologin är James och Prouts (1990) bok Constructing and reconstructing 
childhood, vilken är en antologi med författarbidrag från olika discipliner. I 
den presenterar författarna några ställningstaganden som barndomssociologin 
vilar på, där det första är att barndom förstås som socialt konstruerad. Med 
det menas att barndomen inte ses som universell utan har varierat över tid 
och rum. Den andra ståndpunkten är att barndom som en variabel för social 
analys inte kan separeras från andra variabler som exempelvis kön, klass eller 
etnicitet, vilket innebär att barn inte kan betraktas som en homogen grupp 
enbart utifrån att de är barn. Barndomens villkor varierar stort och dessutom 
finns i begreppet barn ett stort åldersspann då det ofta omfattar individer 
mellan 0-18 år. Den tredje ståndpunkten är att barndom och barns relationer, 
kulturer och livsvillkor har ett egenvärde och att studier av barn inte bör ske 
enbart genom sociala konstruktioner genomförda av vuxna. Barn ses inte som 
passiva mottagare för strukturer som omger dem utan är delaktiga i kon-

 7



struktionen av sitt eget liv. På det följer att barn är viktiga aktörer som ska 
ges möjlighet att göra sin röst hörd även i forskning (James & Prout, 1997).   

Föreställningar om barn 
Utvecklingspsykologi och socialisationsteorier har det senaste århundradet 
styrt vår förståelse av barn. Det är inte bara inom de vetenskapliga disci-
plinerna som de varit dominerande, utan de har även genomsyrat profes-
sionella praktiker, lagstiftning och våra allmänna uppfattningar om barn 
(Wyness, 2006a). Prout och James (1997) beskriver dessa synsätt på barn 
som ”the dominant framework” (se fig. 1). Wyness (2006a) fördjupar och 
diskuterar dessa dominerande föreställningar som påverkat vår förståelse av 
barn och barndom. Dessa föreställningar har också varit föremål för kritik 
(Woodhead, 1997).  
 
Child  -------------------------   Adult 

 
Nature  ---------------------------  Culture 
Simple  ---------------------------  Complex 
Amorale  ---------------------------  Moral 
Asocial  ---------------------------  Social 
Person-in-waiting ---------------------------  Personhood 
´Becoming´    `Being´ 
 
Figur 1. The dominant framework (Wyness, 2006a, s. 119). 
 
Det första kännetecknet i den dominerande bilden av barn är en dikotomi-
sering av barndomen som livsfas kontra det vuxna livet. Med det menas att 
barndom och barn ofta beskrivs i relation till vuxna och då som något diamet-
ralt annorlunda. Inbäddat i denna dikotomi finns en bild av att barn besitter 
vissa egenskaper (Christensen & Prout, 2005; Wyness, 2006a). I Prout och 
James (1997) beskrivning är dessa egenskaper stereotypiserade och ofta 
sämre än vuxnas. Exempelvis ses barn inte ha samma utvecklade moral som 
vuxna och framställs dessutom som mer asociala. Ibland används även denna 
dikotomisering på ett normativt sätt. Ett exempel på detta är att på ett ned-
sättande sätt säga till någon att han eller hon är barnslig, vilket då refererar 
till att personen beter sig på ett sätt som inte är önskvärt. Indirekt framstår då 
barndomen och ett beteende som förknippas med barn som dåligt och något 
som man ska växa ifrån.  
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En annan tudelning som görs mellan barn och vuxna är att exotisiera barn-
domen. James, Prout och Jenks (2002) beskriver skilda synsätt på barn där en 
är ”the tribal child” i vilket barn framställs tillhöra en egen grupp eller kultur. 
Barndomen uppfattas som något väsenskilt och barn framställs som i grunden 
mycket olika vuxna.  Den bilden av barn förstärks och förmedlas i den typ av 
TV-program där barn ombeds berätta om svåra ord och underhållningsvärdet 
ligger i att skratta åt barnens tokiga förklaringar som ses som dråpliga efter-
som de ligger så långt ifrån vuxnas beskrivningar.  

Ett annat kännetecken i den dominerade bilden av barn är ”barns brist på 
ontologi”, vilket innebär att barn förstås i termer av vad de ska bli snarare än 
vad de är. Detta har framförallt varit utgångspunkten i traditionella sociali-
sations- och utvecklingspsykologiska teorier, där fokus legat på olika faser 
som barnet måste genomgå för att bli en fullvärdig samhällsmedlem 
(Wyness, 2006a). Även om dessa olika utvecklingsteorier har haft skilda 
förklaringsmodeller har det gemensamma varit att barndomen delats in i faser 
eller stadier. För att få en gynnsam utveckling måste en individ gå igenom en 
fas innan den kommer till nästa (Elvstrand, 2004b).  

Barndomens främsta egenskap har ansetts vara att människan då saknar de 
egenskaper de sedan har som vuxen. Barndomen har betraktats som ett 
långsamt övergående bristtillstånd. Barnen har beskrivits i komparativa 
termer, de har bedömts efter skalor med vuxna som måttstock. Man har 
tagit fasta på vad barn inte (ännu) klarar av att göra, mer sällan har man 
sett till deras häpnadsväckande förmåga att klara av livet utifrån sina för-
utsättningar, att ständigt förkovra sig och möta de utmaningar som väx-
andet ställer dem inför (Hartman, 1997, s. 31). 

I citatet ovan kritiserar och ifrågasätter Hartman utvecklingsperspektivet som 
varit det dominerande synsättet på barn. Corsaro (1997) uttrycker det som att 
vi har sett på barn utifrån ”a forward-looking way” (s 7), istället för att se 
barn och barndomen som ett värde här och nu, med ett pågående liv. Detta 
synsätt på barn ledde också till en objektifiering av barn och under lång tid 
var de betraktade som föremål för psykologiska undersökningar och tester av 
olika slag (Hogan, 2005; Rose, 1999). Utvecklingsperspektivet inrymmer 
också en fokusering på biologi och den utveckling i faser som barnet skall 
genomgå. Barnet har fått rollen som passiv mottagare som går igenom förut-
bestämda faser som en person som behöver mycket vuxenkontroll. I fokus 
står det individuella barnet och lite intresse har funnits för kollektivet barn 
och hur barn skapar mening tillsammans med andra barn. Utvecklingspers-
pektivets fokusering på det enskilda barnet gör också att man inte fångar 
strukturella villkor (Näsman, 2004; Wyness, 2006a). Av detta framtids-
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orienterande synsätt följer att barn beskrivs som varande i bristtillstånd vilket 
leder till att de brister som de uppfattas ha ska övervinnas, vilket sker när de 
blir vuxna (Pole, Mizen & Bolton, 1999; Wyness, 2006a).   

Ett annat kännetecken i den dominerande föreställningen av barn är att 
barn och barndom ses som något universellt. Att vara barn, blir den 
överordnade aspekten och skillnader mellan barn utifrån exempelvis klass, 
kön och etnicitet negligeras (Wyness, 2006a). James och James (2004) 
skriver att å ena sidan är barndomen lika för alla barn men å andra sidan 
innehåller barndomen skillnader. Likheterna ligger i basala fysiologiska 
kännetecken som att barn kroppsligen är mindre än vuxna och att de 
successivt erövrar olika motoriska färdigheter. James och James framhåller 
att barndom varierar med hänsyn till på vilket sätt barn, behov och kompetens 
artikuleras och följs upp i lagstiftning och i socialpolitik men också hur den 
görs i den sociala praktiken mellan barn och vuxna (s. 13). 

Dessa olika under lång tid dominerande bilder av barn, har betydelse för 
hur man ser på barn både allmänt men också specifikt i relation till barns 
möjlighet till delaktighet. Med ett framtidsorienterat synsätt ses barndomen 
framförallt vara en livsfas som är en förberedelse för det vuxna livet. Då 
barndomen och barn utmålas som ett bristillstånd blir barn individer som 
saknar förutsättningar för ett självständigt liv och fråntas även rätten att ha 
åsikter om det. Låg ålder ses som en bristsituation och blir en legitim anled-
ning till att exkludera barn, exempelvis när det gäller rösträtt. Som Näsman 
(2004) skriver är ålder en av de vanligaste och mest accepterade formerna för 
att behandla människor olika. Hon skriver ”När ålder blir ett sätt att bibehålla 
social ordning och där människor blir särbehandlade på grundval av sin ålder 
kan man beteckna det som ”ageism” (Näsman, 2004, s. 56). De utvecklings-
psykologiska teorierna har hjälpt till att underminera barns aktörskap 
(Hinton, 2008).  

När barn definieras som inkompetena i relation till vuxna har deras 
möjligheter som aktörer underminerats som en följd av välfärdstatens välvilja 
(Devine, 2002). Diskursen om barn som annorlunda vuxna förstärker 
diskursen kring att de inte kan uttala sig (Devine, 2004). Sammantaget kan 
man säga att barndomens bilder är komplexa. Samtidigt som bilden av det 
kompetenta barnet vuxit sig stark det senaste decenniet utmålas fortfarande 
en bild av barnet som potentiellt farligt för sig själv och som en person som 
behöver tyglas på olika sätt (James & James, 2004). Bilder av barn som offer 
på olika sätt finns också. De ses vara i stort behov av samhällets skydd och 
omsorg. Det förmedlas även bilder av barn som apatiska och ointresserade av 
att ta del av det politiska livet (Cockburn, 2007). 
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Barns aktörsskap i interaktion 
I kontrast mot de tidigare dominerande synsätten har barns roll och aktörskap 
lyfts fram under de senaste decennierna. Det innebär bl a att barn i ökad om-
fattning börjat räknas som individer och inte bara som en del av familjen 
(Baraldi, 2008; Näsman, 1995). Hur barn utövar sitt aktörskap (”agency”) är 
en komplex interaktion mellan att barn växelvis påverkas av det samhälle de 
lever i och att de i sin tur påverkar samhället (Corsaro, 1997; Jans, 2004). 
Detta synsätt på barn som aktörer skiljer sig från tidiga socialisationsteorier 
där barn enbart sågs som ett objekt för en socialisationsprocess (Mayall, 
2001). I vilken utsträckning barn kan använda sitt aktörskap beror förutom 
strukturella faktorer på exempelvis klass, kön och etnicitet (James & James, 
2004; Pole et al, 1999).  

Förståelsen av barns aktörsskap i denna studie utgår från ett interak-
tionistiskt perspektiv, vilket betyder att människan ses som en social varelse. 
Grundtankarna i interaktionistisk teori bygger på att människor agerar i rel-
ation till vilken betydelse saker har för dem, som i sin tur utgår från en 
meningsskapande och tolkande process (Blumer, 1969). Von Wright (2007) 
beskriver att barnet genom kommunikation i form av gester och genom att ta 
andras perspektiv, attityder, roller och handlingar utvecklar förståelse för 
andra människors verklighetsuppfattningar. Genom detta kan sedan barnet 
modifiera sina egna perspektiv och handlingar, men framförallt utvecklas det 
som medvetet och reflexivt tänkande själv. Von Wright påpekar att män-
niskor utvecklar sitt medvetande genom sociala samspelsprocesser och inte 
genom att saker präntas in. Utifrån ett interaktionistskt synsätt erfar och lär 
sig barn om delaktighet genom sitt sociala samspel med andra.  

Vuxnas makt över barn är inte absolut utan barn kan omförhandla och 
visa på motstånd (Mayall, 2001; Punch, 2001). Punch (2001) lyfter fram att 
då barn får skilda erfarenheter av att utöva aktörsskap leder det också till att 
de i olika grad blir skickliga sociala aktörer. Ett sådant synsätt i relation till 
barns delaktighet innebär att de barn som får erfarenhet av att praktisera 
delaktighet också lättare kan utöva ett aktörskap i situationer där delaktighet 
efterfrågas. Hur ett barn ser på sin möjlighet till delaktighet beror också på 
hans eller hennes definition av situationen (Närvänen, 1994; Närvänen & 
Näsman, 2007). Närvänen och Näsman (2007) beskriver till exempel att när 
ett barn tänker kring sin möjliga framtid sker det i relation till dess tidigare 
och nuvarande erfarenheter.    
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Barnet som medborgare 
I relation till barns aktörskap är det relevant att föra en diskussion kring barns 
rätt till medborgarskap. Frågor om status är direkt länkade till frågor om 
medborgarskap och hur barn kan delta som fullvärdiga medlemmar i sam-
hället. Marshalls (1950) definition av medborgarskap utgick ifrån civila, po-
litiska och sociala rättigheter. Denna definition har varit epokgörande i disk-
ussionen kring medborgarskap men bortsåg dock från barn som medborgare 
(McLouglin, 2004). Idag finns alternativa modeller kring medborgarskap 
vilka istället för fram värden som tillhörighet, ömsesidighet och samhörighet 
(Cockburn, 1998; Devine, 2002; Roche, 1999). Dessa modeller kan, som 
Devine (2002) skriver, förändra antaganden kring ”the inability of children to 
be actors in their own right, and locate children’s capacity within the context 
of the dynamics of power and control which operate in their relations with 
adults” (s. 303). Devine kritiserar Marshalls medborgarbegrepp då hon menar 
att det framställs som något som ges, vilket utmålar en bild av mottagaren 
som en passiv medborgare.  

Christensen och Prout (2002) applicerar Baumans (1995) tankar om den 
andre i relation till barn som medborgare och fullvärdiga samhällsmedborg-
are. De skriver att en central tanke i Baumans postmoderna etik är att ta ans-
var för den andre. ”Bauman carefully distinguishes between taking respon-
sibility for and taking responsibility away from the other” (Christensen & 
Prout, 2002, s. 479). Det sistnämnda – att ta bort ansvaret för den andre – 
inrymmer ett paternalistiskt synsätt, vilket Christensen och Prout menar att 
många vuxna har på barn. De skriver vidare att det är viktigt att inte reducera 
”the other” till ”the same”. Dessa tankegångar överförda till barn betyder att 
bara för att man ser barn som sociala aktörer rättfärdigar det inte att man be-
handlar barn som vuxna. Exempelvis är det viktigt att tillerkänna deras pos-
ition och inte förringa olikheter mellan barn och vuxna när det gäller exem-
pelvis makt och tillgångar.  Bauman (1995) argumenterar dock starkt emot att 
se den andre som speciellt sårbar. Lösningen blir istället, menar Christensen 
och Prout (2002), att föra en dialog som tillerkänner både skillnader och lik-
heter mellan barn och vuxna.”Children must be considered as having a set of 
specific interest that stand in relation to the existing social actors” (s. 482).  
Erkännandet av den andre blir då en väg att ge barn en medborgerlig status 
där barnets ibland unika behov inte ses som en svaghet som exkluderar, utan 
som en skillnad.   
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Delaktighet som demokratiskt värde 
Demokrati är ett mångtydligt begrepp där olika värden kan stå i förgrunden 
(Lindahl, 2005), som delaktighet, jämlikhet, solidaritet eller frihet. I denna 
studie har jag valt att studera ett demokratiskt värde, delaktighet, i relation till 
skolans praktik.  I min förståelse och användning av begreppen ser jag demo-
krati som överordnat begrepp. Delaktighet är en del av demokratibegreppet 
som i sin tur inrymmer begrepp som inkludering och inflytande (jmf Emils-
son, 2008).  

Delaktighet – ett mångfacetterat begrepp 
Delaktighet är också ett vitt begrepp som kan innefatta många aspekter, då 
det används på olika sätt och i skilda sammanhang (Gustavsson, 2004). 
Thomas (2007) menar i en forskningsöversikt över delaktighetsbegreppet att 
det finns ett ökat intresse för att studera delaktighet men att begreppet be-
höver problematiseras då det ofta tas förgivet eller inte definieras. Två 
huvudsakliga användningar av begreppet kan urskiljas: (a) delaktighet som 
generellt deltagande i en aktivitet, och (b) delaktighet i beslutsfattande 
(Thomas, 2007). Kopplat till den första förståelsen, att delta i en aktivitet, 
används delaktighet i diskussionen kring människors lika rätt att delta. Det är 
speciellt vanligt förekommande i relation till utsatta grupper (Emilsson, 
2008) eller i specialpedagogiska sammanhang (se t ex Eriksson, 2003). Lika-
så är det ett centralt begrepp i Världshälsoorganisationens klassifikation för 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Gustavsson, 2004; WHO, 
2001). Delaktighet utifrån den andra förståelsen är ett centralt begrepp i barn-
domssociologiska studier med referens till barnrättskonventionen (James & 
James, 2008).  

Social delaktighet och politisk delaktighet 
Delaktighetsbegreppet tangerar flera närliggande begrepp. I begreppsanalyser 
framhålls en skillnad mellan social inkludering och delaktighet. Davis och 
Hill (2006) menar att en distinktion mellan orden är att social inkludering 
(”social inclusion”) anger en mer passiv form (”take part”) medan delaktighet 
(”participation”) anger en mer aktiv form (”taking part”) (s. 1). Boyden och 
Ennew (1997) betonar också en skillnad utifrån grader av aktörskap och ang-
er två definitioner. ”Participation in the sense of ’taking part in’, or being 
present; and Participation in the sense of knowing that one’s actions are taken 
note of and may be acted upon – which is sometimes called ’empower-
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ment’”(s. 33). Thomas (2007) skriver att det huvudsakligen finns två sätt att 
närma sig barns delaktighet. I det ena sättet, vilket Thomas även menar är 
den rådande diskursen, framhålls den sociala aspekten och de sociala vinster 
som nås genom delaktighet. I denna diskurs blir också delaktighetsprocessen 
central. I det andra sättet, vilket Thomas betecknar som en alternativ diskurs 
kring barns delaktighet, betonas makt och förändring. Denna diskurs är där-
med politisk till sin karaktär. De två diskurserna kan existera parallellt men 
även urskiljas var för sig. Även målen för vad som ska komma ut av barns 
delaktighet varierar i relation till ovan beskrivna diskurser. I det första fallet 
där sociala aspekter betonas är ofta målet att stärka kompetenser hos barn 
såsom självuppfattning och självbild. I det andra fallet är målet att förverkliga 
barns rättigheter och förbättra beslutsprocesser.  

En annan distinktion i delaktighetsbegreppet är att se delaktighet som en 
egenskap hos individen (intrapersonell) eller som en samspelsprocess (inter-
personell) (Molin, 2004a). I denna studie väljer jag att se på delaktighet som 
något som görs mellan individer i skolvardagen.  

Delaktighetsbegreppet innehåller alltid en upplevelsedimension (Alm-
qvist, Eriksson & Granlund, 2004), vilket i min studie handlar om hur elever 
upplever sina erfarenheter av delaktighet i vardagen. Som Molin (2004a) 
skriver är delaktighet vanligtvis kopplad till en handling, men en individ kan 
uppleva sig själv som delaktig i ett sammanhang utan att vara engagerad eller 
aktiv. Delaktighet är i denna mening en subjektiv upplevelse. Trots detta är 
det svårt att tänka sig delaktighet enbart utifrån att en person upplever sig 
vara delaktig om denne saknar politiska rättigheter. 

En annan viktig distinktion är mellan formell och informell delaktighet 
(Molin, 2004a). Individer kan formellt tillhöra en grupp, exempelvis en skol-
klass, medan informell tillhörighet handlar om en subjektiv upplevelse att 
tillhöra och att vara accepterad.  Delaktighet kan också förstås i termer av ett 
dimensionsbegrepp, dvs. ytterligheterna minimal och maximal delaktighet, 
(jmf. Harts delaktighetstege, s. 17). 

I denna studie innebär begreppet delaktighet både att få vara med i en 
gruppgemenskap och att vara delaktig i beslutsfattande, vilket jag benämner 
social respektive politisk delaktighet. Överfört till skolans vardagsarbete 
handlar social delaktighet om tillhörighet, vänskap och relationer samt att bli 
accepterad av sina skolkamrater (jmf Koster, Nakken, Pijl & Houten, 2009). 
Politisk delaktighet innefattar elevers möjlighet till inflytande. 
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Ett dynamiskt medborgarskap 
Den senaste svenska demokratiutredningen utgår från två demokratiteorier: 
den deltagande demokratin och den deliberativa demokratin (SOU 2000:1). I 
den deltagande demokratin betonas aspekten att vara tillsammans med andra. 
Att delta ses snarare som en plikt än som en rättighet. I den deliberativa dem-
okratin fokuseras samtalets betydelse för demokratin. Därmed ses skolan som 
en viktig offentlig arena för sådana samtal; något som inte alltid tagits tillvara 
(Bergström och Holm, 2005). I demokratiutredningen förs begreppet det 
dynamiska medborgarskapet fram, vilket illustreras i Figur 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Det dynamiska medborgarskapet (SOU 2000:1, s 37).  
  

 
 
 I modellen ses deltagande, inflytande och delaktighet som varandras förut-
sättningar. Som Bergström och Holm (2005) skriver finns det i processen ett 
krav på ömsesidighet ”att själv bidra till att ge andra upplevelser av delaktig-
het” (s. 6). För att deltagarna ska uppleva deltagande, delaktighet och inflyt-
ande krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Den första handlar om ett 
meningsfullt deltagande. Detta kriterium översatt till skolans kontext ställer 
stora krav på att elever ska uppleva det som de lär sig och gör i skolan som 
meningsfullt. De ska ges möjlighet att delta men också få en egen vilja till att 
delta. Ett annat kriterium handlar om öppenhet och insyn, vilket innebär att 

 15



eleverna får veta vad som pågår och vad som planeras. Slutligen är den sista 
förutsättningen politisk jämlikhet, vilket är ett problematiskt begrepp att 
applicera på skolan då det uppenbart är en institution som bygger på en makt-
skillnad mellan barn och vuxna. 

Deliberativ demokrati 
Under de senaste åren har den deliberativa demokratimodellen lyfts fram som 
relevant även i skolan.  Det märks inte minst genom Skolverkets sätt att lyfta 
fram begreppet i olika texter (t ex Englund, 2000). I Sverige har flera 
forskningsprojekt genomförts i relation till en skolpraktik (Boman, 2002; 
Liljestrand, 2002). I den deliberativa demokratimodellen ses deliberativa 
samtal som en viktig form och metod för att arbeta med värdefrågor i skolan. 
Englund (2007a) som är en av dem som fört fram deliberation som en metod 
för skolan definierar det som ”samtal där olika uppfattningar och värden kan 
brytas mot varandra” (s. 153). Roth (2003a) menar att deliberativa samtal 
som en värderingsprocedur också kan öka barn och ungas demokratiska 
kompetens. 

Utbildning som kommunikation, som en levd demokrati, innebär att 
skapa en meningsskapande kommunikation där skolans ansvar dels kan vara 
att utveckla elevers förmåga till ömsesidig kommunikation och argumenta-
tion, dels att skapa förståelse och respekt för den andre (Englund, 2007b). 
Englund (2007b) menar att det inte handlar om att ifrågasätta skolans upp-
drag kring kunskapsbildning, ”snarare att se kunskapsbildningen och färdig-
hetsutvecklingen i form av språkligt meningsskapande insatta i kommunika-
tiva meningsfulla sammanhang integrerat med moralisk omdömesbildning” 
(s. 10). Englund (2007b) lyfter fram att det inbegriper både aspekterna kun-
skapsbildning och omdömesbildning. Han lyfter vidare fram att frågor av 
moralisk karaktär som visar sig i skilda uppfattningar och synsätt tenderar att 
bli alltmer nödvändiga att kunna hantera i skolan. Dessa, menar Englund, 
grundar sig i förändrade auktoritetsrelationer mellan lärare och elever, fler 
möten mellan olika kulturer och en ökad heterogenitet kring värderingar och 
intressen. 

Deliberation är ett normativt politiskt projekt genom att ett speciellt sätt 
att göra demokrati förespråkas. Det är ett komplement till majoritetsprin-
cipen, dvs. innan beslut tas måste det diskuteras och motiveras väl. Delib-
erativ demokrati kräver medborgare som har väl etablerade deliberativa atti-
tyder. Vissa institutioner ses som särskilt viktiga för att stärka sådana atti-
tyder. Skolan ses som en sådan viktig plats. Utbildning utgör en viktig arena 
för att stärka de kommunikativa färdigheter som utgör grundvalen för det 
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politiska deltagandet. Deliberativa samtal och deliberativ kommunikation har 
vissa kännetecken: 

• 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 

 (Englund 2007a, s. 155f)  
 

 
Englund (2007a) skriver att dessa fem punkter också ska utgöra en grund för 
att utvärdera om deliberativa samtal har ägt rum och att denna utvärdering 
görs bäst av de personer som deltagit i samtalet. När det gäller det första 
kännetecknet, skilda synsätt, kan det ha olika innebörder. En bas är dock trots 
detta att försöka nå en gemensam grund för diskussion, vilket Englund 
(2007a) benämner som diskursiv situation. Som Englund skriver har läraren 
en mycket viktig roll i detta. Samtidigt är det också en av de mest kritiska 
punkterna för att lyckas med deliberation i klassrummet. Spänningen ligger i 
att sammanföra lärarens auktoritet kontra viljan att elever själva ska få 
möjlighet att komma fram i diskussionen.   

Deliberativa samtal är den kommunikationsmodell som förs fram som en 
utgångspunkt för det demokratiska arbetet i skolan. En stor del av de texter 
som skrivits om deliberation diskuterar modellen utifrån ett teoretiskt per-
spektiv och en berättigad fråga är hur det fungerar i praktiken. I en klass-
rumssituation är det svårt att tänka sig att lärare och elever är jämbördiga i 
sina positioner. Det finns även maktobalans mellan elever. Cockburn (2007) 
som i och för sig lyfter fram deliberation som en modell menar att det finns 
svårigheter utifrån barns underordning och att barn inte är vana vid att deras 
röster hörs i det offentliga samtalet.  

En annan kritisk synpunkt mot det deliberativa samtalet är målet att alla 
ska bli överens, vilket inrymmer ett idealistiskt tänkande kring att människor 
genom samtal kan förändras så att de blir överens. Ett sådant synsätt kritiser-
as framförallt från ett marxistiskt och feministiskt perspektiv som för fram att 
det finns basala intressekonflikter i samhället i vilka samstämmighet inte är 
möjligt (Jodal, 2008).  
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Harts delaktighetsstege 
Ett av de mest använda redskapen för att diskutera och förstå barns delaktig-
het (Thomas, 2007) är den s.k. Ladder of participation, på svenska översatt 
till delaktighetsstegen (se Figur 3). Den utvecklades från början av Arnstein 
(1969) för att mäta medborgarinflytande. Hart (1992; 1997) har sedan ut-
vecklat modellen till att rikta sig mot barn och ungas delaktighet i besluts-
fattande (se fig. 3)1.  

 
 
 

 

 
Figur 3. Harts delaktighetsstege, Hart (1997, s. 41) 

 

                                                 
1 Delaktighetsstegen bygger på Harts modell men är översatt till svenska av mig. 
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Delaktighetsstegen har använts för att utvärdera barns delaktighet, då det 
enligt Hart (1997) finns en fara att det som man tror kan vara delaktighet 
snarare är manipulation av olika slag. Stegen består av åtta stegpinnar varvid 
de tre lägsta refererar till uttryck då barn inte är delaktiga trots att det fram-
står eller ges sken av att de är det. Manipulation är den första nivån och kan 
vara att barn övertalas att framföra en åsikt utan att riktigt förstå innebörden i 
det som de säger. Ett exempel är att bära plakat i ett demonstrationståg utan 
att veta vad det står på plakatet som man bär. Nästa nivå på stegen är Deko-
ration där barn fungerar som dekorationer av olika slag, exempelvis i 
marknadsföring av produkter. Anledningen till att dekoration kommer högre 
upp på stegen än manipulation är att de vuxna inte låtsas att barn har skapat 
uttrycket. Symbolvärde är enligt Hart svårt att hantera för det handlar ofta om 
situationer där syftet egentligen varit att öka barns delaktighet men utgången 
inte har blivit detta (Elvstrand, 2004a; Hart, 1997). En av förtjänsterna med 
Harts delaktighetsstege är att få syn på uttryck då barn inte är delaktiga. 
Dessa första nivåer handlar inte om att bestämma vad som är bra respektive 
dåliga aktiviteter för barn utan syftar just till att mäta barns delaktighet. Att 
som barn gå i ett demonstrationståg kan vara en kul upplevelse men det är 
dock inte delaktighet om barnet varken vet sin roll eller har en förståelse av 
vad demonstrationen handlar om.  

De följande nivåerna på stegen handlar om delaktighet i en stigande grad. 
På den första nivån (4) blir barnet informerat om vad som ska hända vilket 
ses som en grundläggande förutsättning för delaktighet. På den näst högsta 
nivån (7) är besluten både initierade av barn och styrda av barn medan på den 
högsta nivån (8) är det barn som initierar och styr tillsammans med vuxna. 
Huruvida nivå (4) handlar om att barn är delaktiga eller inte kan diskuteras 
och beror på hur delaktighetsbegreppet tolkas. Närvänen och Näsman (2007) 
räknar inte den fjärden nivån som delaktighet då barnen inte utför något 
aktörsskap.  

 
 

Barns rätt till delaktighet – några normativa 
utgångspunkter 
Under de senaste decennierna har på en rad områden röster höjts för att inklu-
dera barn och ungas perspektiv på olika frågor och öka deras möjlighet till 
delaktighet och inflytande (Barnombudsmannen, 2004; 2006; Thomas, 2007). 
Detta fokus och denna uppvärdering av barns delaktighet, går delvis att här-
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röra till genomförandet av FN:s konvention av barnets rättigheter, men även 
till ett ökat krav på brukarinflytande i samhället (Sinclair, 2004).  

I denna avhandlingsstudie som handlar om demokratifrågor, med fokus 
på barns delaktighet, är frågor om rättigheter och demokrati centrala. För att 
närma mig detta har jag utgått från ett tydligt barnrättsperspektiv där FN:s 
konvention om barnets rättigheter fungerat som normativ ram (Morrow, 
2005). Med det menar jag att barnkonventionens formuleringar fungerat som 
vägledande för mitt arbete, både som normativa utgångspunkter för att tolka 
barns rättigheter och som förhållningssätt för arbetet som vuxen forskare i 
relation till de deltagande barnen. Utifrån ett rättighetsperspektiv finns för 
mig tydliga kopplingar mellan hur barns rättigheter uttrycks på ett normativt 
plan som exempelvis i barnrättskonventionen och hur barns rätt till delaktig-
het görs i skolans vardag. ”Rights do not come into existence as a legal or 
juridical form; rather, they come into being in the moment of human action” 
(Skott-Myhre & Tarulli, 2008, s. 71). I den text som här följer redogör jag för 
de normativa ställningstaganden som finns kring elevers rätt till delaktighet, 
dels i barnrättskonventionen, dels i skolans olika styrdokument.  

FN:s konvention om barnets rättigheter 
FN:s konvention om barnets rättigheter kallas ofta i dagligt tal för barnkon-
ventionen, vilket enligt Qvarsell (2001) kan leda till en felfokusering. Det är 
inte barnen i sig som behöver lyftas fram eller fokuseras, utan det är istället 
de rättigheter som formuleras i konventionen. Utifrån sådana tankegångar har 
begreppet barnrättskonventionen lanserats (se t ex Qvarsell, 2001), vilket är 
en beteckning som också jag använder mig av.  

När FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalför-
samling 1989, gjordes detta ovanligt fort jämfört med andra konventioner, 
och med stor uppslutning (Hägglund, 2001a). Det är den konvention som 
flest medlemsländer ratificerat (O’Neill & Zinga, 2008). Redan innan kon-
ventionen kom till stånd hade det funnits strävanden för att förbättra barns 
villkor och en omsorg kring att barn skulle ha det bra (Englundh, 2008). Det 
som var nytt med barnrättskonventionen var att barn tillerkändes rättigheter 
(Hammarberg, 1990; Sinclair, 2004) och inte bara skulle skyddas exempelvis 
från olika former av övergrepp. I dagsläget har alla FN:s medlemsländer för-
utom Somalia och USA ratificerat konventionen. Det visar å ena sidan på en 
stor uppslutning kring barns rättighetsfrågor men som Schiratski (2003) på-
pekar finns fortfarande problem. I den svenska debatten sägs barnrättskon-
ventionen vara ett uttryck för världssamfundets gemensamma synsätt på barn 
och unga (SOU 1997:116). Dock kan barn, enligt Schiratski (2003), bara göra 
anspråk på rättigheter utifrån den kontext som de lever i, vilket i sin tur är 
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beroende av exempelvis ett lands ekonomiska resurser. Förutom denna beg-
ränsning har flera länder reserverat sig mot skrivningar i konventionen, 
exempelvis kring vilken ålder som gäller för att räknas som barn, vilken var-
ierar mellan femton och arton år (O’Neill & Zinga, 2008; Schiratski, 2003). 
Barnrättskonventionen har också i skilda sammanhang anklagats för att 
spegla ett västerländskt synsätt på barn och därigenom hjälpa till att vidmakt-
hålla skillnaden nord/syd (Boyden, 1997).  

I barnrättskonventionen uppmärksammas det enskilda barnets rättigheter 
och beslutsfattande (Bartley, 2001; Davis och Hill, 2006; Singer, 2000), 
vilket är speciellt tydligt i de artiklar som beskriver barns deltagande rättig-
heter i barnkonventionen (Tisdall, 2004). Detta kan i praktiken innebära en 
spänning mellan det individuella barnets rättigheter kontra barnkollektivet. 
Ett konkret exempel från skolvardagen kan handla om hur en lärare skall 
fördela sina resurser i klassrummet, men det kan också innebära implikatio-
ner i förhållande till barn och beslutsfattande.    

Barnrättskonventionens innehåll 

Barnrättskonventionens femtiofyra artiklar, delas ofta in utifrån vilken typ av 
rättigheter de innefattar. En vanlig indelning bygger på de tre P:na, provi-
sional rights, protection rights och participation rights (Freeman, 1997; 
Hammarberg, 1990). I en svensk översättning handlar det om ombesörjande 
rättigheter, skyddande rättigheter och deltagande rättigheter. Ombesörjande 
rättigheter innefattar barns rätt att få sina grundläggande behov som mat, 
vatten och någonstans att bo tillgodosedda. Skyddande rättigheter handlar om 
barns rätt till skydd mot olika former av övergrepp och exploatering. De del-
tagande rättigheterna inbegriper barns rätt att göra sin röst hörd, samt ytt-
rande- och mötesfrihet.  

De deltagande rättigheterna framställs vanligtvis som de svåraste att 
genomföra (Barnombudsmannen, 2006; Stern, 2006; Wyse 2001). De förbi-
ses (Shier, 2001) och beskrivs som den kategori av rättigheter som det finns 
minst vilja att genomföra (Alderson, 2002). Anledningarna till detta brukar 
hänföras till att de deltagande rättigheterna kräver omfattande förändringar i 
samhället, inte minst i synsätt på barn och unga. Vidare beskriver Wyness 
(2001) att rätten till självbestämmande kan göra att barnets vilja kolliderar 
med den vuxnes. Det finns också en inbyggd spänning i svårigheten att 
balansera barns behov av skydd och deras deltagande rättigheter (Hart, 1997). 
Stern (2006) vänder sig dock mot att se behov och deltagande rättigheter som 
varandras motsatser och menar istället att skydd och delaktighet är varandras 
förutsättningar.  
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Barns rättigheter rör skolans arbete i allra högst grad (Zinga & Young, 2008). 
Verhellen (1993) utreder i en artikel olika former av rättigheter elever har i 
relation till utbildning och beskriver det som att elever har “right to edu-
cation, rights in education and rights through education” (s. 199ff). Med ett 
sådant synsätt kan skolan ses som en av de viktigaste arenorna för prak-
tiserandet av barns rättigheter (Hammarberg, 1990). Osler och Starkey (2005) 
har utifrån barnkonventionens artiklar lyft fram sex principer som de anser är 
speciellt relevanta för skolans pedagogiska praktik. Den första principen ut-
går från värdighet och säkerhet och handlar om elevers rätt att skyddas från 
olika former av kränkande behandling, både åsamkade av lärare och av elev-
er. Den andra principen handlar om elevers deltagande rättigheter, vilket rör 
framförallt elevers möjlighet till delaktighet i beslutsfattande. Identitet och 
inkludering är den tredje principen och handlar om rätten till en inkluderande 
skola där alla elever får plats. Den fjärde principen innefattar barns rätt till 
frihet, vilket exempelvis handlar om elevers rätt att uttrycka sig. Rätt till in-
formation tar upp aspekter kring rätten att bli presenterad för olika uttrycks-
former men också att få redskap att kunna ifrågasätta och ställa frågor till 
varierande former av information. Slutligen handlar den sista och sjätte 
principen om barns rätt till privatliv.  

I föreliggande studie med fokus på hur delaktighet görs, tangeras dessa 
sex principer på olika sätt och de går in i varandra. I förgrunden för arbetet 
har särskilt artikel 12 i barnrättskonventionen varit. Den beskriver barns del-
tagande rättigheter.  

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 
barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad (art 12, FN:s konvention om barnets rättigheter, Utrikes-
departementet, 2009) 

Skrivningarna i artikel 12 framstår som problematiska utifrån skilda stånd-
punkter. Vad menas egentligen med ”i stånd att bilda egna åsikter”. Förståel-
sen av konventionstexten beror till stor del på hur vuxna ser på ålder, mognad 
och kapacitet i relation till barn (Smith, 2002). Skrivningarna i artikeln fram-
står som radikala utifrån att barn ges rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor 
som rör barnet. Det finns alltså inga begränsningar i det avseendet. Däremot 
finns en begränsning inskriven då hänsyn skall tas till ålder och mognad. Det 
är en omdiskuterad fras och också svår att tolka och göra bedömningar uti-
från (Hartman, 1997). Dock menar Osler och Starkley (2005) att det finns en 
öppning då ålder och mognad tillmäts samma betydelse. Detta gör att dessa 
begrepp skulle kunna fungera överlappande och lösa situationer som när ett 
barn är mer moget än sin biologiska ålder och vice versa. Lee (2006) dis-
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kuterar vidare skrivningen, ”i alla frågor som rör barnet”, om det innebär att 
barnet ska utöva inflytande i frågor som direkt berör det självt eller mer all-
mänt. I granskningar av hur de deltagande rättigheterna i barnrättskonven-
tionen efterföljs framstår barns möjlighet att agera och utöva medborgerliga 
och politiska rättigheter som starkt begränsande (Barnombudsmannen, 2009; 
Englundh, 2008). Maktfaktorer får stor betydelse (Stern, 2006; Englundh, 
2008).  

Ibland framhålls barnrättskonventionen som något negativt, då i termer 
av att barn bara har rättigheter men inga skyldigheter (Alderson, 2002). 
Konventionen är ett rättighetsdokument, vilket betyder att fokus ligger på att 
tillerkänna rättigheter. Bartley (2001) skriver att endast ett fåtal artiklar be-
tonar barns skyldigheter. En anledning till detta som brukar nämnas är att 
konventionen framförallt vänder sig till de styrande i ett land med anspråk på 
vilka rättigheter som barn ska ha. Andemeningen i konventionen knyter an 
till respekt, och i och med det finns tanken om barns skyldigheter implicit. 
Det innebär för denna studie, där de deltagande rättigheterna står i fokus, att 
för att förverkliga varje elevs rätt att göra sin röst hörd krävs en skolmiljö 
som präglas av ömsesidighet och respekt för varandra och andras rättigheter. 

Skolans demokratiska uppdrag 
Skolan har länge setts som en viktig plats för lärande och förberedelse av 
medborgarskap och demokrati (Osler & Starkey, 2005). I slutet av 90-talet 
tillsattes i Sverige en omfattande demokratiutredning som studerade och 
belyste demokrati utifrån olika aspekter, av vilka en var i relation till barn 
och unga. Englund (1999) gör i demokratiutredningens forskarvolym en 
historisk belysning av hur demokrati kan förstås i relation till skolan. Han 
skriver att att ”talet om skolan anger möjligheter och begränsningar vad 
gäller skolans demokratifunktion” (s. 14) då skolan ingår i en större politisk 
kultur där olika demokratisträvanden har varit rådande under olika tider. 
”Eftersom talet om skolan förs av olika intressenter med skilda ståndpunkter 
är talets auktoritet och status betydelsefulla” (s. 13). Skolan påverkas med 
andra ord både av politiska beslut, den allmänna debatten och rådande 
samhällsklimat.  

Ända sedan skolkommissionens (SOU 1948:27) betänkande 1946, har 
demokratins roll och betydelse i skolan förespråkats (Roth, 2003a). Att elever 
fostrades till demokratiska medborgare sågs som en garanti och ett vaccin för 
ett demokratiskt samhälle. Englund (1999) menar att demokrativärdena har 
varit starkt kollektivt förankrade och de har lyft fram en strävan och en följd 
av en gemensam referensram. Gemensamma värden och likvärdighet har 
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betonats, speciellt med fokus på att alla elever skulle ha rätt till en likvärdig 
utbildning, oavsett bakgrund eller var i landet man bodde. 
Under efterkrigstiden dominerade, enligt Englund (1999), två demokratiupp-
fattningar: den funktionalistiska och den normativa. Den funktionalistiska 
demokratiuppfattningen fokuserar på demokrati som form där demokrati 
främst betraktades som ett sätt att fatta beslut. Översatt till skolans praktik 
behandlades demokrati som vilket kunskapsområde som helst och elever fick 
exempelvis kunskap om olika demokratiformer. Den normativa demokrati-
uppfattningen ser demokrati som något överordnat med tydliga strävanden 
kring värden som man vill förmedla, som exempelvis jämlikhet. Englund 
(1999) menar att i slutet av 80-talet och början av 90-talet växte sig den funk-
tionalistiska demokratin stark i skolan igen. Tecken på detta är att det 
exempelvis skett en förskjutning av vilka demokratiska frågor som fokuseras 
i skolan. Frågorna har kommit att handla mer om självförvaltning än om 
folkstyre. Det har även skett en förskjutning, från en samhällscentrerad till en 
mer individcentrerad syn. Under slutet av 90-talet skedde återigen en för-
skjutning mot en normativ demokratimodell (Englund, 1999). I demokratiut-
redningens slutbetänkande (SOU 2000:1) slås fast att den demokrati svenska 
samhället ska sträva mot är en ”deltagardemokrati med deliberativa inslag”. 
Båda formerna är normativa demokratimodeller då de har tydliga strävans-
mål.  

Argumentationen för elevinflytande 
Som beskrivits ovan har demokratisträvandena i den svenska skolan en lång 
tradition. De kan delvis sägas ha ändrat riktning från att tidigare handlat om 
fostran till framtida demokratiska medborgare till att idag, förutom ett fram-
tidsperspektiv, även innefatta andra argument. I Skolkommitténs betänkande, 
Inflytande på riktigt (SOU 1996:22), anges tre skäl till varför elever skall ges 
möjlighet till inflytande. 

 
• Inflytande är en mänsklig rättighet. 
• Det är en del av skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare. 
• Delaktighet är en förutsättning för lärande. 

 
I de skäl som anges finns skilda bevekelsegrunder för barns rätt till inflyt-
ande. I relation till det första argumentet, att inflytande är en mänsklig rättig-
het, finns en tydlig koppling till barnrättskonventionen. Genom en sådan 
skrivning poängteras elevers rätt till inflytande som ett viktigt värde ”här och 
nu”. Barn tillerkänns medborgerliga rättigheter. De två andra argumenten 
påpekar skolans demokratifostrande roll men lyfter också fram att delaktighet 
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utgör en viktig grund för lärande. Detta visar att argumentationen för 
elevinflytande sker från olika bevekelsegrunder. Bara ett av dem är rättighets-
bärande då målet för de andra två är medborgarfostran respektive kunskaps-
bildande (Aspán, 2005; Forsberg, 2000).  

Förutom de argument som anges i skolkommitténs betänkande är en 
ståndpunkt för barns rätt till inflytande att barn i ökad grad betraktas som 
brukare av olika nyttigheter i samhället. Utifrån ett sådant synsätt på barn 
följer att de har rätt att ha åsikter kring den service som de använder 
(Sinclair, 2004). Dessutom följer ett synsätt på barn som aktörer, vilket inne-
bär ett ökat intresse av att få ta del av deras åsikter och erfarenheter (Brady, 
2007). Barn kan även ses ha värdefull kunskap som behöver tillvaratas. I 
relation till skola innebär det att konsultera elever och göra dem delaktiga 
beträffande olika frågor kan leda till skolförbättringar då de har stor kunskap 
kring hur det är att vara elev (Osler & Starkey, 2005; Pedder & McIntyre, 
2006). I dessa skrivningar är det också viktigt att påpeka, som exempelvis 
Emilsson (2008) gör, att elevers delaktighet ofta framhålls som något 
oproblematiskt och eftersträvansvärt. Tisdalle (2008) frågar sig om ”smek-
månaden” är över för barns delaktighet och menar att det behövs fördjupade 
och problematiserande studier. Istället för enbart argumentation kring ökad 
delaktighet behövs utvärderingar och former för att beslutsstrukturer ses över 
(Freeman, Nairn & Sligo, 2003; Sinclair, 2004). 

Styrdokumenten för skolan 

Den svenska skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag inskrivet i sina styr-
dokument, vilka utgör ytterligare normativa utgångspunkter för denna studie. 
Skollagen (1985:1000) reglerar tillsammans med läroplanen (Lpo 94) elev-
demokrati. I Skollagen står det: 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas 
efter deras ålder och mognad. (SOU 1985: 1100, 4 kap. 2§) 

Vidare står i läroplanen att ”Alla som arbetar i skolan skall verka för demo-
kratiska arbetsformer” (Lpo 94, s. 13). Läraren ska diskutera samhällets 
värdegrund och skilda värderingar med eleverna. Vidare ska lärarna före-
bygga kränkande behandling, och ”tillsammans med eleverna utveckla regler 
för arbetet och samvaron i den egna gruppen” (Lpo 94, s. 9). I skrivningen 
poängteras att dessa områden ska utvecklas gemensamt, vilket kräver elevers 
delaktighet. Det räcker alltså inte bara att förmedla demokratiska värderingar. 
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 Undervisningen ska också:  

Bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett per-
sonligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 
eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Lpo 94, 
s. 5) 

Dessa styrdokument för den svenska skolan går att koppla till Glickmans 
(1995) begreppspar ”education for democracy” och ”education as demo-
cracy”. Darling-Hammond (1996) vidareutvecklar resonemangen och skriver 
att utbildning för demokrati handlar om hur man förebereds inför framtiden 
och till ett gott medborgarskap medan utbildning som demokrati, är kopplat 
till en social förståelse och att kunna vara del av ett pluralistiskt samhälle och 
kollektvt beslutsfattande. De skrivningar som finns i skollag och läroplan slår 
fast att demokratisträvandena skall ha båda dessa syften. 

Biesta (2006) menar att det vanligaste sättet att förstå relationen mellan 
demokrati och utbildning är att se utbildning som existerande för demokrati. 
Det handlar om att förbereda barn. Rollen blir då trefaldig (1) undervisa om 
demokrati och demokratiska processer (kunskapskomponenten), (2) under-
lätta tillägnandet av demokratiska färdigheter såsom rådslag, kollektivt 
beslutsfattande och hantering av olikhet (färdighetskomponenten), och (3) 
stödja tillägnandet av en positiv inställning till demokrati (disposition eller 
värderingskomponenten). Sammantaget utgör allt en förberedelse för nästa 
generations medborgare. En av nyckelfrågorna är om skolor bara ska ta ställ-
ning för demokrati (dispositions eller värderingskomponenten) eller bara 
fokusera på färdigheter. Flera demokratiforskare kritiserar att demokratin i 
skolan inte leder till att elever ges genuint inflytande. Ekholm (2004) menar 
att maktrelationer mellan elever och lärare måste förändras och att då demo-
krati tar tid måste sådan avsättas. Roth (2004) för fram att elever bör ges 
möjlighet att delta i demokratiska överväganden och förespråkar ett kritiskt 
tänkande. En aspekt är att demokrati i skolan måste ha betydelse för eleverna 
här och nu men också för framtiden och vara relaterade till elevers liv 
(MacBeath, 2004). 

Skrivningarna kring demokrati och delaktighet har aldrig betonats så 
starkt som i dagens läroplaner (Pramling Samulesson & Asplund Carlsson, 
2003). Det kan dock vara viktigt att problematisera texternas roll i relation till 
skolans praktik. Emilsson (2008) skriver att det är texterna som man ska 
förhålla sig till, däremot menar hon att flera av texterna inte är skrivna utifrån 
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att problematiseras. Thornberg (2004) frågar sig också i vilken utsträckning 
värderelaterade styrdokument är föremål för diskussion. Begrepp som 
delaktighet och inflytande är relativa och tolkas olika, vilket syns i 
pedagogers handlande gentemot barn (Williams, Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2000).  

Sammanfattning 
I detta kapitel har redogjorts för studiens utgångspunkter. Som ett över-
gripande ramverk för att förstå barn och barndom men också i de metodo-
logiska frågor som senare presenteras i avhandlingen har jag använt mig av 
ett barndomssociologiskt perspektiv. Utifrån detta betonar jag vikten av att se 
barndomen som socialt konstruerat, vilket betyder att synsättet på barndom 
och skiljer sig åt utifrån kulturell kontext. Vilket synsätt som vuxna har på 
barn får konsekvenser för elevers möjlighet att utöva delaktighet i skolan. I 
studien lyfts elever som sociala aktörer fram och hur elevers liv sker i inter-
aktion med andra.  

Vidare redogörs för hur jag i studien använder mig av 
delaktighetsbegreppet. Olika förståelser av begreppet lyfts fram liksom 
relationen mellan social och politisk delaktighet. Demokratiutredningens 
modell kring ett dynamiskt medborgarskap presenteras samt grundtankarna 
inom s.k. deliberativ demokrati. Som en bakgrund för att förstå barns 
möjlighet till delaktighet har jag i studien använt mig av Harts 
delaktighetsstege vilket är en modell dels för att urskilja reell delaktighet, 
dels att gradera olika grader av delaktighet. Slutligen redogörs för studiens 
normativa utgångspunkter i relation till barns rätt till delaktighet i form av 
skolans styrdokument och FN:s barnrättskonvention. 
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3. Metodologiska överväganden och 
genomförande av studien 

Metodologiska utgångspunkter 
 
I denna studie ligger fokus på att studera hur delaktighet görs i skolans var-
dagspraktik, belysa möjligheter och hinder för delaktighet samt synliggöra 
elevers erfarenheter. Förutom att rikta blicken mot själva delaktighetspro-
cessen med utgångspunkt i hinder och möjligheter, har en övergripande 
ambition för hela studien varit att försöka lyfta fram barns perspektiv och 
erfarenheter av delaktighet. Utifrån mitt syfte med arbetet har jag valt en 
metodologisk ansats som ska ge mig de nödvändiga verktygen för att besvara 
mina frågeställningar. Den består av två delar: Grounded Theory och Etno-
grafi. Förutom detta har jag i mitt arbete hämtat inspiration och verktyg från 
metodologiska diskussioner som förs inom barndomssociologin, där det för-
ändrade synsättet på barn lett till att nya innovativa metoder utvecklats inom 
traditionen (Christensen & James, 2000a; Christensen & Prout, 2002; Greene 
& Hogan, 2005; Holloway & Valentine, 2000). De olika beståndsdelar som 
utgör min metod är i flera avseenden närbesläktade och går in i varandra. De 
har fungerat som utgångspunkter och perspektivval för att problematisera 
exempelvis forskarens roll och barn som delaktiga i forskningsprocessen, 
men de har också givit stöd i det praktiska arbetet att genomföra studien i 
dess olika steg.  

Ett metodkapitel kan utformas på olika sätt. Jag har valt att lägga störst 
fokus på att försöka förmedla studiens faser från planering till genomförande, 
analys och framförallt studien i relation till mig som forskare. Med andra ord 
har jag undvikit texter av ”metodbokskaraktär” och istället lyft fram vad som 
varit specifikt för denna studie. Jag ägnar dessutom betydande utrymme till 
att diskutera forskningsetiska dilemman och ställningstaganden som aktuali-
serades under arbetets gång. Att som forskare sträva efter att så långt som 
möjligt vara öppen och ”genomskinlig” i sitt tillvägagångssätt kan ses som ett 
kvalitetskriterium utifrån vilket även en studies tillförlitlighet kan bedömas.   

Barnperspektiv och barns perspektiv 
Ett syfte med föreliggande studie är att försöka förstå demokratiska processer 
med utgångspunkt från barns perspektiv och erfarenheter. Huruvida det är 
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möjligt som forskare att skildra någons perspektiv är en ständigt pågående 
diskussion och inom forskning där barn är aktörer, har det problematiserats 
om det överhuvudtaget är möjligt att som vuxen forskare kunna nå ett barns 
perspektiv. Förutom detta kan frågor ställas kring vad ett barnperspektiv kan 
bestå av och hur man i praktiken kan närma sig ett sådant. Tidskriften 
Pedagogisk forskning i Sverige (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003a) 
ägnar ett temanummer åt att belysa frågor relaterade till barnperspektiv med 
hjälp av olika författarbidrag.  Johansson och Pramling Samuelsson (2003b) 
för fram i temanumrets inledande kapitel att det ofta är vagt formulerat vad 
som menas med exempelvis barnperspektiv och att det kan betyda olika sak-
er, ”men ofta förgivettagna som representerade barn värld eller barns ‘röst-
er’” (s. 1). Halldén (2003) försöker bringa klarhet i begreppsförvirringen då 
hon föreslår en åtskillnad mellan begreppen barnperspektiv respektive barns 
perspektiv. Hon skriver att barnperspektiv handlar om ”ett perspektiv som 
syftar till att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa eller för att 
studera en kultur skapad för barn. Sett som två ord blir det istället att anlägga 
ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets” (s. 14). Med Halldéns 
åtskillnad applicerad på denna studie har jag använt mig av båda begreppen. 
Ett barnperspektiv då jag försökt studera hur delaktighet görs i skolvardagen 
medan då jag har skildrat elevernas erfarenheter av delaktighet har jag gjort 
det utifrån barns perspektiv. I min förståelse av barns perspektiv är det därav 
viktigt att låta de deltagande barnen själva få formulera sig och göra sin röst 
hörd. 

Till diskussionen om det är möjligt att nå barns perspektiv, vill jag uti-
från min erfarenhet framhålla, att det till viss del är möjligt. En förutsättning 
måste givetvis vara att man är genuint intresserad av deltagarna i studien. 
Den förutsättningen är dock inget som särskiljer studier med barn, utan 
handlar om ett generellt förhållningssätt då individer är deltagare i forskning. 
I en strävan att som vuxen forskare försöka nå barns perspektiv, är det dock 
viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till de saker som ändock särskiljer 
barn, exempelvis den uppenbara maktåtskillnad som finns mellan barn och 
vuxna. Hur jag hanterat sådana praktiska frågor som uppstod under fält-
arbetet återkommer jag till längre fram. Avslutningsvis vill jag under-stryka 
att istället för att lyfta fram skillnaden mellan den vuxna forskaren och det 
deltagande barnet kan ett fruktbart sätt vara att se till likheterna, vilket även 
Näsman (1995) förespråkar. Hon skriver ”Lösningen står såvitt jag kan se att 
finna i barns och vuxnas gemensamma karaktär av sociala varelser och den 
gemensamma anknytningen till ett livsförlopp. Barnet ska bli vuxen, och att 
vara vuxen är åtråvärt. Den vuxna har varit barn och kan minnas sin barn-
dom” (s. 301). Genom de gemensamma beröringspunkterna kan individerna 
pröva sig fram till en gemensam förståelse.  
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Ett annat angreppssätt som Thomas och O’Kane (1998) förespråkar är att 
som forskare problematisera sitt synsätt på barn. Detta aktualiserades ständigt 
under fältarbetet, vilket i sin tur har varit avgörande för hur jag planerat och 
genomfört studien. Punch (2002) skriver: “The way in which researchers 
perceive childhood and the status of children in society influences how child-
ren and childhood is understood” (s. 321). Implikationerna för forskaren 
innefattar alltså inte bara det praktiska arbetet med den egna studien, utan 
handlar även om barns position i samhället i stort. Det är därmed nödvändigt 
under hela forskningsprocessen att tänka och reflektera kring sina egna 
förgivettaganden, synsätt och föreställningar kring barn och barndom.   

Forskning där barns egna röster lyfts fram har i ett historiskt perspektiv 
varit ovanligt (Stafford, Laybourn & Hill, 2003). Barn har betraktats som 
undersökningsobjekt (Bélanger & Conolly, 2007) istället för aktiva deltagare. 
Under de senaste decennierna har en perspektivförskjutning skett inom barn-
forskning, gällande både vad som forskas om men också hur forskning bed-
rivs. I FN:s konvention om barnets rättigheter, lyfts i en av portalparagraferna 
(art.12) barns rätt att få göra sin röst hörd i alla frågor som rör barnet. Om 
detta rättighetsanspråk även överförs till att innefatta barn som deltar i forsk-
ning leder det till ett synsätt på barn som tillräckligt kompetenta att kunna 
uttrycka sina åsikter men också på ett synsätt som respekterar deras aktörs-
skap och deltagande rättigheter (Smith, 2002, s. 74).  Dessa förändrade syn-
sätt på barn har fått genomslag i konkreta forskningsprojekt, då det de senaste 
åren har genomförts ett flertal studier med en ambition att spegla och lyfta 
fram barns perspektiv på olika frågor (Coppock, 2007).  

I min ambition att lyfta fram barns perspektiv på delaktighet har jag ut-
gått ifrån att studera barns erfarenheter. Mitt motiv för att använda begreppet 
erfarenheter utgår från att det synliggör barns egen kompetens att förmedla 
kunskap om sitt liv. Det finns en kvalitativ skillnad att prata om barns erfar-
enheter än om exempelvis barns tankar. Greene och Hill (2005) problem-
atiserar begreppet erfarenheter och lyfter fram skilda skäl till varför det är 
intressant att studera men också vilka begränsningar som finns. De för fram 
att erfarenheter inrymmer ett synsätt på barn som individer, vilka har en 
kompetens att agera med intentioner och uppbära rollen som agenter i sitt 
eget liv. ”The child as an experiencing subject is a person whose experience 
and whose response to that experience are of interest to themselves, to other 
children and to adults” (s. 3). Erfarenheter blir med andra ord något som är 
värt att studera, då det är intressant både för barnet självt men också för 
andra. Förutom detta inrymmer begreppet att varje barns unika erfarenhet 
uppvärderas och att barn inte betraktas som en homogen grupp (Green & 
Hill, 2005).  En av begränsningarna i att studera erfarenheter ligger i att som 
forskare vilja ta del av något som individen inte alltid är medveten om då 
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erfarenheter kan vara mer eller mindre medvetna och artikulerade (Greene & 
Hill, 2005). I relation till barn kan studerandet av erfarenheter ske på två sätt. 
Det ena är att som forskare på ett aktivt sätt försöka ta del av barns sociala 
värld och nå erfarenheter genom att studera agerande och språk. Det andra 
sättet är att ta del av barns egna berättelser om sina erfarenheter (Greene & 
Hill, 2005). I denna studie har jag använt mig av båda tillvägagångssätten. 
Jag har tagit del av barnens sociala liv genom deltagande observationer men 
också låtit barn berätta sina erfarenheter. Erfarenheter står för olika saker 
beroende på olika teorier (Spodek & Saracho, 1999). Utifrån ett konstruk-
tivistiskt synsätt konstruerar individen sin kunskap utifrån tidigare erfaren-
heter (Pramling Samuelsson, & Asplund Carlsson, 2003). Då fokus i studien 
har varit en specifik kontext, i form av en skola och en grupp elever, blir 
erfarenheterna både individuella och kollektiva. Eleverna är med om delvis 
samma situationer och en del händelser blir till gemensamma erfarenheter 
även om tolkningen och upplevelsen av dem kan skilja sig åt.  

Slutligen är en avgränsning och begränsning i denna studie att jag valt att 
lyfta fram enbart barns erfarenheter. Det gör att fokus och perspektiv blir 
tydligt men samtidigt är det av vikt att komma ihåg att barns erfarenheter kan 
se annorlunda ut än exempelvis pedagogers. Tidigare studier visar att då barn 
har fått uttala sig kring olika frågor så har deras berättelser skilt sig från hur 
vuxna tror att barn tänker eller känner (Hill, 2005). Jag har valt att i denna 
studie inte pröva hur elevers respektive pedagogers perspektiv på 
delaktighetsfrågor särskiljer och sammanfaller. Det betyder att pedagogerna i 
mycket mindre utsträckning har fått möjlighet att göra sin röst hörd då jag 
valt att fokusera på barnens röster. 

Grounded Theory Method 
Under hela avhandlingsarbetet har jag hämtat inspiration från arbetssätt inom 
Grounded Theory Method (GTM), på svenska Grundad Teori, från planering 
av studien, genomförande, till databearbetning och presentation av mina 
forskningsresultat. GTM har således inte bara varit en databearbetningsmetod 
utan fungerat som en metodologisk bas under hela arbetet.  

GTM etablerades genom att upphovsmännen Barney Glaser och Anselm 
Strauss 1967 gav ut boken The discovery of grounded theory. Detta skedde 
delvis som en reaktion mot den sociologiska forskningstraditionen där den 
kvantitativa metoden var dominerande och där den kvalitativa forskningen 
hade mycket lägre anseende. Glaser och Strauss vände sig även mot att all 
forskning skulle jämföras och förklaras i relation till de stora teorierna 
(Grand Theories). De ville istället göra det möjligt att generera teorier utifrån 
empirisk forskning (Pidgeon, 1996). GTM har sina rötter i den amerikanska 
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pragmatismen och i symbolisk interaktionism (Guvå & Hylander, 2003), vil-
ket innebär att det inom GTM finns ett tydligt aktörsperspektiv och ett in-
tresse av att studera sociala processer. Under åren har GTM kommit att ut-
vecklas i olika riktningar utifrån att Glaser och Strauss var för sig arbetat 
vidare med metoden. Glaser framhålls ofta stå för en mer traditionell hållning 
till GTM (Bryant & Charmaz, 2007), vilket kan sammanfattas i att han vill 
hålla fast vid GTM:s ursprungliga metodologiska begreppsapparat medan 
Strauss har utvecklat metoden och skrivit en ofta använd och citerad metod-
bok tillsammans med Juliet Corbin (Strauss & Corbin, 1990). I min använd-
ning av GTM har jag utgått från Glasers och Strauss ursprungliga texter men 
också från Strauss och Corbins bok. Förutom detta har jag framförallt hämtat 
inspiration från Charmaz (2006) och Bryant och Charmaz (2007) som betonat 
GTM socialkonstruktivistiska inriktning. Med detta öppna angreppssätt där 
jag har hämtat inspiration från olika inriktningar inom GTM, instämmer jag i 
Bryant och Charmaz (2007) beskrivning av GTM som en metodfamilj 
snarare än ett ”rätt sätt” att göra. I mitt arbete avser jag inte att presentera en 
historisk tillbakablick eller att problematisera olika vetenskapsfilosofiska 
eller ontologiska ställningstaganden i relation till GTM. Jag redogör inte 
heller närmare för GTM: s inriktningar. Fokus ligger istället på att presentera 
hur jag har använt mig av GTM och vilka delar som varit av betydelse för 
mig. 

Tillvägagångssättet att utgå från det empiriska materialet och arbeta med 
de olika analysstegen systematiskt har varit fruktbart i relation i till mina 
övergripande frågeställningar. Det finns åtskilliga forskningsstudier med 
frågeställningar som utgår från skilda teoribildningar kring demokrati. Dock 
finns få studier som fokuserar på barns delaktighet i den vardagliga prakt-
iken. Därav framstod det som angeläget att ta utgångspunkt i det empiriska 
materialet och utifrån det bygga en analys. De olika analysstegen har fungerat 
som ett stöd i arbetet. Det huvudsakliga syftet med GTM är att utveckla en 
teori eller en teoretisk modell (Strauss & Corbin, 1990). Samtidigt som detta 
är metodens utmaning är det också en av de vanligaste punkterna för kritik, 
där ifrågasättandet gäller huruvida det är möjligt att alltid komma fram till en 
teori (Alvesson & Sköldberg, 1994). I denna studie med ett så stort forsk-
ningsområde som barns delaktighet är det svårt att inrymma resultatets komp-
lexitet i en teori eller teoretisk modell. Då studiens omfattning dessutom sät-
ter begränsningar, utmynnar istället studiens resultat i beskrivningen av en 
s.k. analytisk kärnprocess kring hur delaktighet görs. 

 Inom grundad teori finns ett tydligt aktörsperspektiv (Glaser & Strauss, 
1967; Charmaz, 2006). Pidgeon (1996) beskriver det som att en grund-
läggande tanke inom traditionen varit att forskningens resultat skulle ha bety-
delse för dem som blev studerade. Dessa tankar stämmer väl överens med det 
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som jag tidigare presenterat kring hur jag ser på barn som aktörer och vikten 
av att lyfta fram deltagarnas egna perspektiv. Glaser och Strauss (1967) för 
fram att ansatsen kan utgå från deltagarnas main concern som handlar om 
vad deltagarna är upptagna med eller inriktade på att göra, vilket jag även 
försökt applicera under mitt fältarbete. Ett aktörsperspektiv innebär dock inte 
att forskaren rakt av nedtecknar eller förmedlar det som deltagarna exempel-
vis uttrycker. ”Our respect for our research participants pervades how we 
collect data and shapes the content of our data as we try to look at their world 
through their eyes, we offer our participants respect, and to our best ability, 
understanding, although we may not agree with them” (Charmaz, 2006, s. 
19). Som Charmaz (2006) vidare framhåller handlar inte ett aktörsperspektiv 
bara om att reproducera det som informanterna säger och gör, utan att tolka 
det studerade fenomenet. Näsman och von Gerber (2003) lyfter fram 
liknande synpunkter och poängterar vikten av att tolka barns utsagor även i 
arbeten som syftar till att spegla barns perspektiv. Om sådana tolkningar inte 
görs kan det leda till att forskaren exempelvis fortsätter att reproducera makt-
olikhet mellan barn och vuxna. Noerager Stern (2007) beskriver aktörsper-
spektiv som ett viktigt kvalitetskriterium i Grounded Theroy, i termer av 
igenkänning. Det innebär att analysen ska vara begriplig för de individer som 
varit med i studien.   

En process i växelverkan. Inom GTM beskrivs teoretiskt urval som en 
process att arbeta med det empiriska materialet. Detta innebär att forskaren 
rör sig fram och tillbaka mellan datainsamling och analys. Den framväxande 
analysen är det som hjälper forskaren vidare i datainsamlingen, exempelvis 
genom att snäva in forskningsfrågan. Under mitt fältarbete hjälpte den fram-
växande analysen till att fokusera på olika processer kring delaktighet och 
också att inkludera en ny datainsamlingsmetod, de s.k. Helene-böckerna.  

Ett etnografiskt arbetssätt 
Deltagande observation, etnografi och fältstudier är forskningsmetoder som 
är besläktade med varandra och utgår från samma grundtankar. Det gemen-
samma är att forskaren ska vara en lång tid på ett ställe, iaktta människor, 
prata med dem om vad de gör, tänker och säger och försöka få en förståelse 
kring hur de uppfattar sin omvärld (Delamont, 2004; Hammersley & 
Atkinson, 1995). En distinktion som ibland görs mellan etnografi och 
fältforskning är att etnografen oftare gör en bredare kartläggning av ett fält 
utifrån en vidare frågeställning och i större utsträckning är intresserad av 
människors föreställningar eller kulturella fenomen, medan fältforskaren har 
en mer specifik fråga att undersöka (Charmaz, 2006; Fangen, 2005). I det 
avseendet skulle jag kunna säga att min avhandling passar väl in i fältstudie-

 34



traditionen då jag har en tämligen avgränsad frågeställning. Jag påstår ändå 
att jag utgår från ett etnografiskt arbetssätt då jag under hela processen dels 
hämtat kunskap och vägledning från etnografiskt litteratur, dels i mitt fältarb-
ete följt många av etnografins grundtankar. För mig har det inte heller varit 
en viktig fråga att etikettera min metod i relation till andra metoder. Som jag 
tidigare har nämnt är gränserna mellan vad som ses som etnografi och 
exempelvis fältforskning ofta svävande och ibland godtyckliga.  

Etnografi är ursprungligen en undersökningsmetod som utvecklades av 
antropologer för att förstå och beskriva andra kulturer (Emond, 2005; 
Fangen, 2005). Den utvecklades också inom den tidiga sociologin, i den så 
kallade Chicagoskolan och användes framförallt för att förstå socialt 
marginaliserade grupper (se exempelvis Whyte, 1984; Becker, 1966). Inom 
pedagogik och skolforskning har etnografi använts flitigt under decennier 
med skilda undersökningsfrågor i fokus. En av de mest kända etnografiska 
klassrumsstudierna är Jacksons Life in classroom, som utgavs 1968. Jackson 
försökte närma sig skolans praktik i skepnaden av en upptäcktsresande för att 
hitta och skapa förståelse för skolans liv. Han uppmärksammade rutiner i 
klassrummet och hur eleverna lärde sig att förhålla sig till dessa, exempelvis 
att alltid vara en del i en grupp och att lära sig vänta på sin tur. Under de sen-
aste åren har ett antal svenska avhandlingar skrivits där vardagen varit i cent-
rum. Det är dock ovanligt att vad som menas med vardag eller vardagsliv 
tydliggörs. Ett undantag är Gruber (2007) som föreslår att ”‘det vardagliga’ 
avser kategorier och social relationer som utspelar sig i det löpande och väl-
bekanta livet i ett visst sammanhang” (s. 53). Till Grubers definition skulle 
jag vilja tillägga att förutom det löpande och välbekanta finns det även situat-
ioner som särskiljer, vilka också blir en del av vardagen.   

En etnografisk metod framstod som lämplig för att besvara mina fråge-
ställningar kring barns delaktighet. Genom att fenomenet studeras i sin natur-
liga miljö tillsammans med informanterna framhålls ofta etnografi som en 
särskilt ”barnvänlig” metod (Emond, 2005; Prout & James 1997). Etnogra-
fins särskilda vänlighet går dock att ifrågasätta och problematisera. Mulinari 
(1999) för bland annat fram att metoden också kan ses som hård och 
utelämnande i sin ambition i att komma människor nära. Jag instämmer i 
Mulinaris problematisering och kommer längre fram att diskutera sådana 
frågor i relation till mina forskningsetiska ställningstaganden.   

 

En mosaik av metoder – för att nå barns erfarenheter 

I denna studie har jag använt mig av olika datainsamlingsmetoder, vilket har 
flera bevekelsegrunder. Inom både Etnografi och Grounded Theory är det 
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vanligt att samla in varierande typer av datamaterial för att belysa ett feno-
men så allsidigt som möjligt. Dessutom är en förutsättning för en utvecklad 
analys och generering av teori att den bygger på ett bra datamaterial 
(Charmaz, 2006). Ett annat skäl för att använda sig av flera datainsamlings-
metoder är att olika material svarar på skilda frågor men kan samtidigt till-
sammans ge en heltäckande bild av fenomenet. I mitt arbete har jag varit 
inspirerad av vad Clark och Moss (2001) kallar för a mosaic approach, vilket 
innebär att jag har använt mig av flera datainsamlingstekniker som länkas 
samman som en mosaikplatta. Varje datainsamlingsteknik kan ses för sig 
men sammantaget bildar de förhoppningsvis ett nytt och mer heltäckande 
mönster. Ett ytterligare skäl till mångfalden av datainsamlingsmetoder är en 
ambition att informanterna ska få berätta om sina erfarenheter på det sätt som 
bäst passar dem. En del barn trivs med att bli intervjuade medan andra hellre 
ritar eller uttrycker sig i text. Genom att använda sig av olika 
datainsamlingstekniker nås fler erfarenheter (MacNaughton, Hughes & 
Smith, 2007). 

Diskussionen om man som barnforskare ska anpassa sitt arbete och göra 
det speciellt ”barnvänligt” inrymmer en paradox. Samtidigt som barns komp-
etens många gånger uppvärderas inom barncentrerad forskning ställs krav på 
anpassning av metod utifrån barns särskilda behov (Punch, 2002). Här är det 
viktigt att göra en distinktion och skilja mellan datainsamlande och datamat-
erial. För mig har en ledstjärna under arbetet varit att jag alltid sett datamat-
erial där barn varit aktörer som lika trovärdigt och pålitligt som om de hade 
varit vuxna informanter. Däri ligger uppvärderingen av barn kompetens. För 
att nå ett bra datamaterial kan dock viss anpassning av metod och framförallt 
ett medvetet förhållningssätt från den vuxne forskaren vara nödvändigt. Detta 
går i linje med vad Christensen och James (2000b) för fram då de skriver att 
det med nödvändighet inte behövs speciella tekniker för att inkludera barn, 
däremot finns vissa metoder som är mer lämpade. I förberedelserna för att 
hitta lämplig metod är det angeläget att understryka att det inte går att be-
trakta barn som en homogen grupp.  Christensen och Prout (2002) poängterar 
vikten av att utgå från varje enskilt barn. ”Rather it means that the practices 
employed in the research have to be in line with children’s experiences, 
interests and values and everyday routines (s. 482). Det är med andra ord 
många faktorer som påverkar hur väl en metod passar.  

Utifrån min tanke att erbjuda olika möjligheter att uttrycka sig är det vik-
tigt att komma ihåg att alla undersökningstekniker inte passar alla barn 
(Punch, 2002). Det är lätt att ha en förutfattad bild av att barn tycker att det är 
roligare att delta om metoderna är spännande och att de då också har lättare 
att koncentrera sig (Punch, 2002). Vad som är roligt och meningsfullt skiljer 
sig dock mellan barn vilket var något som jag praktiskt fick erfara under fält-

 36



arbetet. Slutligen menar Pole et al (1999) att mångfalden av metoder inrym-
mer en respekt för barnet genom att forskaren formulerar olika metodval så 
att barnet kan välja den metod där han eller hon har störst möjlighet att form-
ulera sig.   

Mitt huvudsakliga datamaterial består av fältanteckningar men också av 
formella och informella intervjuer, böcker där elever skrivit sina tankar och 
teckningar, samt skriftliga dokument från skolan. Jag kommer mer utförligt 
att presentera varje datainsamlingsteknik för sig och framförallt hur jag har 
arbetat med den.  

Studiens genomförande 

Framväxt av forskningsfrågor 
Vägledande under hela mitt arbete, från planering till genomförande har varit 
att sträva efter en öppenhet och reflexivitet kring mitt tillvägagångssätt. Då 
min ambition har varit att formulera teoretiska idéer som är grundade i empiri 
har fältarbetets olika faser, vändningar och datainsamlingar skett i relation till 
den framväxande analysen (Glaser & Strauss, 1967). Både inom etnografi 
och Grounded Theory förespråkas frekvent att forskaren närmar sig sitt 
forskningsfält med en vid och öppen frågeställning (Charmaz, 2006; 
Hammersley & Atkinson, 1995), vilken i mitt fall var: Hur görs delaktighet i 
skolan? Genom att analysen startar redan vid den inledande datainsamlingen 
genererar den nya idéer och hypoteser som i sin tur vägleder forskaren i den 
fortsatta datainsamlingen.  

Planering, urval och etablering av fältkontakter 
Innan mitt avhandlingsarbete startade genomförde den forskargrupp som jag 
tillhör ca 250 klassrumsobservationer med det övergripande syftet att se vad 
som händer i svenska klassrum (Elvstrand, 2004a; Granström, 2003). Under 
dessa observationer studerade vi bland annat arbetsformer i klassrummet. 
Oservationerna kom att fungera som en utgångspunkt för vad som kunde vara 
intressant att studera närmare i min kommande avhandling. En av de skolor 
som jag då besökte var Torpskolan, i vilken jag gjorde observationer en 
vecka under slutet av vårterminen 2002. Jag hade förutom detta ett uttalat 
intresse att studera barn och demokratifrågor då jag skrivit en 
magisteruppsats kring ungdomars inflytande i skolan (Elvstrand, 2002). 

 När jag sedan inför mitt fältarbete skulle hitta en skola för studien så 
valde jag att på nytt kontakta Torpskolan. Detta gjordes av flera skäl. Det 
första var att rektorn på skolan, Gudrun, redan vid mitt första besök hade 
ställt sig mycket positiv till min närvaro. Då ett fältarbete är något som tar 
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lång tid och även inkräktar på deltagarnas tid, framstod det som angeläget att 
välja en skola där rektor och pedagoger ställde sig positiva till min forskning. 
Det andra skälet som styrde mitt val, var att jag ville göra mitt fältarbete på 
en skola där man var intresserad av demokratifrågor. Då jag i min studie inte 
bara ville studera huruvida elever hade inflytande eller ej, tänkte jag att detta 
riktade urval skulle kunna ge mer data kring både möjligheter och hinder för 
delaktighet. Torpskolan hade en uttalad ambition att arbeta med barns rättig-
heter och elevinflytande och redan vid mina klassrumsobservationer hade jag 
iakttagit intressanta företeelser. Det tredje skälet som jag tog i beaktande, var 
att jag ville göra min studie på en skola med en heterogen elevgrupp, utifrån 
kriterier som elevers etniska härkomst och socioekonomiska bakgrund, vilket 
stämde bra på Torpskolans elevunderlag. 

När jag i slutet av vårterminen 2002 pratade med rektorn på Torpskolan, 
välkomnade hon mig tillbaka för ett längre fältarbete, men hon behövde först 
förankra studien och tillfråga pedagogerna på skolan. I början av höst-
terminen 2002 hade jag åter kontakt med skolan, nu med pedagogerna i 
arbetsenheten och kunde personligen berätta om min studie och fråga om 
deras samtycke. De var överlag entusiastiska till mitt deltagande och förde 
fram tankar om att min studie skulle kunna hjälpa dem i deras arbete. Jag 
försökte vara noga med att poängtera att resultatet av min forskning skulle ta 
lång tid att ta fram och att jag inte skulle arbeta med handledning eller 
diskutera eller värdera deras lektioner. Vi diskuterade också min roll på 
skolan, att jag framförallt skulle intressera mig för eleverna och att jag i 
relation till dem inte skulle agera som en lärare.  

Efter att pedagogerna och rektorn gett sitt samtycke till mitt fältarbete 
informerade jag eleverna och frågade om deras samtycke (se mer utförlig 
diskussion i delen kring forskningsetik). Förutom elevernas samtycke 
informerade jag och hämtade samtycke till deltagande från deras 
vårdnadshavare (se bil.1) 

Torpskolan 
Torpskolan som är en F-5 skola, ligger i en medelstor svensk kommun. 
Skolan är organiserad i fem arbetsenheter som sammanlagt består av ca 200 
elever. Till skolan kommer elever från ett varierande upptagningsområde.  
Ungefär 60 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska och på 
skolan bedrivs hemspråksundervisning i 28 språk.  

Under mitt fältarbete kom jag att följa eleverna som gick i Musikantens 
arbetsenhet. I september 2002 gjorde jag min första inledande observationen. 
Detta var upptakten till ett fältarbete som kom att sträcka sig över hela läsåret 
2002-2003. Eleverna gick då i år fyra och var nio eller tio år gamla. De var 
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indelade i två klasser, Gitarren och Fiolen, med sammanlagt 42 barn.  Mer-
parten av mitt insamlande datamaterial kommer från den tidsperioden. Våren 
2004 gjorde jag ett uppföljande fältarbete, då eleverna gick i år fem. 

 

Att vara fältforskare i barnens värld 
Inom etnografisk metodlitteratur diskuteras ofta observatörens roll; hur 
mycket forskaren är deltagare respektive observatör. I Golds klassifikation 
(Bryman, 2002) beskrivs observatörsrollen i ett kontinuum mellan ytter-
ligheterna fullständig deltagare till fullständig observatör. Som fullständig 
deltagare deltar forskaren i det sociala sammanhang som studeras medan 
forskaren som fullständig observatör har ett förhållningssätt som syftar till att 
påverka det studerande så lite som möjligt. Min roll och mitt arbetssätt som 
observatör varierade över tid men också i relation till de olika aktiviteter som 
jag studerade. Inledningsvis hade jag en tanke om att försöka vara observatör 
i så hög utsträckning som möjligt. Jag satte mig på en plats med bra utsikt 
över klassrummet men ändå lite undanskymd. Genom denna position hade 
jag god möjlighet att se vad som skedde och nedteckna mina fältanteck-
ningar. Jag märkte dock att denna roll skapade problem i relation till min 
ambition att försöka förstå delaktighet utifrån barns erfarenheter. Då jag be-
tedde mig som en ”fluga på väggen i klassrummet”, tog eleverna lite notis om 
mig. Efter lektionen sprang elever ut på rast och det blev svårt för mig att 
plötsligt börja prata med dem. Följdfrågan blev att om jag inte pratade aktivt 
med eleverna, hur skulle jag kunna nå deras perspektiv? Emond (2005) bes-
kriver hur hon i sin etnografiska studie bland barn som levde på institution 
gick från att vara passiv observatör till en mer aktiv deltagare. Liknande för-
skjutning i observatörsrollen skedde även för mig. Jag märkte att ju mer jag 
blev bekant med den sociala kontext jag studerade och lärde känna eleverna, 
desto mer bjöd de in mig och ville att jag skulle få del av deras tankar. 

Min observatörsroll varierade också i förhållande till fältets kontext. När 
klassrumsaktiviteter ägde rum i helklass var det naturligt att vara observatör 
och sitta tyst och lyssna då ett sådant beteende var det som förväntades. Vid 
andra tillfällen rörde jag mig mer aktivt i klassrummet och interagerade med 
eleverna. Vid enstaka tillfällen fick jag också rycka in och hjälpa till, exem-
pelvis när en elev blev akut sjuk. Under vissa lektioner fick jag en mer fram-
trädande roll, speciellt tydligt var det när det var nya vikarier i klassrummet. 
Då kunde eleverna vända sig till mig för att få stöd och hjälp i olika frågor. 
Varefter tiden gick blev jag ett vant inslag i klassrummen. Ett par av pedago-
gerna använde gärna mig som en referens inför eleverna, exempelvis ville de 
att jag skulle berätta om hur det var på universitetet. Lundgren (2000) 

 39



problematiserar i sin avhandling begreppet deltagande observation och menar 
att det är svårt att vara deltagande på fältet på samma sätt som exempelvis 
lärare eller elever. Jag har inte varit deltagande på så sätt att jag ingått som 
elev i klassrummet. Jag har med andra ord inte räknat matte, skrivit skrivstil 
eller skickat lappar i klassrummet. Dock har jag funnits med som deltagare i 
elevernas skolvardag, på lektioner och raster.  

Fältarbetets faser 
Att vara fältforskare i skolans vardag gör att man återigen kommer ihåg hur 
det var att vara elev och gå i skolan (Smith, 2007). Situationen att vara så 
nära en mängd individer i klassrummet berör. Gordon et al (2000) beskriver 
det som en berg- och dalbana av känslor då ett fältarbete involverar forskaren 
som person och väcker minnen. För mig innebar mötena med elever, förutom 
att egna skolminnen väcktes till liv, att jag kom att reflektera mycket över 
min egen roll som vuxen och mitt agerande gentemot barn. För att det in-
samlade datamaterialet inte enbart ska vara avhängigt av forskarens person-
liga erfarenheter är det nödvändigt att se det som en process där man som 
forskare måste behålla en öppenhet gentemot det som man studerar (Becker, 
1998; Rock, 2001). Min utgångspunkt i arbetet har inte varit att försöka an-
amma en objektiv observatörsroll utan att reflektera över de händelser som 
inträffade och hur de påverkade mig (Smith, 2007). Den reflexiva processen 
pågår ständigt, både under fältarbetet då forskaren konfronteras med olika 
situationer men också när man analyserar datamaterialet (Davis, Watson & 
Cunningham-Burley, 2000). Reflektionen blir alltså både i form av spontana 
reflektioner till ett mer systematiskt reflekterande.  

Ett fältarbete som sträcker sig under en längre tidsperiod inbegriper 
skilda faser, som också omfattade mig som person. Silverman (2006) skriver 
att för forskaren handlar mycket om att hantera och förhålla sig till de roller 
och relationer som skapas på fältet. Inledningen av mitt fältarbete känne-
tecknades av en famlande känsla utifrån viljan att lära mig förstå fältet och 
passa in. Jag kände ofta osäkerhet men också en stor tacksamhet till de 
”sponsorpersoner” (Hammersley & Atkinson, 1995) som på varierande sätt 
hjälpte mig till rätta. Vissa barn var mycket måna om att jag skulle trivas och 
förklarade gärna hur olika saker fungerade på Torpskolan.  

 Inledningsfasen följdes av den långa tid då fältarbetet blev vardag. 
Under denna period fick jag ibland påminna mig om min roll och aktivt ar-
beta för att upprätthålla min nyfikenhet och förmåga att se vad som hände på 
fältet. Det hade annars varit lätt att sugas upp av fältets aktörer och processer 
och ”going naitive”, det vill säga lämna min observatörsroll och bli en av 
personerna på fältet (Hammersley & Atkinson, 1995). Jag kände en stor soli-
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daritet och respekt för dem jag studerade och funderade åtskilligt över hur jag 
någonsin skulle kunna göra bilden av dem rättvis. Ett hjälpmedel för att för-
hindra processer som ”going naitive” var min ständigt pågående växelverkan 
i arbetet där jag pendlade mellan datainsamling och analys samt att jag 
reflekterade över min roll.   

 Slutligen kom jag också till en avslutande fas, som handlade om att 
lämna och att ta avsked. Avslutet hade jag ibland under min mest intensiva 
fältperiod fasat för, men när jag väl hade kommit dit kände jag att det var 
dags att lämna fältet. Eleverna som jag hade följt under deras år fyra och 
delar av år fem skulle lämna Torpskolan för att börja ny skola till hösten, 
vilket gjorde mitt avslut naturligt. Min alltmer framväxande analys pockade 
på att bli skriven. 

Relationer till aktörerna på fältet 
Karaktäristiken av fältforskaren diskuteras återkommande och då i termer av 
hur den påverkar studiens resultat. Vanligast är att forskarens kön problema-
tiseras (Silverman, 2006). I denna studie med ambition att försöka nå elevers 
perspektiv, måste ålder och den ofrånkomliga maktobalansen mellan den 
vuxne forskaren och de deltagande barnen diskuteras. Även om vuxna och 
barn delar en gemensam erfarenhet av att ha varit barn (Näsman, 1995) så 
kännetecknas barn–vuxen relationen per automatik av ett ojämlikt maktför-
hållande (Thomas & O’Kane, 1998; Skelton, 2008). Som forskare är det nöd-
vändigt att fundera över hur denna maktobalans påverkar, i vilken mån den 
går att utjämna, samt vilka strategier forskare kan använda sig av i mötet med 
barn.  Luttrell (2000) menar att ett helt symmetriskt förhållande mellan forsk-
are och deltagare inte går att uppnå. Däremot är det viktigt att problematisera 
och dokumentera de val som gjorts utifrån var, hur och varför olika beslut är 
fattade vid särskilda tidpunkter. MacNaughton och Smith (2005) utvidgar, 
med utgångspunkt från ett Foucault perspektiv, forskarens ansvar, då de skri-
ver att forskaren förutom att vara medveten om maktobalansen även ska för-
söka förändra de system som producerar makt och i förlängningen skapar 
ojämlikhet och orättvisa. Även om min studie inte haft ambition att vara 
aktionsforskning med mål att förändra, har jag under forskningens gång 
funderat över de bilder av barn som jag producerar och kanske ibland 
reproducerar. I relation till maktobalansen har jag också funnit att det finns 
en risk att fokusera på skillnaden mellan barn och vuxna. I min studie blev 
den tydliga maktåtskillnad som finns på individnivå, både bland barn och 
vuxna, uppenbar.    

Maktobalansen mellan barn och vuxna blir speciellt tydlig i skolan då 
förutsättningar för deltagandet är så olika. För elever är skolan ett obliga-
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torium medan de vuxna pedagogerna är i skolan på grund av sitt yrkesval. Jag 
försökte på olika sätt markera och påminna om min roll i skolan både till 
barnen och till de vuxna. Detta var inte något som jag enbart gjorde i början 
av mitt fältarbete, utan något som jag kontinuerligt påminde om. 

 Jag fick även medvetet arbeta med strategier för att nå acceptans både 
hos elever och hos lärare, vilket ibland var oförenligt (Smith, 2007). Under 
ett fältarbete i en utbildningspraktik måste forskaren kontinuerligt arbeta för 
sitt tillträde till fältet där de vuxna fungerar som grindvakter. Det gör att det 
blir en balansgång mellan att etablera en artig och intresserad relation till 
vuxna men samtidigt inte ingå i den kollektiva vuxengemenskapen. Thorne 
(1993) beskriver hur hon i sitt fältarbete kring barns lek och könsmönster på 
en skola med ambition att nå barns perspektiv togs omhand och absorberades 
av lärarna. Jag känner igen mig i hennes erfarenhet. Det är dessutom lätt som 
vuxen att attraheras av att vara med andra vuxna.   

I min relation till lärarna upplevde jag de båda närbesläktade rollerna, 
expert och kritiker, vilka Hammersley och Atkinson (1995) beskriver. Det 
fanns en förväntan på mig att jag med mitt intresse för delaktighetsfrågor 
eller skolan i allmänhet, skulle komma med expertkunskap kring hur klass-
rummet skulle organiseras. Samtidigt var den förväntade rollen som kritiker 
eller utvärderare ständigt där. Det fanns en misstanke bland lärarna att jag var 
där för att granska deras verksamhet, vilket gjorde att de gärna ville försvara, 
förklara eller förtydliga sitt agerande. Mitt förhållningssätt i dessa situationer 
blev att försöka förmedla att jag förstod deras profession och framförallt vara 
lyssnande. Även om min vilja var att vara med eleverna så mycket som möj-
ligt, så framstod det som angeläget att även intressera mig för pedagogernas 
situation. I efterhand har jag förstått av de deltagande pedagogerna att det 
innebar ett spänningsmoment att ha mig kontinuerligt observerande i klass-
rummet. Det kunde ge upphov till känslor av otillräcklighet. Vartefter fältar-
betet fortlöpte uppstod också konflikter i arbetsenheten, vilket gjorde att en 
del av de vuxna kunde uttrycka frustration över varandra till mig. Vid dessa 
lägen valde jag att betrakta detta som känsloyttringar i en jobbig situation, 
vilka inte ingår i min analys. De ligger inte inom ramen för studiens syfte och 
det vore inte försvarbart utifrån forskningsetisk hänsyn.  

Att vara en annan sorts vuxen 
Corsaro (1997; Corsaro & Molinaro, 2000), en av barndomssociologins mest 
erfarna etnografer, har beskrivit sitt förhållningssätt som vuxen i relation till 
de barn som han studerat på fältet och framhåller vikten av att av barnen få en 
deltagarstatus. En strategi för att nå dit är att vara ”så lite vuxen som möj-
ligt”. Huruvida strategin är användbar eller ens möjlig har forskare skilda 
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åsikter kring (Davis, 1998). Mayall (2000) exempelvis för fram ett alternativt 
synsätt till Corsaros förhållningssätt som går ut på att forskaren med sitt för-
hållningssätt tydliggör för de deltagande barnen att de har en speciell kun-
skap som den vuxne forskaren tillmäter betydelse och är intresserad att ta del 
av. Davis (1998) lyfter också fram en viktig poäng då hon menar att det inte 
går att statiskt diskutera en vuxenroll då forskarens roll förändras under fält-
arbetets faser och i relation till aktörerna på fältet. I min relation till eleverna 
har jag anammat både Corsaros och Mayalls synsätt. Utifrån Corsaros tankar 
har jag på varierande sätt försökt göra klart för eleverna att jag inte är en lär-
are. Framförallt ville jag inte betraktas som en lärare som skulle bedöma dem 
på olika sätt, utan som en vuxen som de gärna kunde prata med (Pole et al 
1999). Jag har så långt det varit möjligt försökt röra mig i elevernas värld och 
undvikit att göra saker som kan uppfattas som typiska för vuxna, exempelvis 
har jag varit så lite som möjligt i lärarrummet. Samtidigt har jag varit noga 
med att inför de deltagande barnen uppvärdera deras unika kompetens. 

En av de svåraste utmaningarna under fältarbetet var att försöka ändra 
min vuxenroll, till en icke-korrigerande vuxen i min strävan att nå barns 
perspektiv. Barn är vana vid att vuxna förmanar och korrigerar och det var 
också en roll som jag var väl förtrogen med i egenskap av förälder. I den 
vardagliga interaktionen med barnen handlade det om att inte korrigera 
olämpliga ord som exempelvis svordomar, vilket vuxna ofta gör. Det hand-
lade också om att lära sig att samtala med barnen på ett nytt sätt, vara följsam 
och som Smith (2007) beskriver, anpassa sitt språk till barnens. Konkret 
innebar det att försöka lära mig de kulturella uttryck som språket var kon-
struerat kring i form av slang och lokalt språkbruk. Det märktes mycket snart 
att eleverna i de flesta fall anammade min roll och själva inte korrigerade sitt 
språkbruk då de pratade med mig. 

Min roll som ”icke-korrigerande” vuxen ledde till etiska dilemman. Jag 
funderade mycket över var min gräns skulle gå, det vill säga i vilken omfatt-
ning jag skulle enbart betrakta och när jag skulle ingripa. Detta är forsknings-
etiska dilemman som även andra fältforskare har brottats med (Bliding 2004; 
Thornberg, 2006). Speciellt svårt var det i situationer då barn utsatte varandra 
för kränkningar av olika slag. Mänskliga aspekter vägdes mot forsknings-
nytta. Min lösning blev att försöka agera kontextuellt utifrån varje enskild 
situation. Lösningarna blev därför varierande. Vid de flesta tillfällen valde 
jag att ignorera händelser då det skulle ha blivit omöjligt att bibehålla min 
forskarroll om jag på samma gång hade korrigerat då barn exempelvis 
kränkte varandra verbalt. Jag valde också att vid enstaka tillfällen samtala 
med lärare då barn blev utsatta för regelrätta mobbningssituationer. Var grän-
sen går för ingripande tror jag är en individuell bedömning för varje enskild 
forskare. För mig blev ett riktmärke att jag såg det som etiskt omöjligt som 
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medmänniska att bara stå och se på om en elev blev utsatt för trakasserier av 
en grupp elever. 

Det var också svårare att upprätthålla min roll som icke-korrigerande 
vuxen i situationer när jag var med eleverna utanför skolan, exempelvis på 
studiebesök. En annan situation då min roll utmanades, uppstod vid ett 
tillfälle då jag tillsammans med eleverna såg på teater och eleverna var 
mycket stökiga. Jag satt mitt bland barnen utan att förmana dem, vilket ledde 
till att andra vuxna, som inte var medvetna om min roll, tydligt visade sitt 
missnöje med mitt agerande.  

Vid vissa tillfällen upplevde jag att eleverna blev osäkra på min roll i 
skolan. Detta var speciellt tydligt då eleverna gjorde saker som var otillåtna, 
exempelvis var ensamma i klassrummet och gjorde förbjudna saker som att 
läsa igenom en lärares almanacka och under stor munterhet kommentera de 
uppskrivna sakerna. Vid tillfällen likt denna, kände jag mig osäker på om 
eleverna kom ihåg min roll som ”icke-korrigerande vuxen”. Min strategi blev 
då att försöka uppmärksamma och påminna eleverna om min roll, det vill 
säga, att jag inte korrigerade dem men att det inte behövde betyda att det som 
de gjorde var ett accepterat beteende. Min påminnelse till eleverna såg jag 
som en strategi för att uppmärksamma eleverna på min roll. 

Eleverna vände sig återkommande till mig med skiftande frågor. Det 
kunde handla både om hjälp med skoluppgifter och att jag skulle ge dem 
tillåtelse till olika saker som att frångå skolgårdens gränser eller gå ut på rast 
tidigare. Då eleverna bad om hjälp kring skolarbete försökte jag vara 
tillmötesgående så långt som möjligt, men när det gällde frågor om att frångå 
vissa regler och dylikt hänvisade jag till att jag inte hade ett sådant mandat på 
skolan.  

Under fältarbetet uppstod tillfällen då eleverna testade min lojalitet. Ett 
exempel var när eleverna uppehöll sig i korridoren för att göra sig i ordning 
och komma ut på rast. En stor grupp elever står samlade runt Alma och kollar 
i hennes väska som hon har godis i. När jag närmar mig utbrister någon, ”tyst 
det kommer en fröken” varvid någon annan utbrister ”Nej men det är ju bara 
Helene”, vilket ledde till att de fortsatte sitt godisätande. Eleverna kunde 
även fråga mig rakt ut om jag skulle skvallra om olika händelser jag obser-
verade, vilket jag försäkrade att jag inte skulle. Vid några tillfällen använde 
även enstaka barn mig som en stödperson då de ville att jag skulle vara med i 
samtal med deras lärare.  

Morrow (2005) beskriver hur hon under sitt fältarbete fick inta skilda 
roller i relation till enskilda elever, som rådgivare till flickor, som en person 
man testar gränser på men dessutom en person vars närvaro på vissa sätt kan 
bryta skolans rutiner. Jag har i mitt fältarbete liknande erfarenheter. Många 
av eleverna var intresserade av mig som person och frågade återkommande 
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personliga frågor om exempelvis mina barn eller mina fritidsintressen. Min 
livssituation som förälder med erfarenheten av att leva med barn i ungefär 
samma ålder som barnen på fältet, gjorde att jag hade en viss förtrogenhet 
kring saker som var aktuella i barnens liv, som vilka leksaker, mobiler och 
samlarkort som var populära. Denna kunskap fungerade ofta som en 
inkörsport till olika samtal med eleverna. I många situationer hade jag dock 
mycket lättare att etablera en kontakt med flickorna än med pojkarna. 
Flickorna kom i hög utsträckning spontant till mig och ville ta hand om mig 
och visa mig runt. Relationen till flertalet pojkar fick jag i högre utsträckning 
arbeta aktivt med. Då relationer hade etablerats mellan mig och pojkarna 
hände det att de spontant vände sig till mig, ofta med något specifikt de ville 
prata om eller berätta.  

Några elever visade inget större intresse för min närvaro, vilket ledde till 
att jag fick arbeta hårt för att skapa en relation till dem, vilket i vissa fall inte 
lyckades. Andra barn observerade mig intensivt och lade märke till mig på 
olika sätt som när Miranda säger: ”Men den där tröjan hade du ju igår också, 
byter du inte tröja varje dag”. De barn som var marginaliserade i gruppen 
sökte sig gärna till mig för att få sällskap.   

En del barn var mycket medvetna om vad min avhandling handlade om 
och ville gärna diskutera delaktighetsfrågor. På hösten efter att jag hade 
avslutat mitt fältarbete i år fyra träffade jag av en händelse på två av eleverna, 
Alicia och Alma. Vi pratade lite om hur det hade varit att börja femman. 
Alma och Alicia berättade då för mig med indignation hur dåligt det var på 
den nya skolan2 och hur äckliga toaletterna var. De sa till mig att jag skulle 
komma till skolan och skriva om deras toaletter. Samtalet med Alma och 
Alicia visar att en del av barnen uppfattade mig som deras språkrör som 
kunde rapportera om saker som de inte tyckte var bra.  

 

Olika sorters datamaterial 

Teoretiskt urval 
Här följer en översikt och problematisering av de olika datamaterial som jag 
har använt mig av. I studien har jag tillämpat s.k teoretiskt urval, vilket 
inneburit att datainsamlingsteknikerna utvecklats under fältarbetets gång. Ett 
exempel på detta är Helene-böckerna som introducerades dels utifrån att 

                                                 
2 Eleverna fick då de började år fem flytta tillbaka till Torpskolan efter att ha varit i 
tillfälliga lokaler.  
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eleverna önskade att skriva till mig, dels att jag ville pröva och fylla på 
kategorier som uppkommit i analysen ( se översikt av datamaterial, s. 5 ).  
 

Fältanteckningar 
Huvuddelen av mitt insamlade datamaterial består av fältanteckningar. 
Metodlitteratur inom etnografi brukar beskriva hur och när fältanteckningar 
ska skrivas och om man som forskare ska göra det öppet eller dolt 
(Hammersley & Atkinson, 1995). Under mitt fältarbete var möjligheterna till 
att skriva fältanteckningar varierande. I klassrummet var det sällan några 
problem att föra fältanteckningar eftersom att sitta och skriva är en naturlig 
aktivitet i den kontexten. Då jag däremot var ute på rast, kunde jag i mindre 
utsträckning skriva ner vad som hände. Ofta skedde antecknandet i form av 
stödord som jag snabbt nedtecknade i ett litet anteckningsblock.    

Vissa av eleverna var intresserade av mitt antecknande och höll reda på 
hur mitt skrivhäfte såg ut och kommenterade då jag hade köpt ett nytt. I 
känsliga situationer i klassrummet, som när elever bråkade med varandra 
eller när en lärare var mycket arg, hände det att elever frågade mig: ”Skriver 
du det här?” Jag brukade då fråga eleven om den inte ville att jag skulle 
skriva. De svarade då på skilda sätt. Både att de ville respektive inte ville att 
jag skulle skriva. Frågan kunde alltså både vara en uppmaning till mig att det 
var något viktigt som hände som jag borde dokumentera och en oro för att 
något skulle nedtecknas. Då elever svarade att de inte ville att jag skulle 
skriva så respekterade jag givetvis detta.  

Ibland kom även elever fram till mig och undrade vad jag hade skrivit, 
vilket jag funderade mycket över hur jag skulle hantera. För mig var det 
angeläget att eleverna kände att jag inte bara använde dem för att få det mat-
erial jag behövde och bemötte därför vid ett flertal tillfällen elevernas önske-
mål med att de fick se något som jag hade skrivit om dem. Jag var då noga 
med att välja ut en sekvens där eleven som frågade var deltagande men und-
vek att läsa upp beskrivningar om andra elever. Uppläsningen ledde vid några 
tillfällen till en diskussion mellan elever och mig kring min tolkning av situa-
tionen, vilket ytterligare påminde om att individer kan uppfatta och tolka 
situationer på skilda sätt. Ibland kunde jag också bemöta förfrågan från elev-
erna om vad jag hade skrivit med att jag frågade eleverna vad de ville att jag 
skulle skriva.    

Formen för mina fältanteckningar har inspirerats från vad Geertz (1973) 
kallar för ”thick descriptions”. Det innebär att i anteckningarna skrivs inte 
bara observerbar data ner utan även det forskaren tolkar och känner. 
Anteckningarna ska också göras så ”tjocka” och fylliga som möjligt med 
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detaljerade beskrivningar. Att skriva den typen av fältanteckningar upplevde 
jag vara svårt, och i mitt material syns en förbättring i kvalitet mellan de för-
sta och de sista anteckningarna. Strävan mot de tjocka beskrivningarna inne-
bar också att fältanteckningarna skrevs om ett antal gånger, från de hastigt 
nedtecknade händelserna mitt i en situation till reflekterande och förbättrade 
anteckningar i efterhand.  

 Processen att sitta i klassrummet och föra fältanteckningar är krävande. 
Dagar blir till rutin. Charmaz (2006) beskriver det som att etnografer lätt 
brottas med att ”seeing data everywhere and nowhere, gathering everything 
and nothing” (s. 23). Denna känsla känner jag delvis igen men med ett arbets-
sätt där analysen sker jämsides är det lättare att stanna upp, fokusera och 
ställa frågor till sitt material. Vartefter analysen tog form blev också mina 
fältanteckningar mer fokuserade och ”tjocka” i sin karaktär. 

Intervjuer och informella samtal 
Inom den barndomssociologiska traditionen finns åtskilligt skrivet kring 
barnintervjuer och förhållningssätt i dessa. En viktig utgångspunkt är att sätta 
tilltro till barns egna berättelser utifrån ett grundantagande att barn är tillför-
litliga informanter kring sina egna liv (Danby & Farrell, 2005). Intervjuer är 
en gemensam konstruktion mellan intervjuare och informant (Charmaz, 
2006) och det är angeläget att väga in olika faktorer som kan påverka inter-
vjusituationen. I mitt fall då jag genomförde intervjuerna i Torpskolans lok-
aler på skoltid kan det ha gett signaler till eleverna att det var en skoluppgift 
(Sparks, Girling & Smith, 2001). Det kan också ha lett till en föreställning 
hos barnet att den vuxna förväntar sig ett visst svar. 

För att så långt det är möjligt undvika sådana förväntningar hos eleverna 
genomförde jag mina intervjuer efter att ha vistats på fältet en längre tid. Jag 
hade då byggt upp en god kännedom både om fältet och om dess aktörer. 
Likaså hade barnen lärt känna mig, vilket gjorde att jag uppfattade att de 
skulle känna trygghet i en intervjusituation. Förutom det, hade jag även 
kommit så långt i min analysprocess att den hade genererat frågor som jag 
ville belysa genom intervjuer.  

Att bli intervjuad var något som flera av eleverna såg fram emot. Förut-
om att intervjutillfället innebar ett avbrott från den ordinarie skolunder-
visningen så var det också en situation då barnet fick vara i fokus samt att jag 
som vuxen var genuint intresserad av vad de ville säga (Skelton, 2008). 
Näsman och von Gerber (2003) beskriver vikten av att som intervjuare inte 
utgå ifrån ”ålderstandardiserade frågor och förväntningar om svar” (s. 12) 
utan att bygga upp kommunikationen som en upptäcktsfärd, där stort ut-
rymme ges till det enskilda barnet. I mina intervjuer strävade jag efter detta 
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förhållningssätt. Näsman och von Gerber nämner ytterligare en förutsättning 
för intervjuer:  

för att barn ska vilja, kunna och förmedla sina tankar krävs att den vuxne 
visar uppmärksamhet, det handlar om att vara mentalt närvarande, 
fokuserad på barnen och ge dem utrymme. Att vara uppmärksam mot barn 
är ett övergripande förhållningssätt men inte så självklart som man kan tro. 
(s. 14). 

Intervjuerna inledde jag med att be eleverna rita en teckning kring ”En dag i 
min skola”. Teckningarna fungerade som en utgångspunkt för intervjun, som 
ett sätt att komma igång (Punch, 2002). Genom denna metod fick eleverna 
stort utrymme att tänka efter vad de ville rita samtidigt som teckningar ger en 
rik illustration på hur barn uppfattar sin egen värld. Intervjuerna skedde sedan 
med hjälp av öppna frågor med utgångspunkt i studiens frågeställningar uti-
från varje enskilt barn. Eleverna hade stor möjlighet att styra riktningen i 
samtalet genom att lyfta fram olika aspekter. Detta framhålls ofta som ett 
fruktbart arbetssätt för att komma nära barns perspektiv i intervjuer. Genom 
att ställa öppna frågor ges också barnet möjlighet att välja vad de vill dela 
med sig av (Thomas & O’Kane, 1998) och detta ger dessutom kunskap om 
vad som har betydelse för barnet (Mayall, 2003).  

Charmaz (2006) skriver att intervjuer inom GTM kan handla om att 
undersöka och sätta ljuset på förgivettaganden. I mina intervjuer med elev-
erna var det tydligt att svaret på vissa frågor kring delaktighet i skolan ansågs 
självklara av eleverna, exempelvis att det är läraren som bestämmer lektions-
innehållet. Mina frågor och det faktum att jag ställde dem, gjorde att en del 
elever började tänka kring delaktighetsfrågor och sitt eget inflytande på nya 
sätt. Vid dessa tillfällen fick intervjuerna inte karaktären av att eleverna bara 
svarade på mina frågor, utan de funderade och reflekterade över hur det 
skulle kunna vara istället.  

Intervjuerna transkriberades och analyserades vartefter de genomfördes. 
Detta arbetssätt med utgångspunkt från Grounded Theory leder till att den 
första och den sista intervjun inte ser likadana ut då intervjuerna blir mer 
fokuserade vartefter analysen utkristalliserar sig (Charmaz, 2006). Min 
ursprungliga plan var att endast genomföra enskilda intervjuer men då några 
elever ville bli intervjuade tillsammans, tillkom även ett antal 
gruppintervjuer.  

Tre av pedagogerna samt rektorn på Torpskolan intervjuades på 
sommarlovet efter att mitt första fältarbetsår hade avslutats. De intervjuerna 
har framförallt använts som en bakgrundsteckning i materialet. Min ambition 
från början var att intervjua samtliga pedagoger i Musikantens arbetsenhet 
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men på grund av de många bytena av lärare omöjliggjordes detta. Förutom 
formella intervjuer skedde kontinuerligt informella samtal med både elever 
och pedagoger vilket dokumenterades i form av fältanteckningar.   

Barns bilder 
I datainsamlingen har jag använt mig av elevers teckningar både som en 
inledande aktivitet under intervjuerna samt i Helene-böckerna. I likhet med 
de andra insamlingstekninkerna såg jag det som ett alternativt uttryckssätt för 
eleverna. Flera forskare har tidigare visat hur barns bilder kan ge kunskap om 
vardagsliv, livsvillkor och framtidsdrömmar, exempelvis Andersson (1994) 
som bad barn rita sin framtida familj.  

Barns teckningar har under lång tid använts i barnforskning, exempelvis 
med syfte att göra olika bedömningar av barns sociala eller finmotoriska ut-
veckling (Veale, 2005). I min analys av teckningarna har jag inte utgått från 
några sådana bedömningar eller kategoriseringar. Jag var också noga med att 
tala om detta för eleverna då flera elever inför ritandet ursäktade sig med att 
de inte var så bra på att rita eller beskrev att de kände en press att rita något 
riktigt bra. 

 Då bildmaterialet är begränsat och inte heller alltid utgår ifrån samma 
tema (då teckningarna både handlar om ”en dag i min skola” och fritt ritande) 
har jag inte gjort någon systematisk kategorisering av teckningarna. Istället 
har teckningarna fungerat som enskilda berättelser. Arnheim (1969) ser bil-
den som en form av visuellt tänkande (se även Aronsson, 1997). Detta speg-
lar dels barnets estetik, dels dess värderingar och kunskaper. I mitt material, 
där det är vanligt att barnen både ritar och skriver, är det tydligt att bilder och 
texter interagerar och förstärker ett budskap. 

Anderson (1994) lyfter också fram hur teckningar är kommunikativa och 
kan också vara det i sin produktion eftersom de upptäcks genom att de görs. 
Precis som Anderson beskriver var det tydligt att själva ritande blev en pro-
cess där eleverna förklarade för mig vad de ritade och vad de menade med sin 
bild. 

Helene-böckerna 
Då jag hade varit på fältet under en relativt lång tid, en bit in på vårterminen i 
år 4, väcktes en tanke om att hitta andra metoder än observation och intervju 
för att nå elevernas perspektiv på sin delaktighet i skolvardagen. Jag kom då 
fram till att fritt skrivande utifrån ämnen som eleverna själva valde kring sin 
skolvardag kunde passa. Idén att använda mig av berättelser var något som 
eleverna själva inspirerade mig till då flera elever skrev ner sina tankar i 
varierande former och även visade mig. Konkret valde jag att tillverka små 
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häften med ritsidor där barnen fritt kunde skriva och rita. Häftena döptes av 
eleverna till ”Helene-böckerna”.  

Innan jag började arbeta med böckerna förankrade jag uppgiften hos 
Musikantens pedagoger. De var positiva till idén och föreslog även att 
eleverna kunde få skriva i böckerna på lektionstid. Jag berättade sedan för 
eleverna om böckerna samtidigt som jag beskrev uppgiften i ett brev till dem 
(se bil. 2). Brevet hade jag utformat på ett personligt sätt och använde ett 
färgglatt brevpapper.  

Några dagar efter att jag hade introducerat uppgiften skedde det första 
lektionstillfället då eleverna hade möjlighet att skriva i böckerna. Innan det 
var dags att skriva introducerade jag återigen uppgiften. Jag var noga med att 
poängtera att det var frivilligt att skriva. Jag lade också stor vikt vid att 
introducera böckerna som något annat än en skoluppgift, exempelvis genom 
att säga att de inte var tvungna att skriva skrivstil (vilket var en regel i 
skoluppgifter och som ansågs tvingande av många barn i skolan), att det var 
okej att skriva vad som helst och att jag var intresserad av deras tankar. 
Under tiden som barnen skrev i böckerna fanns jag i klassrummet och 
svarade på frågor. Vid första tillfället var det många frågor bland barnen, 
några ville höra efter om det de ville skriva var okej, hur ord stavades och om 
jag förstod vad de menade.  

Både eleverna i Gitarren och Fiolen fick möjlighet att skriva vid flera 
tillfällen. Skolsituationen gjorde dock att Gitarrens elever hade fler tillfällen 
med sin Helene-bok. Sammanlagt valde 37 barn att skriva i böckerna. En del 
elever skrev vid flera tillfällen, andra skrev en gång. Texterna i böckerna 
varierar, ibland består den av en mening, ibland av längre utvecklade texter. 
Flertalet av texterna är också illustrerade på olika sätt.  En del barn tyckte att 
det var positivt att få skriva och efterfrågade det medan andra tyckte att det 
var en jobbig uppgift.  

Efter att barnen hade skrivit vid det första tillfället uppmärksammade 
pedagogerna mig på vikten av att ge någon form av återkoppling till barnen 
på det de hade skrivit. Jag skrev därför kommentarer som i stort gick ut på att 
bekräfta elevernas tankar. De fick också ett klistermärke vid sidan av sin text 
som tack för hjälpen. Detta var något som uppskattades av barnen.  

Som jag beskrivit skedde skrivandet i Helene-böckerna under lektionstid 
i klassrummet tillsammans med andra elever. Det gör att det ibland är svårt 
att bedöma elevens bidrag i relation till kollektivet elever (Punch, 2002). Jag 
förbjöd inte heller eleverna att visa eller diskutera sitt bidrag för varandra.  I 
böckerna syns tydligt att barnen blivit inspirerade av varandra, framförallt i 
sina teckningar. Det kan även handla om att i en grupp med barn så utvecklas 
ett speciellt sätt, ”ett mode”, för hur man ritar. I mitt material är det exempel-
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vis vanligt med ”smilegubbar”, som på olika sätt förstärker det budskap som 
texten vill säga, antingen genom att vara ledsna eller glada. 

 En annan förutsättning som påverkade skrivandet var att lärarna var när-
varande i klassrummet då eleverna skrev. De var dock mycket noga med att 
inte gå runt och kika i böckerna utan lät eleverna skriva ifred. Bland eleverna 
fanns det dock de som gärna ville att läraren skulle läsa och valde att visa 
boken för läraren. Flera barn skrev instruktioner i boken för vem som fick 
titta i boken. Ibland uttryckte de en vilja att även deras lärare skulle få läsa i 
boken.  

Med inspiration från Davies (1999), som använt olika datainsamlings-
tekniker, provade jag också vid ett par tillfällen att ge eleverna förslag att 
skriva om ”Rättvisa” eller ”Hur är en bra lärare?”. Dessa ämnesförlag var det 
ett flertal barn som annamade att skriva om medan andra valde att skriva om 
något som de själva kom på.  

 
 

 

 51



Översikt av insamlad data 
I tabell 1 ges en översikt av insamlad data.  
 
 
Tabell 1 
Översikt över olika datainsamlingsmaterial 

 
 

Datainsamlingsteknik Tidpunkt  Informanter 
 
 

Obervationer  Period 1, sep 2002- juni 20033 Elever år 4, pedagoger 
  Period 2, jan-juni 2004 Elever år 5, pedagoger 
 

Intervjuer Under hela fältarbetet Elever, 4 i grupp 
    och 13 enskilda. 

    Pedagoger, 3 enskilda 
 

Informella samtal  Under hela fältarbetet Elever, pedagoger,  
   Rektor 
 
Teckningar Period 1  Elever 
 
Helene-böcker Period 1  Elever, 37 Helene- 
   böcker 
 
Som jag tidigare har beskrivit bygger analysen på det samlade datamaterialet. 
Dock varierar omfattningen av respektive data. Det huvudsakliga datamat-
erialet består av fältanteckningar. 

Analys 
I mitt analysarbete har jag arbetat med det samlade datamaterialet. Utifrån 
tankar om teoretiskt urval, har datainsamlingen skett successivt och med 
syfte att fördjupa och utveckla teori. Min framväxande analys har också varit 
det som fört arbetet framåt (Charmaz, 2006). Ett exempel på detta var att 
Helene-böckerna introducerades för att jag ville hitta ett alternativt uttrycks-
sätt där eleverna kunde kommunicera om de ständiga förändringar de var 
med om. Analysarbetet påbörjades samtidigt som fältarbetet startade och har 

                                                 
3 Under period 1 vistas jag kontinuerligt på Torpskolan, 2-5 dagar i veckan. Ett par 
veckor på höstterminen var jag inte där. I period 2 vistades jag mer sporadiskt på 
fältet och var där sammanlagt 20 dagar.  
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varit en ständigt pågående process. Konkret har jag arbetat med kodning och 
komparation vilka båda är grundläggande arbetssätt inom Grounded Theory 
(Strauss & Corbin, 1990). Jag har på olika sätt försökt hitta likheter och skill-
nader men också relationer och nivåer i den framväxande analysen. Konti-
nuerligt har jag även skrivit memos för att hålla i och få syn på den framväx-
ande analysen och bibehålla en reflexivitet (Charmaz, 2006). Stor hjälp i 
analysarbete har även de handledningstillfällen varit då vi konkret tillsam-
mans diskuterade olika samband mellan framväxande kategorier och begrepp 
med hjälp av uppritade begreppskartor på whiteboardtavla.  Att ha så kallade 
analys-workshops är ett vanligt arbetssätt inom GTM och för mig innebar det 
ett steg framåt att försöka språkliggöra min analys. 

Då jag arbetat med GTM har jag hämtat inspiration ifrån Strauss och 
Corbin, (1990) och framförallt Charmaz (2006) som utvecklat GTM i en 
socialkonstruktivistisk riktning. GTM blir ibland beskylld för att vara positi-
vistiskt influerad. Kritiken härrör från Glaser och Strauss’ (1967) tidiga form-
uleringar om att forskaren ska upptäcka (”discover”) sin data. Genom sådana 
ordval är det lätt att associera till föreställningen att det empiriska materialet 
bara ligger och väntar på att upptäckas av forskaren. Genom en socialkon-
struktivistisk inriktning poängteras istället den gemensamma konstruktionen 
och forskaren ses som en del av det som studeras. Charmaz (2006) poäng-
terar att ”we construct our grounded theories through our past and present 
involvements and interaction with people, perspectives and research prac-
tices” (s. 10). Charmaz tar i detta citat tydligt avstånd från de tankar som 
fanns i den tidiga litteraturen kring Grounded Theory om att data är något 
som bara hittas eller upptäcks. I linje med Charmaz (2006) position är jag 
som forskare högst deltagande i denna process, i vilken mina erfarenheter 
spelar en betydande roll. Det innebär också att jag som forskare inte har levt i 
ett isolat med insamlade data utan fått influenser från annan forskning. Även 
om de ”stora teorierna” inte legat i förgrunden i denna studie har jag under 
hela avhandlingsarbetet läst litteratur som belyst demokrati och delaktighets-
frågor på olika sätt. Den ökade kunskap jag fått genom inläsning av teori och 
tidigare forskning har givetvis påverkat arbetet med analysen vilket jag inte 
ser som en motsättning och som Dey (1993) beskriver på ett träffsäkert sätt: 
”We should not confuse an open mind with an empty head” (s. 229). 

Under analysarbetet har jag systematiskt arbetat med olika tekniker för 
att få syn på min förförståelse vilket beskrivits av Strauss & Corbin (1990) 
men också av Becker (1998). En sådan är att försöka tänka tvärtom i sin 
analys, exempelvis att det jag tolkar som delaktighet istället kan vara uttryck 
för maktutövning. En annan teknik är att försöka stanna upp och sätta upp en 
”varningsflagga” kring saker som framstår som självklara. Förutom detta har 
min ambition varit att försöka bibehålla en reflexivitet, vilket ofta framhålls 
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som viktigt under etnografiskt arbete (Davis, 1998; Hammersley & Atkinson, 
1995). Den reflexiva processen är inget som skett isolerat hos mig som indi-
vid utan det har skett i samspel med aktörerna på fältet. Som jag också tidi-
gare har nämnt väckte fältarbetet många känslor, vilka givetvis aktualiseras 
även då fältarbetet var avslutat.  

Att analysera olika datamaterial 
Den stora datamängden, och framförallt variationen i datainsamlingstekniker 
har ibland känts svåröverskådlig. Då jag använde mig av de skilda teknikerna 
för att få en mer heltäckande förståelse men också för att erbjuda barn olika 
sätt att uttrycka sig ville jag använda materialet för en samlad analys. Även 
om jag inledningsvis arbetat koncentrerat med ett material i taget har jag hela 
tiden försökt hitta samband dem emellan. Analysen bygger således på 
fältanteckningar, intervjuutskrifter, teckningar och vad barn skrivit och ritat i 
Helene-böckerna.  

I min analys av barns teckningar har jag inte gjort någon regelrätt 
bildanalys. Precis som med mitt övriga material har jag försökt ställa mig 
frågan: Vad vill barnet berätta? Jag har studerat helhet och delar i bilderna 
och även uttryck bilden förmedlar genom exempelvis färgval.  

Ett exempel på en analyskedja 
För att illustrera hur analysen växt fram under mitt arbete med GTM visar jag 
det med hjälp av en analyskedja. Under analysarbetet har jag rört mig mellan 
olika nivåer i materialet och gjort ständiga jämförelser, i GTM termer kompa-
rationer. Inom GTM benämns de olika beståndsdelarna som växer fram i 
analysen på skilda sätt av olika uttolkare (Bryant & Charmas, 2007), vilket 
kan skapa förvirring. I mitt analysarbete betyder en kod en minsta 
beståndsdel. Dessa bildar kategorier och som slutligen bildar begrepp. För att 
analysen ska vara empiriskt grundad är det viktigt att analysen utgår från 
koder för att sen bygga vidare till kategorier, underkategorier och begrepp. 
Det är alltså betydelsefullt som Kelle (2007) poängterar att inte arbeta med 
uppifrånperspektiv och först konstruera kategorier. Första steget i analysen 
var att med hjälp av indikatorer koda materialet för att uppmärksamma och 
etikettera intressanta händelser. Dessa koder jämfördes och grupperades 
utifrån likheter och skillnader. 
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 Ett exempel på koder som jag konstruerade tidigt i material var: 
 

varandravänta oftaleker kompissitter  
 

Dessa koder etiketterade jag i verbform för att poängtera kodens aktiva form 
(Charmaz, 2006; Guvå & Hylander, 2003). De bildade tillsammans med 
andra koder så småningom kategorierna: 

 
Bekräfta Stödja  

 
Dessa konstruerade tillsammans till begreppet: 
 

Kompisagera  
 
 

I framväxten av begreppet kompisagera undersökte jag dess olika dimen-
sioner och proportioner, det vill säga hur det är uppbyggt. Detta skedde gen-
om att jag ställde frågor till materialet. I det här fallet har exempelvis begrep-
pet kompis en kvalitativ innebörd då kompis är något mer än klasskamrat. 
Det är ett ömsesidigt agerande mellan individer. Utifrån detta ledde analysen 
vidare till att också studera situationer då elever inte kompisagerade eller då 
kompisagerandet utmanades på olika sätt, exempelvis då kompispakter bröts. 

Arbetet med analysen har tagit lång tid och skett både under fältarbete 
och då detta var avslutat. Under hela arbetet har jag arbetat med komparation, 
dvs. gjort jämförelser i den framväxande analysen. Genom detta ökar också 
förmågan till reflexivitet i relation till datamaterialet, vilket leder till att nya 
frågor kan ställas. Dey (2007) beskriver det som att kategorierna kommer 
från data men når en högre abstraktion genom konstant jämförelse. Dey 
(2007) vänder sig mot att betrakta kategorier som helt åtskilda och ser istället 
kategorier som prototyper där tillhörighet i en kategori kan handla om grader 
av medlemskap. 

 Mättnad är ett viktigt begrepp inom GT och kan beskrivas som en punkt 
då datainsamlandet inte tillför något nytt och att ytterligare data inte behöver 
samlas in (Hood, 2007). Utifrån en ytlig betraktelse kan det framstå enkelt att 
se när mättnad har infunnit sig, dock har jag erfarit att det kan vara svårare i 
praktiken. I relation till min egen forskningsprocess bedömer jag att vissa 
delar är ”ordentligt mättade” medan andra delar skulle kunna utvecklas. En 
ytterligare begränsning i min studie är dessutom att jag studerat hur delaktig-
het görs inom en kontext, en skola. Inom GT förespråkas att man skall vidga 
sin analys genom att studera fenomenet i andra kontexter för att nå mättnad, 
vilket jag inte gjort i denna studie.   
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Forskningsetik 
Då forskaren ska beskriva hur hon eller han beaktat forskningsetiska aspekter 
är det vanligt att diskutera utifrån Vetenskapsrådets (2002) uppställda rikt-
linjer kring information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav. I mitt 
arbete har dessa riktlinjer givetvis fungerat som riktmärken och varit något 
som jag utgått från. I min presentation av hur forskningsetiska frågor aktuali-
serats i mitt arbete har jag dock försökt att vidga diskussionen kring vad 
forskningsetik kan handla om och speciellt i relation till barn som inform-
anter. Förutom detta har jag haft en ambition att använda barnrätts-
konventionen som en utgångspunkt för mitt arbete, vilket kan leda till att 
andra etiska frågeställningar aktualiseras. Bell (2008) skriver exempelvis att 
det ibland finns en diskrepans mellan forskningsetiska riktlinjer och de rättig-
heter som barn tillerkänns i barnrättskonventionen. 

Om man ser på barn som sociala aktörer väcks nya forskningsetiska fråg-
or (Christensen & Prout, 2002), såväl frågor av generell karaktär som frågor 
som lyfter fram det individuella etiska ansvaret hos forskaren. En av de barn-
domssociologer som skrivit mycket om barn och forskningsetiska ställnings-
tagande är Alderson (1995; 2005). Hon menar att forskningsetik är något som 
skall genomsyra hela arbetet, från formulerande av forskningsfråga, under 
insamlande av data, analys och slutligen i presentationen av 
forskningsresultat. Även Hartman och Torstenson-Ed (2007) menar att 
barnets rätt till respekt ska beaktas under hela forskningsprocessen. Hill 
(2005) lyfter fram fyra värden i barnrättskonventionen att beakta för den 
etiske barnforskaren, vilka handlar om barns rätt till välfärd, skydd, 
ombesörjande rättigheter och delaktighet. 

Alderson (1995) har formulerat ett antal frågor som barnforskaren bör ta 
ställning till både i planerandet och i genomförandet av en studie, vilka sen-
are också har diskuterats av Roberts (2008). Frågorna handlar exempelvis om 
vilka konsekvenser formulerandet av forskningsfrågan kan få för barn, både i 
relation till det individuella barnet men också i anslutning till barnkollektivet. 
De handlar vidare om barns rätt till privatliv och frågor rörande konfiden-
tialitet. Hon aktualiserar också vad man bör tänka på kring urval av barn och 
om det finns barn som exkluderas. Slutligen handlar forskningsetiska 
reflektioner om samtyckesfrågor och återkoppling till deltagarna. Med 
inspiration från Alderson (1995) väljer jag att diskutera mina forsknings-
etiska ställningstaganden utifrån studiens olika faser.  
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Barn som informanter 
Inom barndomssociologi är de forskningsetiska frågorna centrala.  Genom att 
forskaren ofta försöker att skildra barnets perspektiv innebär det att forsk-
ningsstudien utgår från att barn betraktas som pålitliga informanter men 
också som aktörer som har rätt att få information och kunskap kring forsk-
ningen de deltar i. I min studie har jag haft en uttalad ambition att uppvärdera 
barns tankar och erfarenheter. Det innebär också, inte minst med utgångs-
punkt från barns rättigheter, att ge barn möjlighet att ha makt över sitt deltag-
ande i forskningsprocessen. (Davis, 1998; Thomas & O’Kane, 1998; Pole, 
1999). Davis (1998) menar att det handlar om att tillåta barn att välja om de 
vill vara aktiva deltagare i forskningsprocessen, erbjuda data-insamlings-
metoder som ger barnet möjlighet att uttrycka sig och försöka reducera 
skillnaden mellan barnet och den vuxne forskaren, vilket exempelvis kan ske 
genom omförhandling av makt. Det handlar även om att ge barn makten att 
bestämma att inte vilja delta i forskningen eller exempelvis ge barnen trygg-
het att våga säga ifrån om de inte vill svara på frågor under intervjun (Clarke 
& Moss, 2001). Även om dessa frågor var viktiga ståndpunkter för mig inför 
planerandet av studien var de inte alltid så lätta att leva upp till eller realisera 
i praktiken. Christensen och Prout (2002) poängterar vikten av att arbeta ut-
ifrån en forskningsetisk strategi för att ha en beredskap att hantera olika 
dilemman som kan uppstå. 

För mig som forskare med en vilja att studera barns perspektiv var en 
forskningsetisk utgångspunkt att sätta sig in barns position. Barn är vana vid 
att vara marginaliserade i vuxenvärlden och att deras liv i hög grad domineras 
av vad vuxna vill (Punch, 2002). Vi behandlar också ofta barn och vuxna 
olika. Hammersley och Atkinson (1995) för fram att privatliv kan se olika ut 
för olika grupper, och tar exempel från utbildningsetnografi och menar att det 
är vanligt att fråga om barns vänskap men däremot undersöks mer sällan 
lärarnas vänskapsmönster.     

Att göra en undersökning i barns vardagsmiljö, som i mitt fall på Torp-
skolan, kan göra att eleverna känner sig mer bekväma med situationen. Det är 
samtidigt viktigt att ha i åtanke att det inte med automatik är så att alla barn 
upplever det som positivt. Punch (2002) skriver att det kan finnas en risk i att 
barn kan uppleva att den vuxne forskaren invaderar deras miljö. I mitt fältar-
bete kunde jag ibland känna av att jag störde elevernas samvaro och att min 
närvaro gjorde att deras friutrymme begränsades. Som en följd av detta valde 
jag då att dra mig undan, exempelvis när lärare och elever hade förtroliga 
samtal eller när eleverna pratade hemligheter med varandra.  
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Att ge information och få samtycke 
De forskningsetiska kraven om att deltagare har rätt till information och 
samtycke är två krav som är ömsesidigt beroende av varandra. Det blir prob-
lematiskt om en deltagare ger samtycke till något som den inte fått tillräcklig 
information om eller om informanten inte förstått informationen. Utifrån de 
rättighetskrav som är formulerade i barnkonventionen är barns möjlighet till 
samtycke ett sätt att leva upp till rättigheterna (Mishna, Antle & Regehr, 
2004). Samtyckesfrågor i relation till barnforskning kan vara komplicerat 
eftersom en förutsättning för att barn ska kunna delta är att både barn och 
vuxna behöver ge sitt samtycke (Thomas & O’Kane, 1998). Även med en 
ambition att se barn som aktörer med rätt att själva vara med och ta ställning 
till om de vill delta i en studie är det vanligt att deras medverkan förhandlas i 
störst utsträckning med de vuxna som bestämmer om dem (Pole et al, 1999). 
Vuxna fungerar ofta som grindvakter för undersökningen (Punch, 2002) och 
inte sällan är barn de som allra sist får ge sitt samtycke till att delta i forsk-
ning (Morrow, 2005). I relation till barnrättskonventionen går det att fråga sig 
om barn i ökad utsträckning skulle kunna få mandat att besluta om sin egen 
medverkan i forskning (Skelton, 2008) Att vuxna i hög grad är de som har 
den reella beslutandemakten kan uppenbart gå emot barns rätt att göra sin 
röst hörd i alla frågor som rör dem. Trots min uttalade ambition inför denna 
studie att betrakta barn som aktörer hade jag ett antal ”grindvakter” innan de 
deltagande barnen gavs möjlighet att få information om studien. Jag frågade 
först rektorn och sedan pedagogerna om samtycke för att genomföra studien. 
Då turen kom till att informera eleverna och fråga om deras medverkan 
upplevde jag att de hade lite möjlighet att säga att de inte ville delta. För att i 
möjligaste mån ändå vara lyhörd för barns samtycke till att delta frågade jag 
dessutom om tillträde för min närvaro i direkt anslutning till olika data-
insamlingar (Alderson, 1995). Jag försökte även att informera på ett sätt så att 
eleverna skulle förstå vad forskningen skulle kunna komma att innebära både 
i det långa och i det korta perspektivet.  

Forskningsetik och relationsskapande 
I mitt fältarbete var det många situationer och möten med barn och pedagoger 
som berörde mig djupt. Jag kände ibland av barnens sårbarhet, inte minst 
bland Fiolens barn som var utsatta genom de ständiga lärarbytena under fält-
studiens gång. Genom mina möten med barnen över tid såg jag deras utsatt-
het. Under en period av mitt fältarbete hade jag svårt att rättfärdiga mitt eget 
arbete på Torpskolan. Särskilt aktuellt var det när lärarsituationen var akut 
och jag var den vuxna som barnen kände allra bäst. Då var det lätt att undra 
vad min forskning skulle leda till och plågsamt att sitta och titta på. 
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Förutom vanliga forskningsetiska dilemman handlar många etiska ställ-
ningstaganden om forskarens förmåga att förstå och svara upp mot de känslor 
som barnen visar (Davis, 1998). Vid vissa tillfällen aktualiserades det mer 
tydligt. Sådana tillfällen var under intervjuer när elever talade om utanför-
skap eller beskrev situationer då de känt sig exkluderade. Då relationerna till 
eleverna etablerades alltmer blev jag för en del av eleverna en person som de 
relaterade till. Det gjorde att barnen inte alltid accepterade att jag var en per-
son som bara var inlyssnande utan de ville att jag skulle ge min åsikt i dis-
kussionen. För mig blev det en balansgång i att framstå som en person men 
samtidigt inte vara styrande.   

Hos barnen fanns vid vissa tider tankar och funderingar om den bok där 
de skulle vara huvudpersoner. Jag hade redan inledningsvis förklarat för bar-
nen att den bok som jag skulle skriva skulle ta lång tid att göra färdig. 
Upprepade gånger frågade barnen, ”men blir du aldrig klar?”. Speciellt tyd-
ligt var det då jag kom tillbaka till fältet då de gick i femman. Barnen talade 
om för mig att tjugo sidor kunde man skriva på en vecka och om jag jobbade 
lite snabbare så skulle jag snart vara klar.  

Att skydda deltagarnas identitet 
En av de fyra forskningsetiska riktlinjerna handlar om konfidentialitet, dvs. 
att skydda de inblandade informanterna från igenkänning. Det handlar om att 
skydda individer både på individnivå och på skolnivå. Thornberg (2006) dis-
kuterar att det ofta är lättare att anonymisera en skola för yttre betraktare men 
däremot är det svårt att skydda de individer som varit med i studien så att de 
inte känner igen varandra. För mig innebar detta krav många diskussioner 
med eleverna. Jag berättade inledningsvis för eleverna att de skulle få påhit-
tade namn i boken så att ingen skulle kunna känna igen dem. Då utbrister 
Danira: ”Men då är det ju ingen som vet vilka vi är”. Barnen argumenterade 
friskt med mig att de ville ha sina riktiga namn i boken. Jag fortsatta att ihär-
digt säga att de skulle få påhittade namn men att de nog skulle komma och 
känna igen sig själv i olika situationer. En dag när vi pratade om det sade 
Tanja till mig: ”Men då vill jag i alla fall bestämma mitt påhittade namn så 
att det inte blir något fult som Ulla eller Bertil”. Trots barnens vilja att få stå 
med riktiga namn i boken har jag valt att fingera deras namn då jag bedömer 
att de inte riktigt förstår vidden och konsekvenserna av ett sådant beslut.  

För att ytterligare försvåra igenkänningen av enskilda aktörer på fältet 
har jag använt fler namn än vad det finns elever. Jag har även gjort vissa 
marginella ändringar för att försvåra igenkänning. Samtidigt är detta en 
balansgång då en av etnografins kännetecken är täta beskrivningar.   
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De vuxna pedagogerna 
I min genomgång av olika forskningsetiska aspekter som aktualiserades und-
er mitt arbete har jag framförallt fokuserat på frågor i relation till de deltag-
ande barnen. I mitt fältarbete har de vuxna givetvis varit deltagande i allra 
högsta grad. Under mitt fältarbete kom det till flera pedagoger, vilka jag 
givetvis informerade och frågade om samtycke kring att delta i studien. Det 
går dock att fråga sig vilken reell möjlighet de hade att avböja medverkan då 
det ursprungliga arbetsenheten redan gett sitt medgivande.  

Lärarsituationen med ständiga bytena ledde till att jag ibland kände att 
jag ställde stora krav, då pedagogerna förutom att klara av skolvardagen med 
den flexibilitet som krävdes på grund av ständiga omorganiseringar i 
vardagsarbetet, också skulle ta hand om mig. Trots min uttalade vilja att bara 
finnas med och skildra vardagen upplevde jag en stor omsorg från 
pedagogerna kring att de ville uppdatera mig och informera mig om olika 
saker.  

I det inledande fältarbetet uttalade flera av pedagogerna mycket positiva 
tankar kring att jag skulle göra min studie i deras klassrum. Även senare var 
det något som de återkom till. Ett fältarbete kan ställa stora krav på de indi-
vider som blir observerade. En del av pedagogerna beskrev en uttalad stress. 
Något som också ledde till ett ifrågasättande av det egna pedagogiska ledar-
skapet.  
 

Etik under analys och publicering 
Mitt ansvar som forskare att agera forskningsetiskt korrekt upphör inte när 
fältarbetet är avslutat utan ska vara närvarande under analysarbete och då 
forskningens resultat ska publiceras. I dagens samhällsdebatt där skolan är ett 
ofta omdebatterat område och där bilder av ”hur det är i skolan” och hur elev-
er ”beter sig” är det viktigt för mig som forskare att vara noga med vilken 
bild jag själv förmedlar. Förutom, den givna förutsättningen att studiens res-
ultat ska vara vetenskapligt underbyggda, är det viktigt att reflektera över 
exempelvis stereotypiseringar eller stigmatiseringar som kan ske av individ-
er. Fangen (2005) beskriver att ett etiskt problem i relation till analysen är att 
man som forskare konstruerar olika kategorier och definierar. Deltagarna i 
studien har inte tillgång till samma metaforer och positioner, vilket i sig leder 
till en maktobalans.  

I mitt arbete har de forskningsetiska frågorna varit aktuella under analys-
en. Det aktualiserades inte minst genom de förutsättningar som uppkom 
under studiens gång då Fiolerna och Gitarrerna fick så olika förutsättningar 
för sitt vardagsliv i skolan. Jag är medveten att det kan uppfattas som två 

 60



ytterligheter men samtidigt är det skolerfarenheter som delas av många elever 
i Sverige.  

Analysen är mitt ansvar som forskare. Hur jag har uppfattat och redogjort 
för situationer på fältet kan givetvis uppfattas annorlunda av aktörer på fältet. 
Under mitt analysarbete har jag på olika sätt återkopplat till de involverande 
aktörerna.   
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4. Torpskolans yttre och inre kontext  

Introduktion till resultatkapitel 
Resultatkapitlen bygger på min analys av det samlade datamaterialet, det vill 
säga, fältanteckningar, intervjuer, informella samtal, teckningar och det som 
barnen skriver i Helene-böckerna4 (se tab. 1). Genomgående har empirin från 
samtliga datainsamlingsmetoder setts som ett samlat material. Jag har alltså 
inte använt materialet sorterat efter datainsamlingsteknik och exempelvis 
redovisat intervjuer för sig och Helene-böcker för sig.   

I min redovisning har jag valt att lyfta fram olika processer kring hur 
delaktighet görs. Resultatkapitlen struktureras med hjälp av de kategorier och 
begrepp som analysen utmynnat i. Resultaten illustreras med hjälp av empiri 
från fältarbetet. De exempel jag valt att lyfta fram, är ett urval av exempel 
från den samlade analysen. De namn som har gett kategorier och begrepp är 
mina ordval, de är med andra ord inte hämtade från uttryck som aktörerna 
använder på fältet. I vissa fall har jag behållt de benämningar som växte fram 
i analysen som gemenskapsbygga, kompisagera och inflytandeförhandla, då 
dessa benämningar framstår som mer dynamiska för mig. Namnet betonar  
agerandet och själva ”görandet” av delaktighet.  I andra fall har jag under 
analysens gång ändrat kategorierna och begreppen till mer vedertagna 
benämningar för att underlätta läsningen.  

I min beskrivning av aktörerna använder jag beteckningarna elever resp-
ektive barn liksom lärare respektive pedagoger. Detta sker framförallt för att 
variera språkbruket. Då barnen talar om sig själva i relation till kön använder 
de beteckningarna tjej eller kille, vilket även pedagogerna gör i direkta samtal 
med barnen. Orden pojke och flicka är inget som jag hör bland eleverna i 
skolvardagen. Det är istället beteckningar som används på yngre barn. Dessa 
ord kan därmed även framstå som en underordnad position, och något som 
eleverna själva inte definierar sig som. Utifrån en vilja att spegla barnens 
egna erfarenheter, framstår det som viktigt att ta hänsyn till elevernas egna 
ordval. I textavsnitt som ligger nära barnens egna utsagor använder jag därför 
beteckningarna tjej/kille. I mer generella textavsnitt väljer jag att skriva 
flicka/pojke. 

Även beteckningen elev kan vara problematisk då den tenderar att redu-
cera barnets hela liv genom att en viss aspekt av barnets värld och roll, i det 
här fallet elev i skolan, lyfts ur och studeras. För mig är komplexiteten kring 

                                                 
4 Se beskrivning av Helene-böckerna i metodkapitlet.  

 63



att elever också är barn med erfarenheter utanför skolan självklar och något 
som varit ett ingångsvärde i arbetet. Som jag skrev tidigare, använder jag 
framförallt ordet elev för att uppnå språklig variation men dessutom går det 
inte att förringa att barn i skolan ikläds rollen som elev, vilket i sin tur är en 
essentiell förutsättning för att förstå barns position i skolan.  

På Torpskolan har de olika klasserna namn. För att öka läsbarheten an-
vänder jag klassernas namn, dvs. Gitarren respektive Fiolen då jag skriver 
om dem. Ordet grupper använder jag mig av för att beskriva mindre grupper 
av barn. Vidare använder sig inte pedagogerna av ordet lektioner utan talar 
istället om arbetspass. Dessa pass kan vara olika långa men utgörs ofta av den 
samlade tiden mellan rasterna. I texten använder jag både uttrycken 
arbetspass och lektion.  

Texten i resultatkapitlen har jag till största delen skrivit i presens. Vilken 
tempusform etnografiska skildringar ska skrivas i är omdebatterat (se exemp-
elvis Lundgren, 2000; Thornberg, 2006; Gruber, 2007) då presensformen kan 
ge intryck av det som skildras är en fryst ögonblicksbild. För mig har valet att 
skriva i presens framförallt handlat om att jag har skrivit mina 
fältanteckningar i presens och att jag tycker att den formen passar väl för att 
beskriva agerande.   

Då jag använder excerpter ifrån intervjuer har jag valt att redigera dem så 
att de lättare går att läsa. Redigeringarna är dock små och handlar om att 
omtagningar i något fall tagits bort. Jag har också presenterat excerpterna i 
skriftspråk. I mina utdrag från Helene-böckerna har jag valt att med respekt 
för de skrivande barnen, redigera deras utsagor så att stavningen blir korrekt 
då jag inte vill att barnens egna röster ska missförstås eller bli svårtydda på 
grund av språkliga brister. Jag har dock inte ändrat ordval eller menings-
byggnad. 

I presentationen av resultaten väljer jag först att ge en kontextuell be-
skrivning, både av en yttre och inre kontext. Dessa skrivningar är till för att 
ge läsaren ett sammanhang men också en bakgrundsbild till de på följande 
resultatkapitel. 

Vardag på Torpskolan – studiens yttre kontext 
Torpskolan är en F-5 skola5 och belägen i en medelstor svensk kommun. På 
skolan går ca 200 elever, vilka är organiserade i fem arbetsenheter. Skolan 
ligger i vad som betraktas som ett socialt tungt belastat område och har ett väl 
upparbetat samarbete med socialtjänst och polis. Ungefär sextio procent av 
eleverna har annat modersmål än svenska och på skolan bedrivs 

                                                 
5 F-5 skola innebär att på skolan finns elever från förskoleklass och till och med år 5. 
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modersmålsundervisning på tjugoåtta olika språk. Torpskolan är känd för att 
vara utvecklingsbenägen och tar regelbundet emot studiebesök, skolan deltar 
i projekt kring att öka sin pedagogiska kompetens rörande exempelvis 
mångfaldsarbete.  

De elever som jag kom att följa gick under mitt fältarbete i år 4, och sen-
are i år 5, tillhörde arbetsenheten Musikanten. I Musikanten går drygt 40 barn 
och under första året arbetade nio pedagoger mer stadigvarande i 
arbetsenheten, under olika perioder. Det fanns även andra vuxna i barnens 
närhet, rektorn som var med på lektioner, lärarstudenter och tillfälliga 
vikarier. Till en början var alla elever indelade dels i basgrupper, dels i 
nivågrupperade arbetsgrupper. Ett par månader in på höstterminen upphör 
detta system och två klasser uppstår: Gitarren och Fiolen. I och med detta 
splittras delvis arbetsenheten Musikanten då eleverna inte längre har flera 
grupptillhörigheter. För eleverna får det konsekvenser då de i sin dagliga 
klassrumssamvaro träffar ett mindre antal barn.  

Torpskolan består av flera låga träbyggnader. De senaste åren har skolan 
varit trångbodd då elevantalet har ökat. Detta har inneburit att arbetsenheten 
Musikanten, under det första år jag följde eleverna, hade sina lokaler i en 
annan byggnad ca tio minuters gångväg från skolan.  Den byggnaden var från 
början en fabrikslokal som de senaste decennierna inhyst annan verksamhet 
och för närvarande inrymmer diverse former av affärsverksamhet. 
Byggnaden består av flera våningsplan och Musikanten har sin verksamhet 
på ett våningsplan en bit upp i huset. För att komma till Musikantens klass-
rum måste man gå upp för de vindlande trapporna och öppna en tung ståldörr 
som är ingången till skolan. Det första som man möts av när ståldörren slagit 
igen bakom en är en stor skohylla, ofta ligger dock skor utspridda framför 
hela entrémattan. Rakt fram ligger lärarnas fikarum dit eleverna även har 
tillåtelse att gå in när de ska hämta saker från köket. Det rummet används 
ibland också till gruppaktiviteter eller när en lärare vill arbeta enskilt med ett 
barn. Korridoren upptas av rader av plåtskåp där eleverna förvarar sina ytter-
kläder och väskor.  

Förutom Musikantens elever finns i lokalerna två år fem klasser. Fiolen 
och Gitarren har varsitt klassrum, som ligger bredvid varandra. I anslutning 
till Gitarrens klassrum ligger ett grupprum där Anna som är specialpedagog 
ofta har sin undervisning. Grupprummet används även till grupparbete eller 
när eleverna har basgrupp och samlas i en rund ring på golvet. Förutom 
grupprummet har eleverna även tillgång till ett estetrum/mysrum. Vid vissa 
aktiviteter, exempelvis tjej/killgrupp lånar Musikanten lokaler på annat 
våningsplan. Torpskolan har inte gymnastiksal, slöjdsalar eller hemkunskaps-
sal, vilket gör att eleverna går till andra skolor för dessa aktiviteter.  
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Utanför den tillfälliga byggnaden där Musikanten har sin undervisning, finns 
en parkeringsplats men inget område där eleverna kan ha rast. De går därför 
till ett grönområde som ligger en bit bort. På rasterna går alltid någon av 
Musikantens pedagoger med ut och slår följe till platsen där rasten äger rum. 
Eleverna får vara inom ett visst område på grönområdet. Barnen pratar om 
det i form av gränser, där ålder är ett viktigt kriterium för vilken gräns som 
gäller. Trots detta är det ofta svårt att få en överblick över alla barn. På grön-
området finns en inhägnad basketplan där Musikantenbarnen ibland spelar 
basket men främst fotboll. Där finns också klätterställningar, en karusell och 
gungor. Under sommarhalvåret är grönområdet bemannat, vilket innebär att 
det finns en kioskservering, cyklar och andra lekredskap som eleverna kan 
låna med hjälp av ett pantsystem.  

Då jag är tillbaka på fältet för min uppföljande fältstudie, har eleverna 
precis börjat vårterminen i femman. De har lämnat de tillfälliga lokalerna och 
är tillbaka på Torpskolan.  Även där har Fiolen och Gitarren varsitt klassrum 
bredvid varandra. I anslutning till klassrummen finns ett grupprum för 
specialundervisning. När eleverna nu går på Torpskolan har de återigen till-
gång till en skolgård med bland annat en klätterställning och en sandlåda. 
Barnen i Fiolen och Gitarren tillbringar dock den mesta av sin rasttid i det 
intilliggande grönområdet då det erbjuder många attraktiva aktiviteter. En 
förändring för barnen under detta år är också att de är de äldsta eleverna på 
skolan.  

Barnen och pedagogerna 
Musikantens arbetsenhet består av 42 elever6. När höstterminen börjar i år 4, 
är eleverna indelade i 2 olika grupper, varje barn tillhör dels en basgrupp dels 
en arbetsgrupp. I arbetsgruppen har eleverna basämnen och de grupperna är 
nivågrupperade. Då eleverna har basgrupp arbetar de till exempel med olika 
former av gruppövningar och där finns också basgruppsmöte som kan 
betecknas som en form av klassråd. Till varje basgrupp är två pedagoger 
knutna. Pedagogerna arbetar tillsammans med alla elever och säger ofta att de 
har ”ett gemensamt ansvar för barnen”. Redan inledningsvis på höstterminen 
blir personalsituationen akut då Maj och Camilla som är två av pedagogerna 
”gått hem”, vilket handlar om att de har blivit långtidssjukskrivna. Dessa 
personer finns inte i fältdata som agerande personer men barnen refererar 
ändå till dem då de pratar om sina olika lärare som slutat.  

Henrik som är grundskollärare, är ny på skolan för terminen. Malena 
börjar en bit in på höstterminen. Hon har en påbörjad lärarutbildning men har 

                                                 
6 Under fältarbetet skiftar elevantalet lite då någon elev slutar och någon elev börjar.  
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tagit ett uppehåll i sina studier. Malena slutar i december. Pernilla börjar en 
bit in på höstterminen. Pernilla har lärarutbildning med SO inriktning men 
den är inte helt slutförd. Sofia som är fritidspedagog har under ett par termi-
ner arbetat som bildpedagog några timmar varje vecka på skolan. Under vår-
terminen arbetar hon heltid som fritidspedagog på skolan. Yvonne som är 
fritidspedagog arbetar främst som stödperson för en flicka i Fiolen. Under 
vårterminen kommer Karin in och jobbar vissa timmar. Hon har sin tjänst på 
Torpskolan och en del av barnen har haft henne som lärare då de var yngre. 
Petra är 1-7 lärare med SO inriktning och har haft en del av eleverna året 
innan då de gick i trean. Lena är fritidspedagog och har som speciellt ansvar 
att arbeta med relationer mellan eleverna. Hon jobbar också med några elever 
som har behov av extra stöd. Anna är specialpedagog och jobbar med 
specialundervisning både direkt med elever men också som resurs för peda-
gogerna i arbetsenheten.   

Under första halvan av vårterminen 2003 arbetar alla pedagogerna med 
alla barnen i Musikanten. Petra har exempelvis engelska, Lena har slöjd och 
Henrik jobbar med svenska. Eleverna byter ofta klassrum utifrån vilken 
grupp de ska tillhöra på den specifika lektionen. 

En bit in på höstterminen har pedagogerna haft handledning7 och kommit 
fram till att eleverna behöver en starkare grupptillhörighet. Att tillhöra två 
gruppkonstellationer skapar problem för vissa barn. Det tidigare systemet 
med basgrupp/arbetsgrupp upphör. Eleverna delas istället in i två klasser, 
Fiolen och Gitarren, som eleverna tillbringar hela sin skoldag i. Den nya 
gruppindelningen innebär för vissa barn att deras kompisar hamnar i den 
andra gruppen.  I Gitarrengruppen arbetar Petra och Lena. I den gruppen går 
också flera elever som behöver hjälp av Anna som är specialpedagog. I Fiole-
ngruppen arbetar i början av terminen Henrik och Malena men även Yvonne 
som resursperson. 

   I femman när jag är tillbaka för mitt uppföljande fältarbete har lärar-
situationen delvis förändrats. Fiolerna har under året haft och har fortfarande 
en turbulent lärarsituation. Pernilla som också arbetade i fyran är mest med 
Fiolerna. Nya vikarier inne hos Fiolerna är också Klara, Denise och Susanne 
som arbetar i varierande omfattning. Hos Gitarrerna arbetar fortfarande Petra 
och Lena (båda på reducerad tid på grund av sjukskrivning/studier). Anna 
som är specialpedagog är fortfarande knuten till grupperna. Ny vikarie i 
arbetsenheten är Victor som arbetar som resursperson inne hos Gitarrerna.8  

                                                 
7 Musikantens arbetsenhet har regelbundet pedagogisk handledning.  
8 De lärare som var nya och som jag träffade under år 5 lärde jag inte känna på 
samma sätt som under mitt längre sammanhängande fältarbete. Några av dem 
träffade jag bara vid enstaka lektionstillfällen. Ett par av dem hade en nyligen 
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Presentationen av de olika vuxna som förekommit under mitt fältarbete syftar 
till att ge en bakgrundsbild till klassrumssituationen men också visa på den 
mångfald av vuxna som arbetar tillsammans med barnen. I en majoritet av 
mina fältanteckningar, finns det mer än en vuxen tillsammans med eleverna i 
klassrummet. De vuxna kallar sig själva för pedagoger och gör ingen 
uppdelning utifrån sina professioner. För en utomstående är det ändå ganska 
lätt att se deras skilda roller i klassrummet. De som är lärare är oftast de som 
för arbetet framåt i klassrummet medan de andra vuxna, förskollärarna och 
fritidspedagogerna, finns med som stöd och resurs. Bild och slöjd är dock två 
ämnen som fritidspedagoger har hand om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                    
avslutad lärarutbildning, någon en nästan färdig lärarutbildning och någon annan 
hade ingen formell pedagogisk utbildning. I denna uppräkning nämns inte heller 
tillfälliga vikarier, lärarstudenter eller lärare som eleverna hade vid enstaka lektioner 
som exempelvis musik. 
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Följande uppställning över lärarsituationen i Musikantens arbetsenhet, i 
Gitarren respektive Fiolen under år 4 och 5, visar hur fördelningen av de 
vuxna sett ut. Pedagogerna arbetar allesammans både i Fiolen och i Gitarren. 
I tabellen (se tab. 2) har jag placerat dem i den grupp där de undervisade 
mest. 
 
Tabell 2 
Översikt över pedagogernas arbete i Fiolen och Gitarren 

 
 GITARREN ÅR 4 & 5 FIOLEN ÅR 4 FIOLEN  VT ÅR 5 
Petra, 1-7 lärare. Ansvarar 
för engelska i båda 
grupperna under del av året 

Henrik, 1-7 lärare. Ansvarar 
för svenska i båda grupperna 
under del av året. Slutar 
under vårterminen år 4 

Pernilla, 1-7 lärare. Vikarie 

Lena, fritidspedagog med 
specialpedagogisk inriktning. 
Arbetar mycket med 
relationer 

Malena, vikarie under 
höstterminen. Slutar i 
december år 4 

Klara, vikarie som arbetar i 
båda grupperna 

Anna, förskollärare och 
specialpedagog. Arbetar med 
en liten grupp barn från 
Gitarren 

Pernilla, 1-7 lärare, vikarie 
börjar under ht. 4 Arbetar i 
båda grupperna med matte 

Denise, vikarie som arbetar i 
båda grupperna 

  Sofia, fritidspedagog, börjar 
under vårterminen i år 4 

Susanne, vikarie som arbetar 
i båda grupperna 

  Yvonne, fritidspedagog 
 
Karin, 1-7 lärare. Arbetar 
med matte i Fiolen efter att 
Henrik slutat vt i år 4 

Victor, vikarie och arbetar  
som stödperson 
 
 

 

Klassrummen och organisering av arbetet 
Gitarrernas klassrum är ganska litet9. Eleverna sitter i grupper, varje grupp 
har ett eget namn skrivet på en skylt som hänger ner från taket. Några elever 
har mer avgränsade platser. De sitter ensamma och har en skärm som avdelar 
deras plats. Runt om väggarna står hurtsar där eleverna har sitt arbets-
material. Klassrummet är estetiskt tilltalande med gardiner och andra attribut 
i glada färger. Eleverna kan använda de stora fönster som finns i klassrummet 
                                                 
9 Jag väljer att beskriva klassrummen i år fyra eftersom det var i den kontexten som 
det huvudsaklaga fältarbetet ägde rum.  
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för att sitta och läsa i. I fönstren ligger filtar och kuddar för att göra läs-
stunden mysig. Runt om i klassrummet exponeras skönlitterära böcker på 
hyllor och boksnurror. På ena väggen av klassrummet finns en stor white-
boardtavla. Den tavlan används för att skriva på men där hänger också aktu-
ella tidningsartiklar eller annat material. På tavlan skrivs även varje dag da-
gens schema upp och vilka lärare som är ute på rasten.  

Fiolernas klassrum är större än Gitarrernas. Eleverna har under året skift-
ande placeringar i klassrummet. Oftast sitter de i grupp men under några 
månader sitter de i rader. Några elever sitter dock enskilt, bakom en skärm. 
Längst ner i Fiolernas klassrum finns plats avdelad så att alla elever och 
pedagoger kan sitta tillsammans i en ring. Under en period har pedagogerna 
satt fast namnlappar på golvet så att eleverna har sina fasta platser i ringen. 
Fiolens klassrum har inte samma personliga prägel som Gitarrernas klassrum 
och eleverna i Fiolen tar vid upprepade tillfällen upp att de vill göra om sitt 
klassrum så att det blir mysigare. 

I båda klasserna kan eleverna vid vissa tillfällen välja att arbeta någon 
annanstans än i klassrummet. Utanför klassrummen finns bord ställda mot 
väggen. Dessa används som arbetsplatser. I ett rum har pedagogerna sina 
arbetsrum dit barnen också kan gå för att kopiera eller använda telefonen, 
efter att de har frågat om lov. På skolan finns även ett rum som eleverna 
kallar för ”mysan”. Det är ett stort rum som är möblerat med en hörnsoffa, 
datorer, bord och stolar. I mysan har eleverna bildundervisning men rummet 
används även vid olika samtalstillfällen och specialundervisning.  

   Torpskolan har ingen matsal så eleverna äter sin lunch i klassrummet. 
Detta innebär att några elever varje dag ansvarar för att hämta mat på en mat-
vagn, ta fram tallrikar och bestick och servera maten till de andra eleverna. 
Dessa elever är också ansvariga för att plocka ihop kantinerna, torka bord och 
sopa. Idrott har eleverna i det intilliggande grönområdet under de varma 
månaderna. Då de har innegympa går de till en annan skolas gympasal. Då 
inte skolan har slöjdsalar har eleverna endast syslöjd i år 4 vilket sker i 
klassrummet. På Torpskolan finns ett stort rörelserum med en scen där 
eleverna arbetar med drama och musik.  

Torpskolan arbetar i liten utsträckning med traditionella läroböcker. De 
arbetar Bifrostinspirerat, dvs. temainriktad, där de väver in olika ämnen. 
Eleverna skriver för det mesta egna texter som sätts samman i temamappar 
vilket blir den slutliga produkten från temaarbetet. De genomför också i an-
slutning till detta vernissager eller redovisningar. Exempel på tema kan vara 
Vatten, Vikingatiden eller Landskap i Sverige. 

Pedagogerna arbetar på skilda sätt i sin undervisning. Petra, Lena och 
Henrik använder stor del av tiden till gemensamt samtal eller helklass-
aktiviteter. De berättar ofta olika saker och tar med föremål som de visar. De 
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pedagoger som arbetar mer sporadiskt i Musikantens arbetsenhet arbetar i 
högre utsträckning med enskilt arbete och skiftande former av arbetsblad 
eller beting. När eleverna jobbar enskilt pågår många aktiviteter samtidigt. 
Schemat är ofta flexibelt. De lektioner som ligger fast är gymnastik och slöjd. 
Korta uppgifter varvas på lektionerna. Mångfalden av aktiviteter som pågår 
samtidigt och barnens skilda behov är utmärkande.  

Det är måndag morgon inne hos Fiolerna. Henrik [pedagog] har precis gått 
igenom vad de ska skriva i veckobrevet hem till föräldrarna och säger åt 
eleverna att de kan börja skriva av OH:n som han lagt på. Han hejdar sig 
och säger att de istället ska prova att sjunga. De ska uppträda på skolan för 
de andra eleverna och Henrik har till detta spelat in ett komp. Eleverna 
berömmer honom och säger att det är bra, det är första gången som de hör 
kompet. Efter sången säger Henrik åt dem att börja jobba. De ska skriva 
veckomeddelande. Efter det ska de följa arbetsordningen som han skrivit 
på tavlan, ”1. Renskriv dikten, 2. Nr 3 av skrivreglerna, 3. Arbeta vidare i 
matteboken”. Under tiden som de flesta jobbar enligt arbetsordningen skall 
de elever som är färdiga med sin dikt läsa upp den högt för Henrik. 
Eleverna går runt mycket i klassrummet. En del jobbar medan andra mest 
pratar.  (Från fältanteckningar år, 4.)  

Det är vanligt att det pågår flera olika aktiviteter i klassrummet sinsemellan. 
Enskilda uppgifter varvas med grupparbeten och arbete i helklass. I det 
enskilda arbetet är det vanligt att eleverna arbetar med skilda saker, ibland 
med olika ämnen men också utifrån hur långt de har hunnit.   

 

Värden i skolvardagen – studiens inre kontext 
I Torpskolan genomsyras vardagen av värden som på skilda sätt förmedlas, 
upprätthålls och utgör anledning till interaktion. Dessa värden uttrycks ibland 
tydligt, explicit riktade till barnen, medan de andra gånger fungerar som en 
bakgrund till ett visst handlande hos pedagogerna. Min analys av vilka vär-
den som är centrala i skolvardagen bygger på fältanteckningar, intervjuer 
(formella, informella) med elever och pedagoger. Dessa värden fungerar som 
en beskrivning och bakgrundsteckning för de processer som sker i skolvar-
dagen.  

I den fortsatta texten kommer jag att beskriva processer där dessa värden 
i olika grad blir synliga. Jag har inte genomfört intervjuer med elever och 
pedagoger där jag har frågat vilka värden som de tycker de arbetar efter. 
Värdena har istället kommit till uttryck i uppkomna situationer i interaktionen 
mellan aktörerna. Processerna handlar också om de möjligheter och hinder 
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som uppkommer i relation till dessa värden. De kommer att utgöra väsentligt 
innehåll i den fortsatta analysen. Här presenteras de mer framträdande värd-
ena för att göra möjligt för läsaren att urskilja dess närvaro i den fortsatta 
framställningen. Vid vissa tillfällen är värdena mer tydligt synbara, medan de 
i andra situationer inte kommer till lika tydligt uttryck. De olika värdena kan 
också komma i konflikt med varandra.  

Värdena kan framstå som tydligt vuxeninitierade. Det är de också på ett 
plan, då det är de vuxna som uttalar, försvar och medierar värdena. Värdena 
utgör ett mål för den pedagogiska praktiken. Dock är värdena väsentliga även 
utifrån ett barnperspektiv, då barnen utövar sitt aktörskap i en skolvardag 
som mer eller mindre präglas av dessa värden, vilket i sin tur påverkar hinder 
och möjligheter för delaktighet. Slutligen vill jag även betona att eleverna 
inte är passiva mottagare för värden i skolvardagen utan agerar i relation till 
dessa på varierande sätt.  

Torpskolan ska vara en plats för alla 
En grundläggande och central tanke på Torpskolan är att skolan ska vara en 
plats för alla. Den inkluderande tanken att alla ska vara med och vara 
delaktiga är något som ständigt är närvarande och diskuteras på varierande 
sätt. I detta inryms både tanken att skapa förutsättningar för att alla ska kunna 
vara med i undervisning och på raster genom skilda former av anpassning 
men också en ambition att skapa förståelse hos elever kring olikheter.  

Torpskolan ska ta utgångspunkt i barnets liv, vardag 
och intressen   
Undervisningen på Torpskolan vill ta sin utgångspunkt i barnet/barnen. 
Skolan arbetar, som jag tidigare nämnt, utifrån ett temainriktat arbetssätt. Ett 
tema börjar med att eleverna formulerar frågor kring funderingar som de vill 
ha svar på. Barnens egna frågor blir därför något som pedagogerna utgår 
ifrån och bygger undervisningen på. Även vid tillfällen då eleverna jobbar 
med ett enskilt ämne som exempelvis matematik är undervisningen 
konkretiserad och kopplad till saker som eleverna omger sig med i sin 
vardag. Abstrakt tänkande som att förstå olika måttsatser kan översättas till 
ett ”milkshakerecept” eller genom att en tallinje med riktiga mått tejpas upp i 
klassrummet för att åskådliggöra hur lång en meter är i relation till en 
decimeter. 
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Torpskolan ska förbereda det demokratiskt kompetenta 
barnet 
På Torpskolan finns bland pedagogerna en central tanke om att förbereda 
eleverna för det vuxna livet som demokratisk samhällsmedborgare. Skolan 
ska därför ge verktyg för det framtida livet. I samtalen på Torpskolan 
motiverar ofta pedagogerna olika verksamheter, arbetssätt och 
arbetsuppgifter utifrån att det är något som eleverna måste kunna i dagsläget 
men också i framtida liv som äldre elever eller som vuxna. Den bild av 
samhällsmedborgare som framskymtar är långt ifrån ett ideal om en tyst elev 
som jobbar med det som den har blivit tillsagd att göra utan att ifrågasätta. 
De kompetenser som lyfts fram är istället en individ som är bra på samspel 
med andra, som kan samarbeta och som har förståelse för personers olikheter. 
Det är också en person som är aktivt kunskapssökande, med en egen drivkraft 
och som är intresserad av att lära sig nya saker. Den demokratiskt 
kompetenta individen är också ansvarsfull och har en god självkännedom.  

Torpskolan ska respektera elevers rättigheter och ge 
demokratiska erfarenheter 
I interaktionen i klassrummet lyfts många gånger fram att eleverna förutom 
att lära sig rent ämnesinnehåll måste tillägna sig vissa sociala kompetenser. 
De ideal som kommer fram är en elev som är ansvarsfull, aktivt sökande i sin 
egen kunskapsprocess och har en beredskap att fatta beslut. På Torpskolan 
finns även en tydlig strävan att uppmärksamma elevernas olika former av 
rättigheter. Speciellt tydligt är det med rättigheter kring var och ens integritet. 
Det är fokus på vilka rättigheter man har som elev i förhållande till andra 
barn men också i relation till vuxna. 
 

Torpskolan ska kompensera 
 På Torpskolan har en förhållandevis stor andel av barnen kontakt med 
socialtjänsten och lever i utsatta situationer. För flera av barnen är relationen 
med lärarna mycket viktig. Pedagogerna har en medvetenhet kring barnens 
situation och arbetar kompensatoriskt. Under mitt fältarbete hörde jag mycket 
sällan pedagoger som beklagade sig över exempelvis föräldrars brister utan 
de försökte istället lösa de situationer som uppstod. Exempel på detta är att 
pedagogerna alltid har med sig extra mat då man är på utflykt för att ha i 
beredskap om något barn inte har med sig mat. På Torpskolan anordnar de 
inte aktiviteter som kostar pengar för den enskilde eleven. Trots detta går de 
på teater, konserter, badhus, zoologisk trädgård samt åker på skolresa för att 
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barnen ska få uppleva nya saker och få andra intryck. Andra exempel på 
kompensation är att en elev som är hungrig på förmiddagen kan få mjölk och 
smörgås i lärarrummet. På en skolresa till Stockholm hade en pojke inte med 
sig 30 kronor, vilket var den summa klassen innan hade enats om man kunde 
få ta med sig för att köpa en souvenir. Lena [pedagog] löste då detta genom att 
be pojken att utföra en uppgift; att gå och köpa kaffe. Barnet fick då 30 
kronor i lön och hade lika mycket pengar som de andra barnen att handla för. 
När eleverna kom hem från skolresan skjutsade en pedagog ett barn hem 
eftersom hon bodde långt ifrån skolan. 

Kompensationstanken utvecklas också genom att skolan ska erbjuda 
eleverna erfarenheter som de annars inte skulle få. Med det följer att 
arbetsenheten har bestämt att de inte gör vissa aktiviteter med eleverna då de 
tycker att eleverna ändå får dessa erfarenheter. Utifrån detta finns det regler 
på skolan att man exempelvis inte går till McDonald’s. Inte heller arrangerar 
man discon då detta anses vara aktiviteter som barnen har stor erfarenhet av. 
 

Kompisar och skolan 
I skolans vardag tillbringar elever och lärare en betydande del av sin tid. En 
aspekt av att vara elev i skolan handlar om att hela dagarna vara tillsammans 
med andra människor. Interaktionen sker på varierande sätt, i skilda 
gruppkonstellationer och mellan olika individer. I många av situationerna kan 
man som elev inte välja med vem eller hur dessa interaktioner ska äga rum. 
Detta är en vital del av skolans sociala liv och en väsentlig aspekt av att leva 
demokrati.  
Utifrån elevers perspektiv är delaktighet i betydelsen av att få vara med i en 
skolgemenskap centralt. Skolan kan dock både vara en plats där man träffar 
kompisar och knyter vänskapsband men också en plats där elever får 
erfarenheter av exkludering. Samspelet mellan eleverna finns ständigt 
närvarande i skolan, både då eleverna har organiserad tid som lektioner, men 
även under fri tid som raster. 

Det är fredagsmorgon och Gitarreneleverna sitter och läser i klassrummet. 
Några småpratar i stället för att läsa och fler och fler elever involveras i att 
prata om discot som ska vara på fritidsgården på kvällen. Kalle och Ena  
kommer in ifrån andra klassrummet. Kalle har med sig fem discobiljetter 
vilka gör att man kan gå för halva priset på discot. Ena har också ett par 
biljetter i handen och säger till Danira: ” Jag har en biljett till dig!”. Andra 
elever säger att de också vill ha biljetter och Ena svarar att de kan fråga 
Gabriel eftersom ”han jobbar på discot och har jättemånga”. Fler elever 
blir involverade i samtalet och diskuterar hur dags de ska gå, hur mycket 
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pengar de ska ta med sig och vad de ska ha på sig. Eleverna försöker hela 
tiden prata på ett diskret sätt så att deras lärare Petra inte ska märka allt för 
mycket att de inte jobbar med sina skoluppgifter. Efter en stund markerar 
Petra att hon inte accepterar pratandet och säger att discot inte är arbetsprat 
utan rastprat och därför något som de får klara upp på rasten. (Från 
fältanteckningarna, år 4.) 

Som fältanteckningen ovan visar, är elevernas huvudprojekt på lektionen inte 
alltid det som läraren ser som huvudfokus och det som ska äga rum. I barnens 
värld finns inte en självklar uppdelning mellan arbete och rast utan skolvar-
dagen är något som pågår hela tiden och i den är kompisar viktiga. Till vissa 
gränser kan eleverna upprätthålla sina kompisrelationer även på lektionstid. 
Hur och i vilken omfattning är situationsbundet, men som i lektionen ovan 
markerar Petra då ”rastpratandet” tar överhanden. I samtalet om discobiljetter 
är ett större antal elever involverade och interaktionen pågår mellan klass-
rummen. Dock är vissa elever inte alls med i diskussionen och blir inte heller 
erbjudna biljetter. Mekanismer kring att få vara med och uteslutas är något 
som jag återkommer till. Jag vill ändå redan nu poängtera kamratrelationer-
nas betydelse. Erfarenheter som elever haft av att inte få vara med eller en 
känsla av att vara annorlunda är något som barnen själva lyfter fram som 
både angeläget att tala om och som en jobbig upplevelse.  

En del av mitt datamaterial består av Helene-böcker som eleverna er-
bjudits att skriva i. De har själva valt ämnen eller frågor de vill skriva om 
kring sin skolvardag. I många av böckerna förmedlar barnen en positiv bild 
av att gå i skolan och flera barn tydliggör dessutom skolans viktiga sociala 
funktion.  

Jag tycker att det är roligt att gå i skolan (nästan) för att man träffar nya 
kompisar & fröknar. (Från Helene-bok.) 

I utdraget från Helene-boken, ger Sara uttryck för att det är roligt att gå i 
skolan. Ordet ”nästan”, har satts i parantes som en markering för att inte allt 
är roligt. Den anledning som anges till att det är roligt att gå i skolan, är just 
relationer, och i det här fallet relationer till både barn och vuxna. 

Det som framförallt beskrivs i negativa termer i Helene-böckerna, är 
situationer då elever känner att de har blivit orättvist behandlade eller då de 
har kommit i konflikt med klasskamrater och kompisar. 

Elevernas skilda erfarenheter 
Genom mitt fältarbete har jag haft möjligheten att följa eleverna under en 
längre tidsperiod. Barnen i Fiolen respektive Gitarren får under den tiden 
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skilda erfarenheter. Eleverna i Gitarren har en förhållandevis stabil 
lärarsituation med i huvudsak två pedagoger, Lena och Petra, medan Fiolens 
elever byter pedagoger vid ett flertal tillfällen. Dessa skilda skolerfarenheter 
kom med tiden att spela stor roll kring elevernas upplevelse av sin 
skolvardag. Detta har också givetvis stor betydelse för hur eleverna tänker 
kring sin möjlighet till inflytande och framförallt om sin känsla av 
delaktighet.  

I tillägg till elevernas skilda erfarenheter har eleverna i egenskap av 
individer egna unika historier som påverkar vardagen i skolan. En av de saker 
som berör mig mest och som jag har reflekterat mycket över under mitt 
fältarbete är individernas unika erfarenheter i relation till barnkollektivet.  

Jag äter lunch hos Fiolerna och sitter tillsammans med Petter, Isak och 
Jens. Petter berättar målande för mig om den nya Harry Potter filmen som 
han har sett på bio. Samtalet glider sedan över på andra filmer som han 
sett. Jens sitter först tyst, men frågar sedan hur mycket det kostar att gå på 
bio. Han säger sen att han aldrig varit på bio. (Från fältanteckningarna, år 
4.) 

Exemplet ovan visar hur vardagens villkor och förutsättningar ser olika ut för 
eleverna. En del barn som Petter, har många erfarenheter av att göra saker 
tillsammans med sin familj på helger och ledigheter och som i det här fallet 
gå på bio, medan det för andra barn är något främmande.  

Gudrun, rektorn på Torpskolan förklarar för mig vid ett informellt 
samtal, att det är många barn på skolan som har det svårt hemma. Hon 
beskriver det som att de får ta mycket ansvar och ofta vara ensamma hemma.  
Hon säger: ” Det är många barn som äter sin kvällsmat i korvkiosken”.  
Inne i Gitarrens klassrum sitter eleverna tillsammans i grupper fyra och fyra 
för att främja samarbete. Eleverna har fått namnge sina grupper och den lilla 
gruppen används för spontant prat och hjälp mellan eleverna. I en av 
grupperna sitter Mårten, som under en lunchrast berättar för mig att han är så 
trött för att hans kompis som är 19 år ringde till honom klockan ett på natten. 
När Mårten ritar så gör han gärna svenska flaggor eller skriver 
”UltimaThule10” med snirkliga bokstäver. Bredvid Mårten sitter Klara som 
jag spontant kallar för ”Polarn och Pyret- flickan”, vilket betyder att hon inte 
är klädd i de mer utmanande kläder som flera av flickorna har. Hon agerar på 
ett ansvarstagande sätt och arbetar fokuserat med det hon ska göra på 
lektionen. Hennes föräldrar har båda yrken som kräver en akademisk 

                                                 
10 Svenskt musikband som spelar ”vikingarock”. Har i många sammanhang 
förknippats med att sprida ett främlingsfientligt budskap. 
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utbildning och Klara pratar ibland om sina föräldrars jobb. I gruppen sitter 
också Amanda som en populär kompistjej både bland pojkar och flickor. Jag 
ser aldrig henne ensam på rasterna. Slutligen sitter Samira i gruppen som har 
föräldrar födda i ett annat land. Hon är ofta ensam både på raster och 
lektioner och har på många sätt en kämpig tillvaro. Dessa fyra elever ska 
tillsammans i sin grupp hjälpas åt att genomföra olika former av uppgifter. 
Det är utifrån dessa skilda erfarenheter som livet i skolan sker. 

Gruppens betydelse 
Trots de olikheter som finns bland barnen i Musikanten så ska de bli en 
grupp. På Torpskolan har flera av pedagogerna en klart uttalad tanke om 
gruppens betydelse för lärande men också med betoning på social gemenskap 
och arbetsklimat. Arbetsenhetens system med att dela in barnen så att de 
tillhör både en arbetsgrupp och basgrupp är ett exempel på hur de tycker att 
tillhörandet av gruppgemenskap är viktig. Undervisningen utgår ifrån en 
tanke att lärande sker genom att elever lär sig av varandra. Eleverna är ofta 
indelade i små arbetsgrupper i vilka olika aktiviteter äger rum, som att lösa en 
uppgift tillsammans eller att diskutera en speciell fråga. Att gruppsamvaron 
mellan barnen fungerar väl ses som viktigt av de vuxna och är något som 
arbetsenheten aktivt försöker skapa förutsättningar för. 

När jag träffar eleverna i början av mitt fältarbete har de alla stått inför en 
stor förändring då de fått nya lärare, formerats i grupper och dessutom bytt 
skollokaler genom att de flyttat från sin gamla skola till provisoriska lokaler 
en bit ifrån skolan. Flera av de lärare som arbetar i Musikantens arbetsenhet 
är dessutom nya på skolan då höstterminen startar. Den första tiden på 
terminen går mycket tid i klassrummen åt till att lära känna varandra, bli vana 
vid arbetsformer och skapa rutiner för samvaron. Att bli en grupp, är inget 
som sker under ett par veckor för att sedan vara färdigt, utan det är något som 
hela tiden sker kontinuerligt. 
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 För att ge ett exempel på grupptillhörandets roll utifrån elevers perspektiv 
illustreras detta med hjälp av en bild som Amra har gjort av sitt klassrum (se 
fig. 4).  

 
 
 Figur 4.  Teckning Amra gjort över sitt klassrum 

 
I teckningen ovan, har Amra gjort en bild av Gitarrernas klassrum. Elverna 
sitter smågrupper i klassrummet. Amra har i sin bild skrivit upp   
smågruppernas namn, ”Katterna”, ”Blixten”, ”Sverigegruppen” och ”Utom-
jordingarna”. Grupperna har själva fått välja och komma överens om vad de 
ska heta. Hon har också ritat av klassrumsdörren och skrivit vilken informa-
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tion som finns på den, ”bilder på oss”, ”schema” och ”vår grupp11”. Alla 
dessa markeringar som Amra gör i texten visar det som är gruppgemensamt 
för Gitarrenbarnen. Genom att varje individ nämns i grupptillhörandet fram-
hålls både individens och på gruppens betydelse. Speciellt väggarna i klass-
rummen fylls med föremål och planscher som visar gruppens gemensamma 
historia i form av exempelvis uppsatta foton från utflykter och redovisade 
arbeten. Andra saker för att stärka gruppens gemensamma ansvar och iden-
titet är då Gitarrerna köper ett gosedjur som de tillsammans har ansvar för att 
ta hand om. Då de förflyttar sig utanför skolan får gosedjuret följa med och 
eleverna bestämmer själva en ordning för vem som har ansvar för att ta hand 
om gosedjuret.  

Pedagogerna i Musikanten talar ofta i termer av att ”de har ett gemen-
samt ansvar för alla barn”. Fiolen och Gitarren kallas inte för klasser utan för 
sina namn eller benämns som olika grupper, vilket är en markering att de har 
en gemensam tillhörighet och är inte helt skilda åt. Pedagogerna arbetar 
också mer eller mindre i båda grupperna och utgör en arbetsenhet. Barnen 
däremot talar mycket ofta om den klass som de tillhör och deras tillhörighet 
som Fiol eller som Gitarr.  De säger ”min klass”, ”vår lärare” eller ”vi är 
bästa vänner”. Några av pedagogerna talar också ofta i termer av 
grupptillhörande som ”mina gitarrer”, ”mina barn” och ”mina gullungar”. 
Utifrån elevernas perspektiv fungerar den andra klassen ofta som en källa för 
jämförelse och speciellt vid tillfällen då eleverna upplever att grupperna blir 
olika behandlade och då elever känner sig förfördelande.   

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har i detta kapitel Torpskolans yttre och inre kontext 
beskrivits för att ge en utgångspunkt för läsningen av de kommande resultat-
kapitlen. I den yttre kontexten har jag beskrivit Torpskolan som miljö och hur 
arbetet där organiserades vid tidpunkten för mitt fältarbete. Vidare har jag 
även lyft fram strukturella villkor som funnits, där det mest utmärkande vill-
koret är lärarsituationen som känntetecknas av ständiga byten. Som min upp-
ställning kring fördelning av pedagoger i klassrummet visar, får framförallt 
den ena gruppen av elever, de i Fiolen, byta lärare många gånger, vilket blir 
en viktig utgångspunkt att ta med i den fortsatta läsningen. 

I kapitlet beskrivs även Torpskolans inre kontext i vilken jag lyft fram 
centrala värden som genomsyrar vardagsarbetet i skolan. Det är värden som 
handlar om elevers rätt att få vara med och kunna vara delaktiga, vilka ger 

                                                 
11 Informationen på klassrumsdörren är ett collage med fotografier på alla barn, 
schemat för veckan och en förteckning över vilka barn som tillhör Gitarren. 
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upphov till värden som skolan och pedagogerna ska svara upp till. I det här 
fallet att kompensera och se till att skolan är en plats för alla. Dessa värden 
är ibland explicitgjorda i en språklig dialog i klassrummen men de syns fram-
förallt i interaktionen mellan pedagoger och elever.  

Avslutningsvis betonas i kapitlet skolans betydelse som en plats för soci-
ala möten, vilket är centralt från elevers perspektiv.  
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5. Gemenskapsbygga 

Processerna för att göra delaktighet 
Genom min analys har två begrepp vuxit fram, gemenskapsbygga och 
inflytandeförhandla, vilka beskriver hur delaktighet görs. I kapitel 5-7 
beskrivs dessa processer. För att underlätta läsningen illusteras i figuren 
nedan (se fig. 5), hur begreppen hänger samman med sina kategorier.  

 

Social delaktighet Politisk delaktighet 

Gemenskapsbygga Inflytandeförhandla 

Förtroendeskapa,  
viktiggöra, gruppträna,  

kompisagera 

Informera, motivera, göra  
val, komma med förslag, 

överenskomma,  
utvärdera, protestera 

 
Fig, 5. Begrepp och kategorier kring hur delaktighet görs 

Gemenskapsbygga 
Gemenskapsbygga är den process som beskriver hur social delaktighet görs. I 
föreliggande kapitel kommer jag att beskriva hur detta sker med hjälp av de 
olika kategorierna. Även om de vuxna pedagogerna genom sin roll och 
ställning i klassrummet är de som ofta tar initiativ till en aktivitet eller 
lektionsinnehåll där processerna äger rum vill jag betona interaktionens 
betydelse. Både barn och pedagoger kan ta initiativ och agera på olika sätt i 
processerna. Skillnaderna mellan barn och vuxnas roll är dock att de vuxna 
har en artikulerad ambition att agera utifrån en uttänkt strategi. De har 
dessutom ett uttalat krav att agera på vissa uttalade sätt utifrån sin 
yrkesprofession som lärare, exempelvis att uppbära vissa värden (Lpo 94). 
Förutom detta kan varken barn eller vuxna ses representera en homogen 
grupp, det vill säga att alla barn respektive vuxna agerar på samma sätt. 
Istället är de individuella variationerna stora.  
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Förtroendeskapa 
Bland pedagogerna i Musikanten finns en stor omsorg och omtanke om 
eleverna, vilket också genomsyrar arbetet. Detta visar sig i interaktionerna 
mellan elever och pedagoger men också i mina informella samtal.  
Pedagogerna ser som sin roll, mer eller mindre uttalad, att de ska finnas till 
för eleverna. Möjligheten att skapa förtroende varierar dock mellan 
pedagogerna. De vuxna som arbetar stadigvarande och under längre tid med 
eleverna, har lättare att etablera ett förtroende till skillnad mot de vuxna som 
är vikarier under en kortare tid. De stadigvarande vuxna har också haft 
möjlighet att tillsammans diskutera olika målsättningar och strategier för sitt 
arbete, medan de tillfälliga vikarierna i stor utsträckning måste försöka förstå 
och följa den kultur och de arbetssätt som finns etablerade i Musikantens 
arbetsenhet.  

I den sociala samvaron är skapandet av förtroende grundläggande för att 
skapa delaktighet. De komponenter som utgör förtroendeskapa presenteras 
nedan och är alla processer som skapar ett ömsesidigt förtroende mellan 
individerna.  

Att skapa band mellan barn och vuxna 
Lärarna är centrala för eleverna i deras vardag. I Helene-böckerna där flera 
elever skriver om sina lärare gör de det framförallt i positiva ordalag, som när 
Amanda skriver: 

Fröknarna är helt fantastiska (men Henrik kan vara lite sträng). Lena och 
Petra är mina basgruppsfröknar. Dom två är knäppa på ett roligt sätt. 

Det Amanda lyfter fram i sin text är en relation som karaktäriseras av en pos-
itiv grundkänsla. Lärarna beskrivs i gillande termer, även om en enskild lär-
are kan ses som sträng. I olika situationer framhåller eleverna lärarna som 
personer de relaterar till. För en del elever kan relationen till läraren bli spe-
ciellt viktig. Tor som är en elev som inte har så många kamratrelationer säger 
under intervjun: ”Ja, vi [syftar på sig själv och läraren Petra] är som bästa 
vänner. Det är bara när det gäller läxan som vi inte tycker samma”. För elever 
som Tor kan det starka bandet till en lärare, till viss del kompensera ett utan-
förskap i relation till andra elever.  

Då ett värde bland pedagogerna i Musikantens arbetsenhet är att skolan 
ska ta sin utgångspunkt i barnets vardag, liv och intressen finns det en stor 
vilja hos de vuxna att lära känna eleverna som individer. De pedagoger som 
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arbetar mer stadigvarande i grupperna och som mött eleverna under deras 
tidigare skolgång, visar upp en imponerande kännedom om barnen. De vet 
hur deras hemförhållanden ser ut, vad barnens husdjur heter och vad de 
brukar göra på fritiden. Skapandet av band mellan barn och pedagoger är en 
del i att bygga förtroende. För eleverna i Fiolen som byter vuxna vid ett 
flertal tillfällen och för de vuxna som är vikarie i gruppen är detta inte en lätt 
process. Då band inte kan skapas uteblir också det ömsesidiga förtroendet.  

 
 

Att lära känna sin lärare 
Ytterligare en aspekt av att skapa förtroende är ett personligt förhållningssätt 
mellan elever och pedagoger. Eleverna är vana vid att pedagogerna förutom 
att de har en god kännedom om eleverna, även delar med sig och berättar om 
sina egna liv och erfarenheter.  

Dörren till personalrummet är uppställd. Lena [pedagog] sitter på en bänk 
utanför och grejar med Ricards termos. Anna och Yvonne [pedagoger] är i 
lärarrummet. Agnes, en av flickorna i Fiolen, sticker in huvudet i lärar-
rummet och säger till Yvonne: ”Du var borta för länge!”. Yvonne och 
Anna skrattar. Agnes och Anna börjar prata och frågar Yvonne om den 
semesterresa som hon gjort. Agnes säger sen att hon lärt sig ett nytt ord av 
Anna, ”permanent”. Lena kommer in i lärarrummet. Hon har tagit bort tof-
sen ur håret och visar hur en permanent ser ut genom att skrattande rufsa 
med håret. Alla skrattar tillsammans. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Fältanteckningen ovan, är ett exempel på ett personligt relationsskapande 
mellan elev och pedagoger. Agnes tar initiativ till samtal med lärarna och hon 
är också tillåten att gå in i lärarrummet. I samtalet uppmärksammar hon att 
Yvonne haft semester och varit borta, vilket leder till ett gemensamt samtal. 
Agnes berättar sedan om ett nytt ord, permanent, som Lena uppmärksammar 
och skapar en rolig situation kring då hon bjuder på sig själv genom att ruska 
på håret på ett kul sätt.  

Andra uttryck för att pedagogerna bjuder på sig själva är när de skämtar 
och skojar, som när Fabian klagar över att det är jobbigt i klassrummet så 
svarar Petra med att säga: ”Fantomen är hård mot de hårda”. Det kan också 
vara när Anna och Pernilla dansar tillsammans med tjejerna till låtar från 
Melodifestivalen eller när Henrik spelar brännboll i parken på rasten. Ele-
verna efterfrågar också ständigt lärarnas åsikter eller erfarenheter. Frågorna 
kan handla om både hur de själva ska agera i olika situationer och om mer 
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allmänna frågor om vilken musiksmak de har eller vilket politiskt parti en 
lärare sympatiserar med.  

Att ha någon som lyssnar 
En annan komponent i att skapa förtroende är tillfällen då eleverna känner att 
de kan och vågar prata med de vuxna. För eleverna blir då den vuxne en 
person som de kan komma till med sina funderingar och samtala med på ett 
jämbördigt sätt. 

Den här rasten är det Petra [pedagog] som är med ute på rasten. Samira 
som oftast är ensam på rasten och inte har någon kompis som väntar på 
henne tar följe med Petra och mig på en promenad. Vi småpratar och 
Samira frågar vilken skola de kommer att få gå på till hösten. I kommunen 
har förts diskussioner kring att slå ihop vissa skolor och Torpskolan ska 
eventuellt bli en F-3 skola. Petra svarar att hon inte vet, men att hon 
hoppas att de snart får besked. Samira säger att hon inte vill gå på 
Björkskolan för att det är ingen bra skola. Petra frågar om hon hört det av 
sin storasyster. Samira svarar att hon inte hört det men att det inte är bra 
för det finns bråkiga barn där. Petra säger att ibland kan man höra något 
men att det inte behöver vara så. Samira svarar att det inte bra på skolan, 
för det finns många barn av en annan etnisk härkomst och att de är 
bråkiga. Samira berättar sedan en historia för Petra om en pojke som sagt 
till henne att ”han skulle knulla hennes mamma” och hur hennes mamma 
blivit jätteledsen och gråtit. Samira berättar vidare hur hennes pappa blev 
jättearg och velat slå pojken men inte gjort det. Petra lyssnar och säger att 
hon förstår att Samiras mamma blev ledsen. (Från fältanteckningarna, år 
4.) 

Samira är många gånger ensam i olika situationer i skolan. Hon är sällan med 
i samtalet i klassrummet eller interagerar med andra elever. På rasten söker 
sig Samira till de vuxna och de försöker å sin sida att få med henne i 
aktiviteter av olika slag, genom att själva delta. I samtalet mellan Samira och 
Petra byggs förtroenden. Petra lyssnar aktivt, korrigerar inte Samiras 
språkbruk och försöker förstå situationen utifrån hennes perspektiv. De 
förtroendeskapar, i det här fallet är det tillåtet att berätta för sin lärare hur 
man känner, tycker och vad man oroar sig för.  

Speciellt en del av flickorna, söker sig gärna till några av pedagogerna 
och använder dem som samtalspartners. Några barn har återkommande 
samtal med vuxna. Att samtala är även något som sker ständigt mellan elever, 
vilket jag återkommer till i nästföljande kapitel. Det finns också 
samtalstillfällen som de vuxna organiserar mellan eleverna med syfte att öka 
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förtroende och tillhörighet. Exempel på detta är ”promenadsamtal”12 då 
eleverna får samtala kring ett givet tema eller då olika etiska frågor diskuteras 
i klassrummet.   

Att någon finns för en 
De vuxna i Musikantens arbetsenhet är engagerade i sina elever och deras 
livssituation. De framhåller återkommande att skolan måste svara upp och ge 
det individuella barnet hjälp och stöd om barnets närmaste omgivning brister 
i något avseende. Detta gäller speciellt i relation till elever som har det 
kämpigt på något sätt, vilket kan vara både i inlärningssituationen och kring 
hemförhållanden.  

Det är fredag lunch i personalrummet. Henrik, Lena och Pernilla 
[pedagoger] sitter och pratar. Dagen har varit full av konflikter. Några 
barn har varit i bråk flera gånger under dagen och de diskuterar att de 
behöver prata med barnets föräldrar om det. De funderar över om de ska 
göra det nu på fredagen eller om de ska vänta tills efter helgen. 
Diskussionen slutar med att de enas om att vänta till måndagen då en av 
eleverna kan bli så utlämnad till föräldern under helgen och att vardagen är 
bättre så att de själva kan finnas till hands. (Från fältanteckningarna, år 4.)  

Exemplet från fältanteckningen visar ett tydligt förhållningssätt som 
pedagogerna visar upp vid flera tillfällen. De sätter in barnens förhållanden i 
ett vidare sammanhang än skolan och lyfter fram att de själva har en viktig 
roll i relation till eleverna.  

Viktiggörande 
Ett grundläggande värde i Torpskolans vardag är att den ska vara ”en plats 
för alla”. Målsättningen är att varje enskild elev ska få sina behov 
tillgodosedda men också att eleverna ska få förståelse för varandras olikheter. 
Dessa processer handlar om ett viktiggörande av individen vilket sker på 
olika plan. 

I skolvardagen lyfts ofta den individuella personen fram som viktig för 
de andra i gruppen. Detta påtalas i det dagliga samtalet, exempelvis då Petra 
titt som tätt uppmanar den som ska säga något i klassrummet med följande: 
”Se till att de lyssnar på dig, det är alldeles för viktigt för att de inte ska 

                                                 
12 Promenadsamtal är en organiserad samtalsform. Eleverna promenerar tillsammans 
i på förhand bestämda grupper. Under promenaden har de till uppgift att prata om 
något bestämt tema exempelvis hur en bra kompis ska vara. 
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lyssna”. I denna uppmaning finns ett tydligt viktiggörande då Petra visar att 
det någon säger i klassrummet ska de andra lyssna på. Detta är även 
förknippat med en ömsesidighet, det vill säga att om du ska bli lyssnad på 
innebär det även att du måste lyssna på andra. 

Petra [pedagog] säger att de ska börja genomgången på lektionen. Nils 
sitter och väger på stolen. Petra ber honom sitta ner ordentligt och tillägger 
att de har pratat om det många gånger. Petra börjar gå genom vecko- 
meddelandet. Avbryter sig och ber att Nils ska titta på henne och säger att 
hon tycker att det är jobbigt att se hans rygg för att det känns som han 
tycker att hon är luft då. Nils svarar inte men tittar på henne. Petra säger: 
”Om du tittar på mig så lovar jag att titta på dig när du ska säga något”. 
(Från fältanteckningarna, år 4.) 

I exemplet ovan ber Petra Nils att han ska följa de regler som finns i klass-
rummet, i det här fallet att sitta ordentligt på stolen men även vara uppmärk-
sam och lyssna på henne då hon pratar. Petra förklarar hur det känns för 
henne då han inte ser på henne och samtidigt lovar hon en ömsesidighet i sitt 
eget bemötande det vill säga att hon ska titta på honom då han vill prata. 

Viktiggörande finns också i de situationer där eleven lyfts fram som en 
viktig del i gruppen. I år fem sitter på klassrummens väggar bilder på varje 
elev när de var bebis. Intill varje bild står deras fullständiga namn, födelsedag 
samt födelselängd och födelsevikt. Dessa bilder blir till föremål som eleverna 
använder för att uppmärksamma varandra. De olika beskrivningarna om per-
sonerna jämförs och diskuteras.  

Att visa individens viktighet syns också i situationer när något har hänt 
en elev, exempelvis när någon har råkat illa ut och hela gruppen hjälps åt att 
försöka hitta gemensamma lösningar och strategier.  

Viktiggörande kan även vara att uppmärksamma en enskild elev, som när 
Nils som gått en termin i en skola i en annan stad kommer tillbaka till klassen 
i år fem. Eleverna i Gitarren uppmärksammar då och diskuterar att Nils ska 
komma tillbaka med utgångspunkt hur de tror att Nils vill bli bemött. Under 
detta tillfälle kommer många förslag upp bland eleverna där de försöker 
tänka sig in i Nils som person och vad han gillar. Om han exempelvis vill ha 
en fest när han kommer tillbaka eller om de inte ska låtsas om att han varit 
borta från klassen ett tag. Ett annat exempel är när eleverna skickar häls-
ningar till någon som är sjuk eller den omsorg eleverna visar då Elis skadat 
sig i vattenruschkanan på simhallen. Viktiggörande är också något som elev-
erna kan ta initiativ till och genomföra på egen hand.  
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Strax före lunch utbryter en febril aktivitet mellan flickorna i Fiolen. De 
planerar och organiserar då de har fått reda på att Pernilla [pedagog] fyller 
jämnt och de vill överraska henne på något sätt. Några flickor stannar kvar 
i klassrummet på lunchrasten och hänger upp serpentiner och ballonger 
medan några andra går iväg till blomsteraffären med hastigt ihopsamlade 
pengar. När lunchrasten är över leds Pernilla in i klassrummet med för-
bundna ögon och uppvaktas med ros och egenhändigt tillverkade kort. 
(Från fältanteckningarna, år 4.) 

Uppmärksammandet av Pernillas födelsedag planerades och genomfördes 
helt på egen hand av en grupp flickor. Genom sitt handlande visade de att 
Pernilla var viktig och tillhörde deras gemenskap. Denna typ av handlade är 
något som sker vid flera andra tillfällen som när en lärare varit sjuk eller bort-
rest på semester.  

Få vara som man är – men en i gruppen 
En bit in på vårterminen i fyran hänger nya teckningar på väggen en dag när 
jag kommer till skolan. På varje teckning står det som rubrik, ”Min rymd-
familj – alla är vi olika” och sedan är fantasifulla rymdfamiljer avbildade. 
Vardagen i Torpskolan utgår ifrån en inkluderande tanke om att alla ska 
kunna delta, vara med. Kännedom om de olika elevernas behov ska utgöra 
utgångspunkt för hur elevens omgivning och lärandesituation ska utformas. 
Mångfalden i klassrummen ställer stora krav. I både Gitarren och Fiolen går 
elever som är i behov av särskilt stöd. 

I skolvardagen säger ofta pedagogerna att ”alla är olika” och att de så ska 
få vara. Detta är något som genomsyrar skolans vardag både när det gäller 
relationer mellan individer men också hur man lär sig saker. I båda klass-
rummen sitter en affisch uppsatt. Bilden föreställer olika djur såsom en orm, 
en elefant och en fågel som står samlade under ett träd. Under bilden är det 
skrivet: ”För att göra det riktigt rättvist ska alla få samma uppgift. Ni ska alla 
klättra upp i trädet”. Sensmoralen i bilden är mycket tydlig då det är uppen-
bart att djuren har olika möjligheter att ta sig upp i trädet.  Denna bild åskåd-
liggör ett synsätt på barn och lärande som återkommande lyfts fram i 
klassrummet, dvs. att alla är unika, lär sig på skilda sätt och att det tar olika 
lång tid. Detta synliggörs i diskussioner då det individuella barnets 
möjligheter och intressen lyfts fram.  
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Individanpassat bemötande 
Utgångspunkten att alla är olika, är något som också har betydelse i pedago-
gernas bemötande av eleverna. Detta visar sig konkret då eleverna kommer i 
konfliktsituationer. 

Eleverna håller på att komma in från förmiddagsrasten. Lärare från fem-
morna som varit med i parken på rasten berättar att det varit bråk mellan 
Amra och Fabian. Amra sitter på golvet och gråter, runt om henne sitter 5 
tjejer på huk och tröstar. Henrik som är lärare till Amra kommer fram och 
sätter sig på huk framför henne och säger att lektionen har börjat men att 
de tröstande tjejerna kan sitta kvar hos Amra tills det att Lena [pedagog] 
ska komma och pratar med henne. Fabian har under tiden försvunnit in i 
sitt klassrum. När jag kommer in i klassrummet sitter han i sin bänk, ritar 
och ser ledsen ut. Petra [pedagog] kommer in i klassrummet och Fabian 
säger direkt: ”Jag har pratat och jag vill inte prata med Lena om det!”. 
Petra svarar: ”Är det någon som sagt att du ska göra det?” Fabian skakar 
på huvudet. Petra säger: ”Du vill aldrig prata när du är upprörd, vi vet det 
och vi löser det”. Petra lämnar ämnet och börjar istället introducera vad de 
ska göra på lektionen. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Fältanteckningen ovan, visar ett exempel på hur eleverna blir olika bemötta, 
Henrik ger Amra möjlighet att bli tröstad av sina kompisar och han ger dem 
också möjlighet att frångå en regel, dvs. kravet att komma i tid till lektionen. 
Petra visar genom sitt agerande mot Fabian att hon känner honom väl och vet 
hur han vill bli tröstad och att han inte vill prata om den uppkomna 
situationen då han är upprörd. Vid ett annat tillfälle då jag varit ute på rast tar 
jag sällskap med Petra och ett gäng flickor på väg tillbaka till skolan.  När vi 
kommer in i kapprummet möts vi av tumult. Henrik står i ett hörn och håller 
fast Fabian som är mycket arg. Petra rusar då genom kapprummet och fram 
till Henrik och Fabian och säger till Henrik att han inte får hålla fast Fabian 
då han tycker att det är obehagligt. Petras agerande visar att hon tycker att det 
är överordnat att Fabian blir behandlad på ett individuellt sätt, i hans fall att 
inte bli fasthållen. Hon går då in och korrigerar en annan lärares beteende 
med hänvisning till att hon vet hur Fabian vill bli behandlad.  

   Ytterligare exempel på ett individuellt bemötande är då eleverna i Git-
arren diskuterat hur de vill bli behandlade då de är arga och själva kommer 
med förslag på hur de vuxna ska agera för att de ska bli lugna igen. Då 
många barn betonade att de vill vara ifred då de är arga, har de som vill fått 
välja en plats i parken för att dra sig undan. I valet av platser har många ele-
ver i klassen varit aktiva och sett till att varje elev får sin unika plats. Dis-
kussioner förs också om att det är viktigt att respektera att man får vara ifred 
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på sin egen plats om man vill. Även de barn som jag aldrig sett bli arga har 
valt platser. 

   Det finns också många situationer i skolvardagen där det blir tydligt att 
pedagogerna har skilda krav på barnen.  

Petra [pedagog] kommer in klassrummet efter rasten. Ricard har gått och 
lagt sig under bordet. Petra säger att de ska börja jobba igen och Tanja 
uppmärksammar Petra på att Ricard ligger under bordet. Petra säger att de 
ska strunta i honom och han får komma fram senare. De fortsätter att 
diskutera boken som de läst tillsammans. Efter en stund kommer Ricard 
fram och sätter sig längst bort i klassrummet. Lektionen fortsätter. Danira 
har räckt upp handen ett tag och säger sedan rakt ut att hon vill säga något. 
Petra säger att hon ser det eftersom Danira räcker upp handen. Danira 
suckar. En stund senare säger Ricard rakt ut: Hur länge ska vi sitta här? 
Petra svarar: ”Raring det går bra att du ritar eller bygger, hämta ditt pick 
och pack. Du hör ju ändå vad jag säger.” Ricard sitter kvar ett tag men går 
sedan och sätter sig bakom en skärm i klassrummet och börjar rita. 
Amanda tittar längtansfullt efter honom. (Från fältanteckningarna, år 4.)  

I fältanteckningen ovan, visas tydligt att olika elever har skilda krav på sig. 
Ricard, som ibland har svårt att koncentrera sig, får avbryta den aktivitet han 
gör och börja rita istället. Petra beskriver i intervju svårigheten i klassrummet 
att tillgodose elevernas olika behov. Exemplet hon tar är kring en elev med 
bokstavsdiagnos och som ibland uppträder stökigt och oroligt. 

Att man får stå ut med att få en smäll eller att bli skriken i örat och det. 
Det tycker jag är jättejobbigt att hantera som vuxen, när man inte förmår 
att skydda de andra från det. Så att man ska vara säker och fredad i sitt 
arbete. Jag klarar ju inte Svante själv, ibland gör jag det. Jag vet aldrig om 
jag kommer göra det eller inte. Och jag vet att jag klarar inte honom så att 
han lär sig nåt. Jag vet att jag klarar att förvara honom. Jag klarar inte att 
ge honom det han ska ha ensam och ändå är situationen sån och så ska 
man ändå se att han sitter bredvid Thea ((härmar skrik)) och hon ska ha det 
så. Det är jätteirriterande alltså inte på honom, men på situationen. 
(Intervju med Petra) 

 
Petra beskriver hur hon slits mellan elevers skilda behov. Utifrån en inklu-
derande tanke ska alla få vara med och vara delaktiga. Samtidigt kan det 
innebära att andra barn får stå ut med mycket. I fallet som Petra exemplifierar 
kan det handla om att bli skriken i örat eller slagen. Petra beskriver också en 
känsla av maktlöshet, att inte kunna tillgodose alla barns behov.  
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En del barn får gå ifrån klassrummet och göra andra saker, vilket de andra 
eleverna sällan pratar om eller protesterar mot i klassrummen. I intervjuerna 
med enskilda barn framkommer dock hos flera en känsla av orättvisa kring 
detta. Några barn i Musikanten har behov av extra stöd och har nästan alltid 
en vuxen bredvid sig. Dessa vuxna framställs aldrig som assistenter eller sägs 
vara knutna till vissa barn. Det kan vara en viktig inkluderande tanke att inte 
märka ut vissa barn, genom att explicit uttala att de behöver extra stöd 
samtidigt som det kan vara svårt för andra barn att förstå varför inte alla barn 
behandlas på samma sätt. Under en gruppintervju med Leo, Isak och Mårten 
lyfter de själva fram förekomsten av olika behandling som ett exempel på 
något som de tycker är fel och en sak som de vill ändra på.  

 
 

Leo: Och sen så tycker jag att det är orättvist att de här som är 
stökiga typ,  som brukar slå vuxna och spotta och så där typ, ja 
de får leksaker och så där. De får mycket bättre grejer än oss. 
De får typ gå på badhus fast de inte har förtjänat. Vi som är så 
där duktiga på passen och arbetar vi får ingenting. De som 
spottar, retas, svär, slår, de får varsågod du får gå till badhuset. 
Svante sa på en lektion i fyran, jag tycker inte om det här passet 
och så fick han gå iväg och bygga Lego istället.  

Isak: De får specialhjälp så att de får typ vad de vill och sen så fick 
de åka till badhuset.  

Mårten: Sen så får de baka muffins och sen så blir det något fel och de 
vill inte ha och då springer läraren efter och säger men vi ska 
fixa muffins.  

Det pojkarna beskriver som mest orättvist i intervjun, är att elever som de 
uppfattar beter sig på ett icke acceptabelt sätt, i det här fallet, spottar, slåss 
och svär, får tillåtelse att göra andra saker. Utifrån deras perspektiv premieras 
ett dåligt beteende. Andra elever har liknande exempel på sådana situationer 
som de tycker är orättvisa. Kännetecknande för de flesta av dem är att vissa 
elever tillåts göra saker som faller utanför den vanliga skolstrukturen, 
exempelvis gå ifrån en lektion för att leka med lego eller få gå hem till en 
lärare och titta på film. I de intervjuer där elever tar upp detta som något 
orättvist är det också tydligt att de inte vet varför vissa elever får göra andra 
saker utan det framstår bara som orättvist och konstigt att om en elev bråkar 
så får den göra roligare saker. I ett fall som detta, kan alltså den individuella 
behandlingen och ambitionen att inte märka ut någon på samma gång leda till 
känsla av orättvisa hos de andra eleverna som grundar sig på att de inte har 
förståelse för en elevs behov då de inte har fått kunskap om behoven. 
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Individanpassat lärande 

I klassrummet diskuteras återkommande att alla är olika även när det gäller 
hur och vad man jobbar med i klassrummet. Som eleven Maja säger: ”Det 
ska vara rättvist på det rättvisa sättet” med vilket hon menar att alla ska lära 
sig på sitt sätt och i sin egen takt. Trots att pedagogerna försöker att förhindra 
jämförelser mellan eleverna genom att poängtera att alla är unika så pågår det 
flitigt mellan barnen. Mätningar av olika slag förstärker detta. Under 
vårterminen i fyran är flera elever mycket upptagna och oroliga för de 
nationella prov som ska genomföras i femman. Trots att provet ligger långt 
fram i tiden pågår diskussioner bland barnen om vilka som ska klara sig eller 
om någon behöver ”gå om”. Ibland uppkommer situationer då olikheterna 
blir mer påtagliga.   

Det är en av de första dagarna på vårterminen i fyran. Inne hos Gitarrerna 
har man genomgång kring vad som ska hända under våren. Petra 
[pedagog] säger att de under våren ska gå på simträning och att det står i 
skolans mål att man i femman ska kunna simma 200 meter. Petra 
poängterar att det är simträning och ingen lek och att de som kan simma 
200 meter inte behöver gå och bada utan att de som behöver träna mer får 
gå en simkurs. Petra säger att om man behöver gå en simkurs handlar det 
inte om bättre eller sämre utan att man måste träna mer. Lena [pedagog] 
kommer in i klassrummet och diskussionen om simningen fortsätter. Petra 
refererar till läroplanen och beskriver vad där står om simning. (Från 
fältanteckningarna, år 4.) 

Då Petra tar upp frågan om simundervisning i klassrummet är hon väl 
förberedd då hon refererar till läroplanen. Hon poängterar noga att ingen elev 
är bättre eller sämre på grund av om man kan simma eller inte. Genom att 
noga förklara vill Petra undvika att några elever blir retade eftersom de måste 
gå på simkurs som en följd av att de inte har klarat målet. Under några 
månader blir simträningen en återkommande aktivitet som diskuteras bland 
barnen. Diskussionen bland barnen handlar dock inte om att någon är bättre 
eller sämre på att simma utan varför en del elever får gå och bada medan 
andra istället får räkna matte i klassrummet.  
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Gruppträna 
Processen gruppträna handlar om aktiviteter som har till syfte att skapa en 
gemenskap mellan eleverna. Dessa strävanden är från början 
pedagoginitierade även om barnen i allra högsta grad är aktörer då processen 
äger rum.  I beskrivningen av hur gruppträna kan gå till visas både hinder och 
möjligheter som finns för denna process. Processen särskiljande handlar om 
när den sociala samvaron istället för att bygga gemenskap leder till 
särskiljande.  

Skapa trygghet mellan individerna 
Gemenskapsbygga är något som eftersträvas ständigt i skolvardagen. Det 
finns som ett implicit mål som på olika sätt tar sig uttryck i de vardagliga 
rutinerna och i interaktionen i klassrummet. Vid vissa tillfällen genomförs 
också undervisning och aktiviteter med ett uttalat syfte att gruppträna och öka 
gemenskapen och tryggheten mellan eleverna. 

Det är fredag inne hos Gitarrerna och precis innan sista lektionen för 
dagen. Det har varit en hel del bråk mellan barnen så därför ska man på 
basgruppspasset dela på barnen i en killgrupp respektive en tjejgrupp. 
Förväntningarna på detta basgruppspass är stora bland barnen. Petra och 
Lena [pedagoger] kommer in i klassrummet. Lena tar med sig tjejerna in i 
grupprummet medan Petra är kvar med killarna i klassrummet. Hon börjar 
med att berätta att killarna ska få ge massage på varandra två och två. 
Fabian frågar om hon har bestämt grupper [vilka som ska massera vem] 
och Petra säger att hon gjort det denna gång. Petra börjar organisera hur 
stolarna ska stå. Ricard börjar springa omkring oroligt i klassrummet, 
Petra fångar in honom går ut med honom i korridoren. När hon försvinner 
ut blir det oroligt. Killarna börjar springa runt, ett par lägger sig ner på 
golvet och kikar in till tjejerna i springan under dörren. Lena märker att de 
kikar och kommer in till killarna och undrar vad de håller på med. De tittar 
på henne men svarar inte. När Lena har gått tillbaka in till tjejerna så säger 
Fabian att de ska sluta och att de kan leka viskleken istället. Killarna 
möblerar om stolarna så de står i en ring. De börjar viska till varandra. När 
viskningen har gått hela varvet runt så får den som är sist berätta vad den 
hörde. De börja skratta när Patric säger att han hörde: ”Kåt du är”. Petra 
kommer tillbaka in i klassrummet. Flera av killarna uppmärksammar 
henne på att de lekt viskleken men hon svarar inte. Det verkar som de vill 
visa för henne att de gjort något bra. Petra börjar istället gå igenom de 
olika massagemomenten. Killarna arbetar i par, den ena av dem sitter ned 
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på stolen vänd mot ryggstödet och den andra står bakom och masserar. 
Petra går runt och hjälper dem. Det är tyst och lugnt i klassrummet och 
från bandspelaren strömmar musik. Patrik klagar tyst på att frisyren blir 
förstörd av masserandet. Efter halva tiden byter de plats. Den som har 
blivit masserad får istället massera. När de är klara frågar Petra vilken av 
övningarna som varit den bästa. Fabian säger att han tycker att 
pizzamassage är bäst och Petra säger att de kanske kan lägga till en sådan 
övning nästa gång de ska massera. ( Från fältanteckningarna, år 4.) 

I exemplet ovan organiserade pedagogerna en aktivitet som syftade till att 
gruppträna, det vill säga öka gemenskapen mellan barnen. Situationen visar 
också hur beroende gruppen är av att den vuxna finns i klassrummet och 
organiserar men visar samtidigt barnens egen kraft att hitta på något att göra 
när de börjar leka viskleken. I det beskrivna exemplet valde de vuxna att arb-
eta med könshomogena grupper för att de tyckte att gemenskapen och trygg-
heten behövde öka inom dessa grupper. Under grupptillfället arbetade båda 
grupperna med aktiviteter, killarna med massage och tjejerna med samtal, 
som syftade till att öka gemenskapen och lyhördheten inför varandra. Grupp-
tränandet skedde både utifrån att prata med varandra och i killarnas fall att 
vara lyhörd inför hur en klasskompis vill berörd och vilka massagerörelser 
som kompisen gillade.  

Samvaron blir isärskiljande 
Som jag tidigare har beskrivit finns i Musikanten en uttalad ambition att 
gruppträna. Trots detta finns under mitt fältarbete åtskilliga exempel på att 
vardagen vid vissa tillfällen snarare präglas av isärskiljande mellan eleverna.  

Det är förmiddag och eleverna i Fiolen skall arbeta med instuderingsfrågor 
i svenska. Få i klassrummet jobbar med uppgiften. Henrik [pedagog] sitter 
på huk och pratar med Kalle om dragonballfigurer som han tycker om att 
rita. Mathilda kommer inspringande in i klassrummet, hon håller i Molly 
och drar i hennes hår och skriker till Henrik: ”Hon skvätte vatten på mig!” 
Henrik säger åt dem att sluta. Patricia och Alexandra rör sig runt i 
klassrummet, de går förbi Pontus och drar honom i håret. Han protesterar 
inte. Mårten tittar bort mot Henriks håll för att se om han ser, och går 
sedan fram till Mathilda och kastar en näve pappersbitar på henne och 
säger: ”Det är från Molly”. Amra har knycklat ihop en näve pappersbitar 
som hon ska kasta på Molly. Molly säger att hon ska säga till Henrik. 
Henrik stoppar upp Amra som är på väg med pappersbitarna i nävarna och 
leder henne till papperskorgen och öppnar upp hennes händer för att hon 
ska kasta i pappersbitarna. Gabriel skriker rakt ut och undrar vem som 
tagit hans suddigummi. Henrik lämnar klassrummet och är ute en lång 
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stund. Flera av killarna börjar kasta suddgummi på varandra. Benham 
springer runt och skriker: ”Din jävel”. Det blir en ordväxling bland 
eleverna kring Kurdistan. Flera barn har sina rötter där och diskussionen 
handlar om frågan om det är ett eget land, vilket de är oense om.  Kalle 
börjar springa runt och Dino jagar honom. Anton bryter in och ropar: ”Du 
hejar på Saddam Hussein.” Patricia vänder sig till mig, skakar på huvudet 
och säger: ”Vilken jävla bög!” Henrik kommer tillbaka in i klassrummet 
och försöker samla ihop lektionen och säger: ”Man ser ganska tydligt på 
den här lektionen vad som behövs läras in. Jag är ingen perfekt lärare men 
vi kan inte trolla in kunskap i er”. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Den händelse som beskrivs ovan visar hur det gemensamma arbetet i 
klassrummet kan förvandlas till särskiljande aktivitet snarare än 
gemenskapsbyggande. Eleverna är i detta förlopp till stora delar utlämnade 
till sig själva, då deras lärare Henrik lämnar dem ensamma under en längre 
tid. De konflikter som utvecklas bland barnen handlar om enstaka bråk 
mellan elever men också om konflikter som leder till isärskiljande och som 
handlar om vilken nationalitet ens familj ursprungligen kommer ifrån.  
   Att elever ska övas i att klara konflikter på egen hand kan ses som en 
träning i ökat ansvarstagande och en del i en demokratipraktik. I detta fall är 
det dock svårt att se att eleverna har möjlighet att hantera ett sådant ansvar. 
Även om alla elever inte är aktiva i konflikterna i klassrummet blir de 
indirekt involverade då det är svårt att helt stå utanför eller kunna koncentrera 
sig på sitt arbete. 

Gruppträna genom arbetsformen 
Pedagogerna har en uttalad tanke att tillvarata gruppen som resurs för 
lärande. Det visar sig exempelvis genom möbleringen i klassrummet där 
eleverna sitter i grupper och ofta uppmanas att diskutera olika frågor 
tillsammans med sina gruppmedlemmar. I klassrumsarbetet uttalas också en 
återkommande fras kring att eleverna ska be en kamrat om hjälp om de inte 
kan lösa en uppgift innan de frågar en lärare. Detta sägs ibland med 
motiveringen att en kompis ibland kan förklara på ett bättre sätt än en lärare 
då kompisen kanske har stött på samma problem men kunnat lösa det.   

Bristande stöd för grupparbete 

Eleverna i Fiolen ska under några veckor jobba med ett NO-tema. Karin är ny 
lärare i gruppen, men en del av eleverna känner henne sedan tidigare 
eftersom hon jobbar på skolan. Månaderna innan har varit röriga för eleverna. 
Flera lärare har slutat och på grund av detta har arbetssättet i klassrummet 
varierat mycket. Nu ska eleverna få prova att arbeta i grupp, vilket också ses 
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som ett sätt att stärka klassen. Barnen har innan lektionen fått välja vem de 
vill arbeta tillsammans med, vilket har lett till att eleverna har valt att arbeta 
med en kompis i grupper med två eller tre barn tillsammans.  

 Karin [pedagog] inleder lektionen med att skriva upp på tavlan vad 
eleverna ska göra under lektionen. Uppgiften är en kombinerad mate-
matik- och geografiuppgift och går ut på att de ska göra jämförelser mellan 
berg eller städer, exempelvis göra en tabell eller ett diagram över de 
högsta respektive lägsta bergen. Karin skriver upp de olika momenten. De 
ska ta reda på fakta och därefter göra en modell. Karin slutar med att säga 
att när de är klara ska de skriva rent uppgiften ”det finaste som de kan” då 
den ska sitta uppe under skolavslutningen. Karin poängterar genom att 
säga: ”Tänk på att det ska bli snyggt”. Hon fortsätter med att säga att de 
kan välja att skriva med extra fin färgpenna ”men det är ert jobb, inte 
mitt”. Instruktionerna fortsätter en stund till innan de kan börja jobba.  
Karin uppmanar dem och säger: ”Allting gör man varsitt av utom model-
len”. Detta betyder att var och en av eleverna i sina anteckningshäften ska 
skriva ner den information som de får fram. Detta ska sedan redovisas i 
form av en modell och kring denna modell får de samarbeta och bara göra 
en av i gruppen. Patricia och Alexandra ropar på Karin och säger att de vill 
ha ett nytt papper för att kartan som de gjorde blev så ful. Ellinor sitter vid 
ett bord där också Molly och Amra sitter. De ska arbeta tillsammans.  
Ellinor var inte med vid förra tillfället då grupparbetet introducerades och 
var då inte heller med och valde vad hennes grupp skulle arbeta med. 
Ellinor bläddrar i kartboken och försöker hitta vad som är världens största 
land. Ellinor säger till Molly och Amra att hon vill att de ska jobba med 
berg. Molly och Amra säger att de redan har valt att arbeta med landskap 
och att de inte kan välja om. Ellinor säger: ”Men jag vill bestämma”. 
Karin kommer fram till Ellinor och säger att hon måste börja jobba. 
Ellinor väljer att gå ifrån sin grupp och går och sätter sig bakom skärmen 
som står i klassrummet och säger till Karin att hon inte vet var matteboken 
är. Karin säger att hon då måste gå hem på rasten och hämta den. Ellinor 
svarar surt okej. David som tidigare blivit bortmotad från att sitta bredvid 
Kalle närmar sig honom på nytt och säger: ”Nu måste jag ju få sitta bred-
vid för att vi gör samma sak”. Jens sitter helt ensam i sin grupp och jobbar. 
(Från fältanteckningarna, år 4.) 

Inför detta grupparbete får eleverna noggranna instruktioner kring vad som 
ska göras i grupparbetet och hur de olika deluppgifterna skall genomföras. 
Karin informerar dem både skriftligt i form av arbetsblad och muntligt 
genom instruktioner. Vad eleverna inte får information om och stöd i, är hur 
de ska hantera olika intressekonflikter som uppkommer i grupperna, som i 
exemplet mellan Ellinor, Amra och Molly som vill forska om olika saker. De 
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får inte heller något stöd i att samarbeta och involvera alla i gruppen. Ett 
exempel på detta problem är att Jens väljer att sitta helt ensam under 
lektionen. Grupperna får inte heller något stöd att börja jobba tillsammans 
och konsekvensen blir att Ellinor inte gör något arbete under hela lektionen. 
Detta är en strategi som flera av eleverna väljer, dvs. att individualisera 
grupparbetet, vilket innebär att få elever i klassrummet samarbetar kring 
uppgiften. Karin slår också fast i sina instruktioner att alla i gruppen även ska 
jobba individuellt med uppgiften ”då alla ska göra allt”. 

Denna uppgift var avsedd att ta tillvara elevernas samlärande men också 
att stärka gemenskapen mellan eleverna i gruppen då det varit en orolig 
situation med mycket konflikter. Det som var avsett att fungera som ett 
gemenskapsbyggande ledde snarare till splittring mellan många av eleverna 
och till att tidigare konflikter fortsatte eller förstärktes.   

Bli utlämnade att gruppträna själva 

Situationer då elever blir indelade i att jobba i grupper kan i vissa fall 
utvecklas till situationer där känslor av frustration, maktlöshet och 
utlämnande är centrala.  

Elin som är ny lärare ska ha matte med Gitarrens elever. Jag har satt mig i 
en bänkgrupp där Daniel, Hamid och Fabian sitter. Elin börjar förklara vad 
eleverna ska göra under lektionen. De ska ha matte och uppgiften är att 
dela ett A4 papper i tio lika stora rutor och förutsättningen är att alla i 
gruppen ska hjälpas åt med uppgiften. Det är svårt för Elin att göra sin röst 
hörd i klassrummet. Hon upprepar sitt budskap flera gånger. Trots detta 
säger flera elever att de inte förstår vad de ska göra. Flera elever visar 
tydligt med hela sitt kroppsspråk att det inte är roligt. Fabian blir sur då 
han inte förstår och säger med hög röst: ”Jag är inte sopig på matte” och 
går ut ifrån klassrummet. Hamid och Daniel sitter kvar och börjar prata om 
hur de ska kunna lösa uppgiften. Fabian kommer tillbaka in i klassrummet 
och avbryter deras diskussion. Både Hamid och Daniel tystnar. Fabian 
låter hela tiden. Jag hjälper Daniel att mäta pappret. Fabian har på egen 
hand börjat dela upp sitt papper. Det blir fyrtio rutor istället för tio och han 
tar pappret, knycklar ihop det och kastar iväg det. Elin kommer till hans 
undsättning och ger honom ett nytt papper. Nästa papper Fabian gör blir 
också fel. Han blir alltmer frustrerad och knycklar även ihop detta papper 
och kastar iväg det. Jag erbjuder mig att hjälpa honom. Hans tredje papper 
blir knöggligt då han försöker att sudda bort de starka blyertsstrecken som 
är ristade i pappret. Daniel och Hamid har tysta jobbat på med uppgiften 
och har nu tio pappersrutor som ligger framför dem på bordet. Fabian 
börjar skratta istället och viker armen under tröjan så bara armbågen 
sticker ut och säger: ”Jag är CP” med förställd röst. Han går runt och 
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upprepar att han är CP. En del skrattar. Daniel och Hamid försöker skriva 
på uppgiften. Fabian ställer sig mitt framför dem och upprepar att han är 
CP och gör grimascher. Han retar dem och försöker ta deras papper. 
Hamid säger: ”Det är inte roligt”. (Från fältanteckningarna, år 4.)   

I detta exempel blir eleverna som ska göra ett grupparbete mycket utlämnade 
till sig själva och varandra. Då uppgiften är för svår och de inte förstår 
instruktion utbryter frustration. Fabian misslyckas med det som han ska göra 
vid flera tillfällen och mycket av hans ilska över detta går ut över Daniel och 
Hamid. De försöker på olika sätt hantera Fabian, främst genom att ignorera 
honom. De får också erfarenheter av att behöva stå ut med retningar av olika 
slag. Inför detta grupparbete har eleverna inte fått välja vem de ska arbeta 
med, vilket gör att elever som sällan är tillsammans i skolan förutsätts kunna 
hantera att kunna arbeta tillsammans. Under hela lektionstillfället ges 
gruppen bara stöd vid ett tillfälle i sitt arbete, vilket är då Elin ger Fabian ett 
nytt papper. 

Pratandet som grupptränande 
Under min fältstudie slås jag många gånger över hur mycket tid pedagogerna 
lägger på samtal i skolvardagen. Detta är något som sker i båda grupperna 
men som är speciellt utmärkande inne hos Gitarrerna. Ofta utgår 
undervisning från det gemensamma samtalet, som ett sätt att skapa en 
gemensam utgångspunkt.   

Petra [pedagog] står med kartboken uppfälld framför sig. Hon och 
eleverna börjar diskutera olika länders flaggor. Under en lång stund rör 
diskussionen Bosnien och Jugoslavien, flera av barnen i gruppen har sitt 
ursprung i forna Jugoslavien. Sedan glider samtalet över på prat kring 
Canadas flaggor och lönnar. Petra frågar om de kommer ihåg när de varit 
ute i skogen och tittade på lönnar. Flera elever nickar jakande. Petra 
berättar att då de var ute kom det upp en fråga kring lönnsirap och 
eftersom det inte går att göra lönnsirap på hösten har hon köpt en flaska 
som de ska få smaka på till pannkakorna som är skolmaten för dagen.  
Diskussionen fortsätter och Nils räcker upp handen och berättar om att det 
är sött med sirap. Danira frågar om de får ta både lönnsirap och sylt på 
pannkakorna och Petra säger att det får de. Diskussion glider in på olika 
saker man kan äta på pankakor och Nils säger att ”engelska personer är 
förtjusta i pannkakor”. Lektionen avslutas med att de ser ett TV inslag om 
hur man gör lönnsirap. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Denna lektion skedde till stor del som ett gemensamt samtal. Petra har en 
planering för lektionen att hon ska berätta om lönnar, att de ska få smaka på 
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lönnsirap och se på film. Lektionen formas utifrån det gemensamma samtalet, 
de tankar som barnen för fram och vill diskutera. 

Eleverna har också ofta stor möjlighet att ta upp saker som de vill 
diskutera. 

Jag är tillsammans med Petra i lärarrummet och pratar om en fortbildning 
de ska gå i arbetsenheten. Ett av Gitarrenbarnen knackar på dörren och 
säger att lektionen ska börja och att Petra måste komma. Petra skojspringer 
genom korridoren till klassrummet och ber om ursäkt för att hon kommer 
försent. Några av barnen ropar: ”Kvarsittning”. Petra kontrar med att säga 
att hon ska vara kvar i klassrummet till klockan sju och att hon hinner med 
att få kvarsittning. De småpratar om olika saker. Nils räcker upp handen 
och säger att han inte kommer att hinna med veckan. Petra skrattar och 
säger: ”Välkommen till verkligheten” men följer sedan upp med en 
diskussion kring vad man kan göra om man känner att man har mycket att 
göra. Att man måste prata med sina föräldrar och att de sedan tillsammans 
får skriva ett brev till henne. Det behöver man vuxenhjälp med att lösa 
men att det alltid går att lösa. De pratar sedan om födelsedagar. (Från 
fältanteckningarna, år 4.) 

Utdraget från fältanteckningen ovan visar på den hjärtliga och ofta 
skämtsamma stämningen som finns mellan pedagoger och elever. Vid sådana 
tillfällen som det ovan beskrivna märks en stor tillit mellan aktörerna i 
klassrummet. Eleverna har som Nils möjlighet att ta upp saker som de vill 
prata om som i det här fallet att det känns stressigt att hinna med alla läxor 
och aktiviteter under veckan. 

Alla är inte med i pratandet 
Pratandet som gemenskapsbyggande är viktigt och centralt i skolvardagen. 
Gemensamma berättelser skapas och eleverna hjälper varandra i berättandet. 

I september under en av mina första observationer sitter jag tillsammans 
med Gitarrenbarnen inne i grupprummet. Flera av eleverna är uppspelta. 
De har precis fått veta att brandlarmet ska testas under förmiddagen. 
Killarna i gruppen är mycket aktiva, räcker upp handen och avlöser 
varandra med att berätta olika brandhistorier om vad som kan hända om 
det skulle börja brinna. Ricard berättar en otäck historia om hur det var när 
han var liten och de hade inbrott hemma. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Detta samtal ägde rum då eleverna var relativt nya klasskamrater. Pojkarnas 
berättelser vävdes samman till en gemensam berättelse där både verklighet 
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och fiktion blandades. Flickorna var inte alls aktiva i detta samtalsbyggande, 
vilket visar sig tydligt då Klara försöker att vara med i samtalet.  

Pojkarna pratar livligt om de olika brandsituationerna. Klara räcker upp 
handen. Jag har inte tidigare sett henne prata högt i klassrummet. Ingen i 
klassen märker att Klara räcker upp handen. Flera elever får ordet eller 
börjar prata rakt ut trots att Klara signalerar att hon vill säga något. Efter 
en stund visar Klara tydligt med sitt kroppsspråk att det är jobbigt att räcka 
upp handen och tar stöd med andra armen för att hålla armen uppe 
samtidigt som hon suckar. Efter ett tag tar hon ner armen och är tyst resten 
av lektionen.  (Från fältanteckningarna, år 4.) 

I fältanteckningen ovan försökte Klara komma in i samtalet genom att hon 
räcker upp handen. Då hon inte får ordet ger hon upp och tar ner den. Att 
vissa elever pratar mer än andra hör säkerligen till ett klassrums vardag. I 
vissa klassrumssituationer blir dock skillnaden mellan pratandet på 
individnivå mycket markant.  

Eleverna i Gitarren håller på och läser om Europa och kopplat till det blir 
det mycket diskussion om andra världskriget. Idag ska eleverna se på en 
film om Anne Frank. Under filmvisningen får eleverna sitta mer fritt i 
klassrummet. Några av eleverna möblerar sig raskt framför TV:n och drar 
fram bänkar som de sätter sig på. Jag sätter mig i en grupp längre bort 
ifrån TV:n tillsammans med Maja, Alma och Klara. Petra sätter på filmen. 
Efter en kort stund räcker Tanja upp handen och frågar om Anne Franks 
pappa lever. Danira hakar på och berättar att hon också skriver dagbok 
precis som Anne Frank. Vi tittar en kort stund till och avbryts sedan av att 
Fabian frågar vad judar gör. Fortsättningen av lektionen fortsätter på 
samma sätt. Vi tittar en kort stund och avbryts sedan av frågor. (Från 
fältanteckningarna, år 5.) 

Vad som är tydligt och som jag konkret erfar genom min placering i 
klassrummet är att bara vissa elever är delaktiga i samtalet. Maja, Alma och 
Klara som jag sitter tillsammans med säger ingenting under hela lektionen. 
Genom min egen placering långt ifrån TV:n och gruppen med elever som 
pratar upplever jag själv en känsla av utanförskap blandad med irritation över 
att inte få se klart filmen. I samtal med pedagogerna finns en medvetenhet 
kring att vissa elever inte tar för sig och pratar i klassrummet. Lösning på 
detta blir att en grupp med blyga flickor har undervisning i en liten grupp 
tillsammans med specialpedagogen. Petra beskriver det i intervjun: 
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Den lilla gruppen utgick mycket utifrån de blyga flickorna, och det vet jag 
inte om det är så alls eller inte men jag tror men de har varit så himla 
talrädda de här flickorna. De har varit helt osynliga och inte vågat säga 
någonting så det var att göra en liten grupp för att de skulle våga börja 
prata och finnas till och bli sedda överhuvudtaget. (Från intervju med 
Petra.)  

Hon ger vidare uttryck för att den lilla gruppen är en förutsättning för att de 
blyga flickorna ska börja prata, att det varit viktigt att skapa trygghet och att 
de ska få möjlighet att prata utan att några andra klagar på dem.  
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är en viktig del av skolans vardag att aktörer på olika 
sätt är tillsammans. Ibland kan eleverna själva välja vilka de interagerar med, 
andra gånger hamnar de i sammanhang där det gäller att hantera skilda 
former av gruppkonstellationer. I Musikantens arbetsenhet värderas 
gruppsamvaro och grupprocesser som viktiga, både utifrån en tanke att 
gruppen är en bra form för lärande, men också utifrån att en bra 
gruppgemenskap mellan barn och pedagoger skapar trygghet och arbetsro. 

De mest dedikerade pedagogerna strävar efter att eleverna ska känna sig 
delaktiga och högt värderade i det dagliga samspelet. Det visar sig genom 
processerna förtroendeskapa och viktiggöra. I båda dessa processer är 
interaktionen mellan pedagoger och barn centrala. För många av eleverna är 
relationer till lärare mycket viktiga. Läraren är i de fallen inte bara en person 
som undervisar och som exempelvis kan lära ut matematik på ett bra sätt utan 
det är också en person som eleverna skapar band till och kan prata med om 
de behöver. Genom viktiggörande uppmärksammas den enskilda elevens 
unikhet och behov i relation till gruppen. Varje elev ses som viktig med rätt 
till ett individuellt förhållningssätt både när det gäller bemötande och 
lärandesituation. Viktiggöra är en ömsesidig process som eleverna även kan 
initiera då de exempelvis uppmärksammar en lärares födelsedag.   

Gruppträna är en pedagoginitierad aktivitet med syfte att skapa ett bra 
arbetsklimat och utveckla arenor för grupplärande. I Musikantens arbetsenhet 
är det gemensamma pratandet en viktig del för att gemenskapsbygga kring en 
gemensam berättelse och historia. Som exemplen från det empiriska 
materialet visar är det inte alltid så lätt att gemenskapsbygga. 
Lärandesituationer som av pedagogerna planeras med intentioner att stärka 
gruppens gemenskap kan istället utvecklas till situationer där elever på olika 
sätt blir isärskilda. Speciellt tydligt blir det i de fall då eleverna ges bristande 
stöd i de grupprocesser som uppstår, vilket kan leda till elever istället väljer 
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att jobba ensamma eller att eleverna helt enkelt får lära sig att stå ut med att 
bli retade och ifrågasatta.  

Bristande vuxenstöd kan också i gruppsamvaron i klassrummet leda till 
en ojämlikhet mellan eleverna. I det gemensamma pratandet är det tydligt att 
alla elever inte är aktiva deltagare. En del elever pratar mycket och tar stor 
plats i klassrummet medan andra elever sällan säger något. Detta behöver 
dock inte betyda att dessa elever känner sig konstant utanför även om deras 
delaktighet utövas på ett mer passivt sätt. Lösningen Musikantens pedagoger 
funnit för att ge alla elever möjlighet att våga prata är att skapa olika arenor 
för ”pratadet”, där de ”tysta flickorna” placeras i en egen liten grupp med 
syfte att ge dem möjlighet att våga prata i ett sammanhang med färre elever. 
En följd av en sådan lösning är dock att vissa elever förblir osynliga i 
kommunikationen i klassummet och betraktas fortfarande av många av de 
andra eleverna som tysta och som en grupp för sig själva. 

De processer som beskrivits i kapitlet är grundläggande i den levda 
demokrati och något som sker hela tiden i interaktionerna mellan aktörerna i 
skolan.  
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6. Gemenskapsbygga mellan barnen 

Föreliggande kapitel fokuserar på social delaktighet mellan eleverna i Fiolen 
och Gitarren. Det är processer som sker för att gemenskapsbygga, det vill 
säga, situationer då elever får vara med men det är också tillfällen där elever 
exkluderas och inte är delaktiga i den sociala gemenskapen. I kapitlet bes-
krivs kategoriseringar eleverna gör kring kamratskap och de kvalitativa skill-
nader som finns mellan olika sociala relationer. Vidare beskrivs hur kompis-
skap upprätthålls genom processerna i kompisagera.  

Gemenskapsbygga handlar om att få vara med och vara delaktig i en 
gemenskap. Processerna innefattar både individens strävan att för egen del 
uppnå detta men också att inkludera andra. Från de deltagande barnens pers-
pektiv är social delaktighet central. Skolerfarenheter elever har av att inte få 
vara med sätter spår och är något som de kommer ihåg. Gemenskapsbyg-
gande och dess motsats, uteslutning, pågår ständigt i interaktionen mellan 
eleverna. Det äger rum både på lektioner och på raster, även om eleverna 
tydligt lyfter fram och ser rasten som det huvudsakliga forumet för gemen-
skapsbyggande. Rasten uppfattas av eleverna som deras egen och där det är 
sanktionerat att få vara med kompisar under former som man i viss utsträck-
ning själv väljer.  

Det går inte att se barns liv i skolan som isolat. Barnens upplevelse av 
relationer är också länkade till deras fritid. För barnen är inte skolan en värld 
och fritiden en annan. Vad som hände kvällen innan när man träffades 
antingen fysiskt hemma hos varandra eller i cybervärlden på Lunarstorm har 
betydelse dagen efter i skolan.  

På Torpskolan lägger pedagogerna vikt vid elevernas kamratrelationer. 
Lena, en av fritidspedagogerna, har som en uttalad arbetsuppgift att stödja 
eleverna i deras relationsarbete. Hon gör varje år, enskilt med var och en av 
eleverna, nätverkskartor i vilka de får beskriva sina relationer. Dessa nät-
verkskartor använder pedagogerna sedan som ett verktyg, för att se vilka 
relationer som barnen själva upplever sig ha och om något barn är utanför.  
Det är också Lena som har ett särskilt ansvar att reda ut konflikter som upp-
kommer mellan barnen. 

Plats för gemenskapsbygga  
Eleverna på Torpskolan har sin rast på grönområdet som ligger bredvid sko-
lan. Förhandlingar om hur och vad man ska göra på rasten startar redan under 
första lektionen på morgonen. Fotbollslag delas in och flickor bestämmer sig 
för att vänta på varandra för att ta sällskap ut. En del av eleverna är snabba på 
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att komma ut för att hinna med rastaktiviteten så länge som möjligt medan 
andra som inte har någon att vara med försöker dra ut på tiden för att slippa 
rasten. De barn som ofta är ensamma på rasterna kommer gärna och pratar 
med mig eller söker sig till andra vuxna. Väl ute på rast grupperar sig barnen 
kring olika aktiviteter. Området är stort och det är svårt som betraktare att få 
en överblick över barnen. Snart får jag dock kunskap om de olika aktivite-
terna som pågår och var barnen oftast befinner sig.  

Ett stort gäng killar är på fotbollsplanen och spelar fotboll. Anna [peda-
gog] står bredvid och hejar på men hjälper också till att lösa regelkonflik-
ter. Bredvid står Nils och småpratar. Maja, Alma och Klara leker i rutch-
kanan bredvid. De tar tid och kollar vem av dem som fortast åker ner. 
Patricia och Molly går ett stycke ifrån och pratar. Tanja, Amanda och 
Agnes hoppar tvist. Henrik [pedagog] står och pratar med Ricard och 
Patrick om olika mobilmodeller. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Under rasterna sker en mängd aktiviteter. Det är också tydligt att det finns 
flera grupptillhörigheter som barnen ingår i. Dessa grupperingar är relativt 
konstanta under lång tid, med vissa förändringar. I början av år fyra finns en 
markant uppdelning mellan barnen utifrån kön. Pojkar leker framförallt med 
andra pojkarna medan flickorna grupperar sig kring varandra. På våren i år 
fyra, då värmen börjar komma, förändras mönstret delvis då en handfull 
flickor börjar vara med pojkarna och spela fotboll. Denna förändring leder 
också till att fotboll blir en aktivitet som många barn deltar i då de barn som 
inte spelar står och hejar vid sidan om planen.  

När jag kommer tillbaka för mitt uppföljande fältarbete i år fem har de 
strikta indelningarna som funnits mellan barnen utifrån kön förändrats än 
mer. I både Fiolen och Gitarren finns det ett par kompisgrupper som består av 
både pojkar och flickor och bland dessa barn har aktiviteterna förändrats. De 
tidigare lekarna på rasterna har till stor del upphört och eleverna umgås 
istället genom att gå tillsammans och prata. Dessa grupper formeras också 
utifrån att en kille och tjej har frågat chans på varandra och ”är ihop” och att 
vara ihop innebär också att man ska umgås och vara tillsammans på raster. I 
de könsblandade kompisgrupperna deltar till största del de ”populära” och 
tongivande eleverna.  

Grad av gemenskap 
I skolans vardag sker en mängd aktiviteter där eleverna interagerar på olika 
sätt. Vid vissa tillfällen är samvarons spelregler bestämda av de vuxna, vid 
andra tillfällen har eleverna stor möjlighet att bestämma med vem och hur de 
vill skapa gemenskap. Elever kan välja att umgås med varandra för att de 
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tillhör samma formella grupp och därigenom har raster tillsammans. Detta 
behöver dock inte betyda att de ser varandra som kompisar.  

Klara ritar under intervjun en ”surgubbe” och säger att hon gör det för att 
hennes kompisar bråkar ibland. 

 Alma är inte en helbästis. Hon är bara en kompis och Karin är 
min bästis och om Karin och hon bråkar så vill jag gärna stå på 
min bästis sida, men gör jag det så blir Alma ännu surare och 
det vill jag inte. 

Klara beskriver i intervjun en situation som hon upplever som jobbig, en 
konflikt i kompisgruppen. Hon gör också en uppdelning av sina relationer då 
hon för fram att Alma inte är ”en helbästis” utan ”bara en kompis” medan 
Karin är en bästis. I Klaras berättelse finns också en konflikt då hon vill stå 
på sin bästis sida men är samtidigt rädd för att det ska förvärra bråket.  Klaras 
beskrivning kring sina relationer till några av tjejerna exemplifierar de kvali-
tativa skillnader som barnen tillskriver sina sociala relationer. Denna skillnad 
består i hur starkt det sociala bandet är, där den första distinktionen ligger i 
att vara klasskamrat. Alla elever i Fiolen respektive Gitarren är klasskamrater 
med varandra, vilket betyder att man formellt tillhör en bestämd grupp. Då 
elever är kompisar med varandra har relationen nått en ytterligare dimension 
då kompisskapet är något självvalt och kräver en ömsesidighet. Beteckningen 
bästis eller helbästis som Klara säger, är en ytterligare förstärkning i formen 
av att man är speciellt bra kompisar. Att vara bästis är dessutom förbehållet 
några få då man inte kan vara bästis med flera kompisar på samma gång. 

Gruppindela för gemenskap 
Eleverna är mycket medvetna om de olika kompisgrupper som finns bland 
dem själva. I analysen som bygger på elevernas beskrivningar, framkommer 
tre skäl till att en elev tillhör en viss grupp; vad man gillar att göra, hur man 
är och utifrån en kön/etnicitets uppdelning. 

Gruppindela utifrån vad man gillar att göra 
Under en gruppintervju med Ellinor, Molly och Alexandra ritar de en bild till 
mig om hur flickorna i Fiolen och Gitarren är tillsammans i olika 
konstellationer. De delar in flickorna i sju grupper genom att skriva 
flickornas namn tillsammans, ringa in dem och ange en aktivitet som 
flickorna delar. Grupperingarna de ritar upp är: 
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Ellinor, Molly   smink + kläder, pratar raster 
Alicia, Mathilda, Amra  slår, joggar, springer 
Alexandra, Amanda, Patricia kurragömma, sportiga 
Ena, Camilla  spelar spel, rita, äter nötter 
Alma, Karin, Klara, Maja (Samira) leker lekar, häst, gosedjur 
Danira, Agnes, Tanja  skolprat 
Samira + fröken 

 
I flickornas beskrivning av varför vissa individer är tillsammans utgår de 
ifrån att grupperna skapas utifrån en gemensam aktivitet. Det finns en före-
ställning om att kompisar är tillsammans för att de gillar att göra samma sak-
er. Flickornas skiss visar också på ett tydligt utanförskap då de grupperar 
Samira tillsammans med fröken och inte heller skriver någon aktivitet som 
hon gillar. De ändrar sedan delvis denna indelning då Samiras namn skrivs 
tillsammans med några andra flickor, dock inom parentes.  

Petter, Kim, Gabriel och Max gör under sin gruppintervju en illustration 
av hur pojkarna grupperar sig. Även de gör en indelning som utgår från vad 
killarna i grupperna gillar att göra. Aktiviteterna som de nämner är fotboll, 
Gameboy, dator och Starwars. Det sätt som eleverna gör gruppindelningar, 
stämmer väl överens med min egen bild av kamratgrupperna, men även med 
andra elevers berättelser. 
Bland tjejerna i Gitarren, finns en tydligt utkristalliserad grupp av fyra tjejer 
som oftast är tillsammans på rasterna och lektionerna. Gruppen utmärks av 
att tjejerna håller sig för sig själva och uppehåller sig med aktiviteter som 
återkommer under några raster i rad. Klara som är en av flickorna beskriver i 
intervjun vad hon brukar göra på rasten.  

 

Klara: Jag gillar mer att leka ungefär, ja jag har ganska livlig fantasi 
och gillar att leka fantasilekar och det för det gör mina kompi-
sar med. Det gillar Karin och Maja också, och det gillar de 
andra bara lite grann.  

Helene: Vad leker ni för fantasilekar då? 

Klara: Ja, Maja och Karin brukar vilja leka Pokémon men det vill inte 
jag. Men jag kan leka något annat (--) jag kan vara tränare 
[syftar på Pokémontränare] eller nåt, men ibland leker vi allt 
möjligt. 

Helene:  Vad gör de andra tjejerna då? 

Klara: De går för det mesta omkring och pratar eller leker jage och det 
tycker jag inte är så vidare kul. 
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I intervjun beskriver Klara att hon och hennes kompisar gillar att leka fantasi 
och rollekar, vilket de andra tjejerna inte gör på samma sätt. Vidare säger hon 
att det som de andra tjejerna gör, ”går omkring och pratar” eller leker ”jage”, 
inte är något som hon tycker är kul. Bland barnen, hos tjejerna framförallt, 
finns en uppdelning kring om man ”leker” eller om man ”bara är tillsam-
mans”. Klara, Karin, Maja och Alma som oftast leker tillsammans på rasten 
betraktas av de andra flickorna som barnsliga. De håller sig för sig själva och 
pratar sällan med de andra tjejerna. Då de är inblandade i konflikter är det 
inom den egna gruppen. Deras konflikter blir under mina observationer aldrig 
föremål för en gemensam diskussion i klassrummet. 

När jag är tillbaka för uppföljande fältarbete i år fem, är de flesta av 
barnens gruppkonstellationer i stort sett intakta från fyran. I gruppen med de 
ovan beskrivna flickorna har dock en förändring skett. Klara som varit lite av 
en ledarfigur i gruppen har brutit sig ut. Hon har delvis ändrat klädstil och 
söker sig till de mer ”tuffa tjejerna”. Hon vill gärna göra saker tillsammans 
med dem och när Karin eller Maja frågar om de ska leka säger hon: ”Vi 
behöver ju inte vara tillsammans hela tiden”. Klara gör i intervjun en bes-
krivning av hur hon själv är som person utifrån en metafor. Hon beskriver att 
hon kom på hur hon är som person en dag när hon lekte med varmt stearin 
och kände hur det formade sig i handen. 

Den här klumpen [min anmärkning, pekar på en bild hon ritat] det är vad 
andra är. Vissa formar sig efter omgivningen till exempel. Jag är, jag for-
mar mig som omgivningen är och andra är hårda och fortsätter vara på det 
sätt som de är. 

Klara förmedlar i citatet, en bild av sig själv som formbar och som en person 
som lättare anpassar sig medan andra är mer hårda och fasta i sitt sätt att vara. 
Klaras försök att komma in i en ny grupp är inte lätt. Hon anstränger sig, men 
möter svårigheter. Ellinor, som är en av de tjejer som Klara gärna vill vara 
med, kommer in på sin relation till Klara under intervjun. 

Ellinor: Fast nu är Klara lite med oss, det är tråkigt, hon 
är jobbig. 

 Helene: Vad är det du tycker är jobbigt då? 

Ellinor: Ja, men jag har jättemånga att vara med, om jag 
till exempel har lovat Molly så kommer Klara 
ändå till mig.  

Helene: På rasten menar du? 
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Ellinor: Ja på rasten. Men om jag säger ja men Klara 
följ inte efter, men vänta jag ska gå den här 
vägen så kommer hon tillbaka. 

Ellinor beskriver att hon känner att Klara vill vara tillsammans med henne 
men att denna önskan inte är ömsesidig då hon redan har många kompisar. 
Ellinor berättar också om en situation där hon försökte locka iväg Klara, men 
att hon kom tillbaka, vilket uppfattas som efterhängset.  

Trots att Klara i sin strävan att uppfattas som en ny person möter svårig-
heter i att bli insläppt väljer hon att fortsätta sin förändring. Detta gör att hon 
många raster väljer att hellre vara ensam än med flickorna i sin gamla 
kamratgrupp.  
 

Gruppindela utifrån hur man är 
Även om barnen själva då de ska beskriva hur de väljer kompisar ofta anger 
att de är tillsammans med någon utifrån att de gillar att göra samma saker, så 
är aktiviteten starkt förknippad med individens självbild och hur den vill bli 
uppfattad. Barnen talar både om sig själva och etiketterar andra med beteck-
ningar som ”jag är en sporttjej” eller ”han är en sån som gillar krigsspel”. I de 
uppdelningar som eleverna gör utifrån vad elever gillar att göra finns tydliga 
kategoriseringar och indelningar. När Ellinor och Molly bakom sina egna 
namn skriver ”smink och kläder + pratar på rasterna” så är det en markering 
av att de gör mer vuxna aktiviteter. Likaså när de skriver att Danira, Agnes 
och Tanja gillar skolprat är det en markering att de flickorna betraktas som 
olika dem själva då de uppfattas vara för engagerande i skolan.  

En annan grund för grupperingar som eleverna anger är att individer dras 
till varandra för att de är ”lika som personer”. Ellinor beskriver det som ”det 
beror också lite så där vilken klädstil, hur man ser ut och så” och Molly för-
tydligar genom att säga: ”Man kan ju inte vara med vilken människa som 
helst”. När jag ber dem utveckla vad de menar beskriver de att personligheten 
manifesteras genom yttre attribut. 

Ellinor: Det beror ju på håret och så du vet, om man färgar det ofta. Jag 
och Molly vi har olika färger på vårt hår. Jag har inte rött 
egentligen, jag har svart egentligen. 

Molly:  Det här är min riktiga hårfärg [visar sin hårbotten]. 

Ellinor: Ja den bruna. Ja som, ja som Alexandra, Amanda och Patricia 
de har aldrig färgat sitt hår. 
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Tjejerna gör en uppdelning kring vem de är tillsammans med utifrån om den 
personen är intresserade av kläder och hår. Ellinors exempel handlar inte bara 
om hårfärg utan är en markering från hennes sida att hon och Molly hör ihop 
för att de är speciellt intresserade av kläder och hur de ser ut. Detta visar sig 
då de har gått längre än de andra tjejerna som de räknar upp, genom att de har 
färgat håret. Bland tjejerna finns en uppdelning som grundar sig i om man 
fortfarande klär sig i barnkläder, det vill säga kläder som är köpta på barnav-
delningar eller om man övergått till att köpa mer tonårsbetonade kläder. Även 
smink är en sådan indikator på vuxenhet. Under mitt fältarbete inför pedago-
gerna ett förbud att ta med sig smink och sminka sig under skoltid. Det blir 
en regel som upprör några tjejer men som andra inte alls berörs av då de inte 
använder smink.   

Eleverna gör också sin självpresentation i relation till andra som när de 
säger att vi är tillsammans ”för vi är lika” eller ”vi två är såna som pratar 
mycket”. I uttrycken kan det också handla om att man inte är tillsammans för 
att någon är på ett sätt som man inte gillar som ”han är så kaxig” eller ”hon är 
oschysst och håller inte vad hon lovat”.  

 

Gruppindela utifrån etnicitet och kön 
En annan grund som eleverna indirekt anger för hur man väljer kompisar och 
som också visar sig i samvaron mellan barnen är uppdelningar utifrån kön 
respektive etnicitet. Bland eleverna existerar en könsuppdelning som består i 
att eleverna väljer kompisar som är av samma kön som en själv. Även om 
denna uppdelning luckras upp lite under fältarbetets gång så är den tämligen 
bestående. Eleverna ser det som självklart att flickor är kompisar med flickor 
och att pojkar är kompisar med pojkar. I mitt material finns inget barn som är 
en tydlig gränsöverskridare. Bland elever finns en uppfattning att pojkar och 
flickor är olika, vilket visar sig i att de gillar att göra skilda saker. Barnen 
talar i termer av ”killgrejer” och ”tjejgrejer”. Pedagogernas agerande i rela-
tion till kön kan både utmana och cementera elevernas föreställningar. Ett 
exempel på cementering är när Fiolens barn blir indelade i killgrupp eller 
tjejgrupp. I grupperna ska eleverna göra aktiviteter ett par timmar i veckan. I 
vissa fall blir aktiviteterna uttalat könsstereotypa som när killarna får hjälpa 
till att tvätta lärarens bil medan tjejerna får gå i affärer och titta på kläder. Vid 
andra tillfällen utmanar pedagogerna barnens könsstereotypa föreställningar. 
Ett exempel skedde under en brännbollsmatch.  

Det är brännbollsmatch på fotbollsplan. Gitarrens elever är indelade i två 
lag. Det är en upprymd men stressad stämning på planen. Laget som är 
inne har nästan inga spelare kvar som kan slå bollen eftersom de flesta av 
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deras spelare har blivit brända. Mårten går fram för att slå bollen. Hans 
lagkamrater hejar på honom. Mårten missar första försöket och även 
andra.  Fabian skriker: ”Ta tjejracketen”. Petra blåser direkt av matchen 
och säger med eftertryck att det inte finns tjej- eller killracketar. (Från fält-
anteckningarna, år 4.). 

 
Förutom att det bland barnen finns en stark gruppindelning utifrån kön finns 
även en stark heteronormativitet. Speciellt bland pojkarna är det viktigt att 
agera på ett ”grabbigt sätt”. Då en pojke avviker från normen och ”gråter för 
lätt” eller ”tjallar” är ett vanligt skällsord att bli kallad för bög. Att bli be-
skylld för att vara ”bögig” ses som ett starkt skällsord. Flickorna blir inte på 
samma sätt beskyllda för att vara lesbiska. Vid enstaka tillfälle kan dock även 
flickors vänskapsband ifrågasättas av de andra barnen om deras vänskaps-
band uppfattas som för intimt. Flickorna måste å andra sidan hålla sig till en 
norm som ligger i att varken vara för lössläppt eller ointresserade i sin rela-
tion till pojkar. Bland en del av flickorna är det inte ovanligt att beskylla nå-
gon för att vara en ”hora” eller ”en sån som är tillsammans med många kil-
lar”.  

Barnen gör också kategoriseringar i sitt kompisskap utifrån etnisk 
tillhörighet. Detta märks inte alltid i vardagen men kan synliggöras då saker 
ställs på sin spets, som vid en konfliktsituation.  Jag frågar Molly och Ellinor 
om det har någon betydelse vilka man leker med i relation till vilket land man 
kommer ifrån. De svarar nej först. Molly säger senare att det finns ”bara en 
sak” som har betydelse och där Ellinor fyller i genom att säga: ”Om man är 
zigenare, nej jag får inte vara med zigenare”. Ellinor och Mollys beskrivning 
tydliggör det utanförskap som de romska barnen i klasserna ibland utsätts för 
i sin skolvardag. Trots att en stor andel av eleverna i båda klasserna har 
föräldrar med ursprung i andra länder än Sverige så finns en gräns där romer 
betraktas som mer avvikande.  

När David, Dino och Benham vars föräldrar är födda i utomnordiska län-
der, under intervjun ska beskriva något som är bra med Torpskolan säger 
Benham ”Att det finns blattar”. De menar vidare att ”blattar” respektive 
”svennar” är två huvudgrupperingar som de tar hänsyn till i sitt val av kom-
pis. De säger själva att de inte är bästa kompis med en ”helsvenne” men att 
man kan vara det. I konfliktsituationer har etnisk bakgrund betydelse för då 
håller man ihop. Dino förtydligar med ett exempel: 

Här är kanske Isak [min anmärkning svensk], han bråkar med Dino [annan 
etnisk bakgrund] och så kommer Gabriel [annan etnisk bakgrund] och 
hjälper till.  
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Dinos exempel visar att i vissa situationer har etnicitetstillhörighet en 
överordnad betydelse, genom att man håller ihop. På samma gång som Dino 
för fram detta som en viktig egenskap beskriver en annan grupp pojkar, 
flertalet med svensk etnicitet, att företeelsen att de andra håller ihop är något 
som skiljer ut. De beskriver det i termer av att ”de ska alltid hålla ihop” och 
att om man blir osams med en så får man inte lösa konflikten ifred utan då 
kommer flera andra och lägger sig i.   

Kompisagera 
Att vara kompis med någon innebär en särskild relation, vilket också 
upprätthålls och manifesteras på olika sätt, genom att eleverna kompisagerar 
med varandra. Eleverna beskriver i intervjuerna hur en individ ska agera för 
att vara en bra kompis och lyfter fram strategier som de använder sig av i sitt 
kompisskap. Kompisagera består av processerna bekräfta och stödja.    

Bekräfta 

En del av kompisagerandet är att elever på olika sätt talar om att de är viktiga 
för varandra och genom detta bekräftar vänskapen. Ett exempel på detta är 
när Maja och Karin diskuterar sin kommande praoperiod. 

Det är förmiddagsrast inne hos Gitarrerna. Eleverna får själva bestämma 
om de ska vara inne på rasten eller gå ut. Maja och Karin som är bästa 
vänner bestämmer att de ska stanna inne. De sätter sig bredvid varandra 
och börjar rita i sina ritböcker. När de ritar småpratar de, visar och jämför 
sina teckningar. De frågar varandra om råd vilken färg som de ska 
använda. De pratar med varandra i en låg, viskande ton. 

Maja: Jag vill göra PRAO med nån. 

Karin: Jag med, om vi gör PRAO tillsammans kan vi vara på min 
mammas jobb. 

Maja:  Vad arbetar hon med? 

Karin: Hon arbetar med att ta hand om människor, det är faktiskt 
ganska kul att se hur de gör. Det finns en, han heter Kurt, han 
säger hej, hej, hej hela tiden. 

Maja och Karin skrattar. Ricard kommer in i klassrummet och frågar ”Är 
ni tillsammans?” Maja och Karin tittar på varandra och säger: ”Nej! Vi är 
bara vänner”.  

I fältanteckningen ovan, bekräftar Maja och Karin för varandra att de är 
kompisar. Bekräftandet sker på olika sätt, som när de utbyter råd kring hur 
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teckningarna ska utformas. Det sker också genom den förtroliga samtalstonen 
och när de söker bekräftelse hos varandra i att göra PRAO ihop. I exemplet 
återger Karin också en positiv berättelse kring sin mammas arbetsplats, 
kryddad med en rolig historia, vilket troligen ökar chanserna att den ses som 
en attraktiv plats att vara på. När sedan Ricard kommer in i klassrummet och 
frågar Maja och Karin om de är tillsammans markerar flickorna tydligt att de 
inte tycker om varandra utifrån en parrelation, utan att de är ”bara vänner”. I 
den dagliga samvaron mellan barnen finns många situationer där eleverna 
bekräftar sitt kompisskap mellan varandra. Exempel på detta är vilka 
kompisars telefonnummer som läggs in på mobilen eller vilka elever som får 
förtroendet att skriva i en beskrivning av sig själv i ”Min bästa kompisbok”. 
Detta handlar också om vem som får smaka av det medtagna ”förbjudna 
godiset” eller vilka som får komma på födelsedagsfesten.  

En annan del i att bekräfta ett kompisskap ligger i att visa att man är en 
trofast kompis. Eleverna använder sig av tre huvudsakliga strategier, där den 
första är att man kompissitter, vilket handlar om att när man är kompis 
bekräftar man sitt kompisskap genom att sitta bredvid varandra. Detta är 
speciellt viktigt i situationer i skolan då eleverna kan välja sina platser själva. 
Den andra strategin handlar om att vänta på varandra, och är uttalad då 
eleverna ska gå ut rast. Riktiga kompisar slår följe till grönområdet. Att vänta 
på varandra är också viktigt under lektionspassen. Vid tillfällen då elever 
arbetar enskilt i klassrummet men två kompisar sitter tillsammans, är det 
vanligt att eleverna väntar in varandra innan de går vidare och börjar arbeta 
med nästa uppgift. En tredje strategi är att leka ofta, som innebär att riktiga 
kompisar väljer att leka med varandra. I de fall då barnen är tillsammans i 
större grupper konstruerar de ibland regler för hur deras lekande ska ske för 
att det ska bli rättvist, exempelvis att man ska leka med olika kompisar efter 
skolan så alla har en chans att leka med alla. Under en period gör en grupp 
flickor upp scheman för sitt lekande så att de ska kunna hålla reda på 
ordningen. 
                  

Stödja 
En annan del i att kompisagera mellan barnen är att stödja. I det empiriska 
materialet finns många exempel på hur elever ger varandra stöd i olika 
situationer. I fältanteckningen nedan visas exempel på hur Patricia stödjer sin 
kompis Mathilda då hon är ledsen. 

Det är lunchrast. Eleverna ska gå ut på rast men Mathilda och Patricia 
dröjer sig kvar och pratar i korridoren. Jag stannar kvar tillsammans med 
dem. Anna, en av lärarna, kommer förbi i korridoren och säger att de ska 
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gå ut. Tjejerna säger att de har saker att prata om. Patricia säger till 
Mathilda att de kan prata med mig. Mathilda ser tveksam ut men nickar. 
De frågar mig sedan om jag inte kan följa med dem in i Mysan för att de 
vill berätta någonting för mig. Vi går in och sätter oss i soffan. Mathilda 
gömmer sitt ansikte i en kudde. Hon berättar för mig med hjälp av Patricia 
att hon är ihop med Kalle men att hon nu är kär i Ricard. Hon både visar 
genom sina uttryck och talar om för mig att hon är orolig och ledsen för att 
hon inte kan göra slut med Kalle. Hon säger att om hon gör det så kommer 
de andra barnen, och speciellt tjejerna, prata om henne och säga att hon är 
otrogen. Mathilda gråter och Patricia säger då till henne att de måste prata 
med sin lärare. ( Från fältanteckningarna, år 4.) 

Utdraget från fältanteckningen ovan är ett exempel på stödja. Patricia visar 
genom sitt agerande att hon är en kompis. I detta utdrag ger Patricia stöd i en 
situation som var svår för hennes kompis. Genom att uppmana Mathilda till 
att berätta om situationen, vara stödjande i samtalet och trösta henne gör hon 
vad som väntas av en kompis. Patricia försöker också hjälpa Mathilda att 
komma med lösningar på situationen: först att de ska prata med mig och 
sedan att de måste prata med sin lärare. Mathilda ger uttryck för en rädsla för 
att definieras av de andra flickorna som otrogen, det vill säga, en sån som är 
med många killar, vilket ses som en dålig egenskap. Patricias handlande att 
hon lyssnar och tröstar innebär också en markering att hon är kompis med 
Mathilda oavsett vad de andra flickorna tycker.  
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Situationer då elever stödjer varandra blir framförallt tydliga då någon är 
ledsen eller osams. Klara ritar i sin Helene-bok hur en konfliktsituation känns 
(se fig. 6 ).  

 
 
 

 
 
Figur 6. Klaras bild kring kompisskap 
 

I teckningen beskriver Klara en konfliktsituation som hon ställts inför, då 
Alma, en av hennes kompisar bli osams med Ellinor. I teckningen har Klara 
ritat de tre inblandade personerna i form av Smile-gubbar. Högst upp i 
vänstra hörnet är Ellinor avbildad som mycket arg. Bredvid henne är Alma 
som gråter stora tårar och är ledsen. Längst ner har Klara ritat sig själv med 
ett frågande uttryck i ansiktet och med flera frågetecken ovanför huvudet. 
Klaras bild förmedlar en känsla av osäkerhet och beskriver dilemmat att stå 
mitt emellan två personer i en konfliktsituation. Även om det i kompisag-
erandet finns en önskan att vilja stödja, så är det inte alltid lätt att veta hur 
man ska agera i olika situationer.    
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Svika 
I vardagen mellan barnen finns exempel på konflikter, osämja och att barn 
exkluderas. Flickorna skriver om detta i Helene-böckerna, de beskriver 
situationer då de har känt sig svikna eller inte har vetat hur de ska handla i en 
konfliktsituation. Amanda skriver på följande sätt i sin Helene-bok till mig:  

Idag har det varit si så där, på morgonen har det varit bra fram till rasten. 
Sen vändes allt ihop en kompis som jag trodde inte bröt löften gjorde det 
idag. Jag vill inte berätta varför.                 ( Från Helene-bok ) 

I Amandas text framgår en besvikelse kring att någon som hon betraktat som 
en kompis svek henne och inte höll ett ingånget löfte. Denna händelse 
påverkade henne då hennes dag vändes från att ha varit ”si så där” till att bli 
dålig. Ett annat exempel på hur kamratrelationer påverkar är när Jonna 
skriver i sin Helene-bok om en situation där hon känner sig besviken på en 
kompis och illustrerar sin text med en bild över hur det kändes (se fig. 7). 

 

 
 
 

Figur 7. Jonnas bild kring ilska 
 

Jonnas bild är full av röda och svarta linjer ritade på ett kaosartat sätt och 
ordet ilska är skrivet med stora bokstäver, vilket ger associationer till en 
känsla av frustration.  

 

 115



 
 
 
 
 
 
 
 
 

När det gäller konflikter mellan eleverna finns en tydlig könsskillnad i hur 
eleverna agerar i konflikten men också hur de löser dem. Flickornas kon-
flikter är mer tydliga och explicit framförda i klassrummet.  I teckningen 
nedan har en flicka ritat en konflikt som ledde till ett slagsmål mellan två 
flickor (se fig. 8). 

 
 
Figur 8. Teckning som visar bråk mellan flickor  
 

Teckningen föreställer ett bråk mellan två flickor. De slåss och sparkas och 
runtomkring dem står andra barn och tittar och hejar på. En elev på teck-
ningen försöker också avstyra bråket genom att ropa ”sluta”. Den avbildade 
situationen var en händelse som eleverna pratade om lång tid efter att den 
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hade hänt. Flickorna söker även återkommande hjälp av pedagogerna att lösa 
konflikterna, vilket Ellinor och Molly beskriver i intervjun.  

 

 

Ellinor: Vi måste ha fröknarna med.   

Molly: Bara ibland. 

Ellinor:  Om det blir slagsmål eller nåt. 

Molly: Då måste vi ha fröknarna med annars kommer det några vuxna 
och ringer typ hem till mig om jag har bråkat. 

Molly och Ellinor beskriver hur de i en konfliktsituation måste ha vuxna med 
som kan hjälpa dem att lösa konflikten. Det är speciellt viktigt om det blir 
slagsmål. Den vuxne blir en garant för att konflikten löses på ett bra sätt vil-
ket i sin tur garanterar att andra vuxna, som föräldrar, inte involveras i kon-
flikten. Ett vanligt tillvägagångssätt att lösa konflikter är att en pedagog 
samlar en grupp flickor och pratar. Det kan ske i olika konstellationer, att den 
vuxne först pratar enskild med varje barn eller i små grupper. Pojkarnas kon-
fliktlösande sker i högre grad i relation till aktiviteten, exempelvis att fot-
bollslagen blivit ojämnt uppdelade. Då görs en jämnare indelning direkt, i 
vilket de vuxna kan vara behjälpliga. Pojkarna efterfrågar inte en konflikt-
lösning som innebär att sitta ner och prata om konflikten. 

 
 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har i detta kapitel lyfts fram elevers eget relationsska-
pande. Utifrån elevers perspektiv är erfarenheter av att vara delaktig genom 
att få vara med, betydelsefulla och centrala. I kapitlet beskrivs hur elever gör 
olika kategoriseringar utifrån vem man är tillsammans med, där indelnings-
grunderna utgår från hur man är, vad man gillar att göra samt kategoriser-
ingar utifrån kön och etnicitet. Dessa kategoriseringar fungerar som ett sätt 
att gruppera sig mot varandra. 
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Vidare beskrivs strategier eleverna använder sig av då de kompisagerar, 
där bekräfta och stödja är utmärkande. Dessa strategier utgör oskrivna regler 
för hur man ska agera för att vara en bra kompis och är centrala för att 
upprätthålla kompisskapet. 

 Relationerna mellan barnen innebär också erfarenheter av konflikter. 
Studen visar att det finns en könsskillnad då flickornas konflikter, oftare än 
pojkarnas, lyfts fram och diskuteras i klassrummet. Flickorna beskriver också 
på olika sätt sina konflikter i det empiriska materialet vilket inte pojkarna 
gör.  
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7.  Inflytandeförhandla 

I de två föregående resultatkapitlen lyfte jag fram de processer som utgör 
social delaktighet, vilket handlar om elevers möjlighet till delaktighet i en 
gemenskap där upplevelser i relation till gemenskapsbyggande och 
isärskiljande är centrala. I föreliggande kapitel övergår jag till att lyfta fram 
politisk delaktighet, vilket är den form av delaktighet som ofta definieras som 
elevinflytande. Delaktighet genom att göra sin röst hörd handlar i många 
avseenden i den aktuella skolans praktik om att träna demokrati. Bland 
pedagogerna finns det en artikulerad målsättning att eleverna ska tillägna sig 
vissa kompetenser som behövs i ett demokratiskt samhälle. Genom olika 
förhållningssätt och arbetsformer i klassrummet ska eleverna tränas i och 
förberedas för att bli framtida demokratiska medborgare. 

En vital del av skolans demokratiuppdrag är att elever ges möjlighet till 
delaktighet och att göra sin röst hörd. Inom demokratiforskning görs 
vanligtvis en uppdelning mellan formell och informell demokrati. Informell 
demokrati handlar om beslutsfattandet i vardagen och formell demokrati 
fokuserar på organiserat beslutsfattande som klassråd eller elevråd. Dessa 
båda former är inte alltid så lätta att skilja åt i vardagligt samspel. I mitt 
material är det tydligt att dessa båda former verkar parallellt. Det som är 
föremål för diskussion på den formella arenan diskuteras även i vardagen på 
lektioner och på raster och vice versa. I analysen lyfter jag först fram de 
kompetenser som eleverna tränas till för att kunna bli demokratiska 
medborgare. Jag övergår sedan till att beskriva processerna, det vill säga, hur 
delaktighet görs.  
 

Att utveckla demokratiska kompetenser 
Flertalet av pedagogerna som medverkar i min studie ger uttryck för att det är 
ett viktigt uppdrag att arbeta med demokrati i skolan, både i formen av elev-
inflytande och att träna demokratiska kompetenser för framtiden. Pedago-
gerna beskriver det demokratiska arbetet som något som inte är lätt att 
genomföra och som behöver utvecklas. En del av det utvecklande arbetet 
pedagogerna strävar mot, är att ge eleverna verktyg för att kunna agera i en 
demokrati, vilka jag kallar för demokratiska kompetenser. I min analys har 
jag funnit ett antal kompetenser som den demokratiskt kompetenta eleven 
anses behöva tillägna sig. Förutom att vara bra på samspel och kunna samar-
beta behövs andra kompetenser som att barnet ska vara aktivt kunskapssök-
ande, vetgirigt och ansvarstagande. Barnet ska också vara medvetet om sina 
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rättigheter och kunna ifrågasätta exempelvis varför saker görs på vissa sätt 
eller fundera kring sitt eget lärande. Dessa kompetenser blir utifrån hur arb-
etet organiseras i Musikantens arbetsenhet, en förutsättning för att eleverna 
ska kunna vara delaktiga i beslutsfattande.  

Aktiv och kunskapssökande  
Redan inledningsvis i mitt fältarbete på Torpskolan var jag förundrad över en 
del av de situationer som jag fick ta del av i klassrummen. En av de saker 
som jag funderade mycket på var det samtalsklimat som rådde och barnens 
aktivitet på lektionerna. Under många av lektionspassen är det ständiga 
dialoger mellan barn, pedagoger och barn sinsemellan. Speciellt utmärkande 
är den interaktionen mellan pedagogerna Petra, Lena och eleverna. Detta kan 
delvis bero på att dessa två vuxna är de pedagoger som arbetar mest 
stadigvarande i klasserna och som redan innan år fyra har etablerade 
relationer med flertalet av eleverna. 

Arbetssätten i klassrummen präglas av att eleverna är aktiva och intres-
serade av undervisningen. Vid många tillfällen drivs arbetet framåt av bar-
nens funderingar och samtal. Andra gånger är det elevernas intressen som 
utgör utgångspunkten för hela lektionstillfället. Ett exempel på detta är när 
Musikanten arbetar med ett projektarbete om vikingatiden och hela Gitarrens 
ena klassrumsvägg är täckt av frågor som är formulerade kring vad barnen 
vill lära sig, som exempelvis, ”vad åt vikingarna för mat”,” hur långt var ett 
vikingaskepp” eller ”hur gick de på toaletten på vikingatiden”. Flera lek-
tionstillfällen hade använts för att samla barnens tankar som senare formule-
rades till konkreta arbetsuppgifter, som att läsa skönlitterära böcker om barns 
äventyr på vikingatiden och samla fakta om vikingabåtar.  

Även läxor är ofta konstruerade på ett sätt som kräver att eleverna är akt-
iva, intresserade och frågvisa. I klassrummet bearbetas sedan läxan, vilket 
exemplifieras nedan med en situation från Gitarrens klassrum. 

Gitarrenbarnen har haft läxa i engelska som bestått av att de skulle skriva 
ner någon fundering som de fått efter att ha läst en kort engelsk text i sin 
textbok. Barnen har fått en speciell bok, ”notebok,” i vilken de ska skriva 
ner sina tankar. Petra [pedagog] börjar lektionen med att gå igenom de 
frågor som barnen skrivit i sin notebok. Hon har skrivit av barnens frågor 
på en OH-film som hon visar. Petra inleder med att förklara vad ordet 
reflektion betyder och säger att hon är glad för att barnen har reflekterat. 
Hon berömmer det barnen har skrivit och säger: ”Ni har skrivit strålande 
saker och jag är så stolt”. Exempel på frågor barnen formulerat är: ”Varför 
är det så många punkter?” eller ”Varför stavas det scotich?”. Tanja frågar: 
”Varför har du skrivit alla frågor på OH?” Petra säger att hon gjort det 
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eftersom hon inte vill att eleverna ska känna igen handstilen från enskilda 
barn då det kan vara så att man vill vara anonym med sin fundering. Petra 
går igenom alla barnens frågor och söker svar från andra elever i klassen 
eller försöker att svara på frågorna själv. En del elever är ivriga och vill 
gärna berätta om sin egen fråga medan andra elever säger att det var svårt 
att hitta på frågor då man inte vet vad man ska fråga om. (Från 
fältanteckningarna, år 4.) 

Lektionstillfället beskrivet ovan, är ett av de första tillfällen då Gitarren-
barnen arbetar på detta sätt med läxan. Det kom att bli ett återkommande 
arbetssätt under året. Genom Petras val av arbetsmetod och sätt att uttrycka 
sig på lektionen syns en strävan efter att eleverna ska lära sig att söka egen 
kunskap och fundera kring det som de lär sig. Denna typ av läxa skiljer sig 
mycket ifrån traditionella läxor som exempelvis glosinlärning i engelska. I 
sitt agerande påtalar Petra att alla funderingar är lika bra. Detta förstärks 
ytterligare vid genomgången då Petra skrivit av frågorna för att eleverna ska 
ha möjlighet att vara anonyma och inte behöva förklara varför de har skrivit 
en viss fråga.  

Ett annat exempel från Fiolens klassrum visar dock på att eleverna kan 
uppleva svårigheter i att vara aktiva och kunskapssökande. 

Inne hos Fiolerna har eleverna syslöjd. De håller på med olika uppgifter. 
Några av eleverna syr mössor i fleecetyg och andra broderar. När eleverna 
är klara med en uppgift ska de utvärdera den innan de får gå vidare till 
nästa uppgift. Alicia och Anton sitter med ett papper framför sig och ska 
skriva ner sina reflektioner. Anton säger att han inte vet vad han ska skriva 
och suckar tungt. Alicia skriver en mening och frågar Anna [pedagog] om 
det räcker. Anna säger att hon tycker att hon ska fundera lite mer. Anton 
säger att han inte vet vad han ska skriva och knölar ihop sitt papper och 
kastar det på golvet. (Från fältanteckningarna, år 5.) 

Under slöjdlektionen märks en tydlig frustration hos eleverna när de ska ut-
värdera genomförda uppgifter. I uppgiftens karaktär finns en bakomliggande 
tanke att eleverna ska få syn på sin kunskapsprocess och sitt eget lärande 
samt att pedagogerna ska få del av elevernas tankar. Eleverna uppfattar dock 
uppgiften som oklar då de inte vet vad de ska skriva. Uppgiften upplevs 
dessutom som tvång av många elever då den konkurrerar med viljan att få 
göra roliga uppgifter på slöjden. I de båda beskrivna exemplen är elevernas 
aktivitet och intressen något som uppmuntras och tas tillvara i lektions-
innehåll. Exemplen visar också att uppgifterna inte är så lätta. Förutom detta 
finns ytterligare en dimension; att ge barnen kunskap kring hur man tar reda 
på olika saker.   
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Lektionen har precis börjat. Tanja räcker upp handen och frågar hur länge 
man får vara ledig från skolan. Petra [pedagog] berättar att hon får ge led-
igt en vecka och att det både är en rättighet och en skyldighet att gå i sko-
lan. Tanja fortsätter att ställa frågor, vilket gör att Petra säger att hon ska 
ringa till Gudrun [rektorn] och fråga om reglerna så att hon bättre kan 
svara på Tanjas frågor. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

I klassrummet uppkommer frågor som pedagogerna inte kan svara på. Petra 
visar här på att hon tar Tanjas fråga på allvar genom att hon säger att hon ska 
ringa till rektorn och fråga. Vid andra tillfällen uppmuntras eleverna att ringa 
till brandkåren och fråga hur brandlarmet fungerar vid strömavbrott eller 
skriva brev till kommunen för att få veta vem som bestämmer vilken skolmat 
som skall serveras. Ett ytterligare tydligt exempel på detta är att inne hos 
Fiolerna hänger ett fint inramat brev som några elever fått av statsministern 
efter att de hade skrivit till honom och undrat vad han gjorde på sommar-
lovet.   

Situationer ifrån klassrummen visar på att från elevernas perspektiv är 
det inte alltid så lätt att vara en kunskapssökande och aktiv elev. Vid upprep-
ade tillfällen ger enskilda barn uttryck för att de inte vet vad de ska göra och 
önskar mer konkreta inramningar för sitt arbete. Det blir också tydligt att 
olika elever har olika lätt att anamma rollen som aktiv och kunskapssökande.   

Ansvarsta  
Vid inledningen av mitt fältarbete har eleverna precis börjat år fyra. De har 
fått nya lärare och flyttat till andra lokaler. Övergången att börja fyran fram-
står som en stor förändring i barnens skolgång, och pedagogerna talar ofta i 
termer som att, ”nu i fyran så krävs det mer av er” eller ”i fyran så ska man 
själv komma ihåg att lägga ner sina böcker i väskan”. Även eleverna kan 
referera till sig själva i termer av ansvarstagande. Vanligt är då att de gör det 
med hänvisning till sin ålder och kan säga att de är ”stora” eller att de är ”näst 
störst på skolan”. Barnen förmedlar en bild av att de får ta ett ökat ansvar 
utifrån sin ålder men också att de är mer ansvarsfulla på grund av sin ålder. 
Detta är något som ger eleverna en viktig position och status i förhållande till 
andra yngre elever 

  Att börja fyran innebär också att en del aktiviteter från tidigare år för-
svunnit för att de förknippas med små barn. Ett exempel på en sådan är att 
man som elev inte längre får present av skolan när man fyller år. I Fiolen och 
Gitarren tränas eleverna medvetet i ansvarstagande utifrån olika avseenden. 
Dessutom vädjar ofta pedagogerna i olika diskussioner, exempelvis vid kon-
fliktlösning, till barnens egen förmåga att vilja ta ansvar. Det ses också, som 
något som ska utvecklas och som eleverna ska tränas i.  
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Det är engelsklektion hos Fiolerna. Petra går igenom läxan och säger att de 
får till uppgift att ta med sig saker hemifrån som de kan ställa frågor till. 
Exempelvis, is it a boy? Dino räcker upp handen och frågar om han kan ta 
med sig sin kanin till lektionen. Petra säger att det är ju svårt eftersom det 
finns elever som har pälsallergi. Benham frågar då om de får ta med sig 
vandrande pinnar. Flera elever stämmer in i diskussionen och drar frågan 
till sin spets var gränsen går för vad man får ta med sig. Petra säger att de 
ska diskutera med sina föräldrar om vad de kan ta med sig. Men om de ska 
ta med sig en kanin och ha i skåpet en hel dag är det synd om kaninen. 
Petra avslutar med att säga: ”Tänk över ditt beslut innan ni tar in en 
levande varelse i skåpet.” (Från fältanteckningarna, år 4.) 

I den beskrivna lektionen, avsätter Petra lång tid på att svara och diskutera 
vad eleverna får ta med sig på lektionen. Istället för att säga, ”nej ni får inte ta 
med kaniner till skolan” så strävar hon efter att eleverna ska fundera över 
konsekvenserna av sina ageranden. I det här fallet gäller det vad som händer 
om man tar med sig kaniner till skolan. Likt den ovan beskrivna klassrums-
situationen, kännetecknas ofta samtal mellan en del av pedagogerna och elev-
erna av att eleverna uppmuntras till att tänka, fundera och komma med lös-
ningar på olika frågor. Barnets egen förmåga uppvärderas. Samtidigt är det 
uppenbart i många situationer, som den ovan, att spelrummet för elevernas 
egna lösningar är tämligen begränsat. Då Petra avslutar diskussionen med att 
säga att eleverna ska tänka sig för innan de tar med sig levande varelser i 
skåpet sätter hon dels sträck i debatten, dels förmedlar hon en förväntan att 
eleverna ska vara kompetenta att fatta kloka beslut. 

Rutiner och ritualer för att ansvarsta 

I den vardagliga samvaron finns en mängd rutiner och ritualer med syfte att 
träna ansvarstagande bland eleverna. Rutiner ses här som något som sker 
regelbundet, exempelvis att elever varje dag läser upp vilken skolmat som 
serveras. Kopplat till denna rutin finns också en ritual, det vill säga på det sätt 
som rutinen upprätthålls. I exemplet med skolmaten består ritualen av att en 
elev går fram till tavlan, läser upp dagens mat ifrån månadens matsedel för att 
slutligen skriva upp maträtten på Whiteboardtavlan. 

En del av rutinerna är kopplade till vissa funktioner. Klassrumsvärdar 
finns både inne hos Fiolerna och Gitarrerna och består av två elever som ut-
ses för en vecka i taget genom att man drar lott. Dessa elever ska under 
veckan hjälpa till att dela ut papper, se till att pennor är vässade och vattna 
blommor. En klassrumsvärd får ibland vara inne på rasten för att sköta sitt 
uppdrag. Speciellt flickorna stannar gärna inne då de är värdar. Matvärdar är 
två elever varje vecka. De har till uppdrag att hjälpa till och hämta mat som 
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kommer i en kantin och servera den till de andra eleverna. När alla elever har 
ätit färdigt torkar de bord, sopar och ställer undan maten. Veckans stjärna är 
två elever varje vecka och fungerar på olika sätt under fältarbetet. Deras 
huvuduppgift är att göra något kul för de andra eleverna under sista lektionen 
på fredagen.   

Dessa beskrivna ansvarsområden är rullande. Pedagogerna har initierat 
funktionen utifrån att det finns arbetsuppgifter som behöver göras eller för att 
ge elever möjlighet att träna på att planera och genomföra en lektion.  Förut-
om detta har pedagogerna sociala motiv kring en del av ansvarsområdena. 
När det gäller matvärdar försöker de para ihop två elever utifrån, som pedag-
ogen Henrik säger att de ”inte brukar vara tillsammans annars”. När eleverna 
får göra gemensamma sysslor tvingas de att samarbeta. Speciellt att vara 
matvärd tar tid och kräver ibland mycket vuxenstöd.  

Idag är Mårten och Dino matvärdar. Efter att alla elever ätit måste 
matvärdarna stanna kvar inne och städa upp. Dino och Mårten bråkar om 
vem som ska göra vad. Henrik [pedagog] försöker medla och få dem att 
dela upp arbetet genom att de får svara på vilka sysslor de själva vill göra. 
Dino tycker att han får göra allting och att Mårten smiter undan. Till sist 
sätter han sig på en stol och säger att han inte tänker göra mer för nu är det 
Mårtens tur att sopa. Mårten tar motvilligt sopkvasten och sopar. Henrik 
som hela tiden finns i bakgrunden säger till dem att det är bra att lära sig 
att samarbeta med en person som man inte känner så bra. Henrik fortsätter 
med att säga att de ska bli klara samtidigt och att ingen ska gå innan den 
andra är klar. Efter en stund hjälper Henrik dem med att plocka undan så 
att de ska hinna ha lite rast. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Dino och Mårten har inte gjort ett frivilligt val att vara matvärdar tillsammans 
utan det är något som är ålagt dem. Arbetet har en fostrande karaktär vilket 
framgår i exemplet ovan, då Henrik får hjälpa dem att komma överens om en 
arbetsdelning. Det är inte ovanligt att som i exemplet, att en av eleverna gör 
de flesta av uppgifterna medan den andre smiter från ansvaret.  

Hålla ordning på sig själv 

Förutom konkreta arbetsuppgifter så förväntas varje elev hålla ordning på vad 
som ska hända under dagen. Whiteboardtavlan som finns i båda klassrummen 
fungerar som en informationspunkt. På den står dagens eller veckans schema 
skrivet, vilka pedagoger som har vilka lektioner och vilka vuxna som är ute 
på rasten. Varje morgon går pedagoger i respektive klass igenom vad som 
ska hända under dagen och ibland tar denna procedur lång tid.  
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Eleverna uppmanas också att hushålla med tiden och vara delaktiga i 
tidsplaneringen. Petra säger som en ofta återkommande uppmaning: ”Titta på 
klockan det är er tid som går”. Ansvarstagande handlar också om att kunna 
reglera sig själv och uppmärksamma ett beteende som när Petra säger: ”Nu 
börjar en del av er bli färdiga och det hör ni eftersom er ljudnivå höjs. Då får 
ni vakta er mun eftersom en del fortfarande jobbar”. I detta fall uppmanar 
Petra dem till kontinuerligt ansvarstagande i deras handlade som något som 
de ska tänka på. Ett annat exempel från Fiolens klassrum handlar om att elev-
erna ska vara med och ta ansvar kring vad man ska göra om tiden inte räcker 
till. 

Jag kommer in i Fiolernas klassrum då lektionen redan har börjat. Det är 
många saker på gång i klassrummet då eleverna jobbar med skilda 
uppgifter. En del har svårt att komma igång och börja jobba och söker sig 
istället till kompisar för att prata. Flera elever går runt i klassrummet. 
Eleverna har som uppgift att skriva veckobrev hem till sina föräldrar, 
vilket går till som så att de skriver av en OH-film som Henrik [pedagog] 
har skrivit. En del elever blir klara fort och börjar med andra uppgifter. För 
andra går det långsamt då andra aktiviteter lockar mer än att skriva. Henrik 
står mitt i klassrummet med en uppgiven min och utbrister: ”Vad ska man 
göra om man inte blir klar i tid?” Ingen svarar Henrik och han upprepar 
frågan ytterligare en gång. (Från fältanteckningarna, år 4.)  

I exemplet ovan utvecklas inte lektionen på det sätt som Henrik planerat. 
Flera elever blir inte klara med det som var tänkt. I flera fall på grund av att 
de har pratat istället för att göra uppgiften. Henrik försöker då vädja till 
eleverna att ta ansvar för att lösa situationen som uppkommit då han ber 
eleverna att de ska komma med förslag på lösningar. Ingen av eleverna 
uppmärksammar dock Henriks vädjan när de inte svarar på hans fråga. 

I båda dessa exempel används vädjan om ansvartagande som ett sätt att 
få eleverna att dämpa sig eller lugna sig i relation till ett oönskat beteende. I 
inget fall är metoden framgångsrik. 

Ansvarta genom självkännedom 

Att ta ansvar innebär också att som elev utveckla en förståelse kring hur man 
själv fungerar i skilda situationer, hur man lär sig och vad man behöver. Ett 
av de övergripande värdena bland pedagogerna är att Torpskolan ska vara en 
plats för alla. Ett sätt att uppnå detta är att skapa en medvetenhet om varje 
enskilt barns behov. Det finns en tilltro till att det enskilda barnet ”vet sitt 
eget bästa”. Detta visar sig när pedagoger i enskilda samtal med eleverna 
diskuterar hur eleverna tycker att de lär sig eller när de tillfrågas vad de 
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behöver. Speciellt tydligt blir detta i relation till elever som kan behöva 
särskilda arbetsuppgifter eller bemötande i klassrummet.  

Det är nya placeringar i klassrummet. Ricard och Patrick sitter för sig 
själva vid varsitt halvrunt bord. Mellan sig har de ett gulddraperi som går 
att dra för. De börjar under lektionen att skojslåss med varandra och dra 
draperiet fram och tillbaka. Petra [pedagog] går fram och skiljer dem åt 
och uppmanar dem att vara med på lektionen och lyssna på vad hon går 
igenom. Det är rörigt, Ricard busar och söker uppmärksamhet. Patrick 
försöker att ignorera hans inviter till fortsatt lek. Petra går fram till Ricard, 
sätter sig på huk och uppmanar honom att titta henne i ögonen. Han 
skruvar på sig och undviker att möta hennes blick. Petra pratar med lugn, 
tydlig och tyst röst så att de andra eleverna inte så lätt kan uppfatta vad 
hon säger. Petra säger att han får välja om de som vanligt ska gå ut och ta 
snacket där ute eller om han ska stanna kvar i klassrummet. (Från 
fältanteckningarna, år 4.) 

I både Fiolen och Gitarren finns det barn med uttalade behov av särskilt stöd 
utifrån exempelvis koncentrationssvårigheter. I exemplet ovan vädjar Petra 
till Ricards eget förnuft och ansvar att han ska välja att agera på ett önskvärt 
sätt. Han får också välja om han vill ta diskussionen tillsammans med henne 
inne i klassrummet eller om de ska gå ut i korridoren.  

I det vardagliga samtalet i klassrummet finns också en ambition att elev-
erna ska få syn på sitt eget lärande. Flera av pedagogerna säger vid upprepade 
tillfällen att ”alla behöver träna på något – vad behöver du träna på?” 
 Maja ritar under intervjun två bilder. Den ena har formen av en labyrint och 
den andra är en fläta. Labyrinten visar hennes bild av lärande genom olika 
vägar. Flätan illustrerar hennes syn på kunskap där olika ämnen går in i var-
andra. Maja uttrycker sig på följande sätt under intervjun.  
 

Maja: Nej det är jag, hur säger man, vägar jag går i skolan, alltså inte 
karta direkt. Rakt fram och så svänger jag. Jag har inte så här 
böjda vägar direkt så jag fortsätter. Jag gör klart, vidare, klart, 
vidare. Jag gör inga såna svängar. Jag gör raka svängar .  

Helene:   När du jobbar i skolan menar du? (M: ja) Vilket tänk, är det nåt 
som du funderar på hur du jobbar i skolan? Vad är det här för 
nåt då? 

Maja: Ja det är ungefär en skolfläta kan man säga att det är. På olika 
uppgifter som flätas samman till en fläta, en uppgift leder till 
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den andra (okej) och så vidare och vidare och flätar samman 
alla.   

Både den bild Maja ritar men också hur hon tänker och förklarar kring den 
visar att hon har funderat över hur hon lär sig nya saker. I sin första bild 
lyfter hon fram att hon gärna vill göra klart innan hon börjar med nästa 
uppgift. Detta kan relateras till att Maja också tidigare under intervjun 
beskriver att hon blir stressad över om hon inte hinner jobba i samma takt 
som sina klasskamrater, eller inte hinner göra klart en uppgift innan det är 
dags att börja med nästa.  

Maja reflekterar även över lärandet i stort då hon uppfinner uttrycket 
”skolfläta” som är hennes illustration över hur olika uppgifter länkas i 
varandra. Även om Maja har förmåga att verbalisera sitt eget lärande på ett 
välartikulerat sätt, är det flera andra barn som också funderar och reflekterar 
kring sitt eget lärande vid olika tillfällen.  

De beskrivna exemplen lyfter fram vikten av att som elev få en god 
självkännedom och därmed kunna ta ansvar över sitt eget beteende och hur 
man bäst lär sig saker.  

Relationen mellan ansvar och delaktighet 

Ansvar är ett värde som lyfts fram och förutsätts i texter som handlar om 
elevers möjligheter till inflytande. Då talas ofta om begreppen inflytande och 
ansvar i samma mening och beskrivs som beroende av varandra  

Att elever på olika sätt tar ansvar blir därför en förutsättning för att kunna 
vara delaktig. Delaktighet blir något man förtjänar genom att uppvisa ett an-
svarsfullt beteende. Ansvar för vissa kan också ses som ett uttryck för arbets-
delning och solidaritet. Genom att klassrummet, skolan och skolgården ses 
som en gemensam arena förväntas eleverna ta ett kollektivt ansvar för den. 
Även under mitt fältarbete blir det tydligt att ansvar och delaktighet hör 
samman. Exemplet nedan visar hur krav på ökat ansvarstagande kan vara det 
som begränsar elevernas delaktighet.  

Lektionen har precis börjat inne hos Fiolerna. Denise [pedagog] säger: ”Ni 
har haft många olika vuxna som haft olika regler men att nu har vi [menar 
de vuxna] kommit fram till vad som ska gälla och det kanske inte är alltid 
som det brukar”. Några elever suckar högljutt. Denise säger att de har bes-
tämt en ny matregel som ska gälla och säger: ”Vi börjar inte ta mat förrän 
det är lugnt och tyst. En vuxen kommer att vara vid ett bord, en vid vagnen 
och en vid dörren”. Sedan fortsätter Denise med att poängtera att det är 
viktigt att det ska vara lugnt så att det kan bli matro. Lärarna har också be-
stämt att rasten blir kortare om det inte är lugnt. Denise säger sedan: ”En 
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regel till som gäller är att gå på toaletten och dricka vatten, det ska ni göra 
på rasten.” Alicia frågor om de inte ska ha några vattenkannor? [kannor 
som de tidigare haft i klassrummet för att kunna dricka vatten]. ”Inga 
vattenkannor”, svarar Denise. Patricia räcker upp handen och säger att hon 
vill säga en sak: ”Vad ska man göra om man behöver gå på toa på lektion-
en”. Denise säger: ”Det behöver man inte, ni vet att ni kan hålla er en 
timme. Det är er egen lektion. Tänk på universitetet när man är många, 
kanske 200 och alla ska gå på toaletten. Det ska man kunna när man går i 
fyran. Det är mer ansvar men vi är säkra på att ni kommer att klara det”. 
Flera elever ser ganska modfällda ut men protesterar inte. Denise säger att 
de ska börja lektionen så att de hinner jobba. (Från fältanteckningarna, år 
5.) 

I det beskrivna exemplet har pedagogerna tillsammans bestämt nya regler 
som ska gälla i Fiolens klassrum. Dessa regler har kommit till efter att 
Fiolenbarnen haft många vikarier. Då Denise presenterar de nya reglerna talar 
hon i termer av att eleverna ska få ett ökat ansvar och att de litar på dem. 
Ansvaret ligger särskilt i att kunna korrigera sig själv så att inte rasten blir 
förkortad eller att kunna planera sina toalettbesök. På samma gång som 
barnens ansvarstagande poängteras inskränks deras delaktighet. De har inte 
varit med och formulerat de nya reglerna. De vuxna har dessutom tagit bort 
vattenkannorna som funnits i klassrummet och som tillkommit initialt genom 
ett kollektivt beslutsfattande i klassrummet.  
 

Kunskap om rättigheter 
Under mitt första fältarbetsår på Torpskolan då eleverna går i år 4, pågår flera 
aktiviteter med syfte att öka elevernas kunskap kring barns rättigheter. Det 
handlar särskilt om hur samtalet förs i den vardagliga interaktionen mellan 
barn och pedagoger. Diskussioner om vad man har rätt att kräva som elev 
respektive pedagog är vanligt förekommande.  

Ett återkommande arbetsmoment i Gitarrens klassrum är att Petra eller 
Lena har med sig ett urklipp från dagens tidning kring något som är avsett att 
väcka diskussion i klassrummet. Urklippet behandlar en nyhet som har stor 
relevans för eleverna. Det kan handla om hur barn i andra länder har det, om 
skolmat, om en leksak som visat sig farlig för barn eller om trafficing. Gen-
om dessa samtal uppstår tillfällen när barns rättigheter berörs. Petra och Lena 
som är de pedagoger som återkommande arbetar på detta sätt motiverar det 
igenom att det är viktigt att få kunskap om hur andra har det samt att barnen 
behöver veta vart de ska kunna vända sig om något händer dem. I detta arbete 
med barns rättigheter relateras också till vilka rättigheter barn kan förvänta 
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sig av varandra. En återkommande poäng som förmedlas till eleverna är att 
man behöver inte leka med alla. Man har rätt att välja själv, välja lekkamrat, 
däremot har man en skyldighet att behandla varandra på ett schysst sätt.  

Förutom att rättighetsarbete förekommer i den vardagliga diskussionen i 
klassrummet, speciellt i Gitarren, arbetar Musikanten mer organiserat med 
undervisning kopplat till barns rättigheter under året i fyran. Detta sker bland 
annat utifrån ett temaarbete om ”Global Prize”13. Detta arbete går ut på att 
barn över hela världen ska rösta fram en kandidat som ska få ett pris för sitt 
arbete med barns rättigheter. Då detta pågår i klassrummen läser eleverna 
artiklar om de nominerade kandidaterna. De får sedan gå på föreläsning och 
träffa en av kandidaterna och slutligen får de rösta på den kandidat som de 
vill ska vinna.  

Trots att jag under fältarbetet ser återkommande exempel på rättighets-
arbete i klassrummet har barnen svårigheter att formulera sig kring vad barns 
rättigheter handlar om. Då barnen ger exempel är det utifrån två teman. Barns 
rättigheter handlar dels om barns rätt att gå i skola och att få mat, dels om 
barns rätt att bli skyddade från övergrepp av olika slag. Flera barn skriver i 
Helene-böckerna om barns rätt att gå i skolan och där det går att se en 
inspiration från Global Prize. I barnens formuleringar blir rättigheter något 
som handlar om barn i andra länder som har sämre villkor. I samtal med elev-
er uttrycker också en grupp elever att de har en ambivalent inställning till 
barns rättigheter och att få ökade kunskaper. De uttrycker sig i termer av att 
det är ”bra att få lära sig mer om hur andra har det”. Samtidigt är det inte 
alltid så ”lätt att få se massgravar och så”. De beskriver en bild de fått se över 
en massgrav, vilket flera av dem tyckte var jobbigt. De avslutar diskussionen 
med att säga att ”såna saker kan ju vara jobbiga för oss barn”.  

Rätten att tycka vad man vill 

I den dagliga samvaron uppmärksammas några rättigheter särskilt explicit.  
Den första handlar om elevers rätt att ha egna åsikter. Detta tränas ofta i olika 
former i klassrummet, speciellt i Gitarrens klassrum, då eleverna exempelvis 
uppmanas att tänka och reflektera kring olika saker.  

Eleverna arbetar med historia och de första människorna på jorden. Petra 
[pedagog] börjar läsa en bok på OH, vilket innebär att hon kopierat 
bilderna på OH-film och lägger på dem samtidigt som hon läser. Petra 
läser och berättar engagerat och de flesta eleverna lyssnar intresserat. 

                                                 
13 The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child instiftades av den svenska 
ideella föreningen Barnens Värld. Barn över hela världen deltar i att rösta fram 
pristagare. År 2008 röstade över sex miljoner barn. 
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Tanja undrar var människan kommer ifrån. Danira säger att människan 
kommer ifrån Gud. Petra säger: ”Det tycker vi olika om”.  En diskussion 
utbryter bland några barn kring var de tror människan kommer ifrån. Petra 
avrundar diskussionen med att säga: ”Man kan tro att vi kommer från Gud 
eller livet i vattnet”. Ricard utbrister: ”Jag tror vattnet”. Petra säger: ”Vad 
bra då vet du vad du tror!” (Från fältanteckningarna, år 4.) 

På Torpskolan finns elever som själva eller vars föräldrar är födda i andra 
länder. Trosuppfattningar och kulturella traditioner är något som diskuteras. 
Under vårterminen i femman arbetar Fiolens elever med projektet ”Abrahams 
barn” vilket syftar till att skapa förståelse och se likheter mellan kristendom, 
judendom och islam. Rätten att tycka vad man vill bygger på en ömsesidig-
het, vilket pedagogerna ofta återkommer till i termer av ”om du har rätt att 
säga din mening har också en annan elev det”.  

Hur yttrandefriheten tar sig uttryck är mycket avhängigt av hur relation-
erna fungerar i klassrummet. Gitarrens elever har en jämförelsevis stabil 
lärarsituation med i huvudsak två pedagoger. Stabilitet skapar tillfällen där 
elevernas röster står i centrum. Trots detta finns svårigheter. En del elever 
uttrycker ofta sina åsikter explicit och tar upp det i klassen. Tanja är en av de 
flickor i Gitarren som ofta väcker frågor och vill diskutera olika saker. Hon 
talar om för mig att alla elever inte pratar lika mycket som hon, men att Petra 
har sagt att det är bra att hon pratar. Hon kan då väcka frågor som andra barn 
funderar över men kanske inte vågar ta upp.   

Ett annat problem i relation till barnens tyckanden som uppmärksammas 
av pedagogerna är vad de beskriver som ”elevernas brister i att uttrycka sina 
åsikter på ett okej sätt”. Då elever utövar sin rätt till yttrandefrihet sker det i 
en interaktion i klassrummet där formen för yttrandefriheten blir viktig. Att 
inte uttrycka sig på ett ”okej sätt” innefattar två huvudsakliga komponenter.  
Den första handlar om hur man framför sina synpunkter och att eleverna 
behöver tränas i att framföra dem på ett sätt så inte någon annan blir ledsen. 
Det andra handlar om att framföra sina åsikter på ett konstruktivt sätt och inte 
bara klaga. Med det innefattas exempelvis att komma med konkreta förslag.  
Att som elev kunna framföra sina åsikter på ett accepterat sätt blir därmed en 
viktig kompetens att träna. Under vårterminen i femman utvecklas detta trä-
nande till en speciell pedagogisk form då Gitarren börja arbeta med filo-
sofiska samtal14 som är en strukturerad form för att föra samtal kring olika 
värdefrågor.  

                                                 
14 Till de filosofiska samtalen hämtar pedagogerna  inspiration från Liza Haglund och 
Anders Perssons bok, se referenslistan..  
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Eleverna har basgrupp och sitter tillsammans med pedagogerna Petra och 
Susanne i en ring på golvet i grupprummet. Petra läser en fiktiv text som 
handlar om Frida, en tjej i sexan, som blir fasthållen av två större killar 
som drar henne i hästsvansen och tar henne på brösten på toaletten i 
skolan. När hon sen kommer in i klassrummet är fröken arg på henne för 
att hon kommer försent och för att hon inte har gjort sin läxa. När Petra har 
avslutat läsningen säger Susanne att frågan de ska diskutera är: ”gör 
fröken rätt?”. Petra har gjort inplastade lappar som det står ”rätt” 
respektive ”fel” på och som hon lägger ut på golvet. Susanne står beredd 
vid blädderblocket för att kunna skriva upp de olika argumenten. Några av 
flickorna, Tanja, Danira och Amanda tar lappar. Amanda visar sin lapp 
som det står rätt på och börjar med att säga fröken visste ju inte vad som 
hade hänt i korridoren och att Frida inte hade gjort läxan och därför var det 
rätt att fröken blev arg. Danira tar också en lapp det står rätt på och säger 
att fröken gjorde rätt men att hon inte borde ha skällt. Tanja tar en lapp det 
står fel på och säger: ”Jag tycker att fröken gjorde fel.” Hon fortsätter 
sedan med att säga att Frida kanske ofta var borta och att hon kanske var 
rädd efter det som hänt vid toaletten så att hon inte kunde berätta för 
fröken just då. Klara har tagit en lapp, men lägger tillbaka den och säger 
att hon inte kommer ihåg. Då det blir tyst för Petra diskussionen vidare 
genom att säga: ”Gjorde Frida rätt?” Nils tar då en lapp det står fel på och 
säger att det var fel och hon borde ha berättat. Fabian fyller i med att säga: 
”Hon kanske inte hade behövt säga det inför hela klassen utan bara för 
fröken”. Klara tar upp lappen det står rätt på och säger: ”När hon gick in, 
vad skulle hon ha gjort, skulle hon ha sagt? Jag blir mobbad av två killar, 
det skulle ha blivit värre.” Susanne skriver upp alla elevernas argument på 
blädderblocket. Tanja tar upp en lapp det står fel på och säger: ”Först 
gjorde hon lite fel men samtidigt lite bra”. Tanja säger att hon inte kan 
förklara vad hon menar. Petra säger: ”Försök, vi hjälper till om du bara 
försöker”. Klara och Petra försöker hjälpa henne med att förtydliga vad 
hon menar. Men det blir inte rätt och Tanja skakar på huvudet. Petra säger 
uppmuntrande: ”Nice try!” (Från fältanteckningarna, år 5.) 

I övningen med filosofiska samtal, får eleverna diskutera en skolsituation. 
Även om det är en fiktiv händelse är det en situation som eleverna kan känna 
igen sig i. Som stöd för samtalet finns hjälpmedel såsom lappar som kan visa 
ens ståndpunkt. I övningen ingår att eleverna ska tränas i att uttrycka sina 
argument och inta olika ståndpunkter. I samtalet finns ett tydligt stödjande 
inslag som när Tanja inte kan förklara vad hon vill säga. Både Klara och 
Petra försöker hjälpa henne. Under övningen är sexton elever och två 
pedagoger närvarande men det är bara sex elever som är aktiva i samtalet.  
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Samtalet fortsätter med att:  

Fabian bryter in och säger att han tycker att ”Frida kunde ha skrikit”. Petra 
svarar inte, men börjar berätta om en situation som hände på hennes förra 
skola med en elev. ”Hon stod i kön på elevkafeterian då det var en kille i 
sjuan som tog henne i rumpan. Hon berättade det för mig och hon hade 
blivit kallsvettig och galen men ändå inte vågat skrika eftersom hon trodde 
att alla kommer att skratta åt mig” Tjejen grät hos mig, sen skällde hon på 
killen. Efter det tränade hon och alla hennes klasskompisar och de sa till 
mig ”nu vet vi vad vi ska göra fast det var en kille som gjort fel”.  

Då Fabian bryter in i diskussionen och säger att han tycker att Frida kunde ha 
skrikit så visar Petra tydligt att det inte är bra åsikt. Hon väljer att inte direkt 
kommentera vad Fabian säger men börjar berätta en händelse med ett tydligt 
budskap; att flickan hade rätt att vara ledsen och att man inte ska behöva bli 
behandlad på det sättet. Hon visar också strategier som man kan använda sig 
av om man blir behandlad på ett sätt som inte är okej. Innan övningen är slut 
ger Petra ytterligare motiv till varför de pratat om denna händelse. 

Petra tar upp läroplanen som hon har liggande på golvet framför sig och 
håller fram den för eleverna samtidigt som hon säger: ”I den här boken 
står det vad vi [syftar på sig själv och eleverna] ska göra. Det står era 
rättigheter och vad vi ska göra för det. Ni ska kunna säga till mig ditt jobb 
är att skydda mig från sånt här! Det står vad ni ska kräva om ni råkar bli 
illa behandlade eller inte lyssnade på”. (Från fältanteckningarna, år 5.) 

Genom sina avslutande ord då Petra refererar till läroplanen så har det 
filosofiska samtalet förskjutits från att vara ett samtal där olika argument 
prövas till ett budskap med tydligt normativt innehåll. Hon har ett uttalat 
budskap då hon poängterar att eleverna har rättigheter också i relation till sina 
lärare. Petra har tidigare under dagen i samtal med mig beskrivit att hon 
tycker att det är viktigt att eleverna har kännedom om sina rättigheter och 
också vet vad de ska göra om rättigheterna kränks. Denna övning sker i slutet 
av vårterminen i femman då eleverna snart ska lämna Torpskolan, vilket gör 
att det är särskilt angeläget att de besitter denna kompetens. 

  

Rätten att fråga 

Den andra rättigheten elever har och som uttalas explicit i klassrummet, är 
rätten att ställa frågor och få svar. Det hänger samman med ett synsätt som 
innefattar att barn har rätt att ställa frågor och ifrågasätta, vilket ligger långt 
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ifrån en barnsyn där barn tyst ska foga sig i den vuxnes tillsägelser eller 
instruktioner. En bärande tanke i undervisningen är att elevernas frågor och 
funderingar leder dem vidare i kunskapssökandet. Frågor är viktiga och 
eleverna har rätt att formulera dem. 

Det är lektion i engelska inne hos Fiolerna. Petra är ensam lärare i 
klassrummet. Efter att en kort stund gått igenom grammatik på tavlan så 
börjar hon dela ut inplastade bilder på olika föremål och människor, som 
utgör grund för frågor. Många är förväntansfulla och undrar vilken bild de 
ska få, de visar, jämför och skrattar. Petra går igenom reglerna för 
frågandet. Att de bara ska hitta på frågor som de kan formulera själva 
annars är det stor risk att kompisen inte kan svara. Petra går igenom på 
tavlan vad han och hon heter på engelska. Kalle utbrister med hög röst, 
”det är väl inte så svårt”. Petra tillrättavisar direkt och säger bestämt: 
”Tycker du, vem som helst har rätt att ställa en fråga när som helst”. (Från 
fältanteckningarna, år 4.) 

I den ovan beskrivna klassrumssituationen används frågandet som arbetsupp-
gift genom att eleverna ska fråga varandra kring bilder. Petra klargör också 
de regler som gäller, det vill säga att de ska fråga på ett sätt som den andre 
kan svara på. Då Kalle tycker att Petra går igenom saker som är för lätta 
markerar hon genom att säga att alla typer av frågor är viktiga.  

Hur väl en elev har tillägnat sig kompetenserna att vara aktiv och 
kunskapssökande, ansvarsfull och har kännedom om sina rättigheter har stor 
betydelse för hur framgångsrik eleven kan vara när de inflytandeförhandlar.  

Inflytandeförhandla 
En central process för att göra delaktighet sker igenom vad jag kallar för 
Inflytandeförhandla. Det är en process som innefattar olika strategier som 
används i klassrummet av elever och pedagoger för att skapa delaktighet. En 
vanlig retorik i diskussionen kring elevdemokrati är att inflytande är något 
som en person får genom att en annan ger ifrån sig sitt inflytande. Det förstås 
då som något de vuxna måste ge ifrån sig till eleverna. Någon måste få 
mindre inflytande för att någon annan ska få mer. Mitt fältmaterial visar att 
inflytande inte alltid går till på detta ensidiga sätt. Tydligast syns det i infly-
tandeförhandla som inte är något som ensidigt styrs av de vuxna i klassrum-
met utan är ett handlande där eleverna i allra högsta grad deltar i processen, 
om än i varierande grad. Inflytandeförhandla förekommer frekvent i både 
Gitarren och Fiolens klassrum. Olika strategier och processer genomgriper 
hela arbetet i klassrummet. I min analys har jag sett sju huvudsakliga strat-
egier som utgör inflytandeförhandla vilka är. Dessa är informera, motivera, 
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göra val, komma med förslag, överenskomma, utvärdera och protestera. 
Strategierna som utgör inflytandeförhandla är ofta växelverkande och sker 
parallellt.  

Informera – efterfråga information 
Att som elev få information om olika händelser kan ses som en första nivå av 
delaktighet (jmf Harts, 1997, delaktighetsstege där information är den första 
stegpinnen då barn får delaktighet). I Gitarrens och Fiolens klassrum sker 
olika former av informationsutbyte ständigt. En del av information handlar 
om kunskapsdelande, det vill säga att aktörerna informerar varandra om saker 
som hänt utanför den gemensamma skolvardagen. Ett exempel på detta är när 
eleverna och pedagogerna berättar för varandra vad de gjort under helgen. Ett 
annat syfte med att informera är att skapa en gemensam berättelse och kun-
skap om det som händer i gruppen. Eleverna kan då berätta vad som hänt på 
en lektion då de haft vikarie. Ett annat exempel kan vara att eleverna tar initi-
ativ till att informera pedagogerna om något som skett under rasten.  

Amanda, Ramazan och Ena kommer inspringande i klassrummet. Det har 
varit rast och de säger till Anna och Petra [pedagoger] att de måste berätta 
vad som hänt under rasten. De är upprörda och arga. När alla har hunnit 
sätta sig uppmanar Anna dem att berätta. Eleverna berättar med stor upp-
rördhet hur en pojke från en annan skola varit dum under rasten och kallat 
flera elever för ”bög” och ”CP-barn”. Han har dessutom knuffats. I sam-
talet är flera elever aktiva och fyller i och bekräftar varandras berättelser. 
Eleverna säger också till de vuxna: ”Ni måste vara med ute och hjälpa oss 
om han kommer tillbaka”. (Från fältanteckningarna, år 5.) 

I det beskrivna exemplet tar eleverna själva initiativ till att informera de 
vuxna om händelser som skett ute på rasten. Samtalet om händelsen tar en 
lektion i anspråk vilket tyder på att pedagogerna värderar barnens vilja och 
behov av att diskutera det som hänt som viktigt och också att planerat 
lektionsinnehåll får stå tillbaka. En del av formerna för information har 
karaktär av rutinbundenhet.  

Det är måndagsmorgon inne hos Fiolerna. Henrik [pedagog] har delat ut 
veckobrevet i pappersform, vilket eleverna får till uppgift att tyst läsa igen-
om. När de har läst klart ska de diskutera det tillsammans i sina diskus-
sionsgrupper och efter det får de ställa frågor till Henrik. ”Om ni fortfar-
ande har några”, som Henrik uttrycker sig. Eleverna kommer igång och 
börjar läsa och fortsätter sedan att prata i sina diskussionsgrupper. När 
Henrik sedan ska samla ihop eventuella frågor från grupperna undrar ele-
ver när de har studiedag, när de ska få nya böcker, vad de ska uppträda 
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med på adventskalendern och vilken skola de ska gå på nästa läsår. Henrik 
försöker svara på frågorna. Ett par av frågorna, om studiedag och nya 
böcker kan han svara på direkt medan frågan om uppträdande är något de 
ska diskutera senare vid ett gemensamt tillfälle. Frågan om framtida skola 
är något som Henrik inte vet. Svaren möts med missnöje av vissa eleverna 
då speciellt frågan om ny skola är något som upptar deras tankar. Henrik 
uppmanar dem sedan att skriva ner veckomeddelandet, dvs. skriva av en 
OH-film som han lägger på med ett antal punkter. Flera elever stönar hög-
ljutt och Jens protesterar och säger att han tycker att det är dumt att de 
varje vecka måste skriva att de inte ska glömma gympakläder. De vet ju att 
de har gymnastik varje vecka. Henrik säger att de ändå ska skriva upp det. 
En del elever blir snabbt klara med att skriva veckomeddelandet och börjar 
istället räkna matte. Henrik går runt och masserar ett par killar i nacken 
som har svårt att sitta still och uppmanar dem att skriva klart. Jens prote-
sterar återigen och säger att han inte vill skriva om gympan för att han vet 
att han har gympa. Henrik säger att det kanske inte hans föräldrar vet. 
Amra hakar på samtalet och säger att hennes föräldrar ändå inte läser 
veckomeddelandet. Henrik föreslår att Jens ska skriva i veckobrevet att 
han behöver nya gympaskor. Jens protesterar och säger att det snart är 
jullov och att det därför är onödigt med gympaskor. Henrik säger att han 
behöver skor även efter jul och att han kanske vill spela innebandy under 
jullovet. Jens svarar inte först, men säger sen att han inte skriver det men 
att han kan säga det.  (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Ovanstående utdrag från fältanteckningarna visar en vanlig situation i klass-
rummet. Lärarna, i det här fallet Henrik, informerar om vad som ska hända 
den närmaste tiden i skolan. Eleverna får även till uppgift att informera sina 
föräldrar hemma genom att skriva veckobrev. Varje vecka läggs ungefär en 
lektionstimme på denna genomgång och vanligtvis leder veckobrevs-
skrivandet till olika typer av diskussioner. I fallet ovan organiserar även 
Henrik att eleverna ska diskutera på ett mer strukturerat sätt då han uppmanar 
dem att prata i sina diskussionsgrupper. De frågor som eleverna tar fram efter 
sina organiserade diskussioner handlar både om frågor kring deras närmaste 
skoldagar exempelvis vad de ska göra för uppträdande men det handlar också 
om frågor som de funderar mycket kring och som rör deras skolframtid. 

Detta informationstillfälle visar även att eleverna inte alltid är passiva 
mottagare av informationen. De efterfrågar den information som är relevant 
för dem. Jens protesterar högljutt inför hur formen för informationen ska gå 
till, det vill säga att samma sak ska skrivas varje vecka i meddelandet till 
föräldrarna. Under veckobrevsskrivandet protesterar ofta eleverna, speciellt 
om det är mycket information som de ska skriva av. Veckobrevet kan ses ha 
olika funktioner, kanske främst en informationskanal mellan skola och hem 
men det är även en övning i ”avskrivning”. Tydligast blir detta när pedagog-
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erna bemöter elevernas protesterande kring skrivande med att det ”är viktigt 
att lära sig skriva av en OH”.  Pedagogerna är mycket noga med att bearbeta 
veckobrevet. De delar även ut ett kopierat brev som eleverna ska ta hem till 
sina föräldrar. Detta brev är inget som bara stoppas ner i väskan utan de 
punkter som står i brevet diskuteras i klassrummet. Exemplet visar också att 
mycket energi i klassrummet går åt till att försöka motivera elever inför det 
de ska göra då flera elever inte ser det som meningsfullt.  

Motivera – fråga efter motiv 
I klassrummet kring de olika arbetsmomenten är eleverna vana vid att få en 
motivering till varför de ska arbeta med specifika områden. Speciellt Petra 
och Lena motiverar återkommande på ett systematiskt och genomarbetat sätt.  
De motiv som anges är vanligtvis framtidsorienterade, det vill säga att det är 
något som eleverna behöver kunna när de blir vuxna. Ett exempel på detta 
kan vara att man behöver viss kunskap för att kunna läsa på universitetet eller 
för att utöva ett visst yrke. I år fyra på vårterminen motiveras också en del 
uppgifter utifrån de nationella prov som ska ske i år 5. Eleverna behöver 
kunskaper för provet.  En del saker motiveras utifrån att kunskapen är viktig 
att ha både här och nu men också i framtiden, som exempelvis vikten att lära 
sig språk för att kunna prata om man åker på semester men också om man i 
framtiden studerar i ett annat land. Petra och Lena motiverar även de olika 
lärandemålen med hänvisning till läroplanen. Ett exempel på detta är när 
Petra går igenom den extra simundervisning som ska ske under våren i år 4 
där hon förklarar att de gör det för att det i Torpskolans mål står att alla elev-
er ska kunna simma tvåhundra meter. 

 Motivering används också för att uppmuntra eleverna att arbeta hårt och 
skapa en förståelse kring varför man kan behöva viss kunskap. Fiolerna har 
under hela höstterminen haft olika lärare som lyft fram skilda saker som vik-
tiga. På Torpskolan ses läsning och språk som ett viktigt område. I klass-
rummen finns böcker uppställda på ett tilltalande sätt och mysiga läshörnor är 
inredda. Trots detta ger många elever uttryck för att läsning är tråkigt och att 
det inte finns något roligt att läsa. Eleverna blir då ombedda att skriva ner 
böcker de vill läsa men också sina tankar kring läsning. Petra och Henrik 
samlar sedan Fiolens elever för att prata om läsning.  

Eleverna sitter i en rund ring på mattan. Petra inleder med att säga: ”Jag 
skrev upp de önskemål ni hade om läsning. Det var böcker om sport. Det 
var böcker om krig, det ville ni ha. Det var böcker om hajar och det var 
böcker om fantasy”. Efter att Petra har gått igenom elevernas önskemål 
och berättat att de har lånat den typ av böcker de efterfrågat säger hon: 
”För att läsningen ska fungera måste vi samarbeta ni och vi vuxna. Ni har 
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haft massor med vuxna som springer ut och in och sagt läs, läs, läs och det 
funkar inte så här att man kan utveckla sin läsning helt själv. Det är inte så 
att vi sitter hemma på kvällen och tänker ut elaka uppgifter, hur vi ska 
göra det så jobbigt och besvärligt som möjligt utan det står i läroplanen, en 
bok där det står precis vad barn och vuxna ska jobba med i skolan, och jag 
har skrivit ut vad det står om läsning så att ni vet varför vi kommer att 
kräva vissa saker utav er, en stor del får ni välja själva men inte allt”. Petra 
visar sedan fram de olika målen i läroplanen, vilka hon skrivit på blädder-
blockspapper och diskuterar varje mål i relation till vad det betyder i prak-
tiken. En del av eleverna är aktiva i diskussionen och ställer egna frågor. 
Flera av frågorna handlar om hur mycket de måste läsa och vilka böcker. 
När alla mål är genomgånga och diskuterade upprepar Petra återigen att en 
del saker kommer de bli tvungna att läsa då det är mål i läroplanen. Lek-
tionen avslutas med att eleverna får gå till olika stationer och titta på 
böcker utifrån de olika ämnen som de önskat (Från fältanteckningarna år, 
4). 

Under lektionen som beskrivs lägger Petra ner stor tid och energi på att 
motivera eleverna kring deras läsning. Då det funnits ett missnöje bland 
många av eleverna är detta särskilt viktigt. Petra motiverar genom att hämta 
stöd från läroplanen för att visa att det är olika saker som man måste lära sig 
kring läsning. Detta använder hon också som stöd för att markera gränsen 
kring vad eleverna kan bestämma om sin läsning. Hon poängterar vidare att 
lärarna kommer att välja åt dem då de inte alltid vet vad de behöver lära sig.  

Från elevernas perspektiv blir Petras motiverande först och främst ett 
tydliggörande av vad som gäller. Eleverna har fått skriva ner önskningar 
kring vad de vill läsa men då läroplanens mål presenteras blir det en 
auktoritet som eleverna inte kan protestera emot. Förutom att motiveringen 
sker mot läroplanen så försöker också Petra och Henrik att motivera eleverna 
genom att låna många böcker så att de får många att välja bland. 

 Även eleverna kan använda sig av strategin att motivera. I diskussionen 
om en badutflykt som eleverna gärna vill göra har eleverna på eget bevåg 
tagit reda på biljettpriserna.   

Göra val – ett sätt att bestämma ordning eller innehåll 
Undervisningen i Musikanten är upplagd på olika sätt. Vid en del tillfällen 
har pedagogerna bestämt färdiga uppgifter och andra gånger finns stort ut-
rymme för eleverna att påverka inriktningen på sitt arbete. Ibland är också 
undervisningen strukturerad kring ett temaområde. I relation till detta arbets-
sätt får eleverna ofta göra olika val då en viktig utgångspunkt för det tema-
tiska arbetssättet är att det bygger på saker som eleverna funderar över.  
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I vardagsarbetet i klassrummen skiljer sig pedagogernas arbetssätt delvis åt. 
Petra och Lena, vilka är de pedagoger som känner barnen sedan tidigare, ar-
betar på ett sätt som syftar till att involvera hela gruppen. Det är aktiviteter 
där eleverna samarbetar på olika sätt för att skapa en gemensam produkt eller 
ett kollektivt lärande. Det gör att arbetet i Gitarrens klassrum karaktäriseras 
av detta arbetssätt. I Fiolens klassrum där lärare slutar och många lektioner 
genomförs med hjälp av vikarier sker en utveckling under fältarbetes gång till 
fler enskilda uppgifter, där eleverna arbetar med olika former av beting. 
Under en kort period inne hos Fiolerna har eleverna tillverkat egna 
planeringspapper som de har på bänkarna där de fyller vilka uppgifter som de 
ska göra. Valfriheten som ligger i att få bestämma ordningen på det som ska 
göra framstår som värdefull för många elever. I relation till detta beskriver 
eleverna olika angreppssätt de har för att planera sitt arbete som ”jag börjar 
med tråkiga först så att det är gjort” eller ”jag väljer nåt lätt när jag är trött”. 
Eleverna i Gitarren som inte har samma möjlighet till planering, försöker på 
olika sätt få lärarna att börja med detta arbetssätt, men utan framgång. I det 
vardagliga arbetet i klassrummet ställs eleverna ofta inför olika 
valsituationer.  

Det är sista stunden av lektionen inne hos Fiolerna. Karin [pedagog] säger 
att hon vill att eleverna ska välja vad de ska göra på nästa lektion efter 
matrasten. Karin rättar sig och säger att de inte bara ska välja vad ”de vill 
göra utan vad de behöver träna på”. Karin skriver upp de olika alternativ 
som de har att välja på, ”arbeta vidare med area” och ”arbeta med jämför-
ande berättelser”. Patricia protesterar direkt och säger att hon inte vill göra 
det eftersom det är tråkigt. De kan då få välja att göra en uppgift med kar-
tan. Karin säger att hon vill att de är tysta ett tag och tänker på vad de vill 
göra. Flera ropar rakt ut vad de valt att göra. Någon frågar om de måste 
vara något av det här. Karin säger ”ja” och frågar sedan om det är okej att 
hon fixar några extrauppgifter då många kommer bli klara. Några elever 
mumlar och säger att det är okej. Karin säger att hon bara hörde tre 
stycken som svarade och frågar därför igen om de andra också tycker att 
det är okej. Ingen svarar, men några nickar. (Från fältanteckningar, år 5.) 

Under lektionerna är det vanligt att eleverna jobbar med olika beting som på 
den beskrivna lektionen ovan.  I det här fallet påpekar Karin att eleverna inte 
får välja hur som helst, utan det är viktigt att de gör ett klokt val. I det här 
fallet innebär det att de väljer att jobba med sådant som de måste träna på. Då 
Patricia protesterar ger Karin utrymme för ytterligare ett val. 

Det är onsdag eftermiddag. En liten skara elever, bara fem pojkar, är inne i 
Fiolernas klassrum tillsammans med Pernilla [pedagog]. De andra elev-
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erna har simträning. Det är en tryckt stämning och pojkarna diskuterar det 
orättvisa i att de måste sitta och räkna då de andra får gå och bada. Pernilla 
inleder med att säga: ”Jag vet att ni inte vill räkna och jag är ledsen och 
säga att ni ska räkna. Ni ska ändå få göra ett val om ni vill fortsätta räkna 
där ni är eller om ni vill arbeta med knep och knåp”. (Från 
fältanteckningar, år 4.) 

I den beskrivna klassrumssituationen ger Pernilla eleverna möjlighet att göra 
ett val. De ska alla arbeta med matematik men får utifrån den förutsättningen 
välja om de ska fortsätta arbeta i sina böcker eller arbeta med knep och knåp 
som är kort med matteproblem de kan lösa tillsammans i par. Möjligheten att 
göra val inom ofta ganska fastlagda ramar erbjuds ibland eleverna. Det 
används ofta som något motivationshöjande som när Pernilla säger till 
eleverna att hon vet att de inte vill arbeta utan istället gå och bada, och 
samtidigt ger dem ett litet utrymme att välja.  

Ett annat val eleverna ibland har möjlighet att utöva är var de vill sitta 
och arbeta. Vid många lektionstillfällen kan eleverna välja om de ville sitta 
utanför klassrummet, vid arbetsplatserna, i korridoren eller i grupprummet. 
Detta val är dock beroende av om eleven också visar att hon eller han är mog-
en för ett sådant beslut. En del elever som behöver mycket vuxenstöd för sitt 
arbete i klassrummet har i mindre utsträckning möjlighet att göra dessa val. 
Från den enskilda elevens perspektiv kan detta uppfattas som orättvist och 
begränsande. Då artikuleras frågor som ”varför får aldrig jag välja?” eller 
”varför får alla välja utom jag?”.  

I år fem får eleverna också möjlighet till att göra ett nytt val. De får be-
stämma om de ska vara ute eller inne under vissa av rasterna. Detta är något 
som en del av eleverna har väntat på och förhandlat om redan i fyran. Valet 
blir dock begränsat då det finns en regel som säger att eleverna tillsammans 
med pedagogerna måste ha bestämt en aktivitet som de ska göra på rasten för 
att få välja att stanna inne.  

Exemplen visar att ofta är formen för arbetet förhandlingsbart men vid 
vissa tillfällen hänvisas till läroplanen och då har inte eleverna möjlighet att 
välja eller förhandla om innehållet.  

  

Komma med förslag 
Komma med förslag är en annan strategi i inflytandeförhandla. Ett exempel 
på detta är när eleverna har varit med och önskat arbetsområden. Petra 
berättar i ett informellt samtal med mig om exempel då eleverna kom med 
förslag att de ville skriva brev till varandra. Petra tyckte då att eleverna redan 
hade den kompetensen då det var något som de hade tränat i tidigare 
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årskurser. Efter en stunds funderande kommer Petra på att det finns vissa 
saker som de inte kan och utformar en brevkurs med flera moment, 
exempelvis att skriva kuvert, hur man inleder ett brev och olika 
förkortningar. Petra presenterar brevkursen för eleverna och de får ta 
ställning till om de vill ha en brevkurs. Eleverna tycker att det är en bra ide, 
en brevlåda sätts upp i klassrummet. Eleverna ska klara skilda moment i 
brevkursen och får sedan diplom på att de har klarat den.  

Att komma med förslag är också något som kan ske mycket spontant då 
elever ställs inför något i en situation som de tycker är fel. Dessa situationer 
leder ibland till förändringar i klassrummet. 

Hur man rättar en bok!!! Det var onsdag och eftermiddag. Vi skulle rätta 
böcker. Då ropade jag: Du skriver med bläck i min bok. Den blir förstörd! 
Många ville också inte ha bläck i sina böcker. Också blir det bestämt att vi 
inte skulle ha bläck i våra böcker. (Från Helene-bok.) 

I sin Helene-bok beskriver Nils ett lektionstillfälle då han var med och påver-
kade en situation i klassrummet. Under en lektion lämnade Petra tillbaka 
elevernas anteckningsböcker i vilka hon hade skrivit kommentarer till elev-
erna. Nils blev då mycket upprörd över att Petra skrivit rättningarna med 
bläck eftersom han inte kunde sudda ut dem efter det att han har gjort 
ändringarna. När Nils förklarade att han inte ville ha bläck i sin bok, kontrade 
några andra elever med att säga att bläck var fint. Petra förklarar då att hon 
inte kan ta hänsyn till varje barns önskan om pennor utan att de måste hitta en 
lösning som alla kan gå med på. Frågan om rättningspennor tas sedan upp på 
ett basgruppsmöte och resultatet blir att Petra köper färgade blyertspennor 
som hon rättar med. Det ser ut som bläck när man skriver med dem, men de 
går att sudda.  

Sett från flera elevers perspektiv, var detta en viktig fråga. Nils pratade 
om det och skrev i sin Helene-bok om hur han hade förändrat något i skolan. 
Utifrån ett demokratifostrande perspektiv fick dessutom eleverna träna sin 
kompetens i att komma fram till en gemensam lösning. 

Ett organiserat och formellt sätt att komma med förslag sker också i Fiol-
ens och Gitarrens klassrum genom att det finns en förslagslåda. Arbetet med 
förslagslådan beskriver jag i kapitel 8. 
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Överenskomma - hitta gemenensamma lösningar 
Strategin överenskomma handlar om hur elever och pedagoger kommer fram 
till lösningar på saker som de från en början är oense om. I skolans vardag 
uppkommer situationer där elever och pedagoger tycker olika. En del av 
dessa situationer är något som löses snabbt medan andra är något som åter-
kommer och diskuteras under en längre tid. Det är främst en strategi som 
används då olika saker förändras i klassrummet. 

Hur processen överenskomma kan gå till exemplifieras genom skriv-
stilsöverenskommelser, vilket visar en process då elever och pedagoger hade 
olika uppfattningar kring vikten av att skriva skrivstil. Kravet att skriva 
skrivstil är något som sker i olika steg. Först får eleverna lära sig att skriva de 
olika bokstäverna med skrivstil och sedan ord. Efter det är det meningen att 
eleverna ska använda sig av skrivstil då de skriver olika uppgifter. Det är 
också något som eleverna tar upp på olika sätt, exempelvis i Helene-böck-
erna.  

Jag tycker att det är jobbigt att skriva skrivstil! (Från Helene-bok.) 

Att skriva skrivstil är något som flera av barnen ger uttryck för som tving-
ande och jobbigt. En del barn frågar inför varje uppgift om de behöver skriva 
skrivstil.  

Henrik [pedagog] sitter utanför klassrummet i korridoren. Eleverna får gå 
ut en och en till honom och diskutera vad de kallar för skrivstilsöverens-
kommelser. Lena [pedagog] har haft samtal med flera elever och det har 
då framkommit att de tycker att det är jobbigt att skriva skrivstil. Mathilda 
kommer in efter att ha pratat med Henrik och utbrister: ”Jag hatar mig 
själv för att jag ska skriva skrivstil och inte gör det”. Molly frågar Petter: 
”Fick du skriva skrivstil då du var i 2.an boken. Jag är i 1:an och måste 
skriva skrivstil.” En diskussion utbryter bland flera barn kring varför och 
när de måste skriva skrivstil. (Från fältanteckningarna år, 4.) 

I både Fiolen och Gitarren finns det ett krav att eleverna ska skriva skrivstil. 
Hur och när de ska skriva det, skiljer sig mellan barnen. En del elever tränar 
fortfarande på skrivstilens grunder och har en finskrivningsbok i vilken de 
skriver långa rader med bokstäver eller korta ord. De elever som är klara med 
böckerna får istället skriva skrivstil då de skriver rent sina projektarbeten. 
Detta är något som flera av barnen tycker är jobbigt och ofta argumenterar de 
för att få skriva på de sätt som de själva vill. Argumentet från pedagogernas 
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sida för att skriva skrivstil är att det är en bra teknik för att skriva fort och att 
det är en färdighet som man ska lära sig i skolan.  

I utdraget från fältanteckningen ovan har Henrik organiserat att han ska 
göra överenskommelser med varje enskilt barn kring hur de ska skriva skriv-
stil. Lösningen för många barn blir att de får bestämma att de ska skriva 
skrivstil i ett par ämnen. I informella samtal mellan mig och eleverna beskri-
ver flera barn det positiva med överenskommelserna. Ett par av barnen lyfter 
också fram att det inte bara är lösningen som var bra. Även själva processen, 
kring hur de fick bestämma, i det här fallet gå ut enskilt och prata med 
Henrik, beskriver flera barn som positivt.   

Utvärdera – tycka om det gemensamma arbetet 
En annan strategi för att utöva inflytande är då eleverna vid vissa tillfällen 
kan vara med och utvärdera en undervisningssituation eller en aktivitet. 
Ibland sker utvärderingen i direkt anslutning till aktiviteten som ägt rum.  

Det har varit engelska inne hos Fiolerna. En uppgift under lektionen var att 
gå runt och ställa frågor till varandra. När lektionen nästan är slut samlar 
Petra [pedagog] alla eleverna och frågar vad de tyckte om att gå runt och 
prata med varandra. Patricia räcker upp handen och säger att det var kul. 
Alicia och sen Jens räcker upp handen och säger samma sak. Petra säger 
att hon tycker att det var roligt och gå runt och höra vad de pratade om. 
Petra frågar vidare om de tycker det är lättare att prata två och två än att 
prata inför hela klassen. Alicia svarar att det är så. (Från fältanteckning-
arna, år 4.) 

I exemplet ovan gav Petra eleverna möjlighet att spontant uttrycka vad de 
tyckte om lektionsupplägget. Arbetssättet på lektionen var nytt och därför 
angeläget att få veta vad eleverna hade för upplevelser. Detta upplägg med 
spontanutvärdering leder vanligtvis till att få elever gör sin röst hörd. De barn 
som sällan pratar i klassrummet är även tysta vid dessa tillfällen. Som 
exemplet visar är det dessutom lättare att hålla med än att komma med 
kritiska synpunkter. 

Under våren i år 4 genomför pedagogerna vid några tillfällen aktiviteter 
där eleverna ges möjlighet att skriva ner sina intryck av något, hur de tycker 
att det har fungerat, som exempelvis placeringar i klassrummet. Eleverna får 
då enskilt skriva ner sina erfarenheter som senare sammanfattas och redo-
visas av läraren. Utvärdering kan också användas för att eleverna ska bli 
medvetna om sin egen arbetsinsats. Pedagogerna kan då efter en aktivitet gå 
runt och prata enskilt med eleverna om hur de tycker att det gått och vad de 
behöver förändra till nästa gång.  
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Utvärdering är en framåtsyftande aktivitet, genom att ett övergripande mål är 
att det ska bli bättre nästa gång. Men utvärdering kan även användas för att 
bearbeta och komma vidare med svåra händelser. Rektorn berättar för mig 
under ett informellt samtal att eleverna i Fiolen var mycket besvikna och 
frustrerade över lärarsituationen. Hon samlade då alla elever en dag, lyssnade 
på dem och gav dem också möjlighet att måla och rita det som de var arga på. 
Teckningarna låste hon sedan in kassaskåpet som en viktig dokumentation av 
hur eleverna kände sig. Detta angreppssätt kan sägas vara ett sätt att utvärdera 
elevernas skolsituation och samtidigt ett sätt som för eleverna att känna att 
deras åsikter togs på allvar. 

Protestera – visa att man vill något annat 
En annan strategi för att utöva inflytande är att protestera inför olika saker. 
Detta sker återkommande, men är speciellt vanligt förekommande då saker 
inte blir som man tänkt sig eller att redan bestämda saker förändras.  

Det är måndagsmorgon. När jag kommer till Torpskolan ligger en förvänt-
an i luften. Det är första advent och eleverna håller på att göra sig i ord-
ning och gå iväg till den stora skolan för att se på adventskalendern, vilket 
innebär att det på skolan organiseras olika former av uppträdanden varje 
dag. Vi går iväg, jag går tillsamman med Petra [pedagog] och en grupp 
flickor. Vi pratar om en halloweenfest som flera av flickorna varit på. När 
vi nästan är framme vid skolan kommer ett par av killarna framspringande 
och skriker att adventskalendern är inställd. Efter en stunds förvirring visar 
det sig att uppträdandet redan har varit och att Musikanterna har tagit fel 
på tiden, vilket leder till att eleverna ska gå tillbaka till skolan igen. En 
grupp flickor samlas runt Petra och säger att det är orättvist. De är 
besvikna och ledsna. Petra säger att det är ett missförstånd och att ingen 
gjort det med flit. Flickorna protesterar och säger att de kommer missa så 
många adventskalendrar på grund av att de inte kan gå från lektioner. De 
protesterar tillsammans högljutt och säger att de måste få slippa gympa-
lektionen nästa vecka då det blivit fel och de har missat adventskalendern 
idag (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Att gå och titta på adventskalender är något som många elever tycker är en 
rolig aktivitet. Vid just det här tillfället, var det dessutom första gången för 
året. Då allting ändras genom att pedagogerna tagit fel på tiden protesterar en 
grupp flickor högljutt. Deras protester utvecklas också från ett missnöje över 
att missat aktiviteten till en förhandlingssituation där de vill slippa lektioner 
till förmån för att gå på adventskalendern. Protester kan som i det här fallet 
vara något som eleverna går samman och utövar kollektivt, men det kan 
också vara något som sker i det tysta, som en tyst protest. Detta sker i klass-
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rummen då eleverna väljer att exempelvis inte göra en uppgift. Det kan ta sig 
uttryck som att försöka se ut som man jobbar, eller ägna en lektion åt att 
städa sin låda. Detta ”tysta protesterande” är något som eleverna är medvetna 
om och kan reflektera över. Under en gruppintervju med Maja, Danira, Kalle 
och Tim pratar de om att läraren bestämmer vad de ska göra i skolan. Jag 
frågar om de tycker att det är bra att läraren bestämmer, vartefter följande 
dialog mellan barnen utspelar sig: 

 
Maja: Ibland det beror på vad det är för uppgift, som att färglägga den 

där idiotiska kartan igår. 

Danira: Men du kommer ju komma till Friskolan [syftar på att Maja ska 
byta skola] och då bestämmer du ju inte nåt.  

Maja: Ja, jag vet.  

Danira: Men tänk om du inte hinner då? 

Maja: Men man får läxor (--) men igår den där idiotiska kartan man 
skulle färglägga. Igår på SO passen, det vägrade jag att göra så 
jag satt bara och väntade och klottrade i min bok och det var 
tråkigt, det gick inte. 

Kalle: Vad sa Petra? 

Maja:  Hon märkte det inte. Färglägga en karta, och jag ville inte färg-
lägga en karta för att jag ville att den skulle vara vit, för jag 
kommer ihåg den bättre då. Jag färglägger inget bra.  

I dialogen ovan mellan eleverna, ger Maja uttryck för att det inte är så bra att 
lärarna bestämmer om det är något som hon inte vill göra. Hon beskriver en 
situation som hon var med om dagen innan då de fick färglägga en blindkarta 
i olika färger, vilket hon inte tycker var bra då hon anser att hon bättre kom-
mer ihåg en vit karta. Maja beskriver att hon trots att läraren sagt att de ska 
göra en viss uppgift ändå har utvecklat strategier för att slippa göra den, som 
i det här fallet, klottra i sin bok. De andra eleverna svarar på hennes berättelse 
med att påpeka att då hon börjar friskola nästa år så kanske inte hon får välja, 
vilket Maja svarar att hon redan vet. Kalle undrar också över hur Petra reag-
erade över att Maja inte gjorde uppgiften. 

De båda beskrivna situationerna i klassrummet då elever protesterade 
skedde i ena fallet med argumentation som uttrycksmedel och i det andra 
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fallet som en tyst protest. Eleverna kan även välja att protestera på andra sätt 
vilket jag såg exempel på under fältarbetet. Dessa var exempelvis att sabotera 
lektioner genom att en grupp barn tillsammans ifrågasatte allting som hände 
på lektionen och vägrade att lyssna. Det var också ett tillfälle då elever 
kollektivt bestämde att de skulle strejka på lektionen då lärare inte hade levt 
upp till utlovade utfästelser som att de skulle få ha killgrupp på eftermid-
dagen. Slutligen är ytterligare ett exempel på protest när elever väljer att gå 
hem från skolan för att de är missnöjda på något som skett i skolan. 

Inflytandeförhandlandets karaktär 
De olika strategierna som utgör inflytandeförhandla är något som sker stän-
digt i klassrummen genom interaktionen mellan de olika aktörerna. Dessa 
processer tar ofta betydande tid i anspråk. En begränsning i denna form av 
inflytande är att inflytandeförhandla inte omfattar alla elever i klassrummet. 
En del elever är mycket aktiva och inflytandeförhandlar ständigt, andra gör 
det ibland och ytterligare en stor grupp elever gör det sällan. Som jag skrev 
tidigare upptar denna process en betydande del av klassrummets arbete men 
interaktionen sker då mellan vissa elever och pedagogerna. Förutsättningar 
för att inflytandeförhandla är dels att det finns en vilja till det, dels en 
förmåga. Processen kräver kompetenser som att våga prata inför andra elever 
och kunna argumentera för sin sak. De elever som framförallt inflytande-
förhandlar är de elever som är tongivande och populära även i kompisgemen-
skapen. Inflytandeförhandla ger också eleverna en vana vid att kunna komma 
med förslag, påverka en process och få motiv till varför de gör exempelvis 
uppgifter. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har detta kapitel belyst hur utvecklandet av demo-
kratiska kompetenser hos eleverna sker i Musikantens arbetsenhet. Genom 
skolans arbete med att träna demokrati lyfts nödvändigheten av dessa komp-
etenser fram. Då elever på olika sätt gör sin röst hörd i skolans vardag sker 
det främst genom att de inflytandeförhandlar, vilket är en aktivitet med olika 
strategier i processform. De demokratiska kompetenser som elever måste 
utveckla blir alltså kompetenser i att inflytandeförhandla.  

För att kunna inflytandeförhandla måste man som elev vara aktiv och 
kunskapssökande i relation till skolarbetet. En annan viktig kompetens är att 
vara ansvarstagande, vilket också ibland är en förutsättning för delaktighet.  

Slutligen handlar det också om att som elev att vara medveten om sina 
rättigheter och då framförallt rätten till yttrandefrihet men också rätten att 
ställa frågor.  
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Då inflytandeförhandla görs, sker det med hjälp av olika strategier som 
exempelvis motivation, information och protest. Det gemensamma hos alla 
strategierna är att de bygger på argumentation i någon form. Strategierna är 
inte heller statiska utan överlappar varandra och kännetecknas av en inter-
aktion mellan aktörerna. De kan också ske både i relation mellan ett 
individuellt barn och pedagog/er och i relation mellan kollektivet barn och 
pedagog/er. 

 När inflytandeförhandla görs i skolans vardag är det dock ojämlikt. 
Vissa barn inflytandeförhandlar ofta medan andra barn gör det sällan eller 
aldrig. Det föreligger även en skillnad i om inflytandeförhandla är något som 
blir tongivande i den pedagogiska praktiken i klassrummet. För en del av 
pedagogerna är det något som genomsyrar arbetet och som de använder sig 
av för att föra arbetet framåt. För andra pedagoger blir det något som de ställs 
inför och som de behöver förhålla sig till på skilda sätt.  
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8. Inflytandets ramar och begränsningar 

I föregående kapitel beskrevs vilka kompetenser det var viktigt, enligt lärarna 
att elever tillägnade sig för att få redskap till att kunna göra sin röst hörd. Jag 
visade också hur processen för inflytande till stora delar praktiserades genom 
att eleverna inflytandeförhandlar. I föreliggande kapitel redogör jag för 
inflytandets förutsättningar det vill säga hur den pedagogiska praktiken sätter 
ramar för vad eleverna kan ha inflytande över och på vilka arenor detta sker. 
Fokus i kapitlet är elevernas egna röster kring sitt inflytande och deras erfar-
enhet av hur delaktighet görs.  

 

Delaktighetens ramar 

Pedagogerna, rektorn och läroplanen 
En angelägen fråga i relation till elevinflytande är elevers erfarenheter kring 
vilken möjlighet de har att göra sin röst hörd och att vara delaktig i olika 
former av beslutsfattande. Då jag under intervjuerna frågade eleverna vem 
som bestämmer vad som ska göras på lektionerna, gav barnen spontant svar 
som; ”det är fröknarna det” eller ” fröknarna bestämmer och sen så måste vi 
göra det”.  Utifrån barnens svar framstår det som en självklarhet att det är den 
vuxne pedagogen som har den beslutande makten i skolan. Trots att eleverna 
beskriver att läraren bestämmer finns det dock aspekter som elever kan ha 
inflytande över vilket Klara exemplifierar. 

Ja det är ju fröken som bestämmer vad man ska göra, fast kanske inte dir-
ekt hur man ska göra. Hon bestämmer ju inte precis vad man ska skriva 
utan man får skriva lite på sitt eget sätt, man får ta i sin egen ordning och 
så, man får ta pauser för läraren. Den [pedagogen] bestämmer det mesta, 
den stora delen kan man säga. 

I Klaras beskrivning av vad elever och pedagoger kan ha inflytande över gör 
hon en skillnad på vad respektive hur. Utifrån Klaras erfarenhet är det läraren 
som bestämmer vad som ska göras, medan eleverna kan ha visst inflytande 
över hur det ska gå till, exempelvis i vilken ordning arbetet ska göras eller att 
man som elev kan ta en paus under lektionen. Klara för också fram ett annat 
mått av inflytande vilket innebär att även om läraren har bestämt vad alla ska 
göra, exempelvis skriva en uppsats, så får man som elev ändå ha inflytande 
över vad man skriver om genom att utforma uppgiften utifrån en egen tanke. 
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Amanda beskriver en ytterligare dimension kring elevers inflytande då hon 
svarar på frågan om elever kan vara med och bestämma på lektionerna. 

Näe inte vad jag kommer ihåg utan det är mest om vi ska skriva en uppsats 
om kungen, då måste vi göra det fast om man inte blir klar så får man göra 
det nästa pass, nästa svenska pass.  

 Amanda säger att hon inte kommer ihåg någon situation då hon fått vara med 
och bestämma på lektionerna. Hon beskriver sedan att om läraren har bestämt 
en uppgift så måste eleverna göra den. Däremot ges visst handlingsutrymme 
då eleverna får möjlighet att arbeta färdigt med uppgiften på ett annat pass. 
Att lärare ändrar sin planering framstår för Amanda som ett sätt för elever att 
indirekt erhålla inflytande.  

Förutom att läraren framhålls som den som bestämmer vad som ska gör-
as på lektionerna finns det även andra aktörer med beslutandemakt vilket 
framkommer hos flera av eleverna och exemplifieras genom Almas beskriv-
ning. 

Helene: Vem är det som bestämmer vad man ska göra i skolan?  

Alma: Det är fröknarna och den där boken [menar läroplanen] som de 
har som de måste se att de har gjort det vi ska göra (H: okej) 
och rektorn. 

I Alma uppräkning kring vilka som bestämmer i skolan anger hon; peda-
gogerna, läroplanen och rektorn. Utifrån Almas beskrivning får läroplanen en 
överordnad betydelse då det är den som reglerar vad som ska göras och vars 
krav och föreskrifter pedagogerna måste leva upp till. Vid flera tillfällen un-
der mitt fältarbete inträffar situationer då lärarna hänvisar och motiverar ett 
visst arbetssätt eller område med hjälp av läroplanen eller skollagen. Att 
lärarna gör detta är något som eleverna uppmärksammar och pratar om under 
intervjuerna. 

Helene: Det här vad ni ska göra på lektionerna brukar ni få vara med 
och bestämma om det?  

Patricia: Nej, för att de [pedagogerna] säger att det finns med i läro-
planen.  

Helene: Okej om ni protesterar och säger att det här vill vi inte göra 
och… 

 148



Patricia: I morse så kom Lena [pedagog] och förklarade och hon visade 
läroplanen.  

Helene: Vad pratade ni om?  

Patricia: Vi pratade om förra veckan hade det varit ganska så mycket 
protest och så hon bara kom med det och visade boken. 

Läroplanen blir något som pedagogerna använder i samtal med eleverna för 
att få motiv till varför vissa saker ska göras. Som jag tidigare illustrerat gen-
om fältexempel kan läroplanen användas för att tydliggöra vilka rättigheter 
elever har. Detta skedde då eleverna i Gitarren hade filosofiska samtal som 
rörde elevers rätt att inte bli behandlade på ett kränkande sätt (se kap 7).  
Läroplanen kan också användas som ett redskap för att upprätthålla en auk-
toritet. I Fiolens klassrum inträffar det vid flera tillfällen under vårterminen i 
fyran att elever uppmanas till att agera på ett visst sätt med hänvisning till 
vad som står i läroplanen. I lärarnas beskrivningar av läroplanen till eleverna 
framställs den ”som en lag”, ”något som måste göras” och som en föreskrift 
den enskilda läraren måste rätta sig efter. Läroplanen användas även i dis-
kussionen kring varför man gör på vissa sätt. Ett exempel är då Petra och 
Henrik motiverar varför man ska läsa olika slags böcker i skolan (se kap. 7). 
Vid dessa tillfällen väcker ibland förmedlingen av läroplanens mål och krav 
en känsla hos eleverna av att inte kunna påverka.  Petter som är elev i Fiolen 
svarar på följande sätt under intervjun på frågan vem som bestämmer vad 
man ska göra i skolan.  

Dom [pedagogerna] säger att det är den där boken men jag vet ju inte vem 
det var som bestämde. 

Då Petter ska svara på vem som bestämmer i skolan inrymmer hans svar en 
misstänksamhet. Han beskriver att pedagogerna säger att det är den där bok-
en, det vill säga läroplanen, men samtidigt är inte Petter riktigt säker på att så 
är fallet. Eleverna blir i det här avseendet utelämnade åt lärarnas tolkning av 
läroplanen. 

 

Elevers erfarenheter av sin delaktighet 
Som jag beskrev i föregående kapitel är den dominerande formen för elevers 
möjlighet till delaktighet i beslutsfattande att de inflytandeförhandlar. Detta 
är något som sker kontinuerligt i skolvardagen, ibland i organiserade former, 
men ofta spontant utifrån situationer som uppkommer mellan elever och 
pedagoger. Då eleverna i intervjuerna ska beskriva vad de har haft möjlighet 
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att vara med och bestämma om i skolan så nämner de däremot nästan ute-
slutande situationer där inflytandet varit formaliserat och beslutsgången tyd-
lig.  

 

Ellinor: Ja vi bestämmer ju om det är så här att vi ska åka på klassresa 
eller nåt, då är det vi. 

Molly: Då röstar vi. 

Ellinor Ja då röstar vi eller nåt, vi röstar alltid. 

Ellinor och Molly berättar i en gruppintervju att när de ska åka på klassresa 
så har de möjlighet att bestämma utifrån ”då är det vi”. I deras beskrivning 
framgår också att då de har tillfälle att bestämma är den vanligaste besluts-
metoden att rösta. I en intervju med Patricia berättar även hon om röstning 
som ett sätt att få bestämma som elev. Hon beskriver även hur röstandet sker 
i klassrummet.  
 

Helene: Hur går det till när man röstar? 

Patricia: Vi har olika sätt, ett sätt vi använder ganska ofta är att blunda 
och så räcker man upp handen (H: okej ) så att ingen ser. 

Helene: Det här att blunda varför är det bra?  

Patricia: En del kollar på de andra och de blir osäkra och vissa säger nej 
du måste rösta på det och så.  

Utifrån Patricias beskrivning av hur det går till när eleverna röstar om olika 
saker i klassrummet lyfter hon fram en ritual kring att blunda som viktig för 
att möjliggöra att var och en ska kunna rösta på det som den vill. Genom ett 
sådant förfaringssätt betonas den självständige och individuellt besluts-
fattande eleven. I intervjuerna beskriver alla barn röstning som den besluts-
metod då de kan vara delaktiga. Förutom den formen av beslutsfattande för 
elever även fram lottning som ett sätt att fatta beslut.  

Vi gjorde så här. Först så tog vi lappar och sen så fick man 
skriva ett namn och jag skrev, Theo skrev Volvo och jag skrev 
guldäpple och Samira skrev prinsessan och så skrev Adrian 
Marsianerna och sen så la vi ner breven i en burk och så tog 
Petra [pedagog] en och den som hon läste upp och så blev det. 
Det blev Marsianerna. 
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Amanda exemplifierar i intervjun ett tillfälle då hon har fått vara med och 
bestämma. Det var då de elever som tillsammans med henne bildar en 
gemensam grupp i klassrummet skulle besluta om ett nytt gruppnamn. Det 
skedde genom att gruppens medlemmar fick skriva ner ett förslag vardera 
vilket de sedan drog lott om.  

Likaså framstår tillfällen då eleverna tydligt har uppmanats att komma 
med förslag som situationer där då de varit delaktiga.  

Helene: Är det nåt som barnen i skolan kan vara med och bestämma om 
du tänker efter nu? 

Alma: Ja vi fick bestämma vad vi skulle göra på våran idrott. 

Helene:  Hur gick det till? Kan du berätta det?  

Alma:  Först skrev vi upp förslag sen så fick vi skriva det förslaget vi 
ville (--) och sen så fick vi lämna det och sen så skulle de 
[pedagogerna] titta på det.  

Alma beskriver en process för delaktighet där eleverna fick ge förslag på 
aktiviteter som de ville göra på idrotten. Elevernas möjlighet till delaktighet 
begränsades dock till att bli förslagsställare då det i förlängningen var peda-
gogerna som skulle titta på förslagen.  

En central fråga relaterat till elevinflytande är vilka olika områden som 
elever kan vara med och ha inflytande över, det vill säga inflytandets inne-
håll. Rektorn och pedagoger på Torpskolan beskriver i samtal för mig att 
inflytande är något som måste ske kontinuerligt i vardagen och att det ska 
handla om frågor som eleverna kan och vill vara delaktiga kring. På skolan 
finns inget formellt elevråd där representanter från varje klass samlas, istället 
är ambitionen att eleverna ska få vara med och påverka i sin klassrums-
gemenskap.  Fiolerna och Gitarrerna har inget som formellt kallas för klass-
råd, däremot har de varje vecka basgrupp där tanken är att de ska ha ett möte 
som på olika sätt har stora likheter med ett klassråd. En likhet ligger i att 
under basgruppen diskuteras och beslutas om olika skol-och klassgemen-
samma saker och en annan är att det sker i en organiserad mötesform.  
 

Eleverna i Gitarren sitter i en ring på golvet och har basgrupp. Idag är fo-
kus på den lägerresa som eleverna ska åka på ett par veckor senare. Några 
av pedagogerna utgör en lägergrupp med uppgift att planera lägret.  Elev-
erna har dock möjlighet att diskutera och komma med olika förslag kring 
hur de vill att lägret skall utformas. Ett par elever börjar prata om olika 
regler. De ställer frågor till Petra [pedagog] och Susanne [pedagog] om 
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vilka regler som ska gälla; om de får gå och bada själva på kvällen, vilken 
tid de måste gå och lägga sig. Tanja frågar om de får busa. Petra svarar 
med att säga att hon tycker att de innan ska tänka efter om de skulle tycka 
att buset var kul. Hon ger ett exempel på hur hon skulle reagera om någon 
skrämde henne med en orm och att det inte är ett bus utan en ”taskig grej”. 
Ricard och Fabian berättar om ett bus som de gjorde under förra lägret.  
Diskussionen fortsätter med att de pratar om hur de ska sova och Susanne 
berättar att var och en ska skriva ner namnet på tre barn som de vill sova 
med och sen fördelar de vuxna sovplatserna. Det blir en lång diskussion 
kring om man måste sova med någon som man inte vill. Under 
diskussionen är en del av Gitarrens barn aktiva. En del av de saker som 
kommer upp svarar pedagogerna på direkt, en del av sakerna leder till en 
allmän diskussion där olika argument prövas. Då basgruppstimmen är slut 
stannar några av tjejerna kvar och skriver lappar, om att de ska ha godis i 
en gemensam skål, att berätta spökhistorier. Förslagen till dessa aktiviteter 
väcktes vid basgruppstillfället och leder till att flickor skriver nya förslag 
till nästa möte. (Från fältanteckningarna år, 5.) 

Fältanteckningen ovan illustrerar ett basgruppstilfälle i år 5. I fokus för 
diskussionen under basgruppen är vanligtvis någon gemensam aktivitet, som 
i det här fallet en kommande lägerresa. Vad som ska diskuteras under bas-
gruppen kan initieras både av pedagogerna och av eleverna. Under tillfällena 
varvas diskussioner med beslut. Pedagogerna har en dominerande roll och 
efter en diskussion är det de som också har rätt att bestämma om en diskus-
sion ska leda vidare till exempelvis omröstning. Under diskussionerna ger 
även de vuxna återkommande instruktioner till eleverna hur de ska agera i 
olika situationer. Ett exempel på detta är när Tanja frågar i fältanteckningen 
ovan, om de får busa och Petra svarar direkt med att markera skillnaden 
mellan bus och taskigheter. Genom Petras agerande markerar hon att vissa 
saker är öppna för diskussion medan andra saker inte behöver diskuteras då 
det redan finns klara regler eller ett bestämt sätt hur man ska agera. Det kan 
exempelvis handla om värderelaterade frågor som hur man ska agera i en 
konflikt där det redan finns ett uttalat önskvärt beteende. Även då elever ger 
förslag på saker som pedagogerna har en artikulerad tanke kring kan det leda 
till att förslaget inte diskuteras för att pedagogerna redan har bestämt. Ett 
exempel på en sådan situation är när en grupp elever lägger förslag om att de 
vill spela dataspel, vilket pedagogerna säger att de inte ens behöver diskutera 
eftersom de vuxna bestämt att de inte tycker att det är någon skolaktivitet.  

Centralt under basgruppstillfällena är punkten då förslagslådan ska öpp-
nas. Förslagslådan är en fint dekorerad låda som alltid står framme i klass-
rummen och där eleverna kan lämna lappar med olika förslag. Under inter-
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vjuerna nämner alla barn förslagslådan som ett sätt då de kan vara med och 
ha inflytande.  

Under mitt fältarbete skiljer det sig dock åt hur förslagslådan används. 
Under vissa perioder är öppnandet av förslagslådan något som är återkom-
mande varje vecka, vilket leder till att eleverna aktivt använder lådan genom 
att regelbundet stoppa i förslag.  I Fiolernas klassrum är förslagslådan för-
svunnen under en längre tid på vårterminen i fyran. Utifrån elevernas berät-
telser kring förslagslådan framstår det som viktigt att strukturen kring dess 
användning upprätthålls för att eleverna ska erkänna dess form som reellt 
inflytande. Petter som går i Fiolens klassrum beskriver med uppgivenhet hur 
det går till då de ska använda förslagslådan: ”Varannan vecka eller när de har 
lust”. För Petter framstår det som något som används godtyckligt och som 
beror på om förslagslådan finns med i lärarens planering. Då situationen 
kring förslagslådan inte fungerar leder det till ett missnöje hos barnen vilket 
David och Benham beskriver under en gruppintervju.  

Helene: Brukar ni lägga förslag i förslagslådan? 

David: Ibland.  

Benham:  Ibland. 

David:  Men jag ger upp nu, det blir ju ändå aldrig som man vill. 

David som går i Fiolens klassrum beskriver hur han tidigare brukade lägga 
förslag i förslagslådan men att han slutat att göra det utifrån en upplevelse av 
att det inte spelar någon roll då hans förslag aldrig går igenom. I barnens 
berättelse finns en skillnad kring vilken tilltro de tillmäter förslagslådan som 
ett demokratiskt instrument. När Tanja som går i Gitarren beskriver förslags-
lådan gör hon det i positiva ordalag.  

Vi skriver att vi skulle åka på utflykt och åka inlines och så och det brukar 
alltid bli. Det går bara i uppfyllelse och så där. Det får vi bestämma om. 

Tanjas upplevelse skiljer sig väsentligt åt i jämförelse med vad som fram-
kommer i Davids utsaga. Hon ger exempel på vad eleverna gett förslag om 
och beskriver även hur saker ”bara går i uppfyllelse”. Hennes positiva bes-
krivning av förslagslådan hänger samman med att det är en aktivitet som 
upprätthålls genom sin rutinbundenhet och ses genom detta som en möjlighet 
för henne att påverka. 

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag ska man stoppa sina förslag för på torsdag 
tittar fröknarna i vad det är för förslag och då tar de ut och läser alla och så 
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diskuterar vi och ibland så blir det ett nej och ibland blir det ett ja, mest är 
det ja. 

Tanja beskriver rutinen att eleverna har möjlighet att lägga ner lappar i början 
av veckan. Pedagogerna har en överordnad ställning när de har mandatet att 
öppna lådan. De går också igenom lapparna i förslagslådan innan bas-
gruppstillfället. Senare under intervjun ger Tanja exempel på saker som inte 
genomförts trots att många elever har röstat på dem. Ett av dem, att cykla till 
skogen, har eleverna nekats på grund av olycksrisken. Andra förslag har det 
sagts nej till utifrån kostnadsskäl, som en utflykt till Göteborg. 

Det blev ett nej. Vi får varje månad niotusen kronor från skolan och vi har 
nu jättemycket pengar men de [pedagogerna] vill inte spara till det utan de 
köper pennvässare och sudd och saker och det, det är jättedåligt ja men det 
blir aldrig. Vi har frågat att varför köper de inte mer datorer. De tycker att 
de räcker med de här datorerna men man kan ju inte sätta igång dem de är 
ju jättetrasiga och tröga.  

I citatet ovan är Tanja kritisk till att lärarna inte har gått med på att göra en 
utflykt till Göteborg utifrån argumentet att det kostar för mycket pengar. Hon 
tydliggör att lärare respektive elever kan ha olika prioriteringar kring vad de 
tycker att pengar ska läggas på i skolan. Tanjas beskrivning visar dock att 
dessa prioriteringar har inflytandeförhandlats i klassen och Tanja själv har 
argument kring hur hon tycker att omfördelningar ska göras. Trots att Tanja i 
exemplet visar ett missnöje kring att vissa saker inte genomförts, är hennes 
grundinställning att hon kan påverka genom förslagslådan, även om besluten 
inte alltid blir som hon önskar. I hennes fall har inte avslag på önskningar lett 
till en uppgivenhet utan snarare har hennes argument utvecklats.  

Delaktighetens begränsningar 
Elevernas beskrivningar av sin möjlighet till delaktighet samt det samlade 
observationsmaterialet visar att delaktigheten är begränsad i skolans vardag. I 
analysen har tre begränsningar visat sig särskilt tydliga. Dessa begränsningar 
handlar om både om formen, innehållet men också om barnens egna bilder av 
sig själva.  
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Alla är inte med 
Vid basgruppstillfällen är det tydligt att det är vissa elever som är drivande 
och synligt delaktiga under momentet med förslagslådan. Under mitt 
fältarbete då jag haft möjlighet att följa basgruppstillfällen över tid, 
utkristalliseras ett mönster där vissa barn återkommande lägger förslag i 
lådan. Detta mönster är tydligt trots att eleverna har möjlighet att anonymt 
lägga förslag. 

Fördelningen av vilka barn som lägger förslag i förslagslådan har ett 
starkt samband med vilken position och vilken relation man har som elev till 
andra elever i klassen. Att lägga en lapp i förslagslådan är något som börjar 
förberedas långt innan den praktiska handlingen att skriva lappen. Ellinor, 
Molly och Alexandra beskriver hur det går till när de kommer på något som 
de vill föreslå. 

Ellinor: Om jag, Molly och Alexandra pratar så är, pratar om att jag vill 
göra ett förslag att åka till djurparken då säger jag så där vill du 
vara med på förslaget? Är det okej? 

Molly: Man kan fråga så där varenda människa. 

Alex: Så blir det mer som man vill.  

Molly: Och då tycker fröken så där att det är många som är 
intresserade och att det är kanske är okej. 

Som Ellinor, Molly och Alexandra beskriver i intervjun så är en viktig 
komponent i att lägga en lapp i förslagslådan att lobba. Detta innebär att när 
man kommer på en idé kring något som man vill göra är nästa steg att 
försöka få sina kompisar att vara med på förslaget. Denna aktivitet kan vissa 
dagar vara något som eleverna diskuterar och pratar om både på lektioner och 
på raster. Ibland leder det till att ett förslag som väcktes av en elev leder till 
ett gruppförslag som undertecknats av många elever. Lobba framstår hos 
eleverna som en viktig aktivitet då det finns större chans att förslaget går 
igenom om det är fler som stödjer det.  

 
 

 155



I diskussionerna kring förslagslådan kommer även upp tankar kring om alla 
elever brukar vara med och lägga förslag i förslagslådan. Tanja beskriver det 
på följande sätt: 

Tanja:  Några brukar inte lägga i förslag för att de är för blyga men alla 
får lägga i förslag men en del kanske inte vågar.  

Helene:  Lyssnar man på alla lika mycket? 

Tanja: Nej man lyssnar inte lika mycket. Killarna lyssnar bara på 
killarna och tjejerna lyssnar på tjejerna och killarna. Det är den 
som är populärast i skolan, den lyssnar man på.  

Då Tanja berättar hur det går till när man lägger förslag beskriver hon att alla 
inte lägger förslag vilket Tanja tolkar som att de är blyga. Tanjas förklaring 
stämmer väl överens med de situationer som jag observerat i klassrummet då 
det främst är de tysta eleverna men också elever som är marginaliserade på 
olika sätt som inte lägger förslag. Utifrån detta är elevens position i klass-
rummet avgörande för om man som elev överhuvudtaget ska komma med 
förslag. 

Förutom att Tanja beskriver att inte alla lägger förslag så lyfter hon också 
fram en annan erfarenhet hon har; att alla elever inte blir lyssnade till på 
samma sätt. Tanja beskriver det som att det finns en könsskillnad då killar 
lyssnar på killar som ger förslag, däremot menar Tanja att flickor lyssnar på 
både tjejer och killar. Att eleverna till viss del röstar könsbundet ser jag flera 
exempel på och eleverna pratar också om att killar lägger ”killförslag” och 
tjejer lägger ”tjejförslag”. Ett exempel på ett ”killförslag” kan vara att åka 
gocart medan ett ”tjejförslag” kan vara att prata om smink eller baka. I de fall 
då förslagen bland barnen uppfattas som könsbundna förslag lobbas det fram-
förallt också könsbundet.  

Ytterligare en aspekt Tanja för fram handlar om popularitet. Tanja 
beskriver att de elever som är populära bland kamraterna lättare kan få gen-
om sina förslag. Amanda har under intervjun liknande tankegångar då hon 
exemplifierar att alla elever inte blir lyssnade på. 

Helene: Är det en del som man lyssnar mer på?  

Amanda:  Ja du! Filippa är det många som inte lyssnar på i alla fall för 
många tycker hon är så där ”detta är” ((härmar)) ja och hon tror 
att hon är bäst och lite sånt och det är många som är irriterade.  

Helene: Brukar du bli det? 
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Amanda: Ja ibland det är lite äckligt ibland när hon så där när hon börjar 
att gråta så kommer det snor och så slickar hon upp det med 
tungan.   

Utifrån Amandas beskrivning framstår Filippa som stigmatiserad. Att Filippa 
uppfattas ha ett beteende som upplevs som irriterande eller äckligt gör att hon 
mister respekten att bli lyssnad på. Amandas ord visar också vikten av att 
framföra sina åsikter på ett sätt som gör att andra lyssnar. Blyghet, 
marginalisering och utanförskap framstår som de främsta anledningarna till 
att vissa elever inte lägger förslag i förslagslådan eller inte är aktivt 
deltagande i den gemensamma diskussionen. De vet redan på förhand att 
deras förslag riskerar att inte få stöd och gå igenom. Även om man som elev 
kan vara anonym under basgruppstillfället då förslagslådan öppnas så börjar 
arbetet med att få röster långt tidigare. Under själva basgruppstillfället är det 
även viktigt att kunna prata för sitt förslag och kunna argumentera.   

Inflytandet sker i gränslandet mellan hem och skola 
Utifrån kategoriseringar kring vad eleverna kan ha inflytande över är det 
tydlig att de saker elever framförallt kan vara delaktiga i är saker som ligger i 
gränslandet mellan hem och skola eller mellan fritid och skola.  Tre områden 
är speciellt tydliga; raster, läxor och när vardagen bryts. Det är också 
framförallt i frågor relaterade till dessa områden som eleverna tar egna 
initiativ till att väcka förslag eller förhandla på olika sätt.  
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Raster 

Diskussioner kring saker relaterade till raster är vanligt både hos Gitarrerna 
och hos Fiolerna. Under år 4 då eleverna är i tillfälliga skollokaler tar det 
lång tid för eleverna att gå upp till det grönområde där de kan ha rast. Detta 
visar sig exempelvis i den bild Nader ritar kring sin upplevelse av rasten (se 
fig. 9).  
.   

 
Figur 9.  Naders teckning kring att rasterna är för korta 
 
Nader ritar i sin Helene-bok en serie för att illustrera hur korta han upplever 
att rasterna är. I den första rutan ser man hur han och en kompis bestämmer 
att de ska ha rast tillsammans. Efter detta följer flera bildrutor som illustrerar 
hur lång tid det tar att komma till grönområdet där eleverna har rast. Väl 
framme måste de pricka av sig hos fröken och äntligen kan de sätta sig ner 
och spela gameboy. Då de precis har börjat spela, ”en sekund senare”, ringer 
det in och det är dags att gå tillbaka. 
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Att rasterna upplevs som för korta är ett återkommande ämne för diskussion 
mellan elever och pedagoger. Detta är också något som eleverna försöker 
påverka på olika sätt genom att exempelvis försöka förhandla om längre ras-
ter. Ett exempel är när en grupp pojkar initierar en diskussion och argumen-
terar för att de vill spela fotboll på lektionstid och ger ett löfte om att göra 
extra läxa. En annan ofta förekommande diskussion i klassrummen är om 
man som elev måste gå ut på rasten eller får stanna inne. Denna diskussion är 
mer förekommande då vädret är kallt eller regnigt. I år fem har eleverna för-
handlat sig till en överenskommelse som innebär att eleverna kan välja att 
stanna inne men att de måste ha en planerad aktivitet som de sysselsätter sig 
med.  

Likaså förhandlas det ibland om olika typer av regler som gäller på ras-
terna. Dessa diskussioner kan handla dels om gränser för hur långt man får 
röra sig utanför skolan, dels om vilken typ av aktiviteter som man får syssel-
sätta sig med. Vintertid är snöbollskastning en omdiskuterad fråga.   
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Läxor 

Ett annat område som eleverna på olika sätt försöker att utöva inflytande över 
är läxor. Illustrationen nedan har Nils ritat i sin Helene-bok (se fig. 10).  

 
Figur 10,  Nils teckning kring läxor. 
 
Under bilden har Nils skrivit;  

Ja jag skulle kunna göra tusentals saker om jag inte hade så många läxor 
(ja) vara med kompisar, cykla och vara ute och ALLT (från Helene-bok) 

Nils som ofta protesterar mot mängden läxor har ritat en bild av sin själv i 
form av en streckgubbe. Ovanför den förhållandevis lilla streckgubben är 
fyra boxar ritade med en läxa i varje. Från boxarna går pilar ned mot gubbens 
huvud vilket symboliskt visar hur mycket olika kunskap som en person måste 
ta in.  
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I sin Helene-bok skriver Danira om hur vardagen upplevs som jobbig utifrån 
mängden läxor. 

Den här veckan var jättejobbig, vi hade mycket läxor. Jag hade fem läxor, 
1. Matte, 2 P&T [ Pojken och Tigern, svenska uppgift], 3. Skriva om 
studiebesöket, 4. Jag hade hemspråksläxa. 5. Jag fick av mamma och 
pappa gånger tabellen. Det var jobbigt (Från Heleneböckerna ) 

Danira räknar i sin beskrivning upp fem olika läxor. Av dessa läxor var tre av 
dem sådana som alla elever hade i klassen. Den fjärde var en hemspråksläxa 
och den femte var en extraläxa som hennes föräldrar konstruerade.  

 

När vardagen bryts 

Ett annat område där eleverna utövar delaktighet är då aktiviteter äger rum 
som inte tillhör det vardagliga skolarbetet. Vid dessa tillfällen erbjuder de 
vuxna eleverna delaktighet samtidigt som eleverna efterfrågar inflytande. En 
av de vanligaste typerna av förslag i förslagslådan handlar om att elever skri-
ver ner önskningar på olika aktiviteter som att åka och bada eller ha en bak-
dag. Vissa återkommande traditioner på skolan som en teaterföreställning 
eller en fotbollsturnering har också eleverna inflytande över då det hör till 
deras avsvarsområde att arrangera dessa.   

Eleverna kan ibland välja om de vill delta i aktiviteter som är mer fri-
villiga till sin karaktär. Ett exempel på detta är när eleverna ska börja öva på 
en teaterpjäs. Eleverna kan då välja att inte vara med. Följden blir att de 
elever som inte är med får arbeta med skoluppgifter tillsammans med den 
andra klassen. 

Under år 4 äger en aktivitet rum som kallas för veckans stjärna. Nils 
berättar i intervjun hur det gick till då det bestämdes att klasserna skulle börja 
med veckans stjärna.  
 

Nils: Om jag ska erkänna hur det gick till så är det faktiskt 
jag som hittat på det. 

 Helene: Hur gick det till? 
Nils: Det gick till så här att först så skrev jag ett brev kan 

vi inte ha roliga timmen och då och sen så läste de 
upp det och så hade vi det. Men det var inte lika som 
jag hade tänkt mig och sen gick jag till Lena och 
pratade lite och det blev det veckans stjärna så att en 
bestämmer vad man ska göra 
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Som Nils beskriver så är veckans stjärna en aktivitet som initierades av ho-
nom. Efter att han först hade givit förslag om roliga timmen som inte blev 
som han hade tänkt sig, växte formen för veckans stjärna fram i en diskussion 
mellan Nils och en lärare. Veckans stjärna är något som äger rum i båda klas-
serna och innebär att en eller två elever utses till veckans stjärna. Dessa elev-
er får veckan på sig att planera en aktivitet som de genomför sista lektionen 
på fredagen. Aktiviteter som genomförs är exempelvis att se på film, bjuda på 
godis eller leka lekar. Med tiden förändrades förutsättningarna för veckan 
stjärna (vilket jag återkommer till) vilket leder till mycket diskussion i båda 
klasserna. 

Eleverna beskriver också genomgående i intervjuerna att skolresa eller 
lägerresa eller när skolan anordnar någon gemensam temadag är ett tillfälle 
då de får vara med och bestämma.  
 

Barnens synsätt på sig själva som beslutande aktörer 
Då eleverna under intervjuerna diskuterar sina egna möjligheter till besluts-
fattande är två olika uppfattningar dominerande bland eleverna. Den ena upp-
fattningen handlar om att barn är kompetenta och i ökad utsträckning skulle 
kunna vara med och fatta beslut. Den andra uppfattning beskriver barn som 
dåliga beslutsfattare, vilket gör att det är bättre att vuxna fattar beslut.  
 

Barn har kompetens att fatta beslut  

Uppfattningen att elever har kompetens att fatta beslut upprätthålls företräde-
sevis av elever som är aktiva i klassrumsdiskussionerna. Bland en del av 
dessa elever finns ett missnöje kring att inflytandet är begränsat. Trots att den 
dominerande bilden är att eleverna tycker och litar på att lärare är de som vet 
vad som ska göras i klassrummet framkommer under intervjuerna förslag på 
saker som eleverna skulle vilja vara med och påverka. Tanja är en av flick-
orna som tydligast artikulerar sin kompetens i att kunna ha inflytande i ökad 
utsträckning. 

Helene:  Skulle du vilja välja mer vad du skulle vilja göra i skolan?  

Tanja:  Mer på skoljobbet så man kan jobba klart någon gång. 

Tanja för fram en önskan kring att få jobba klar. Hon beskriver sedan en 
målande situation av hur hon skulle vilja att det var i klassrummet, vilket är 
en skoldag kantad med arbete och få raster men med stor valfrihet att få jobba 
i sin egen takt och få göra klart uppgifter. Förslagen Tanja beskriver är fram-
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förallt relaterade till lärandesituationen i klassrummet. Under en gruppinter-
vju med Maja, Danira och Kalle för de fram en önskan om att få vara med 
och bestämma innehåll i undervisningen.  

Maja:  Ja men vi får inte bestämma vilka arbetsområden vi har. 

Helene: Vad då för arbetsområden?  

Maja: Kroppen, vulkaner, OS.  

Helene: Har ni aldrig varit med och bestämt arbetsområden?  

Kalle Det kunde vara kul om man fick bestämma nåt så att man 
kunde rösta fram något som alla vill jobba med.  

Enligt eleverna får de aldrig vara med och bestämma vilka temaområden 
klassen ska arbeta med. Maja ger i intervjun flera förslag på vad hon skulle 
vilja jobba med. Kalle lyfter också fram aspekten att det skulle vara kul om 
de fick bestämma ”nåt”. Kalles formulering visar att ett eget bestämmande, i 
det här fallet att bestämma tema-område, leder till att det blir roligare att 
arbeta.  

Barn är inte bra på att fatta beslut 

Den andra uppfattningen flera barn ger uttryck för inrymmer en föreställning 
kring att barn inte är bra på att fatta beslut. Agnes exemplifierar denna då jag 
frågar henne vem det är som bestämmer på matten. 
 

Agnes:  Fröknarna, vad det är vi ska göra på matten. 

Helene: Tror du att barn skulle kunna vara med och bestämma om det? 

Agnes: Va? 

Helene: Tror du att barn skulle kunna vara med och bestämma vad man 
skulle göra på matten? 

Agnes: Jag vet inte, näe. 

Helene: Varför inte då? 

Agnes: För att tänk då om de inte tar de svåra då och sen kan de ju inte, 
de tar de lätta då. 
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Agnes uttrycker en skepsis till att barn kan vara med och bestämma då det 
finns en risk att de då automatiskt skulle välja att försöka komma undan och 
som i hennes exempel välja att bara räkna lätta tal. Detta inrymmer en före-
ställning kring att barn om de ges inflytande alltid skulle fatta dåliga beslut 
och är omgärdat av synsätt på barn som egoistiska, självcentrerade och lata. 
Även Moa uttrycker en skepsis kring att barn kan förvalta ett inflytande och 
fatta kloka beslut. I intervjun har hon beskrivit att pedagogerna bestämmer i 
skolan. Då jag frågar henne vad hon tycker om det säger hon: 

Moa: Jag tycker att det är bra för det blir så konstiga pass om barnen 
får springa omkring och bestämma arbetspass för då blir det 
bara konstiga pass. 

Helene: Har det varit så nån gång? 

Moa: Nej det har det inte men jag kan räkna ut att det skulle bli 
konstiga pass då. 

Helene: Vad tror du att barnen skulle bestämma då? 

Moa Sina favoritpass bild och fritid, bild slöjd och fritid skulle de 
välja. 

Moa ger uttryck för en bild av att elever skulle välja fel om de ges inflytande. 
Hennes uppfattning grundar sig inte på erfarenheter, då hon inte varit med 
om lektioner där elever bestämmer, utan på en föreställning då hon säger att 
hon ”kan räkna ut att det skulle bli konstiga pass då”.  
 

Delaktigheten är villkorad 
Förutom att det finns ramar och begränsningar kring elevernas delaktighet är 
den också villkorad på olika sätt. Inflytande är något man kan få som elev om 
man uppför sig väl (stjärnor och pinnar), om man har gjort det man ska, om 
det inte är något viktigt man ska lära sig eller om det inte är som vanligt i 
skolan. 

Stjärnor och pinnar 
I Gitarren och Fiolen införs under senare delen av hösten i år 4 två olika sys-
tem som båda handlar om att uppmärksamma elevers beteende. Inne hos 
Gitarrerna börjar man arbeta med stjärnsystemet vilket går ut på att klassen 
förtjänar stjärnor som leder till belöningar. Eleverna kallar det för att ”samla 
stjärnor”. På dörren till Gitarrens klassrum har en inplastad bild med en stor 
stjärna satts upp. Det går att skriva på bilden och kring stjärnan skrivs moti-
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veringar ner då en elev erhåller en stjärna. Eleverna kan förtjäna stjärnor på 
lite olika sätt, dels genom att de kan föreslå varandra, dels genom att läraren 
kan utdela en stjärna till en enskild elev eller till klassen om de exempelvis 
arbetat bra. Motiveringarna till utdelande av stjärnor varierar. Stjärnorna ut-
går från varje enskilt barns förutsättningar, man kan exempelvis få en stjärna 
för att man förbättrat ett beteende. När en elev föreslår att en annan elev ska 
få en stjärna leder det vanligtvis till en diskussion kring vad som var bra i 
agerandet, som när Tanja vill att Danira ska få en stjärna för hon var snäll och 
hjälpte till och letade efter hennes vantar på rasten.  

Stjärnor samlas kollektivt och när gruppen har erhållit ett visst antal 
stjärnor (30-40 stycken) får de tillsammans bestämma vad de vill byta in sina 
stjärnor mot. Diskussionerna kring vad stjärnorna ska användas till är många 
och är en av de saker eleverna har ett inflytande över. På detta sätt blir 
inflytande nära förknippat med gott beteende. Inflytande är något som 
eleverna får när de har förtjänat det eftersom det är en kollektiv belöning. 
Förutom denna kollektiva insamling av stjärnor samlar några barn på 
individuella stjärnor som de kan byta till olika aktiviteter, som Ricard. När 
han har samlat tillräckligt många stjärnor får han gå hem till en lärare och se 
på film och äta godis. Reglerna kring stjärnorna diskuteras flitigt bland 
eleverna och hur man ska tänka i olika situationer. Ett exempel på detta är när 
några barn försöker argumentera kring att de måste samla för många stjärnor 
innan de får kul. De vill ”växla sina stjärnor till något mindre så att det går 
fortare”.  

Inne hos Fiolerna införs vid samma tidpunkt ett annat system för att 
uppmärksamma elevernas beteende. Framme vid tavlan har Henrik satt upp 
en klasslista med rutor efter varje namn. Vid en förseelse, exempelvis om 
man inte uppmärksammar en tillsägelse får de en markering, en ”pinne” 
bakom sitt namn. Tre markeringar leder till kvarsittning.  Under en period i 
klassrummet upptar detta system mycket tid och energi. Eleverna anger ofta 
varandra.   

Eleverna sitter samlade. Maria och Ellinor kommer in i klassrummet. Flera 
pojkar ropar rakt ut: ”Kvarsittning!” Petra som infört stjärnsystemet i den 
andra gruppen säger ” Stopp, det är inte ni som ska skrika rakt ut, de vet 
själva hur det funkar. Jag är i alla fall glad att ni är här båda två. (Från fält-
anteckningarna, år 4.) 

Som exemplet ovan visar är eleverna måna om att bevaka så att systemet 
efterföljs. Inne hos Fiolerna handlar diskussionen mellan eleverna om att 
lärare glömt att anteckna någon företeelse och vilken typ av överträdelse som 
ska leda till en ”pinne”.  
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Om man har gjort det man ska 
Inflytande är även något som man som elev får åtnjuta vid vissa tillfällen. 
Agnes och jag pratar under intervjun om vilka lektioner man som elev kan 
vara med och bestämma på. 
 

Agnes: Fröken säger vad vi ska göra på bilden. Efter att vi har gjort det 
så får vi göra det som vi vill. 

Helene: Okej, vad brukar du välja att göra då? 

Agnes: Jag är inte så där färdig ibland. 

 
Agnes beskriver i intervjun att eleverna kan ha inflytande över vad de vill 
göra på bildlektionen. Då eleverna gjort klart den obligatoriska bilduppgiften 
ges de möjlighet att välja vad de ska göra sedan. Agnes säger att hon inte så 
ofta hinner göra den valfria uppgiften. Inflytande får vid sådama tillfällen 
formen av en belöning, något man får åtnjuta när man är klar. I sådana 
situationer blir även inflytandet ojämnt fördelat mellan eleverna då en del 
jobbar snabbt och får välja medan andra som arbetar långsammare mister 
valfriheten. 
 

Om man har uppfört sig väl 
Ett annat villkor för delaktighet är att som elev uppvisa ett gott beteende och 
ansvarstagande. Delaktighet blir något som man först måste bevisa att man 
klarar av. Det leder till att större handlingsfrihet ges till de barn som kan 
”uppföra sig väl”. För en del barn kan inflytandet bli mycket begränsat som 
Maja och Kalle beskriver i intervjun.  

Kalle: Det är som ett fängelse för mig.  

Maja: Han [pedagogen] tar i honom. 

Kalle: Han tafsar på mig. Jag kan inte ens prata hemlisar med nån för 
då kommer han efter och ställer sig bredvid och lyssnar. 
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I citatet ovan för Kalle fram hur det känns att alltid ha en vuxen vid sin sida. 
För honom har det inte bara inneburit begränsade möjligheter till valfrihet 
utan också att den privata gränsen beskurits genom att han inte kan prata fritt 
med sina kompisar.  

Om det inte är vanliga vuxna 
I intervjuerna framkommer ytterligare en förutsättning som gör att eleverna 
upplever att de kan högre grad av inflytande, vilket handlar om tillfällen då 
det inte är ”vanliga vuxna” i skolan. Alicia beskriver det som: ”Om det är 
jättenågra fröknar så kan vi bestämma så där antingen om man vill ha 
fritadag eller se på film eller nåt”. Vid tillfällen med vikarier blir det 
vanligtvis friare aktiviteter på lektionerna, speciellt om en vikarie har fått 
sättas in med kort varsel. Moa för fram liknande erfarenheter då hon säger:  

Men tillexempel om det är så där jättenågra fröknar och man får välja och 
så där då spelar det ingen roll för då ska man inte lära sig nåt. 

Moa beskriver i intervjun att anledningen till att elever får mer inflytande då 
det är några fröknar beror på att eleverna vid dessa tillfällen inte ska lära sig 
något, och då ”spelar det ingen roll” om barn bestämmer. Moas tankar för-
medlar en bild av att barn bara kan ha inflytande då det inte är något viktigt 
som ska göras i skolan. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har detta kapitel fokuserat på elevers egna erfarenheter 
kring att delta i beslutsfattande i olika former. Resultatet visar att den 
dominerande erfarenheten elever har är att det är vuxna som bestämmer i 
klassrummet. Eleverna har svårt att beskriva och reflektera kring sin egen 
delaktighet. De uppfattar det även som självklart att det är de vuxna som 
bestämmer i klassrummet. Då eleverna ska beskriva sin delaktighet är det 
speciellt den formaliserade formen de beskriver, vilket är situationer med en 
tydlig beslutsstruktur. Eleverna lyfter fram röstning och lottning som två 
dominerande beslutsmetoder. Stor del av elevernas inflytande sker informellt 
i vardagen mellan pedagoger och barn genom att de inflytandeförhandlar. Det 
är dock inget som eleverna lyfter fram.  

 Eleverna kan företrädesevis ha inflytande över är saker som sker i 
gränslandet mellan hem och skola eller mellan fritid och skola. Det eleverna 
tycker att de har minst att säga till om är kring undervisningen. I studien ges 
också exempel på att inflytandet är villkorat, vilket betyder att vissa saker 
måste vara uppfyllda för att eleverna ska få vara delaktiga. Det handlar om att 
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”förtjäna delaktighet” genom att exempelvis arbeta snabbt eller bete sig på ett 
önskvärt sätt.  
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9. Hinder för elevers delaktighet 

I de tidigare kapitlen har jag beskrivit hur delaktighet görs genom proces-
serna gemenskapsbygga och inflytandeförhandla. Dessa processer kan emel-
lertid motverkas genom olika händelser i vardagsarbetet i skolan. De främsta 
hindren som framkommer är diskontinuitet, obegriplighet, uteslutning och 
när delaktighet ses som något framtidsorienterat.  

I kapitlet presenteras förutom dessa hinder också en delaktighetsmodell 
med faktorer som möjliggör och hindrar delaktighet. Hindrena som presen-
teras har tillkommit i relation till de möjliggörande faktorerna, men då dessa 
har presenterats i de tidigare kapitlen, fokuseras i detta kapitel på hindren.  

Diskontinuitet 
Skolvardagen för eleverna, speciellt i Fiolen, har under tiden för mitt fältar-
bete präglats av stor diskontinuitet. Eleverna har fått byta pedagoger vid upp-
repade tillfällen, vilket inneburit att deras skolvardag har ändrat innehåll och 
förutsättningar många gånger. I detta avsnitt lyfts fram vad diskontinuiteten 
får för konsekvenser, och hur det leder till en känsla av orättvisa och osäker-
het hos eleverna.  

Vardagen ruckas 
Genom mitt fältarbete då jag följde eleverna i Musikanten under sammanlagt 
två års tid, fick jag möjlighet att se hur delaktighet görs över tid. En av de 
faktorer som påverkar och är utmärkande för skolvardagen är ständig föränd-
ring. Jag slås av hur snabbt saker måste ändras därför att det exempelvis sak-
nas lärare. Pedagogerna får lägga stor energi på att försöka lösa situationen 
här och nu. Det kan handla om vem som ska vara ute på rasten då flera vuxna 
är sjuka eller vem som ska plocka undan disken efter maten. Det sker orga-
nisatoriska förändringar, exempelvis att lärare byter arbetsuppgifter som när 
Petra slutar ha engelska i båda klasserna eller att elever byter klass. Föränd-
ringarna handlar också om att påbörjade arbeten inte avslutas då den lärare 
som initierat arbetet försvinner och ingen annan tar vid. Det inbegriper även 
planerade aktiviteter som när killgruppen måste ställas in med kort varsel för 
att läraren som skulle ha gruppen är sjuk. Situationer som dessa, dvs. att om-
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organiseringar måste ske, är sannolikt något som sker i alla skolor vid vissa 
tillfällen. Vad som är utmärkande för Musikantens arbetsenhet är inte att det 
sker, utan frekvensen. Det vill säga att det äger rum ständigt och vid uppre-
pade tillfällen. Detta leder till en orolig situation och påverkar eleverna. En 
del barn uttrycker aktivt sitt missnöje inför situationen. En av flickorna i Fiol-
en skriver på följande sätt i sin Helenebok: 

Jag tycker att det är tråkigt för att de ändrar saker hela tiden  

Som flickan skriver är de ständiga förändringarna något som upplevs som 
”tråkigt”, vilket kan tolkas som att förändringarna skapar osäkerhet och olust. 

Förutom att vardagsarbetet präglas av uppbrott påverkas också eleverna 
under sitt år av fyran av en eventuell omorganisering som ska ske i framtiden.  
Under mitt fältarbete utreds centralt i kommunen om Torpskolan ska finnas 
kvar i sin nuvarande form eller om det ska bli en F-3 skolan istället för en F-5 
skola. För barnen i min studie kan konsekvensen bli att de kan få byta skola i 
femman, vilket eleverna funderar kring och pratar mycket om. I intervjuerna 
lyfter barnen fram det som ”det är dåligt att vi byter lokaler hela tiden”15. En 
del av eleverna försöker hantera oron för eventuell skolnedläggning genom 
att vara aktiva i processen kring skolans framtid. De håller reda på när möten 
kring omorganisationen ska vara och förhandlar om att få vara med på dessa 
möten. Då beslut kring eventuell skolnedläggning drar ut på tiden möter det 
mycket frustration och oro bland eleverna. 

Vuxna som försvinner 
Eleverna i Gitarren respektive Fiolen får under fältarbetet skilda erfarenheter 
av relationer och dess kontinuitet16. För Fiolerna innebär deras år i fyran och 
femman att pedagoger börjar och slutar.   

En morgon precis innan höstlovet ska börja får Fiolerna reda på att Elin 
som varit deras lärare inte kommer tillbaka mer. Hon har varit hemma i 
några dagar. Flera elever protesterar och säger: ”Men hon skulle ju komma 
tillbaka efter jul”. Under lektionen pratar flera elever om att Elin slutat och 
att de vill säga hejdå till henne.  Patricia sitter och jobbar med matteboken 
och är på dåligt humör. Hon suckar tungt och säger högt rakt ut att hon 
inte förstår. Hon trummar uppfodrande med pennan i bänken. När jag går 
förbi henne i klassrummet säger hon ”Henrik kan inte förklara lika bra 

                                                 
15 Vid tiden för mitt fältarbete i år 4 var eleverna i tillfälliga lokaler på grund av 
platsbrist på Torpskolan. I år 5 var eleverna tillbaka på skolan. 
16 Se uppställning kring lärarsituation i kap 4. 
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som Elin”. Jag frågar om hon vill att jag ska försöka att förklara. Patricia 
svarar surt att det inte är någon idé. (Från fältanteckningarna år, 4.) 

I fältexemplet ger Patricia uttryck för sitt missnöje med att pedagoger slutar 
och byts ut i hennes närhet. Då jag erbjuder mig att hjälpa henne med matten 
säger hon att varken jag eller Henrik kan förklara på samma sätt som Elin. 
Elin är en ung vikarie som många av flickorna i Fiolen söker sig till. Patricias 
agerande synliggör att hon saknar Elin som person. Detta visar komplexiteten 
gällande relationer i skolan, då en lärare som slutat inte automatiskt kan 
ersättas med en ny vuxen.  Det finns även bland eleverna en uttryckt 
besvikelse i att inte få möjlighet att avsluta relationer.  

Under en gruppintervju med Ellinor, Molly och Alexandra som alla går i 
Fiolen säger Ellinor: 

Så här, byter lärare ofta det är inget kul. Det har varit problem med lärare. 
Vi är i två grupper, ja grupp Fiolen det är vi, vi har alltid ett problem för vi 
byter alltid lärare dom blir så där sjukskrivna för att vi skriker för mycket. 
Vi hade Henrik, Elin, (Molly: Inger) Saga. Vi har förlorat, vi har förlorat 
fyra fröknar. 

Då Ellinor beskriver situationen med de många lärarbyten så gör hon det i 
termer av att ”vi har ett problem”, vilket refererar till en situation som är job-
big. Hon använder också ordvalet att de har ”förlorat” fröknar, vilket beskriv-
er en förlust. Något som de har gått miste om. Ellinor säger vidare att de 
vuxna slutar för att de blir sjukskrivna på grund av att eleverna skriker för 
mycket. Detta skäl gör att hon automatiskt lägger skulden på sig själv och de 
andra eleverna. Bilden eleverna har av sig själva är att de är jobbiga.  

Eleverna i Fiolen ger uttryck för att det föreligger en stor orättvisa då det 
framförallt är de som fått byta lärare många gånger. Då terminen i fyran in-
leddes arbetade alla pedagogerna mer eller mindre gemensamt i båda klas-
serna, fast med olika ämnen. Då klassindelningarna förändrades under höst-
terminen till att varje klass skulle få sina mer stadigvarande pedagoger är det 
framförallt Fiolens barn som får byta pedagoger. Detta förstärks i år 5 då alla 
pedagoger i Fiolen utom en är ny17. Förutom att barnen i Fiolen ger uttryck 
för en orättvisa kring att de får byta vuxna vid upprepade tillfällen finns 
också en besvikelse kring att Gitarrens elever får ha Petra och Lena om lär-
are. Dessa båda pedagoger har flera av barnen haft under tidigare år i skolan. 
Barn i båda klasserna uttrycker att de gärna vill ha Petra och Lena då de är 
vuxna som ”de är vana vid”.  

                                                 
17 Se beskrivning av lärarsituationen i kapitel 4. 

 171



Relationernas betydelse för lärande  

De ständiga lärarbytena påverkar barnen och manifesteras i hur eleverna 
agerar i klassrummet och hur de upplever möjligheter till lärande.   

Pernilla, ska ha matte med eleverna i Gitarren. Hon står framme vid tavlan 
och introducerar uppgiften som de ska arbeta med under arbetspasset. Hon 
försöker förklara skillnaden mellan mängd och värde och tar en rad exem-
pel. Flera elever är okoncentrerade. Efter en stund får de börja arbeta med 
olika matteuppgifter. Amanda blir snabbt klar med sin matteuppgift och 
går till Pernilla och frågar vad hon ska göra nu. Pernilla säger att hon kan 
fortsätta och göra en uppgift till. Amanda protesterar lite men går tillbaka 
och sätter sig på platsen bredvid mig. Amanda suckar tungt och lägger 
huvudet i händerna på bänken. Jag frågar henne vad det är. Amanda säger: 
”Jag tycker att det är tråkigt att göra en till [matteuppgift] och skulle vilja 
läsa istället”. Lena kommer in i klassrummet, hon tittar på Amanda och 
kommer fram till henne och frågar varför hon är ledsen. Amanda berättar 
för henne och Lena hittar på en personligt utformad uppgift till henne som 
handlar om Spanien där Amanda har sin släkt. Amanda skrattar lite och 
visar mig på kartan som hänger på väggen var hennes släkt bor. Pernilla 
har under hela lektionen på olika sätt försökt att förklara uppgiften som 
hon inledde lektionen med. Vartefter lektionen fortlöper slutar flera elever 
att jobba med motiveringen att ”de ändå inte förstår vad de ska göra”. 
Bland några elever utbryter en diskussion kring att det är dumt att Pernilla 
inte är någon riktig mattelärare. Pernilla går fram till Lena och undrar om 
inte hon kan försöka förklara. Lena söker klassens uppmärksamhet och går 
igenom samma uppgift som Pernilla gjort. Eleverna lyssnar uppmärksamt. 
Lena säger att de som förstår måste räcka upp handen så hon vet att de är 
med. Lektionen fortsätter och flera elever kommer igång med att jobba. 
Pernilla pratar med Emil som haft svårt för uppgiften att det är hennes 
jobb att förklara och om han inte förstår så sitter det inte i honom utan det 
har varit hon som är dålig på att förklara. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

 
Fältanteckningen ovan, visar betydelsen av pedagogens relation till eleverna. 
Både Pernilla och Lena förklarar uppgiften på liknande sätt men eftersom 
eleverna har en mer etablerad relation med Lena är de uppmärksamma på 
hennes förklaringar på ett helt annat sätt. Detta förstärks ytterligare genom att 
elever framför kritik mot att Pernilla inte är mattelärare medan ingen tar upp 
faktumet att inte heller Lena är det. Efter lektionen pratar Pernilla med Lena  
om hur svårt det är att bli accepterad av barnen.  

Eleverna själva är medvetna om att de agerar på skilda sätt med olika lär-
are. Tanja beskriver i intervjun detta som ett problem vilket också förstärker 
en rörig situation i skolan. 
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Tanja: Vi hinner aldrig göra något på slöjden för när de [de andra elev-
erna] inte gör nåt måste de skrika på dem för att de inte gör 
någonting och vi hinner inte och klockan två ska vi skriva vad 
vi har gjort och det hinner vi inte heller så vi har inte lärt oss 
någonting då heller (--) nu när vi har Yvonne så bara, bla bla 
bla alla skriker men när vi har Petra så är vi knäpptysta för de 
vet hur arg hon blir. 

Helene: Hur är det med Lena då? 

Tanja: Henne är de jättesäkra på (H: ja) för på de andra vill de inte 
lyssna på eller lyda eller någonting. Vi hinner inte göra nåt och 
då måste vi be om ursäkt och då blir det jättestressat och ont i 
huvudet och då kommer inte hon [syftar på läraren] inte till 
skolan och så har vi ingen bild och då har inte Fiolerna bild 
heller. 

Tanja uppehåller sig kring konsekvenserna av vad som händer när man inte 
hinner göra det man ska på lektionerna. Hon beskriver att elever agerar olika, 
i det här fallet att inte lyssna på en lärare som de inte har en etablerad relation 
till, vilket leder till en upplevelse att inte lära sig eller hinna med de inplan-
erade betingen. På slöjdlektionen som Tanja pratar om går det så långt att 
läraren blir sjukskriven och alla lektioner blir inställda.      

Elevernas behov av lärarkompetens 
De ständiga bytena av lärare leder också till att innehållet i undervisningen 
förändras. Under en period finns det ingen lärare i arbetsenheten som har 
matematik som specialisering. I intervjuer med eleverna, speciellt i år fem, 
framkommer en oro bland barnen att de inte får lära sig det de ska. Under en 
gruppintervju med Agnes, Klara, Kalle och Danira diskuterar de detta. 

 Klara: Vi har inte haft matte på ett halvår.  

Danira:  Vi vet ingenting om Norrland, och om Lappland. 

Klara: Det är dåligt att de i Fiolen fick matte men inte vi. Ja, hon som 
är mattelärare kunde lära båda grupperna.  

Bland eleverna uttrycks vid vissa tillfällen ett starkt missnöje med att 
diskontinuiteten i lärarsituationen leder till att de inte jobbar med riktigt skol-
arbete och därmed inte lär sig rätt saker. Genom exemplet i intervjun vill 
eleverna visa fram hur lite de kan genom att berätta att de inte haft matte på 
länge och att de inte hunnit med att arbeta med vissa landskap i geografin. 
Oron hos vissa barn att de inte kan tillräckligt mycket blir mer påtaglig i 
femman då de nationella proven ska genomföras. Eleverna påverkas också av 
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att de snart ska lämna Torpskolan för att i år sex börja på nya skolor. Då ped-
agogerna i samtal med barnen ofta framhåller att skolan är viktig och att kun-
skapen man får i skolan behövs för livet, känner eleverna misstro då skolvar-
dagen inte alltid lever upp till det pedagogerna säger.   
 

Vuxna som är olika 
I Musikantens arbetsenhet arbetar vuxna med skilda professioner. De har alla 
med undantag för tillfällig vikarie och elevassistent en pedagogisk utbildning, 
vilket kan vara lärare, förskollärare, fritidspedagog eller specialpedagog. Som 
jag skrev inledningsvis skiljer sig deras aktivitet och funktion åt i klassrum-
met. Några av pedagogerna är mycket tillbakadragna i sin framtoning i klass-
rummet och har framförallt funktionen att stödja enskilda elever i undervis-
ningen. Detta kan ske genom att den vuxne alltid sitter i närheten av en viss 
elev eller försöker hålla koll på en elev och lugna genom att lägga en hand på 
axeln. I början av mitt fältarbete slås jag av de olika roller som de vuxna har 
och som också innebär skilda mandat och varierande position i klassrummet. 
Det är tydligt att det är vissa av pedagogerna som fattar beslut och som också 
leder arbetet.  För eleverna handlar det om att förhålla sig till de olika roller 
som de vuxna har.  

Amanda: Man kan säga att Yvonne är mer som en hjälpfröken, hon har 
inte så många pass. Hon har bara ett pass medan Henrik har de 
flesta passen i Fiolen och Petra har de flesta passen i Gitarren.  

Helene: Men de som inte har så många pass har de nåt annat de ska göra 
i klassrummen? 

Amanda: Ja, de brukar hjälpa till. De brukar ha två fröknar i klassrum-
men för att det inte ska bli för vilt på ställena. Henrik kanske 
pratar med en grupp och så får han springa vidare och så börjar 
den igen så behövs det två fröknar på samma ställen på olika 
ställen menar jag.  

Amanda beskriver i intervjun att det finns olika slags fröknar. En del som 
”har arbetspass” och andra agerar som ”hjälpfröknar” och assisterar på lek-
tionerna. I klassrummen blir det tydligt att de vuxna har skilda mandat att 
bestämma. Denna bild förstärks än mer under fältarbetets gång då nya vuxna 
tillkommer i arbetsenheten. Det blir då med automatik de mer stadigvarande 
pedagogerna som för befälet. På Torpskolan finns en livaktig diskussion 
kring förhållningssätt och uppsatta regler för olika praktiker. Då nya peda-
goger kommer till skolan så är de inte alltid medvetna om de varierande för-
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hållningssätten vilket kan leda till spänningar och en upplevelse av att pedag-
ogerna tycker och gör på skilda sätt. Ett sådant exempel är då eleverna i Fiol-
erna förhandlar med Sofia om att få gå till McDonald’s som en aktivitet med 
tjejgruppen. McDonald’sbesök visar sig sedan vara något som pedagogerna 
på Torpskolan har bestämt inte ska ske på skoltid då det inte är en aktivitet 
som hör skolan till. Detta visste inte Sofia vilket leder till många diskussioner 
och jämförelser mellan eleverna i klasserna. 

Eleverna för fram hur pedagogerna hanterar situationer på skilda sätt. 
Inne hos Fiolerna införs under en period kvarsittning (vilket jag skrivet om i 
kap 8). Detta berörs i Helene-böckerna och teckningarna. I teckningen nedan 
(se fig. 11) har ett barn ritat situation då en elev får kvarsittning. 

 
Figur 11. Teckning kring kvarsittning 
 

Teckningen föreställer en pojke som står i dörren in till klassrummet. I för-
grunden av teckningen är en stor förmanande hand med ett pekande finger. 
Bredvid handen är en pratbubbla ritad i vilken det står: ”En sekund för sent 
kvarsittning 1 timme”. Den stora handen i relation till den mindre pojken 
illustrerar lärarens överordnade roll och makt. Det är läraren som bestämmer 
om man som elev ska få kvarsittning eller inte.  

Regeln om kvarsittning vid sen ankomst införs i Fiolen men inte i Gitar-
ren och diskuteras bland eleverna. Åsikterna handlar om att det är orättvist att 
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både ha och inte ha kvarsittning. Elever i Fiolen tycker att det är orättvist att 
eleverna i Gitarren slipper ha kvarsittning och elever i Gitarren ser kvarsitt-
ning som en rättvis åtgärd och tycker att det är orättvist att de inte har den 
regeln i sitt klassrum. Framförallt blir det förvirrande för eleverna då peda-
gogerna sinsemellan inte är överens om regeln. Några benämner den som 
kvarsittning medan andra talar om den i termer av att ta konsekvenser för sitt 
beteende. Pedagogernas olika synsätt på kvarsittning som metod leder också 
till att de i varierande grad arbetar för att upprätthålla regeln. För eleverna 
blir det en balansgång i att försöka förhålla sig till pedagogernas skilda för-
hållningssätt.  

Man bara inte vet vad som ska hända 
Förutom att vuxna försvinner ur barnens närhet sker förändringar och nyord-
ningar. Vissa av dem berör eleverna mer och kan leda till både engagemang 
och missnöje. Det är speciellt tydligt när det är saker som eleverna känner att 
de borde ha en rättighet att påverka, exempelvis sin placering i klassrummet.  

Lena har lektion inne hos Fiolerna. Hon säger att det varit rörigt på 
lektionerna och att de ska prata om olika saker de ska göra för att det ska 
bli bättre. Lena fortsätter med att säga att en av de saker som inte fungerat 
är arbetsro: ”Vi vuxna har inte gett er möjligheten att sitta på ett bra sätt. 
Hur har ni barn bidragit till det”? Någon säger: ”Snackat”. Lena fortsätter 
med att säga: ”Det är inte säkert att arbetsplatserna är de bästa umgåsplats-
erna och att de därför ska ändra om platserna. ”Inte utifrån inte bästa sättet 
att umgås utan bästa sättet att arbeta”. Lena börjar rita upp klassrummet på 
ett blädderblock där det visar sig att de flesta elever sitter tillsammans. 
Hon säger: ”På Torpskolan tror vi att det är viktigt att man pratar tillsam-
mans”. Barnen visar med olika ansiktsuttryck vad de tycker om sina nya 
placeringar, en del blir glada medan andra visar stor besvikelse. Lena 
säger att hon har ritat klart och att de nu kan börja med att ta frågor. Flera 
elever protesterar mot den nya placeringen. Lena säger att den placering 
som de har idag har de fått önska men att det inte har fungerat då det varit 
mycket rastprat. Mathilda har under samtalet satt sig utanför gruppen och 
ser arg ut. Lena försöker locka in henne i gruppen men Mathilda sitter kvar 
utanför. Kalle som fått sin nya placering på en egen plats bakom ett 
skynke säger att han inte tänker komma till skolan imorgon. Några andra 
elever säger att de kommer att gå till skolan och förstöra. Lena säger att 
hon förstår att de är besvikna och tillägger: ”Ni får tycka vad ni vill här 
inne” [pekar på sitt bröst] ”Vi har provat erat val men det har inte funkat”.  
(Från fältanteckningarna, år 4. ) 
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Eleverna i Fiolen har under året varit med om många förändringar. De prot-
esterar då de ställs inför fakta att deras klassrum skall ändras. Lena ger dem 
senare möjlighet att de kan skriva ner sina tankar kring placeringarna i sina 
logg- böcker. Få elever väljer att skriva. När lektionen är slut försvinner de 
flesta ut från klassrummet förutom några tjejer. 

 Amra och Alicia dröjer sig kvar i klassrummet och pratar. Alexandra 
kommer tillbaka in i klassrummet och berättar för Lena att Mathilda har 
gått hem. Tanja som går i gitarrens grupp, kommer in i klassrummet och 
Alicia berättar för henne att Fiolerna ska byta platser i klassrummet och att 
det enda som är bra med det är att hon får sitta med Amra. Hon tillägger: ” 
Jag måste sitta bredvid två grisar”. Tanja säger åt dem att skärpa sig och 
säger: ”Ni kan ju inte kalla dem för grisar”. Amra säger: ”Jag ska prata 
skitmycket så att jag får byta bord.” De muttrar och är arga men skrattar 
samtidigt åt sin egen ilska. Amra utbrister: ”Jag trodde det skulle bli en bra 
dag idag!” (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Lärare kan bli arga 

Ett annat exempel på icke förutsägbarhet som eleverna är med om är att de 
vuxna handlar på ett sätt som inte är förutsägbart. Speciellt Fioleneleverna 
som byter lärare upprepade gånger märker att lärare hanterar situationer på 
varierande sätt. I exemplet nedan agerar deras lärare, Henrik på ett icke 
förutsägbart sätt då han blir arg. 

Det är nästan jul. I klassrummen hänger det prov på elevernas julpyssel-
aktiviteter. Henrik som är duktig på musik ska ha hand om en sångkör som 
består av frivilliga elever vilka ska sjunga julsånger på avslutningen. På 
matrasten träffas kören som består av nio flickor för sin första repetition 
inne i Mysan. Tjejerna sitter hopträngda i hörnsoffan och för att alla ska få 
plats sitter några mer eller mindre på varandra. Henrik har svårt att få 
uppmärksamhet och försöker flera gånger överrösta tjejernas prat. När han 
börjar sjunga utbrister Patricia och Molly i hysteriska skrattsalvor. Henrik 
blir jättearg och skriker. Tjejerna i soffan blir förvånade. Molly kommen-
terar att han inte ska skrika. Danira och Amra börjar också skratta. Henrik 
försöker åter igen sjunga och uppmanar eleverna att sjunga efter honom, 
men skratten tar överhanden. Henrik säger att de inte får vara kvar därinne. 
Molly och Patricia säger att de inte tänker gå därifrån för de ska sjunga. 
Henrik som nu är ännu argare närmar sig dem och skriker nära deras 
ansikte att de ska gå ut och när han säger något så menar han det. 
Flickorna muttrar och reser på sig. På väg ut säger de att Henrik är dum i 
huvudet och bög. Sångträningen fortsätter och efter en kort stund så 
knackar tjejerna på. Henrik öppnar och säger att han ska prata med dem då 
han är klar. När jag kommer ut i korridoren sitter tjejerna på golvet i 
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korridoren. Några fler tjejer har anslutit och de står och kramar varandra. 
Tjejerna går in i Petras klassrum och börjar skriva på tavlan att Henrik är 
”dum i huvudet” och ”Henrik är bög”. Henrik kommer och hämtar tjejerna 
för att prata med dem en och en. Tjejerna säger till mig att de tycker att 
Henrik är en bög för han har sådana kläder och sjunger med tjejröst. Petra 
[pedagog] kommer in i klassrummet och säger att hon kan hjälpa dem reda 
upp vad som hände under sångträningen. Tjejerna säger att de vill prata. 
Petra säger att de kan väl prata med Henrik också, men tjejerna säger att 
de vill prata NU. Petra säger att de kan göra det, och var och en ges tid att 
beskriva händelsen. Petra är aktiv och diskuterar och frågar. De kommer 
efter ett tag fram till en lösning som är att Petra ska prata med Henrik och 
sen ska hon eller Lena vara med på sångträningen som ett stöd men som 
Petra säger så får tjejerna då får vara beredda på att hon eller Lena kan gå 
in och avbryta om de inte sköter sig. (Från fältanteckningarna, år 4.) 

Situationen som beskrivs i fältanteckningen är en händelse som etsar sig fast.  
När jag träffar eleverna mer än ett år senare, när de går i femman, är det flera 
elever som pratar om händelsen under sångträningen. Att elever och lärare 
ibland kommer i konflikt med varandra hör skolvardagen till. Vad som gör 
denna händelse speciell är att Henrik frångår ett förväntat beteende genom att 
bli arg på ett sätt som eleverna inte är vana vid.  Han skriker och några elever 
blir dessutom utkörda från klassrummet och får inte vara med på 
uppträdandet.  När Molly, Patricia, Amra och Danira pratar med Petra direkt 
efter sångträningen så visar hon ett stödjande förhållningssätt då hon säger att 
hon ska hjälpa dem att prata med Henrik. De får även tid (trots lektion) att 
berätta med egna ord var och en vad som hänt. 

  I arbetsenheten har pedagogerna under hösten tillsammans läst en bok 
som handlar om hur det för barn kan kännas att få skäll och utifrån detta 
bestämt en strategi att eleverna ska få ha en vuxen med sig då de ska reda ut 
konflikter18. Vilken vuxenperson ska barnet få bestämma och den ska inte 
lägga sig i konflikten utan vara barnets ”språkrör” och hjälpa barnet att 
formulera sig och framförallt fungera som trygghet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Boken Utskälld av Erik Sigsgaard, se referenslistan. 
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Händelser då lärare blivit mycket arga och exempelvis kastat böcker är något 
som eleverna pratar om lång tid efter att händelsen ägt rum. En del elever 
skriver om arga lärare i sina Helene-böcker. Fabian skriver i sin Helene-bok 
om hur en bra lärare ska vara (se fig. 12). 
 
 
 

  
 
Figur 12. Fabians bild av en arg lärare. 
 
Fabian skriver: ”En fröken ska vara snäll, och lite arg, inte sträng, rolig, be-
rätta så man förstår”. Till sin beskrivning har Fabian illustrerat, med hjälp av 
en teckning, hur en lärare inte ska vara. Denna bild visar en mycket arg lär-
are, röd i ansiktet av ilska. Han använder stora bokstäver i pratbubblan för att 
illustrera att personen skriker. Ovanför lärarens huvud går det ”elektriska 
kraftfält”, vilket också förstärker bilden av en arg person.  

 Agnes beskriver under intervjun att det på vissa lektioner blir kaos och 
framförallt då de har en speciell lärare. Agnes säger vidare att det är vanligt 
att både läraren och eleverna kan vara arga och skälla.  Jag frågar henne om 
lärare också brukar skälla på henne.  

Agnes:  Ibland när hon [läraren] skäller på en så låter det som hon skäl-
ler på hela klassen. 

Helene:  Var det någonting som du inte var van vid eller var det något 
som var speciellt för den läraren? 
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Agnes: Nej, men hon är för sträng och det är det som jag inte är van 
med. 

Agnes ger i intervjun uttryck för att läraren inte skäller just på henne men då 
hon skäller så låter det som hon gör det på hela klassen vilket är något som 
Agnes tycker är jobbigt. Hon beskriver också att läraren agerar på ett sätt som 
hon inte är van vid och att hon är för sträng.  

I Helene-böckerna skriver barn om hur en bra lärare skall vara. Det som 
är kännetecknade för elevernas önskningar är att det vanligast förekommande 
ordet är snäll. Då barnen ska definiera hur en snäll lärare ska vara, gör de det 
i relation till hur en lärare inte ska vara. Orden snäll och sträng används som 
varandras motsatspar. I elevernas förklaringar kring vad snäll innebär inryms 
också att läraren visar en omsorg som exempelvis att vara ”rädd om barnen”. 
I intervjuer och informella samtal med barnen framkommer från många elev-
er att de känner sig osäkra på de pedagoger som inte är konsekventa i sitt 
agerande, exempelvis att eleverna ibland får göra vissa saker medan de vid 
andra tillfällen får skäll eller tillsägelser för samma beteende. I böckerna 
beskriver elever att lärare visst får vara arga men att det måste finnas en bal-
ans, som att de kan vara ”en gnutta sträng”, eller ”lite arg”.  

I Helene-böckerna uttrycker även elever saker som de inte vill att lärare 
ska göra. Det innefattar både att utsätta barnet för fysiska kränkningar som, 
”Och inte absolut slå barnen”, men även inte kränka barnen verbalt som när 
de skriver att en lärare inte ska vara ”kaxig” eller ”skrika mot barnen”. En 
elev skriver också: ”En lärare ska inte ta på nåns kropp om man inte vill det”. 
Denna sista beskrivning att en lärare inte får ta på någons kropp, anknyter till 
en regel som flera av pedagogerna ofta försöker upprätthålla i klassrummet. 
Det handlar inte om en allmän varning mot pedofili utan är ett uttryck för en 
rättighetsregel kring att alla människor har rätt att bestämma hur och var de 
vill bli tagna på sin kropp. Denna regel gäller både elever sinsemellan men 
också mellan pedagoger och elever.   
 

Obegriplighet 
Ett annat hinder för göra delaktighet är en känsla hos eleverna av 
obegriplighet. Begriplighet i det här sammanhanget refererar till en känsla 
hos eleverna att de förstår situationer som de med om men också att de 
känner tillit till hur processerna för delaktighet görs. Eleverna i Musikanten 
som på olika sätt i sin skolvardag fått veta att de ska få vara delaktiga och att 
de har rättigheter reagerar starkt när de erfar situationer där de upplever att 
detta inte gäller eller då de känner sig kränkta.  
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Att först få bestämma – och sen inte 
Under år 4 finns flera exempel på hur beslut som i ett skede bestämts kollek-
tivt i klassgemenskapen, förändras utan att eleverna ges möjlighet att vara 
delaktiga. Det kan handla både om saker som bestämts på ett formellt sätt 
under ett basgruppsmöte och om saker som informellt förhandlats fram i 
vardagsarbetet. Alicia beskriver i intervju hur hon kom med ett förslag som 
sedan realiserades. Förslaget var att de i hennes klass, Fiolen, skulle ha 
vattenkannor inne i klassrummet för att minska springet ut till toaletterna för 
att dricka vatten.  Detta var något som kom till genom att hon la ett förslag i 
förslagslådan. I slutet av vårterminen får Fiolerna en ny vikarie och en dag är 
vattenkannorna borta. Alicia har precis berättat om denna händelse i inter-
vjun, som exempel på något hon tycker är dåligt.   

Helene: Vem var det som bestämde det då [att vattenkannorna skulle 
bort], var det ni som bestämde? 

Alicia: Det var de vuxna men jag vet inte varför. 

Helene: Hur känns det då när ni har bestämt en sak med vattenkannor 
och så kommer lärarna och säger att nu ska vi inte ha det? 

Alicia: Jag vet inte, och det där att man måste dricka på toan, vad heter 
det, innan man går in i klassrummet det tycker jag är dåligt. 
Man kanske måste gå mitt i lektionen.  

Helene: Får man inte det då? 

Alicia: Nej vi måste gå på rasten eller efter rasten. 

Helene: Men är det nåt som ni pratat om i klassen? 

Alicia: Dom berättade [lärarna] och då blev jättemånga arga för om 
man liksom kommer typ några minuter efter får man bara fem 
minuter på sig, för det var kö så där jag skulle gå och dricka 
och hann inte dricka. 

Lite senare i samtalet frågar jag Alicia om det var något som de hade dis-
kuterat i klassrummet innan de tog bort vattenkannorna. 

Alicia: Näe, vi bara frågade var vattenkannorna var och då sa dom att 
vi inte skulle ha dom mer för att man måste gå och dricka på 
toaletten. 

I intervjun ger Alicia uttryck för en besvikelse över att det förslag som hon 
lagt i förslagslådan och som de sedan bestämt tillsammans, bara togs bort 
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utan diskussion och utan att nyordningen förankrades hos eleverna. Alicia 
beskriver också ett antal regler som tillkommit i klassrummet, nämligen att 
de inte får gå på toaletten under lektionstid eller gå ut för att dricka vatten.  
Hon säger även att en del av dessa regler är svåra att följa då man kanske 
måste gå på toaletten för att man inte kan hålla sig eller att man inte hinner gå 
på toaletten för att det är kö. När de nya reglerna införs inne hos Fiolerna sker 
detta efter att situationen varit orolig och stökig, och tanken från pedago-
gernas sida är skapa en lugnare klassrumssituation med få valmöjligheter. 
Dessa argument får eleverna inte höra. Flera av eleverna protesterar och för 
dem framstår det som konstigt att saker som bestämts kollektivt bara kan 
ändras av de vuxna. I vardagsarbetet i skolan fattas många beslut som elev-
erna inte är delaktiga i. Detta reagerar sällan eleverna på. Däremot leder sit-
uationer då man först varit delaktig och sen utestängs till erfarenheter av att 
löften bryts och till en bristande tilltro till hur beslut fattas i klassrummet. 

 

Reglers legitimitet 
Under mitt fältarbete observerar jag vid många tillfällen hur pedagoger och 
elever pratar om hur man ska vara tillsammans, exempelvis vad man ska 
tänka på som en bra kompis. Dock hör jag väldigt sällan diskussioner om 
regler.  Pedagogerna refererar inte heller till regler då de vill att en elev ska 
ändra ett beteende. I intervjuerna med eleverna frågar jag dem om det finns 
några regler på skolan, vilket är en fråga som många har svårt att uttrycka sig 
kring. Eleverna säger samstämmigt att de inte varit delaktiga i att bestämma 
regler och en del elever säger att det inte finns några regler på skolan. Vid 
fortsatta diskussioner under intervjuerna framkommer dock att det finns vissa 
regler. Isak och Max uttrycker sig på följande sätt under en gruppintervju. 

Isak: Inte äta godis. 

Max: Sugande, sämsta regeln. 

Isak: Inte ha mobil inne, men har det i alla fall, inte ha luva på inne.  

Max: Det är dåligt. 

Helene: Varför tycker ni att det är dåligt?  

Max: Därför att kepsen är härlig det är min bästis, jag har alltid på 
den. 

Ellinor, Patricia och Molly talar också om regler under intervjun vilket landar 
i en rad förbud som de räknar upp.  
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Ellinor: Man får inte sminka sig så där i skolan du vet, ta med sig så där 
smink och sminka sig i skolan. Bara hemma. Och inte för 
mycket och då får man gå och torka av sig. Man får inte ha med 
sig gameboy. 

Patricia: Man får inte svära. 

Molly: Och man får inte ha mobil under passen. 

För eleverna framstår regler som olika förbud för sådant man inte får göra. I 
klassrummen hör jag inte att eleverna protesterar explicit mot detta. Istället 
visar deras agerande snarare att de i tysthet överträder reglerna på olika sätt. 
Isak berättar i intervjuutdraget, att han har sin mobil med sig in i klass-
rummet, trots man inte får. Patricia, Molly och Ellinor provar upprepade 
gånger var gränser går för hur mycket man får sminka sig. Flickorna bes-
kriver senare i intervjun att de struntar i regeln att man inte får köpa godis 
men att man måste vara noga med att äta i smyg och inte bli avslöjad.  

Elevernas erfarenheter kring regler som framkommer under intervjuerna, 
visar dels svårigheten att se vilka regler som finns, dels att då eleverna inte 
känt sig delaktiga i att skapa reglerna, upplever en känsla av att reglerna inte 
angår dem. Elevernas strategier i förhållande till regler synliggör detta då 
eleverna istället för att protestera eller diskutera utvecklar olika sätt att över-
träda reglerna. 

Som jag tidigare beskrivit har både Fiolen och Gitarren ett system som 
kallas för veckans stjärna (se kap. 8). Detta innebär att elever en och en eller 
tillsammans med en kompis planerar och genomför en lektion under veckan. 
Då aktiviteten presenterades för eleverna var syftet att de skulle göra något 
roligt tillsammans och att en eller ett par elever skulle få i uppgift att planera 
den. Den elevinitierade aktiviteten varierar. Inne hos Gitarrerna är en vanlig 
veckans stjärna aktivitet att eleverna leker lekar tillsammans. Där är 
pedagogerna delaktiga i aktiviteten genom att de går undan med det barn som 
ska genomföra aktiviteten och hjälper till att planera den, exempelvis om det 
behöver möbleras om klassrummet. Inne hos Fiolerna, som under denna per-
iod byter flera pedagoger, är en vanlig aktivitet att eleverna äter popcorn och 
ser på film. Detta leder till att under vårterminen i år fyra kommer veckans 
stjärna hamna i fokus för många diskussioner. I slutet av terminen bestäms att 
eleverna inte får välja vilken typ av aktivitet de vill. Att se på film och bjuda 
på popcorn som bland barnen varit en populär aktivitet är inte längre tillåten.  
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När jag frågar Alicia om det finns regler kring veckans stjärna säger hon: 

Alicia: Det finns regler. Vi får inte så där ge godis eller 
så där chips eller popcorn eller nåt längre och 
så får man inte se på film. 

 Helene:      Varför inte då? 

Alicia: Jag vet inte. 

 
Alicia kan beskriva att det tillkommit en regel kring veckans stjärna. Hon har 
dock svårt att se varför denna regel finns. Hon har inte uppfattat några 
argument. Eleverna i Gitarren diskuterar också veckans stjärna och vad som 
är en önskvärd aktivitet. 

 Lena [pedagog] börjar prata med eleverna om orättvist och rättvist och att 
det har blivit fel då de vuxna har bestämt olika. Hon berättar att de vuxna 
nu har bestämt att när eleverna har veckans stjärna får de inte bjuda på 
godis. Elverna och Lena diskuterar. Flera barn för fram att de tycker att det 
är orättvist att Fiolerna har fått bjuda på godis och att nu när ingen får 
bjuda på godis så har en del elever redan fått göra det. Lena säger att det är 
de vuxna som ställt till det men om hon bjuder på påskfika så får även 
eleverna i Gitarren fika på något gott. Barnen i Gitarren går med på hennes 
kompromissförslag (Från fältanteckningarna, år 4.). 

När eleverna pratar om veckans stjärna i intervjuerna finns en skillnad. För 
eleverna i Fiolen, likt Alicia, är det svårt att se en begriplighet i att godiset 
och popcornen har förbjudits medan elever i Gitarren kan ge förklaringar till 
varför man inte får bjuda på godis. Amanda som tillhör Gitarrengruppen 
förklarar: ”Nu får vi inte det för att det är för mycket godis och det är inte bra 
för tänderna”. Nils, också han Gitarrbarn, säger: ” Därför man ska inte träna 
på att äta chips och godis och vad heter det titta på film för det kan vi ju 
redan.” Både Amanda och Nils använder sig av de vuxnas argument då de 
ska beskriva varför godis inte längre är tillåtet. Skillnaden i att känna 
begriplighet, utifrån ovan beskrivna exempel, ligger i att eleverna i Gitarren 
fått förklaringar och motiveringar till en förändrad situation medan 
Fioleneleverna inte fått detta.  
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Orättvisa 
Elevernas erfarenhet av diskontinuitet och obegriplighet synliggörs åter-
kommande i klassrummets praktik genom att eleverna väcker olika diskus-
sioner kring rättvisa respektive orättvisa.  Dessa båda begrepp använder elev-
erna för att definiera sin egen situation. Att uppleva orättvisa är något som 
väcker starka känslor hos barnen. Då många samtal i klassrummet och på 
rasterna under perioder handlar om rättvisa och orättvisa föreslår jag eleverna 
att de kan skriva om rättvisa/orättvisa om de vill i sina Helene-böcker, vilket 
en del barn väljer att göra (se fig. 13). 

 
 

 
 
 

 
 
 
Figur 13. Bild kring orättvisa och rättvisa 

 
I teckningen ovan har ett barn i sin Helene-bok illustrerat begreppen rättvisa 
och orättvisa. Bilden föreställer två barn som håller varsitt plakat på vilka det 
står ”orättvist” respektive ”rättvist”. Bilden av barnen som plakatbärare kan 
tolkas som att rättvis är ett värde som eleverna ser som angelägna att 
upprätthålla.  
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 Orättvisa mellan klasserna 

Det som eleverna framförallt beskriver som orättvist, i olika former av 
kommunikation till mig, är en orättvisa som de upplever finns mellan de båda 
klasserna. Det är också något som ofta är föremål för diskussion i 
klassrummen på olika sätt. 

Det är basgruppstimme inne hos Gitarrerna och dags att gå igenom 
förslagslådan.  Petra [pedagog] läser upp förra veckans protokoll. Då hade 
Sofia [pedagog] varit med på basgruppsmötet och berättat att Fiolerna 
hade fått till uppgift att göra fint i sitt klassrum. Anledningen till att detta 
hade diskuterats under Gitarrens basgrupp var att Gitarrenbarnen tyckte 
det var orättvist att Fiolerna fick göra om sitt klassrum. Läsandet av 
protokollet leder till att eleverna återigen börjar diskutera orättvisa mellan 
klasserna. Danira säger att hon tycker att det är orättvist att eleverna i 
Fiolen fått gå till Mc Donald’s. Petra säger att det i Fiolen är nya vuxna 
och de har inte hunnit tala om allt, och att det är de vuxna som har klantat 
sig. De vet inte om att de har en regel på skolan att inte gå till Mc 
Donald’s. Petra säger att de ska få lika mycket pengar som Fiolerna som 
de ska få göra något trevligt av. Diskussionen fortsätter kring orättvisa och 
Tanja för diskussionen vidare med att säga: 

Tanja:  De har svårare med matte därinne och de får ha prov. 

Petra: De ligger lite före i matte, men ni hur man uppför sig och beter 
sig i skolan.  Ni ligger enormt före i att skriva. 

Danira:  Är vi längre på Skåne? Ni säger alltid i uppförande, jag vill veta 
i arbete!  

Petra: Det här måste jag tänka över, det kan jag inte bara haspla ur 
mig. Vi vill inte jämföra mellan två klasser. Det spelar ingen 
roll i ditt liv om du är bättre på Skåne, men för att svara på din 
fråga måste jag kolla läroplanen.  

Danira: Är vi smartare än dom? 

Petra: Vi kommer aldrig säga att den ena eller den andra är smartare. 
Det betyder inte att de är smartare än er i matte.  

Danira: Men varför går det fortare då? 

Petra: Du är inne på att det är bättre för att det går fortare. Långsamt 
och djupare, Det beror inte på att de är smartare och fattar 
fortare. De gör på ett annat sätt för att de har en annan vuxen.  
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Ovanstående fältanteckning beskriver en situation som utspelade sig i 
klassrummet i slutet av år 4. Eleverna hade precis dagarna innan fått veta att 
klasserna är nivågrupperade. I Gitarren finns det fler elever som behöver 
hjälp av specialpedagog. Inne hos Gitarrerna är pedagogerna mycket måna 
om att eleverna verkligen ska förstå det de lär sig. Mycket tid i klassrummet 
går åt till diskussion och gemensamma samtal. Fiolerna däremot har de 
senaste månaderna bytt lärare flera gånger vilket lett till att det inte finns 
någon vuxen som har ett helhetsperspektiv på undervisningen. 
Lärarsituationen ändras från vecka till vecka och eleverna jobbar i högre grad 
med stenciler och färdigtryckt material som de kan vara ganska självgående i 
att utföra. 

I intervjuerna med elever från Fiolen för de framförallt fram det orättvisa 
i att de hela tiden får byta lärare medan eleverna i Gitarren får behålla sina. 
David säger i intervjun: ”Ja Gitarrerna eller typ Gitarrena de har haft det 
mycket bättre på allt”. David räknar sedan upp olika exempel på bättre saker 
som Gitarrerna fått göra som att se tredimensionell film och säger: ”De får 
bättre saker och baka pizza”. Han avslutar sedan med att tillägga: ”Ja men 
alla fröknar är mot Fiolerna”. För David finns ingen begriplig förklaring till 
varför Gitarrenbarnen får ha samma lärare medan de måste byta hela tiden.  
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Orättvisor som barnen även för fram är att de båda grupperna får göra olika 
aktiviteter. I teckningen nedan (se fig. 14) från en Helene-bok har Samira 
illustrerat det orättvisa i att några elever får gå till pizzerian.  

 

 
 
Figur 14. En teckning som föreställer några barn som står utanför en 
pizzeria 
 

I anslutning till teckningen har Samira skrivit:  

Jag tycker till exempel dom andra barnen går och äter pizza i Pizzeria och 
dom andra äter i skolan ris och sås tillexempel. Det tycker jag är orättvist 
(Från Helene-bok) 

Upplevd orättvisa mellan klasserna skapar hinder för gemenskapsbyggande. 
Elevernas beskrivningar av vad som är orättvist handlar både om en upplevd 
orättvisa i relation till villkor för lärande och vilken typ av aktiviteter man får 
vara med om. Utifrån elevernas exempel går att se hur de använder och själva 
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tillskriver sig en identitet som klass, exempelvis att ”alla lärare är emot en” 
eller att en klass är sämre än den andra.  
 

Att vuxna inte lever upp till det de säger 

När eleverna går i år fem genomför jag en gruppintervju med Gabriel, 
Benham och David. Under intervjun är ett genomgående tema olika situa-
tioner som de upplever som orättvisa. Utdraget nedan handlar om den orätt-
visa de upplever finns mellan barn och pedagoger. 

Gabriel:    Och vi får ingen respekt.  

Helene:  Är det så?  

Gabriel:   Ja och dom [lärarna] säger att dom får ingen ja 
när vi inte får nån.  

Helene: Hur känns det när ni inte får respekt? Det är ju 
jätteviktigt om ni känner så, förklara. 

David: Kolla här är ett exempel, tillexempel när det 
var det där på det var det där vi skulle åka 
skridskor och Adrian ville inte åka för han ville 
inte ha hjälm. Sen åkte Denise [pedagog] utan 
hjälm och då sa Benham att hon måste ha 
hjälm. Och då kom hon och sa om de oför-
skämdaste ungarna som hon hade träffat och att 
hon skulle ringa till våra föräldrar och säga att 
vi inte åkte fast att jag inte hade några 
skridskor. Och då inte hon hade hjälm så 
behövde inte Benham heller ha hjälm. 

Helene: Men då tyckte ni att det var orättvist att hon 
kunde åka skridskor utan hjälm. 

David:  Mm. 

Gabriel: Och när, ja Jens ja han som är mobboffer ja i 
vår klass.  

Benham: När han gick i fyran så var han mobbad ja för 
att när han ville ha hjälp så kom aldrig Henrik 
((skratt)). 

Helene:  Varför inte då?  
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Gabriel: Vad heter det när han räckte upp handen 
kanske tio femton minuter ja sen så fick han 
nog så gick han upp på stolen och bara gjorde 
så där HALLÅ. Ja sen Henrik brydde sig inte.   

 
Helene: Men menar ni Henrik mobbade honom genom 

att inte… 
 

David:  Nej.  

Gabriel:  Men han alltså, han gedde honom inte respekt.  

I de exempel som Benham, Gabriel och David för fram i intervjun handlar 
det dels om en situation där de tycker att de blivit orättvist behandlade i 
relation till en lärare, dels om hur de tycker att en elev inte har fått den hjälp 
som han är berättigad till. I båda beskrivningarna tar de sin utgångspunkt i att 
de inte fått respekt från de vuxna. Det handlar om att de känner att de inte 
blivit behandlade på ett korrekt, jämbördigt sätt. I det vardagliga arbetet i 
klassrummet för pedagogerna ofta fram som en förutsättning att alla ska bli 
behandlade på ett likvärdigt sätt. Exempelvis förs tanken om ömsesidighet 
ofta fram i termer som ”om du lyssnar på mig så lyssnar jag på dig”. Lärarna 
beskriver ofta att de har en skyldighet att lyssna på elevernas åsikter men det 
innebär också att eleverna måste lyssna på andra elever och på läraren. I 
exemplet med att bära hjälm är eleverna upprörda för att olika regler gäller 
för elever respektive pedagoger, vilket är något som uppfattas som orättvist.  

I det andra exemplet med Jens som inte fick hjälp handlar det också om 
att läraren inte har följt en av de grundläggande ömsesidiga spelregler som 
finns i klassrummet. Som elev förväntas du att räcka upp handen om du vill 
ha hjälp och läraren ska då komma till eleven. I den situation som 
informanterna beskriver kom inte läraren till eleven, trots lång väntan, vilket 
ledde att eleven fick söka uppmärksamhet på ett sätt som gick utanför den 
etablerade normen för hur man ber om hjälp. 
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Känna sig orättvist behandlad av en vuxen 

Det uppkommer även situationer i klassrummet där enskilda elever känner 
sig orättvist behandlade i relation till andra barn. 

Benham och Amra som sitter bredvid varandra i klassrummet småtjafsar. 
Benham tar tag i Amras tröja och låtsasbiter henne i armen. Amra skrattar, 
skriker och vänder på sig så att han inte kommer åt hennes arm igen. Lite 
senare slår Amra Benham med en penna i sidan. De fortsätter att bråka. 
Amra ropar plötsligt, ”Henrik” med en klagande röst. Henrik går fram till 
Benham och säger att han får byta plats. Han plockar ihop Benhams 
böcker och går före till ett bord längst ner i klassrummet som är vänt mot 
väggen. Benham lunkar efter och försöker protestera genom att säga: ” 
Men det var ju inte jag”. Henrik säger: ”Du får sitta här hela dagen så får 
jag se om du kan ändra på dig och inte störa Amra”. Benham protesterar 
och suckar fortfarande och säger igen: ”Men det var inte bara jag”. Henrik 
frågar: ”Vad gjorde hon? Benham säger: ”Hon gjorde så här (han visar på 
sig själv hur hon nöp hans skuldror) jättehårt”. Henrik svarar: ”Det var 
jättedumt, vad gjorde du?” Benham svarar att han ritade. Henrik säger att 
han ska prata med Amra. Jag går fram till Benham som ser ledsen ut. Han 
säger till mig att det är orättvist. Jag frågar om det var han som bråkade 
mest. Benham svarar och säger: ”Jag tror inte det”. 

I det beskrivna exemplet initierar både Amra och Benham tjafs dem emellan. 
När Amra sedan protesterar till läraren Henrik så förutsätter han att det är 
Benham som stört och flyttar honom till en enskild plats. När Benham prote-
sterar vid flera tillfällen och säger att det inte bara var han som bråkade frågar 
Henrik till sist vad Amra gjorde och säger att han ska prata med henne. 
Benham är dock den som får sitta vid den enskilda platsen. I mitt samtal med 
Benham ger han uttryck för att han blir den som straffas trots att båda var 
aktiva i bråket.  

I intervjuer och informella samtal med pojkar för de vid flera tillfällen 
och i olika situationer fram att de blir orättvist behandlade i jämförelse med 
flickor. Ett exempel på detta är när Isak säger under intervjun: ”Jag tycker att 
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det verkar som att killarna får mer skäll”. Varpå jag frågar: ”Känns det så? 
Och Isak fortsätter med att säga: ”Ja eller så är det att de pratar mer, men jag 
tycker att båda pratar”. Isaks känsla av att pojkar får mer och lättare skäll är 
något som flera pojkar pratar om, ibland i termer av att ”flickor kan göra vad 
som helst utan att få skäll”. Pojkar för också fram att om flickor får skäll så 
får de det på ett mjukare eller ”inte lika argt” sätt.  

Förutom att en del pojkar tycker att de inte blir lika behandlade som 
flickor vid tillsägelser så finns det också upplevelser av att flickor får göra 
roligare saker. Under år fyra har Fiolens elever könshomogena grupper där 
eleverna främst har olika samtal och gruppövningar med varandra. Vid vissa 
tillfällen gör dock grupperna aktiviteter utanför skolan. 

 
 
 
 

 Under intervjun med några pojkar i år fem för de fram aktiviteter i killgrup-
pen som något som varit dåligt under deras skolgång.  

David:  När det var killgrupp så fick vi göra special, vi fick göra grädde 
och tjejerna. 

Gabriel: Och det var vårat special.  

David:  Tjejerna fick gå på stan. 

Gabriel: Och köpa hamburgare och shoppa och sånt. 

Som Gabriel framhåller i intervjun ligger det orättvisa i då det var ”special”, 
det vill säga, en gång då killgruppen inte skulle få göra något extra roligt så 
fick de göra en tråkig aktivitet i jämförelse med tjejgruppens aktiviteter. 
Detta var enligt pojkarna inget som skedde vid ett tillfälle utan flera gånger . 
De exemplifierar att de fick tvätta en lärares bil eller städa bland utelek-
sakerna.  

Vad som är intressant utifrån en upplevd orättvisa på grund av att man 
tillhör ett visst kön, här pojkar, är att flickorna inte alls för samma diskussion. 
De kan lyfta fram olika former av orättvisa som exempelvis mellan grup-
perna eller flickor emellan. I mitt material finns inget exempel då någon 
flicka för fram att hon känner sig orättvist behandlad i relation till pojkarna. 

 

Delaktighet för framtiden eller nu och här 
Ett annat hinder för barns delaktighet är om det ses som något som elever ska 
lära sig för framtiden eller om det förstås som en rättighet elever har rätt till 
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här och nu. Som beskrivits inledningsvis har Torpskolan en uttalad ambition 
att arbeta med barns rättigheter och inflytandefrågor. Då eleverna uppmuntras 
till att komma med förslag och vara aktiva leder det till misstro då rättig-
heterna inte uppfylls. Att elever tränas till delaktighet för framtiden behöver 
inte betyda att eleverna saknar delaktighet här och nu. Det är dock tydligt att 
då eleverna är med om situationer som inte ses som meningsfulla här och nu 
utan istället motiveras med att det är något som de behöver för framtiden 
upplever eleverna lägre grad av delaktighet. Ett exempel på detta är när elev-
erna under en period förbjuds att gå på toaletten under lektionstid och motivet 
till detta, förutom att minska springet på lektionerna, är att de ska lära sig att 
hålla sig. Detta framhålls som viktigt att kunna om de ska gå på universitetet 
i framtiden. Ett annat exempel på ett framtidsorienterat synsätt på barns 
delaktighet är då eleverna uppmanas lära sig samarbeta med kompisar efter-
som de måste kunna det när de blir vuxna och ska börja jobba. Från elevers 
perspektiv blir ovan beskrivna motiveringar abstrakta och hjälper inte elever-
na att hantera situationer här och nu.  

Då eleverna får kunskap om sina rättigheter leder det också till att vissa 
elever reagerar då deras rättigheter inte uppfylls. Detta kan bidra till konflik-
ter då barn protesterar och vill göra sin röst hörd. Bland pedagogerna i 
Musikantens arbetsenhet finns skilda förhållningssätt, där en del vuxna tycker 
att det är en styrka att barn kan göra sin röst hörd, medan andra anser att 
barnen har för stor makt och behöver lära att inordna sig. För eleverna blir 
skolvardagen en balansgång i att anpassa sig till vilket beteende som efter-
frågas av de vuxna. Eleverna kan också använda sig av sin kunskap kring 
sina rättigheter om de upplever att de blir behandlade på ett sätt som inte är 
bra. I exemplet nedan visas på en händelse där en elev använder sin rätt som 
vapen i en konflikt med en lärare.  

Det är basgrupp inne hos Gitarrerna. Eleverna sitter samlade i en ring på 
mattan tillsamman med Petra och Susanne [pedagoger]. Petra säger att de 
ska prata om en händelse som skedde veckan innan mellan henne själv och 
en flicka i Fiolen. Hon berättar att hon frågat flickan om lov om hon får 
prata med de andra barnen om händelsen. Eleverna är mycket väl med-
vetna om händelsen och vet även vilken elev Petra menar. Petra fortsätter 
med att beskriva vad som hände. Att det var dags för rast och eleverna 
skulle som vanligt välja om de skulle gå ut eller vara inne.19  En grupp 
flickor sitter och pratar och kan inte välja aktivitet vilket gör att Petra säg-
er att de måste gå ut istället. Ett par av tjejerna reser på sig och går ut då 
Petra uppmanar dem medan flickan ifråga svarar uppkäftigt. Några barn 

                                                 
19 En förutsättning för att få vara inne är att eleverna bestämmer en aktivitet som de 
ska göra vilken läraren antecknar på tavlan. 
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avbryter Petras berättelse och frågar vad flickan sa. Petra svarar och fort-
sätter sedan med att berätta att hon ville prata med flickan i enrum och le-
der henne ut ifrån klassrummet. Petra reser sig upp och visar på ett annat 
barn hur det gick till då hon ledde barnet ut. Hur hon höll om flickan och 
ledde henne ut. Petra säger sen att hon tog med flickan och satt med henne 
på soffan utanför rektorns rum och försöker att prata med henne. Flickan 
är jättearg och springer ut efter samtalet. Petra fortsätter sen med att säga 
att resten av händelsen var hon inte själv med i men att flickan har berättat 
för henne vad som hände. När flickan kom ut på rast så var hon jättearg 
och tillsammans med sina kompisar tyckte hon att Petra hade gjort fel. 
Hon fick låna en annan flickas mobil och ringde till polisen och berättade 
att Petra hade slagit henne. När Petra har kommit så långt i berättelsen 
protesterar flera barn och säger att flickan hade fel. Petra säger att hon ska 
berätta klart men att de kan diskutera sedan. Petra berättar hur polisen 
kommer till Torpskolan en stund senare och pratar med både flickan och 
Petra. Flera barn frågar om polisen, om de var arga och vad de frågade. 
Petra säger att då flickan ska berätta så visar det sig att det hon sagt till 
polisen på telefon inte stämmer och hon berättar att hon var arg och ljugit. 
Flera av barnen säger att de tycker att flickan är knäpp och dum men Petra 
säger att hon inte är arg på henne. Hon säger att hon tycker att det är bra 
att flickan vet vad man ska göra om man känner sig orättvist behandlad 
men samtidigt få man inte ljuga. (Från fältanteckningarna, år 5.) 

Som pedagog måste det vara svårt att bli falskt anklagad för att ha slagit en 
elev. Petra är en av de pedagoger som allra tydligast talar om barns rättig-
heter och försöker att praktisera dem i klassrumsarbetet. Petra använder sit-
uationen och diskuterar den med de andra eleverna. Genom sitt agerande ger 
hon dem möjligheter att fundera och reflektera kring en situation som de in-
direkt påverkats av. Hon ger dem insyn och gör också situationen begriplig. 
Förutom detta blir det också ett tillfälle till att diskutera barns rättigheter.  

Utesluta 
Under mitt fältarbete observerar jag åtskilliga situationer då barn inte får vara 
med. Både hos Gitarrerna och Fiolerna finns det barn som är marginaliserade.  
I båda klasserna finns det barn som har många respektive få relationer. Efter-
som jag haft möjligheten att följa eleverna under en längre tid har jag kunnat 
se hur vänskapsband knyts, utvecklas och förändras. De barn som är margi-
naliserade i år fyra är det också i hög utsträckning även när de går i femman.  

Eleverna är medvetna om att vissa barn är marginaliserade. De anled-
ningarna barnen anger till en marginalisering är att en individ ses som av-
vikande på något sätt. Det kan exempelvis handla om att någon är ”konstig” 
eller att ”tjejerna tycker han är äcklig, de vill inte att han tar i dom”. Det kan 
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också vara att någon ”pratar på ett konstigt sätt” eller att en ”person alltid 
lägger sig i” eller att någon är ”zigenare och kan inte prata svenska”. Proces-
serna som kan till uteslutning och icke-delaktighet börjar med vad jag kallar 
för knäppliggörande. 

Knäppliggörande av en individ 
I kompisgrupperna finns skilda normer för vad som betraktas som normalt. 
Eleverna går samman och definierar något som avvikande. De benämner 
någon eller något som knäppt, de knäppliggör. I kompisgrupperna finns ut-
vecklade normer för vad som ses som det normala.  

 

Det är få elever i Fiolernas klassrum. Klara mår illa och Gudrun [rektorn] 
som är med på lektionen hjälper Klara ut i kapprummet. Efter en liten 
stund kommer Gudrun in i klassrummet och säger till Pernilla [pedagog] 
att Klara ville ha sin mattebok med sig hem. Flera elever frågar Gudrun 
vem som är sjuk, Gudrun svarar att Klara inte mådde bra och ville gå hem.  
En grupp tjejer börjar viska och någon utbrister: ”Hon vill ta hem och 
räkna fastän hon är sjuk”. Flera andra flickor hakar på och de skrattar till-
sammans åt detta. ( Från fältanteckningarna, år 4.) 

I exemplet ovan bryter Klara mot en existerande norm som finns hos många 
av Fiolens barn och som säger att man inte ska jobba mer än vad man be-
höver. Då Klara frivilligt ber att få ta hem matteboken betraktas det som någ-
ot avvikande, vilket också gör att Klara ses som annorlunda. Hon betraktas 
som konstig och för inställsam mot lärarna. 

Fiolens elever ska arbeta med Global Price tidningen som handlar om 
barns rättigheter. Olika personer från hela världen blir nominerade till 
barnens nobelpris och sedan bestämmer en barnjury vem som ska vinna. 
Henrik [pedagog] inleder lektionen med att säga att han vill att de ska gå 
igenom de olika kandidaterna. Eleverna ska räcka upp handen för att visa 
att de kan. Det är bara Jens som försöker berätta lite om kandidaterna. 
Ingen av eleverna säger något och till sist utbrister någon: ”Vi kommer 
inte ihåg”. Henrik börjar diskutera problemet med att eleverna inte kom-
mer ihåg och säger att han bryr sig om att eleverna ska minnas. Eleverna 
för fram olika argument kring varför de inte minns och säger att de inte 
kommer ihåg för det var 100 barn. Jens som sitter längst fram, är till skill-
nad från de andra eleverna aktiv och försöker svara på frågorna. Det upp-
står en dialog mellan honom och Henrik. Henrik berömmer honom. Petter 
säger surt: ”Det inte är så svårt att svara på frågorna om man har film-
fodralet framför sig” och pekar på filmfodralet som ligger nära Jens plats. 
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Jens svarar på en ytterligare fråga och säger: ”En pojke föddes utan för-
äldrar”. Petter avbryter och säger: ”Hur kan man födas utan föräldrar?” 
Jens säger: ”Ni vet vad jag menar”. Flera elever skrattar. Henrik bryter in 
och säger: ”Det där kallas för ordmärkeri och om ni anstränger så tror jag 
att ni kan”. Jens vill berätta mer men de andra eleverna rackar ner på 
honom direkt. Jens försöker förklara vad han menar, han har svårt att 
uttrycka sig och håller sig kring huvudet. De andra i klassrummet skrattar. 
(Från fältanteckningarna, år 4.) 

I excerpten ovan knäppliggörs Jens och Kalle när de försöker att samarbeta 
med Henrik och svara på hans frågor. Veckorna innan denna klassrums-
situation kännetecknas av lektioner där mycket av klassrummets arbete har 
ifrågasatts av eleverna. Normen bland många av barnen har utvecklats till att 
protestera och ifrågasätta det som ska hända i klassrummet. En del av elev-
erna protesterar högljutt men även om du som elev inte protesterar är det 
viktigt att inte vara för samarbetsvillig.  

De två beskrivna exemplen kring knäppliggörande handlar båda om vad 
som händer då elever inte följer en norm kring hur man ska bete sig i klass-
rummet. Knäppligörande kan även ske utifrån hur man uppfattas som person 
och att ens beteende avviker från en förväntad norm.  

Pedagogerna är upprörda. Fiolerna har just kommit tillbaka till skolan efter 
att ha haft gymnastik. Mathilda sitter och gråter i klassrummet. Hon är led-
sen, arg och känner sig kränkt. Under gympalektionen har några andra 
flickor lagt en kondom i hennes väska. Händelsen väcker stor uppmärk-
samhet bland de andra eleverna. Lena och Henrik ägnar stor del av resten 
av dagen för att reda ut vad som hänt.  (Från fältanteckningarna, år 4.)  

Mathilda har genom att få en kondom i sin väska pekats ut av de andra flick-
orna att hon är en tjej som varit tillsammans med många killar. Hon påstås 
därigenom ha brutit mot en norm för parrelationer. Kondomen blir en tydlig 
markering av hur man inte ska bete sig. Situationen kompliceras ytterligare 
genom att en av flickorna som la dit kondomen gjorde det utifrån att hon 
ansåg att Mathilda hade ”tagit hennes kille”.  

Knäppliggörande kan också drabba en individ för att den bryter en norm 
och umgås med någon som av andra betraktas som avvikande eller konstig. 
Tanja beskriver under intervjun.  

Tanja:  Det är inte så viktigt att vara populär, ja men alla gillar mig. 
Och jag är schysst mot dem och jag brukar inte bråka med nån 
och jag är populär tycker jag men jag brukar inte gå och tänka 
att jag är populär. Men ibland brukar jag bli mobbad av fem-
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morna då och det är för att jag är med min bästa kompis Linnea 
som jag lekte med förut.  

Helene:  Är det bara för att du är med henne? 

Tanja: Det blir mest bråk för att hon är mest vanlig och så där.  

Helene:  Hur då?  

Tanja: Vanlig att hon inte klär sig i tuffa kläder och så och då är det 
tjejer som kastar boll på mig när de går förbi och då blir jag 
ledsen och blir mobbad och det är inte så roligt.  

Tanja beskriver en upplevelse av att alla gillar henne även om hon säger att 
det inte är viktigt att vara populär. Trots detta har hon ändå erfarenhet av att 
bli mobbad av eleverna i femman bara för att hon är tillsammans med Linnea. 
Anledningen till att Linnea betraktas som avvikande är att hon inte har så 
tuffa kläder.  

 

Knäppliggörande av en grupp 
Knäppliggörande handlar om hur eleverna definierar sig själv i förhållande 
till andra, i detta fall utifrån kön. 

Karin: Jag leker aldrig med killar. Bara när Aron [hennes bror] har en 
kompis. När jag är vid datorn vill de vara i hans rum och de är 
nördar så det blir lite ansträngande. Jag måste (paus) döda dem. 

Helene: Varför leker du inte med killar då? 

Karin: De är töntar 

Alma: De är faktiskt töntar men ibland leker jag med killar 

Under den fria tiden i skolan är ofta pojkar och flickor tillsammans var för 
sig. I både Gitarren och Fiolen finns det ett gäng med pojkar och flickor som 
är mer tillsammans. Då ingår det i någon form av parbildning. Det är de 
elever som är de tongivande i klassen och vad man skulle kalla för populära. 
Mellan dem finns det spänningar kring att de är tillsammans, de frågar chans 
och ibland går på disco tillsammans. En del pojkar och flickor ser jag aldrig 
närma sig varandra. Maja och Alma tillhör ett kompisgäng av flickor som 
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ofta håller sig för sig själva. De pratar sällan högt i klassrummet. På rasten 
leker de gärna, gungar eller klättrar.  

 

Strategier för att hantera utanförskap 
Flera elever i Musikantens elevgrupp har erfarenheter av utanförskap eller 
marginalisering. För en del individer har det handlat om något de erfarit 
under större delen av sin skoltid, medan det för andra skett under en 
begränsad tid eller i relation till vissa barn. Eleverna beskriver att då de 
utsatts för utanförskap har de hittat på olika strategier för att hantera det. De 
huvudsakliga strategierna är; klara sig själv, anpassa sig, söka sig till vuxna 
och göra sig populär.   

Klara sig själv  
Nils som gärna kommer och pratar med mig och vill att jag ska finna mig väl 
tillrätta är en av de pojkar som under vissa perioder är ensam. Han söker sig 
till vuxna på rasterna och är inte med i killarnas sportaktiviteter. Nils kommer 
ibland på lektionerna i konflikt med de andra eleverna då han uttrycker sig på 
ett sätt som uppfattas annorlunda och är bestämd i sina åsikter. Jag har också 
upplevt situationer då flera elever gått samman och retat honom. 

 

Helene: Hur tycker du att det är att gå i grupp Gitarren? 

Nils: Ja det är ganska bra men ibland är de lite jobbiga. 

Helene: Vad är det du tycker att de gör som är jobbigt då? 

Nils: De retas lite, men nu kan jag kontrollera det genom att jag går i 
en kampsport som heter Aikido(--) så jag kan kontrollera hur 
jag känner.  

Nils berättar i intervjun att han ibland tycker att det är jobbigt för att andra 
elever retar honom. Han kommer dock snabbt in på hur han lärt sig att 
bemästra sin ilska. Då jag dagen innan intervjutillfället vistades med 
Gitarrerna skulle de arbeta med ett grupparbete. Nils försökte flera gånger 
föra arbetet framåt men blev då retad av de andra gruppmedlemmarna. Jag 
frågar honom hur det kändes och om han blev ledsen då. 

Nils: Näe jag vet ju liksom hur man stöter bort det. Man behöver inte 
liksom bry sig. 

Helene: Men man kan bli ledsen ändå. 
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Nils: Jag blir ledsen, men jag försöker ändå. 

Helene: Har det varit så där mer än i fyran att folk retas. 

Nils: Så där var det när jag gick i ettan och i sexårs då ja i sexårs så 
fick jag mitt första utbrott som alltså om någon retade mej så 
först så blev jag så arg sen så blev jag rädd och sen så var det 
att allt blev svart och sen så vaknade jag upp sen då och hade 
vad heter det spöat ner en (H: Mm) plötsligt och det var inte så 
bra. 

Helene:  Vart du rädd för dig själv då? 

Nils: Ja och sen försökte jag ta bort det men det gick inte och sen så 
började jag på Aikido och då lärde jag mig att inte slåss och 
bråka och så för där utvecklade jag mitt intellekt och då tyckte 
man att jag var en stor fjant, jag bryr mig inte så mycket. 

 
Nils är återkommande utsatt för olika former av kommentarer och retningar i 
klassrummet. Han beskriver i intervjun att han blir ledsen men att han 
”försöker ändå”. Nils lyfter fram sin egen roll och sitt eget agerande, det vill 
säga, att han har ändrat på sig. Samtidigt visar hans berättelse att något han 
gjorde när han var liten och gick i ”sexårs” fortfarande påverkar honom. Det 
är anmärkningsvärt att Nils lägger så stor del av ansvaret på sig själv, som 
när han säger att man ska stöta bort om någon är dum och inte bry sig. Nils 
för ingenstans fram i intervjun att det är de elever som är dumma som borde 
ändra sig och sluta retas. 

Anpassa sig 
Under intervjun med Amanda kommer hon själv in på att hon under sin 
tidigare skolgång upplevde utanförskap. 

Amanda: Jag var jätteblyg i ettan och sexårs. 

Helene: Och det bara försvann eller? 

Amanda: Ja, Cajsa, hon går i femman nu och sen en som heter Louise de 
började reta mig ganska mycket, och det höll på ett tag. Det 
höll på kanske fem månader. 

Helene: Vad retade de dig för då? 

Amanda: Ibland sa de bara jag gick förbi dem, och då började de säga 
detta är vår plats. Stick härifrån! (H: usch) och jag skulle bara 
gå förbi. Och sen så började de skicka konstiga brev där det 
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stod olika saker (--) Jag bestämde mig att klä mig lite 
annorlunda och försöka vara lite mer hos dem. Och sen så 
slutade dom, och då blev jag lite blygare men sen vart det att 
Gabriel började hålla på i etta och då blev jag mer, tyst med 
dig, gå härifrån. 

Helene: Du sa ifrån lite då?  

Amanda: Ja och då har det blivit så att jag har blivit lite tuffare än jag 
var. 

Helene: Trivs du bättre med att inte vara så där blyg? 

Amanda:  Ja det känns mycket bättre. Ja jag vågar säga ifrån mot andra 
och sånt. 

Amanda beskriver i intervjun hur hon tidigt i sin skolgång blev retad och 
kände sig blyg. Trots att hon var relativt liten då det skedde beskriver hon hur 
hon som sexåring tänkte ut strategier för hur hon skulle få slut på retningarna. 
Den ena lösningen då hon blev retad av ett par tjejer blev att byta klädstil och 
försöka anpassa sig mer till hur dessa flickor var. Den andra lösningen då en 
pojke retades var att bli mer tuff och våga säga ifrån. Amanda för också fram 
att hon tycker att det känns mycket bättre att inte vara så blyg. Strategierna i 
Amandas fall blir att ändra på sig, både utifrån att lättare passa in, men även 
att kunna säga ifrån och därmed undslippa retningar. Vid tidpunkten för mitt 
fältarbete är Amanda en av de flickor i Gitarren som omger sig med flest 
kompisar och jag ser henne aldrig ensam. Trots hennes positiva erfarenheter 
av kompisar i nuläget är hennes erfarenhet av att vara utanför eller känna sig 
retad något som hon minns. 
 

Söka sig till vuxna 
Ett annat sätt att hantera utanförskap som elev är söka sig till vuxna. På rast-
erna är alltid någon eller några av pedagogerna ute tillsammans med elev-
erna. Varje rast så är ett par elever nära dem. I dessa fall fungerar pedago-
gerna som sällskap. Genom pedagogernas aktiva medverkan på rasterna 
agerar de på olika sätt för att involvera barn som är utanför i aktiviteter eller 
försöker få dem att komma med i kamratgrupper.  

Vid en del tillfällen blir utanförskapet mer påtagligt och ett sådant till-
fälle är när barn ställs inför olika val av kamrater. Även om pedagogerna 
försöker lösa situationer så ingen blir utanför så blir utanförskapet påtagligt 
vid utflykter då barnen får önska kompisar som de vill sitta med eller under 
övernattningar kring vilka man vill sova med.  
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 Göra sig populär 
Ytterligare en strategi för att få delaktighet i en kamratgrupp är att på olika 
sätt försöka göra sig populär. Det kan vara att bete sig på ett speciellt sätt: 

Kalle har svårt att börja arbeta. Han vandrar omkring i klassrummet. Jens 
och Benham sitter tillsammans och läser. Kalle ställer sig framför dem och 
säger: ”Kolla vilket fult halsband jag har”. Jens och Benham svarar inte 
honom. Kalle börjar göra grimascher och skojiga ljud. Jens och Benham 
ignorerar honom, de tittar inte upp från sina böcker, Kalle frågar: ”Vem är 
det här?” Han går fram mycket nära mot dem. När de inte tittar på honom 
går han sin väg. (Från fältanteckningarna, år 5.)  

Kalles försöker få vara med Jens och Benham genom att skoja på olika sätt. I 
denna situation lyckas inte Kalle att etablera kontakt men i andra situationer 
kan ett ”kul” beteende leda till inkludering.  

Ett annat sätt att göra sig populär är att bjuda på olika saker eller att dela 
med sig leksaker som spel, mobil eller spelkort. Detta är dock en hårfin gräns 
då detta beteende även kan resultera i att de andra barnen tycker att beteendet 
bara handlar om att någon gör sig till. 

 

 201



Främjande och bromsande faktorer 
I detta kapitel har jag lyft fram faktorer som hindrar barns delaktighet. Kapit-
lets resultat kan sammanfattas med hjälp av en delaktighetsmodell (se fig. 
14). 

 
 
 

 
 

Fig 14, Delaktighetsfrämjande- och bromsande faktorer för elevers 
delaktighet 

 
I figuren visas åtta faktorer som fungerar delaktighetsfrämjande eller 
delaktighetsbromsande. Delaktighetsmodellen ska inte förstås som att en 
delaktighetsbromsande faktor med automatik leder till icke delaktighet. Där-
emot har dessa faktorer betydelse i form av att de bromsar eller möjliggör 
processerna för delaktighet. Faktorerna samverkar och påverkar varandra i ett 
komplext samspel. Exempelvis kan effekterna av en bromsande faktor som 
diskontinuitet, mildras om eleverna trots diskontinuiteten upplever att skol-
vardagen är begriplig och rättvis. I studien framgår att det finns ett samspel 
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inbördes mellan de bromsande faktorerna liksom mellan de främjande 
faktorerna. Det innebär exmpelvis att diskontinuitet ofta leder till obegrip-
lighet. Vidare kan man se att när elever upplever begriplighet i skolvardagen 
leder det till mindre grad av kategorisering och uteslutning mellan eleverna 
och till att inneslutning är det som kännetecknar skolvardagen. 

  Av väsentlig betydelse för delaktighet är om eleverna upplever misstro 
eller tillit. Som illustreras i modellen ovan, ses tillit som delaktighets-
främjande, medan misstro har en delaktighetsbromsande effekt. Studiens 
resultat visar att då elever får erfarenheter av faktorer som är delaktighets-
bromsande leder det till en misstro medan elever som erfar dealaktighets-
främjande faktor känner tillit. Upplevelsen av skolvardagen utifrån en misstro 
eller en tillit får stor betydelse för hur eleverna ser på sin egen möjlighet till 
delaktighet.    
  

Sammanfattning 
I detta kapitel har faktorer som är bromsande för elevers delaktighet beskriv-
its. Faktorerna har tillsammans med de främjande faktorerna sammanfattats i 
en delaktighetsmodell. Dessa faktorer synliggjordes framförallt genom den 
ständiga diskontinuiteten som eleverna får erfarenhet av, speciellt i Fiolen. 
Att saker förändras och att ad hoc lösningar används är säkerligen något som 
sker regelbundet skolpraktiken. Vad som dock är kännetecknande för elever-
na i Musikanten är att detta sker ständigt och blir en del av vardagen. Elever-
na påverkas av diskontinuiteten och beskriver en känsla av osäkerhet kring 
att inte veta vad som ska hända. De visar också sorg och ilska över att pedag-
oger slutar vid ett flertal tillfällen. Känslor av osäkerhet leder till att eleverna 
ifrågasätter sin skolvardag på skilda sätt, exempelvis om de verkligen lär sig 
det som de ska. Då diskontinuiteten blir påtaglig i elevernas vardag förstärks 
också en känsla av obegriplighet och orättvisa. För eleverna är en känsla av 
orättvisa något som påverkar dem starkt. Orättvisa kan upplevas både på 
gruppnivå och på individnivå. Exempelvis genom att en viss grupp är mer 
gynnad än en annan eller missgynnad som att pojkar får mer skäll än flickor. 
Det kan också handla om att man som elev känner sig orättvist behandlad i 
förhållande till sina klasskamrater eller lärare.  

En annan faktor som fungerar bromsande för elevers delaktighet är om 
skolvardagen och beslut som fattas i den motiveras utifrån ett framtids-
orienterat synsätt. Ett exempel på detta är motiveringen att elever ska lära sig 
arbeta i grupp för att kunna det när de är vuxna. Sådana motiveringar gör att 
elever upplever att deras liv här och nu inte värdesätts och leder till minskad 
delaktighet. 

 203



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 204



10. Forskning om elevers delaktighet i 
skolan 

Genom att jag metodologiskt arbetat med Grounded Theory har jag gjort 
vissa övervägande gällande avhandlingens litteraturöversikt. I en GTM studie 
börjar vanligtvis inte forskaren med att läsa in sig på forskningsområdet utan 
detta sker istället växelvis i relation till datainsamlande och analys. I mitt 
arbete med avhandlingen har jag anammat ett sådant arbetssätt och därför har 
min huvudsakliga inläsning av tidigare forskning skett parallellt med den 
framväxande analysen. Den ökade kunskapen om forskningsområdet har på 
så sätt hjälpt mig framåt i analysarbetet. Trots mitt medvetna förhållningssätt 
till tidigare forskning, vill jag ändå påpeka att jag inte inledningsvis var helt 
novis på forskningsområdet, då jag tidigare skrivit en magisteruppsats kring 
barns delaktighet (Elvstrand, 2002). 

Charmaz (2006) skriver att litteraturöversikten i en GTM studie har till 
uppgift att dels visa fram relevant forskning inom området, dels hjälpa forsk-
aren att göra kopplingar mellan studiens resultat och tidigare forskning (se 
exempelvis Forslund Frykedal, 2008). Med hänvisning till Charmaz (2006) 
har jag därför valt att skriva litteraturöversikten då min huvudsakliga analys 
var klar. Det innebär att urvalet av presenterad forskning bygger på att den 
kan relateras till studiens resultat. Jag har valt att placera litteraturöversikten 
efter resultatkapitlen så att den läses i relation till studiens resultat.  

Litteraturöversikten inleds med en kort beskrivning av karaktären på 
forskning kring barns delaktighet, och består sedan av två huvudsakliga delar. 
Den första delen tar sin utgångspunkt i forskning dels kring social delaktig-
het, dels kring politisk delaktighet. Den andra delen lyfter fram möjliggör-
ande och hinder för delaktighet. Översikten avslutas med en sammanfattning.  

Karaktären på forskning kring elevers delaktig-
het 
Fokus i denna studie har varit delaktighet både i betydelsen att få vara med 
och att få vara delaktig genom att göra sin röst hörd. Detta vida betraktelse-
sätt på delaktighet gör mycket närliggande forskning både intressant och rele-
vant men också omfattande. Jag har funnit att det är ovanligt att studier foku-
serar på delaktighet utifrån mitt vida betraktelsesätt. Det är med andra ord 
vanligt, i de studier som jag tagit del av, att delaktighet studeras antingen 
utifrån en gemenskapsaspekt- eller en inflytandeaspekt. Det finns dock 

 205



undantag där båda aspekterna på delaktighet belyses (Aspán, 2005; 
Bergström & Holm, 2005). 

Forskning som berör delaktighet i betydelsen att få vara med tangerar 
forskning om sociala processer och inrymmer exempelvis studier kring 
mobbning (Fors, 1995) och forskning kring delaktighet utifrån ett specialped-
agogiskt perspektiv (Hellberg, 2007; Molin, 2004b). Dessa forsknings-
intressen utgör viktiga bidrag i förståelsen kring delaktighet men då mitt in-
tresse kring elevers delaktighet är av mer generell karaktär har jag valt att inte 
relatera till den typen av studier.  

 En ytterligare begränsning jag gjort i urvalet är att jag valt att lyfta fram 
empiriska studier kring barns delaktighet. Tyngdpunkt ligger också på studier 
där barn varit deltagare i någon form.  

Ökat intresse att studera barns delaktighet 
En sammantagen bild är att diskussionen, kraven och retoriken kring att till-
varata elevers röster har ökat (Ruddock & Fielding, 2006), vilket inte minst 
visar sig genom den mängd av texter som producerats (se exempelvis 
Cockburn, 2007; Thomas, 2007). Brady (2007) menar att det finns en mängd 
litteratur som förespråkar varför barns delaktighet ska uppvärderas och tas 
tillvara men på samma gång finns lite utvärdering och forskning som visar 
hur man bäst gör det och vilken betydelse och påverkan det har.  Det går även 
att se ett internationellt ökande intresse, när det gäller att empiriskt studera 
barns delaktighet (Thomas, 2007). De senaste åren har det genomförts åtskil-
ligt med barndomssociologiskt inspirerad forskning där barns delaktighet 
varit i fokus. I dessa studier är begreppet delaktighet det som studerats och 
rör exempelvis barns beslutsfattande i möten med socialtjänsten (Hill, 1999) 
eller i relation till stadsplanering (McNaghton, Hughes & Smith, 2007). Det 
finns även studier där forskaren uttalat har strävat efter att öka barns delaktig-
het i forskningsprocessen som i Kellet, Forrest, Dent och Wards (2004) 
studie där barn agerade som medforskare med syfte att undersöka exempelvis 
skolförhållanden.  
       När det gäller delaktighet i skolan menar Davies (1999), en brittisk 
forskare som studerat elevinflytande, att det inte finns någon systematisk 
forskning om demokrati i skolan. Den kunskap som finns grundar sig fram-
förallt på enskilda fallstudier. I en senare svensk kontext gör Nykänen (2008) 
en liknande iakttagelse i sin avhandling, då hon skriver att hon slagits av den 
mängd av texter som finns kring kraven på en demokratisk skola, medan det 
finns lite empirisk forskning som studerat hur det går till i praktiken.  
Från början av 2000-talet har det kommit ett antal svenska avhandlingar där 
demokrati i skolan varit i fokus på olika sätt. Ett kunskapsintresse har varit att 
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studera deliberativ demokrati eller deliberativa samtal i skolan (Roth, 2003). 
Flera avhandlingar har handlat om barns relationsskapande (Bliding, 2004; 
Ihrskog, 2006) vars resultat grundar sig på fältarbete tillsammans med barn. I 
Aytons avhandling (2008) var fokus på elevers agency och hur formandet av 
ett skolbarn går till. Aspán (2006) följde i sin licentiatavhandling ett projekt 
på en skola där ett av målen var att öka barns delaktighet. Vidare studerade 
Bergström och Holm (2005) ungdomars upplevelser och erfarenheter kring 
delaktighet i sin skolvardag. De gjorde deltagande observationer i skolvar-
dagen och intervjuer med ungdomarna.  Under de senaste åren har det även 
genomförts studier där skolans fostransuppdrag varit i fokus. Bartholdsson 
(2007) studerade hur normalitet och avvikelse konstrueras i skolan och 
Samuelsson (2008) intresserade sig för lärares korrigeringar i klassrummet. 
Ett ytterligare exempel är Emilsson (2008) som observerade förskolans prak-
tik med fokus på fostran mellan pedagoger och barn.   

I Storbritannien och på Irland har under det senaste decenniet genomförts 
flera forskningsprojekt med syfte att studera elevers delaktighet. Ett forsk-
ningsintresse har varit att studera processer när elever blir konsulterade och 
hur elevers röster kan bidra till skolförbättringar (Pedder & McIntyre, 2006; 
Reay, 2006; Rudduck & Fielding, 2000; Rudduck & Flutter, 2004; Stafford, 
2003). Ett annat forskningsintresse har fokuserat på barns rättigheter i rela-
tion till delaktighet (Alderson, 1999a; Alderson, 1999b; Davies, 1999; 
Devine 2002; Morrow, 1999).  

Social delaktighet 
I denna avhandling där fokus har legat på att studera barns delaktighet, har en 
viktig dimension varit att lyfta fram social delaktighet. I skolvardagen 
handlar det om att som elev få vara med i den sociala samvaron och ha kom-
pisar. Delaktighet är att tillhöra en gemenskap, vilket jag definierar som en 
demokratisk kvalité. Det är också utifrån en demokratisk utgångspunkt som 
jag undersöker barns delaktighet i betydelsen att få vara med. 

Övergripande handlar social delaktighet att som elev känna att man är en 
del av skolan (Morrow, 2001) och att höra till. I Morrows (2001) studie med 
ungdomar lyfte informanterna fram tillhörighet som ett viktigt värde. Ung-
domarna menade även att aspekter som dåliga relationer till lärare, innehåll i 
skolarbetet och ett odemokratiskt arbetssätt kunde skapa en känsla av icke 
tillhörighet. Likaså visar Davies (1999) studie att då elever fick lyfta fram 
viktiga demokratiska värden så uppmärksammade de solidaritet och kamrat-
skap, vilket visar på vikten av social delaktighet.   

I debatten kring vad som är skolans uppdrag görs ibland en dikoto-
misering mellan å ena sidan skolans kunskapsuppdrag och å andra sidan ”den 
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sociala dimensionen”. I den dikotomiseringen är det också vanligt att olika 
företrädare betonar det ena uppdragets betydelse på bekostnad av det andra. 
Flera av de forskare som har studerat barns sociala liv i skolan påvisar att en 
sådan uppdelning inte går att göra, då båda delarna samverkar med varandra. 
Den danske forskaren Schjellerup Nielsen (2006) som studerat barns margi-
nalisering framhåller att den sociala dimensionen alltid finns i skolan. Hon 
menar vidare att debatten om skolan ska arbeta mer eller mindre med den är 
oväsentlig då ”kunskapsinhämtning och det sociala samspelet nära hör sam-
man” (s. 10) (se även Häggglund, 2001; Bliding, 2004). Barns sociala lärande 
sker hela tiden i skolvardagen.  

Förutom att den sociala dimensionen alltid är närvarande, oavsett om 
man fokuserar på den eller inte, visar ett flertal studier att utifrån elevers per-
spektiv har sociala möten i skolan en viktig funktion.  Att skapa och hålla fast 
i vänskapsrelationer med kompisar är för elever en av huvudanledningarna 
till att komma till skolan och av stor betydelse (Gordon et al 2000; Mayall, 
2001; Morrow, 2001). Att som barn ha relationer till andra barn, ger också 
erfarenhet av nödvändiga sociala samspelsformer. Den norske forskaren 
Frønes (1994) som studerat kamratrelationer, betonar vikten av den sociali-
sering som sker bland barn. Han beskriver fundamentala skillnader i de rela-
tioner barn skapar tillsammans med andra barn och de relationer barn har till 
sina föräldrar. Relationer till föräldrar karaktäriseras av vertikalitet, repe-
tition, stabilitet och fasta sociala kontrakt, medan relationer mellan barn 
kännetecknas av horisontialitet, komplexitet, föränderlighet. Relationer mel-
lan barn måste dessutom hela tiden uppnås och vidmakthållas. Genom att 
barn får erfarenhet av båda typerna av relationer lär de sig olika uppsättningar 
av förhållningssätt i sitt relationsskapande.   

Forskning visar även att det finns ett samband mellan elevers relationer 
och deras prestationer i skolan (Wentzel & Caldwell, 1997), där elever som 
har en grupptillhörighet presterar bättre. I en intervjustudie som Demetriou, 
Goalen och Rudduck (2000) genomförde lyfte eleverna själva fram kamrat-
relationernas betydelse för sina prestationer i skolan. Eleverna beskrev att 
vissa relationer kunde göra att de arbetade sämre men betonade också betyd-
elsen av att få hjälp av kompisar med skolarbetet. 

Relationsskapande hjälper barn att utveckla demokratiska värden. 
Johansson (1999) studerade i sin avhandling små barns etiska förhållningssätt 
till varandra. I en senare studie (Johansson & Johansson, 2003) genomförde 
hon tillsammans med Johansson ett fältarbete där de studerade olika demo-
kratiska aspekter i skolvardagen. I båda studierna framkommer tydligt att 
barn genom sin sociala samvaro med andra barn utvecklar etiska värden.  
Dessa värden innefattar exempelvis att visa omsorg om kamrater men också 
att försvara sina egna och andras rättigheter.   
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Barns agerande för att få ingå i en gemenskap 
Forskning kring barns agerande i kamratgrupper är något som intresserat 
forskare i flera decennier. En av de klassiska studierna genomfördes av 
Hargreaves (1967) som fokuserade på grupperingar mellan elever. Utifrån en 
etnografisk studie på en engelsk pojkskola kartlade han hur olika normer och 
ideal bildades mellan elevgrupper för att skapa gemenskap och utestänga. 
Med hjälp av s.k. sociometri studerade han interaktionsmönster mellan elever 
och gjorde kvantitativa beräkningar.   

Forskning kring barns relationer till andra barn visar hur barn strävar 
efter att ingå i en gemenskap. I ett flertal studier (Bliding, 2004; Corsaro 
2003; Devine & Kelly, 2006) studeras barns relationsskapande utifrån 
begreppet barnkultur eller kamratkultur. Barns agerande försöker då förstås i 
sitt specifika kulturella sammanhang. Devine och Kelly (2006) skriver att den 
mening som barn ger till sina sociala relationer kan förstås i den kultur som 
omger barnet, i termer av barnkultur. Barnkulturen karaktäriseras av både 
inkludering och exkludering, vilket bärs upp av olika regler och begrän-
sningar som förstås av barnen själva. ”It is through these manoeuvers within 
friendships that children explore not only the dynamics of interpersonell 
relationsship but also their own identities as they actively struggle for recog-
nition, status and intimacy in the rough and tumble of their school lives” (s. 
129). Utifrån Devine och Kellys (2006) synsätt på barns relationsskapande 
handlar det om att elever både strävar efter gemenskap och att skapa en iden-
titet.  

Barns relationsskapande i termer av gemenskap och tillhörighet är något 
som flera forskare lyfter fram. Devine (2002) beskriver de processer hon 
funnit i interaktionen mellan barn i Irland för ständiga strävanden efter 
connectedness och belonging (s. 315). Corsaro (2003) som studerat barns 
relationer under flera decennier utifrån fältarbeten tillsammans med barn i 
Italien och USA, menar att det finns två återkommande teman i barns sam-
varo. Det ena är att barn strävar efter att få kontroll över sina liv och det 
andra är att få dela känslan av kontroll med andra.  

I sina strävanden efter att höra till använder sig barn av olika strategier. 
Bliding (2004) beskriver dessa strategier i termer av relationsprojekt, vilket 
innefattar barns agerande för att etablera nya relationer samt att upprätthålla 
gamla. I sin studie ger Bliding exempel på hur eleverna manifesterade sin 
gemenskap med varandra genom att använda sig av olika redskap som att 
byta bästishjärtan med varandra eller visa sin tillhörighet genom att klä sig på 
ett liknande sätt.  

Arbetet med att upprätthålla kamratrelationer är centralt i barns liv 
(Johansson & Johansson, 2003). I det sociala samspelet i en grupp, som en 
skolklass, involveras alla elever. Även de elever som är marginaliserade blir 
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en del av samspelet just utifrån sin position som marginaliserade. Individu-
ella barn kan inte dra sig undan samspelet då det krävs att de måste position-
era sig på varierande sätt (Kelle, 2001). Strävandena för att ingå i en 
gemenskap innebär för eleverna ett aktivt handlande. Eleverna vet att de 
ständigt måste upprätthålla relationerna genom att exempelvis fråga sin 
kompis om man ska vara tillsammans senare på rasten (Schjellerup Nielsen, 
2006).  

Elevers relationsskapande i skolan har också betydelse i relation till deras 
möjlighet att utöva autonomi. Då eleverna under skolvardagen lever i en 
vuxenkontrollerad miljö skapar gemenskap med vänner en form av egen-
kontroll (Devine, 2002). Detta kan kopplas till barns möjlighet att ha inflyt-
ande över vad de vill göra. Utifrån elevers perspektiv har det friutrymme som 
skapas under skoldagen stor betydelse. Raster uppfattas som mycket positivt 
av många elever (Alerby, 2003; Blatchford, 1998; Rudduck & Fielding, 
2000). Samtidigt kan det friutrymme som skapas på rasten utgöra ett hot för 
elever som är marginaliserade. Ihrskog (2006) som studerat barns relations-
skapande uppmärksammar detta då hon beskriver raster som eldorado eller 
helvete (s. 96). Ihrskog (2006) menar att elever själva inte kan välja om 
rasten ska bli ett eldorado eller ett helvete. Detta beror istället på i vilken mån 
eleven kan interagera med sin omgivning.  

Flickor och pojkars relationsmönster 
En klassisk studie kring barn och kön är Thornes (1993) etnografiska studie. I 
den visar hon på komplexiteten som finns kring barns könsskapande där barn 
både kan upprätthålla könsroller och vara gränsöverskridade. I forskning som 
studerat barns relationsskapande framhålls att det finns en könsskillnad i hur 
pojkar och flickor agerar. Ett dominerande resultat är att flickor umgås i mer 
intima flickgrupper medan pojkar föredrar större öppna grupper (Schjellerup 
Nielsen, 2006). Hägglund (2001b) lät i en studie elever fotografera sin skol-
miljö. Studiens resultat visar att det fanns en könsskillnad som låg i vilka 
platser flickor och pojkar fotograferade. Bilderna speglade även vilka platser 
som flickor och pojkar valde att vara på under skoldagen.  

Gordon et al (2000) jämförde könsmönster i klassrummet och visar hur 
flickornas vänskap med varandra också hjälpte dem att ta mer plats i klass-
rummet. Flickorna behövde och fick hjälp av varandra, vilket ofta skedde på 
ett nära sätt; ”They move their desk together, hold hand, comb eachothers 
hair, lean on each other, hug, writes notes to eachother” (s. 119). Förutom 
intimiteten kännetecknades flickornas interaktion av återkommande konflik-
ter medan pojkarna i större utsträckning var kompisar med alla. Flickors 
relationsskapande har också beskrivits som mer krävande och problematiskt 
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(Demetriou et al, 2000). Karlsons (2003) studie kring barns könsgestaltningar 
i skolan visar att eleverna under sin fria tid väljer åtskillnad, dvs. att pojkar är 
med pojkar och flickor är med flickor. Det är också med elever av samma 
kön som eleverna hamnar i konflikter under skoldagen.  

En differentiering av relationer 
I skolans vardagsarbete ingår elever i flera grupper. Klassen är en gruppform 
som ger elever en formell tillhörighet. Andersson (2000) (refererad i 
Schjellerup Nielsen, 2006) har studerat skolklassen som socialt fenomen. 
Hon visar att skolklassen utvecklar en gemensam historia, vilken är viktig för 
klassens image. Inom ramen för klassens arbete betonas även en likhet mel-
lan elever i termer av att ”alla är bra på något” (s. 37). Sådana uttryck funge-
rar på ett plan för att utåt visa på likhet men döljer på samma gång existe-
rande skillnader.  

Barn kategoriserar själva sina relationer. I Ihrskogs (2006) studie gjordes 
en åtskillnad mellan att vara vän, kamrat eller kompis. Åtskillnaden barnen 
gjorde mellan de olika beteckningarna låg framförallt i vilken närhet som 
fanns i relationen. Vänner kunde man ha många av och kännetecknade en 
ganska ytlig relation. Till kamrater kunde man ha nära relationer, men utifrån 
barnens beskrivning var det också förknippat med en gruppbeteckning. Elev-
er är klasskamrater med varandra. Kompisar betecknade nära relationer, där 
förtroenden och ömsesidighet var centralt. Även i Blidings (2004) studie 
gjorde barnen kategoriseringar av sina relationer. Ordet kompis markerade en 
tillhörighet med någon. Eleverna i Blidings studie beskrev det i termer som 
”vi är kompisar”. Ordet kompisar kunde också användas för att beskriva att 
man inte var kompis med någon (s. 170). Det som Bliding fann känneteck-
nade en kompisrelation var att dela tid, intressen och aktiviteter. Andra kän-
netecken på kompisskap var närhet och likhet (s. 139). Beteckningen bästis 
användes också bland barnen vilket ”utmärktes av en i högre grad förankrad, 
starkare och mer krävande kompisrelation” (s. 170). I studien bekräftade ele-
verna sitt bästisskap genom olika former av förpliktelser som att ingå bästis-
avtal eller vara blodssystrar.  

Att inte få vara med 
I skolvardagen får elever även erfarenheter av att inte få vara med. Att elever 
utestänger och blir utestängda temporärt, är något som sker i det vardagliga 
samspelet mellan barn. I barns lek och samvaro utvecklas olika former av 
regler och konventioner för deltagande i samvaron. Temporär utestängning 
kan handla om att barns olika intressen kommer i konflikt med varandra. 
Detta ger både Johansson och Johansson (2003) och Corsaro (2003) exempel 
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på utifrån fältarbete tillsammans med barn i olika åldrar. De menar att när 
barn nekas tillträde till en gemenskap, exempelvis att inte få vara med i en 
lek, kan utestängningen handla om att andra barn försvarar sin pågående lek. 
Ett sådant agerande kan komma i konflikt med andra värden i skolvardagen 
som att ”alla ska leka med alla”. 

 För vissa elever blir utanförskapet mer bestående vilket kan beskrivas 
som marginalisering. Schjellerup Nielsen (2006) som studerat marg-
inalisering definierar det som ”att vissa barn inte till fullo ges inträde till en 
viss social enhet eller grupp, eller med ett mera allmänt språkbruk: att vissa 
barn utestängs eller blir utfrysta” (s. 9). Gordon et al (2000) skriver att margi-
nalisering som social relation definierar gränserna för vad som är acceptabelt 
och normalt. Faran att bli marginaliserad är något som många elever upplever 
i skolvardagen. Även om det för de flesta elever är en snabb process att knyta 
vänskapsband blir skolan en osäker plats för elever som är ensamma eller 
marginaliserade. Processerna för att marginalisera är nära sammanbundna 
med att positionera sig själv. Det kan exempelvis handla om att retas, an-
vända öknamn och mobbas (Schjellerup Nielson, 2006).   

Garpelin (2003) har i en longitudinell svensk studie följt elever från år 
sju och under deras högstadietid. Han beskriver hur det i de olika 
kamratformationerna utvecklade sig regler och normer för hur man som elev 
ska vara. Detta kunde exempelvis innefatta synsätt på studier och 
förhållningssätt till skolan. I de fall man som elev inte levde upp till de nor-
mer och regler som utvecklats var det lätt att hamna i en utsatt situation. I 
Garpelins studie, beskrivs hur elever som upplevde utsatthet på olika sätt 
strävade efter att komma in i kamratgrupper, och som Garpelin skriver; ”ut-
sattheten innebär för de flesta en kamp att inte ge upp även om man uppfattas 
som en svans” (s. 415) (jmf Schjellerup Nielsen, 2006). Han beskriver vidare 
hur eleverna i sina strategier visade fram att det var bannlyst att vända sig till 
vuxna då ungdomarna inte litade på att de vuxna skulle kunna hantera situa-
tionen. Utsattheten är vidare ett ”hot mot den egna existensen”, vilket i sin tur 
kan skapa en brist på tillit och skör självbild. Som Garpelin skriver vidare så 
lever åtskilliga unga människor i utsatthet på gränsen till utanförskap, i en 
”dold utsatthet”.  
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Elevers förklaringar till utanförskap 
I Bergström och Holms fältstudie (2005) bland ungdomar var det en flicka 
som var tydligt utanför. Detta bekräftades av flickan själv och hennes 
klasskamrater. Då ungdomarna gav förklaringar till utanförskapet lade alla 
elever, utom en, skulden för utanförskapet på flickan själv och menade att 
hon hade valt att vara utanför.  

I en amerikansk enkätstudie (Leets & Sunwolf, 2005) tillfrågades 
ungdomar om det finns situationer då det är rättvist att exkludera kamrater. 
Enkätundersökningen bestod av öppna svarsalternativ där ungdomarna själva 
fick ange anledningar till att andra elever blev utanför. Den vanligaste 
förklaringen som ungdomarna angav till att elever exkluderades var att de 
framstod som oattraktiva (både fysiskt och socialt). Andra skäl till 
exkludering som ungdomarna förde fram var att ge tillbaka då någon varit 
dum eller att den exkluderade eleven betraktades som farlig. Leets & 
Sunwolf drar slutsatsen att ungdomarnas regler och beteenden när det gällde 
exkludering framstår som grundade i två fundamentala processer; 
kategorisering och ett behov att höra till.     

I Hägglunds (2001b) studie fick elever beskriva anledningar till varför 
vissa elever blir utanför. I studien framkom två dominerande skäl. Det första 
skälet eleverna angav var att vem som helst kan bli utanför. Med tanke på 
detta är det därför bättre att utesluta än att själv riskera blir utesluten. Det 
andra skälet handlar om likhet och olikhet och där eleverna för fram att 
olikhet kan skapa utanförskap. Likaså i Devine och Kellys (2006) studie är 
likhet och olikhet nära sammanbundna med om elever blir inkluderade eller 
exkluderade. Deras studie visar att elevernas uppfattningar av ”lika och 
olika”, var nära sammankopplade med stereotypa bilder av etnicitet och kön. 
Ett exempel på detta var när eleverna gjorde kategoriseringar utifrån om 
någon var en ”riktig irländare” eller inte.  

Politisk delaktighet 
Ett dominerande resultat i svensk forskning är att elevers inflytande är 
begränsat (Aspán, 2005; Ekholm & Lindvall, 1991; Forsberg, 2000; Selberg, 
1999) vilket även utvärderingar visar (SOU 1996:22). Bergström och Holm 
(2005) beskriver svårigheten med att studera fenomenet delaktighet och 
uttrycker sig i termer av att delaktigheten är svårfångad och lättast att se när 
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den saknas. Studier visar även att barn har förmåga att ge insiktsfulla och 
konstruktiva analyser kring sin skolvardag och komma med förslag på 
förbättringar om de ges möjlighet till delaktighet (Alderson, 1999c; Pedder & 
McIntyre, 2006). Det är dock viktigt att komma ihåg att då elever ska 
förmedla sina erfarenheter finns det inte en elevbild utan snarare en mångfald 
av röster (Reay & Arnot, 2004) som grundar sig i elevers skilda erfarenheter. 

Hur barn ser på sig själva som demokratiska aktörer 
Som jag skrivit tidigare, finns formella krav på att barn ska ges möjlighet till 
delaktighet, exempelvis i barnrättskonventionen. Utifrån detta är det intres-
sant att studera hur elever ser på sin möjlighet till delaktighet. Forskning 
visar att barn vill ha en röst under processen för beslutsfattande. I exempelvis 
två brittiska studier av Morrow (1999), kring barns delaktighet, framgår tyd-
ligt att de deltagande barnen ville få information och bli rådfrågade i frågor 
som rörde dem. Barnen markerade dock att de inte ville stå ensamma i 
beslutsprocessen. Med hjälp av dessa utsagor från barn kritiserar Morrow 
(1999) vad som varit fokus för forskning kring barns rättigheter som: ”The 
focus in most previous research on children’s rights has been on dramatic, 
spectacular and profund, life-changing decisions – where to live post-divorce, 
life-or-death situations, or that old chestnut, the right to vote” (s. 166). 
Genom denna fokusering på dramatiska beslut blir diskussionen om barns 
delaktighet laddad. Morrow (1999) menar vidare att barnen i hennes studie 
istället var upptagna kring att få vara delaktiga i vardagslivet, behandlas med 
respekt och få göra sin röst hörd. Sinclair (2004), även hon utifrån studier 
kring barns delaktighet, menar i sin tur att vågen av ökade ansträngningar för 
delaktighet bland unga kan riskera att leda till en trötthet i att alltid bli 
konsulterad men också en besvikelse kring att inte se vad ens konsultation 
har lett till.  

När elever själva får beskriva hur de tänker kring sin förmåga att utöva 
inflytande framträder en komplex bild där de både ser sig som kompetenta 
och icke-kompetenta beslutsfattare. Devine (2004) fann i sin studie bland 
irländska barn två konkurrerande diskurser kring hur barn själva ser på sitt 
inflytande.  Den första diskursen som framförallt uttalades av yngre barn och 
flickor bars upp av ett paternalistiskt synsätt på barn. Barnen framhöll som 
naturligt att de inte kunde bestämma i skolan då de inte är tillräckligt kompe-
tenta. Barn kan inte heller ha inflytande eftersom de är i stort behov av vux-
nas gränssättning. I den andra diskursen, som framförallt äldre medelklass-
barn och pojkar uttalade, fanns det ett missnöje relaterat till bristande inflyt-
ande. De exempel om barnen förde fram var framförallt kring hur regler be-
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stäms i skolan. Eleverna accepterade att regler fanns men beskrev ett miss-
nöje med att de inte fått vara med att skapa dem.  

Studier visar också att elever själva kan argumentera för ökat elev-
inflytande utifrån motivet att de kan bidra med viktig kunskap som deras 
lärare skulle kunna ha nytta av (McLouglin, 2004). I Aldersons (1999c) 
studie beskrev eleverna att de blev mer motiverade om de fick utöva inflyt-
ande. Eleverna menade att om de fick lösa problem tillsammans med lärare 
så skulle de bli mer aktiva och intresserade av skolan. Vidare bad Alderson 
(2000) elever att rangordna vad de inte gillade på sin skola. De saker som 
flest elever var missnöjda med var vissa lektioner och lärare. Båda dessa 
saker går att härröra till att det är vuxna som beslutar om dem. Ett annat 
fenomen, mobbning, hamnade först på åttonde plats. Aldersons (2000) studie 
indikerar intressanta resultat då eleverna i högre utsträckning var missnöjda 
med saker som de inte kunde styra över i skolan.  

Vad elever vill ha inflytande över 
Ett viktigt kunskapsområde i relation till elevinflytande är att ta reda på vad 
elever själva vill ha inflytande över i sin skolvardag. Stafford et al (2003) 
genomförde i Skottland en studie i vilken de intervjuade barn och unga kring 
att bli konsulterade. En av studiens frågeställningar fokuserade på vad delta-
garna skulle vilja bli konsulterade kring. I förhållande till skola var det två 
områden som lyftes fram. Det första området handlade om utbildning, vilket 
innefattade att de intervjuade barnen ville bli konsulterade kring exempelvis 
schemaläggning men även mer övergripande frågor som utformning av läro-
plan. Det andra området var förhållanden i skolan, vilket exempelvis hand-
lade om att få bättre toaletter och frågor som rörde rasten och skolgårdens 
utformning. 

I Göranssons (2007) studie med svenska ungdomar i särskolan framkom 
att ungdomarna ville kunna vara med och påverka både kunskapsrelaterade 
frågor och områden som rörde skoldagen i övrigt.  Även skolans fysiska 
miljö har visat sig vara ett område elever ser som viktigt att ha inflytande 
över. I studier med fokus på sådana frågor gör eleverna själva kopplingar 
mellan fysisk miljö och sitt eget lärande (Burke & Grosvenor, 2003; Flutter, 
2006). 

Eleverna i Davies studie (1999) förde delvis fram andra områden som de 
ville påverka i sin skolvardag då de ville ha inflytande över vänskaps-
relationer och att inte bli utskälld. Dessa båda områden handlar om relationer 
i skolan. Förutom detta ville eleverna ha inflytande över sin mat, vilket i den 
brittiska skolkontexten innefattade att få ha inflytande över vilken mat som 
serverades i cafeterian.  
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I Aspáns (2005) studie visade det sig att elevinflytande framförallt handlade 
om att eleverna kunde göra olika val, vilket får henne att ställa frågan om 
valfrihet är detsamma som inflytande. Barnen i studien förde dock fram att de 
tyckte att det var bättre att kunna göra några val än att inte ha något 
inflytande alls.   

Vad som kännetecknar inflytande i en pedagogisk 
praktik 
De studier som lyfter fram exempel där barn har reell delaktighet och infly-
tande är framförallt fallstudier eller beskrivningar av skolor som speciellt 
fokuserat på barns delaktighet. Ett exempel är så kallade School Communi-
ties i USA (Rogoff, Bartlett & Goodman, 2001) eller Aldersons (1999a) stud-
ie om en brittisk skola som arbetade medvetet med en inkluderande peda-
gogik. I båda studierna undersökte forskarna tillsammans med elever, peda-
goger och rektor vad som kännetecknade deras skola. Några av de faktorer 
som lyfts fram som viktiga för att möjliggöra elevers delaktighet i dessa 
skolor är ett medvetet och reflekterande förhållningssätt hos pedagogerna. 
Vidare ses som en förutsättning att vedertagna strukturer och maktrelationer 
ifrågasätts. 

I en studie av Pedder och McIntyre (2006) där de fokuserade på konsul-
tation av elever visar resultatet att en betydelsefull faktor för hur konsultatio-
nen fungerar är relationen mellan elever och lärare.  För ett gott resultat beh-
över relationen kännetecknas av tillit.  

Emilson (2008) studerade i sin avhandling fostran som äger rum mellan 
barn och pedagoger i förskolan. Avhandlingen består av tre delstudier där 
hon studerat inflytande och delaktighet utifrån olika utgångspunkter men med 
fokus på den pedagogiska praktiken. Även om Emilsons resultat visar att 
förskolebarnen i många avseenden inte är delaktiga, så finns det även situa-
tioner i förskolan som kännetecknas av delaktighet. Hon beskriver att dessa 
situationer verkade handla om att barn och vuxna hade något gemensamt att 
vara delaktiga i. Emilson för fram begreppet intersubjektiv fostran, som hon 
menar i högre utsträckning möjliggör barns delaktighet. Vissa aspekter är 
kännetecknande för en intersubjektiv fostran, vilka utgår ifrån hur den vuxne 
agerar. Den första aspekten handlar om ett närmande ifrån den vuxnes sida 
till barnets perspektiv. Den andra aspekten är att den vuxne har en emotionell 
närvaro i situationen och slutligen den tredje aspekten handlar om att 
situationen präglas av en lekfullhet.   

I en studie Sheridan och Pramling (2001) genomförde intervjuades fem-
åringar kring sin delaktighet på förskolan. Studiens resultat visar att barnen 
hade erfarenhet av att bestämma över sin egen lek, sina egna aktiviteter, sina 
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tillhörigheter och till viss utsträckning om sig själva. Barnen kunde i första 
hand bestämma om aktiviteter och lekar som var initierade av dem själva. 
Däremot kunde de sällan utöva inflytande över förskolans rutiner, organisa-
tion eller innehåll.  

Aldersons (1999b) menar att även om det finns goda ambitioner så mot-
verkar ofta skolans struktur ett demokratiskt arbete. Hon har funnit en rad 
faktorer, som att undervisningen ofta är framtidsorienterad istället för att ha 
ett här och nu perspektiv. Detta beskriver hon som: ”Education for citizien-
ship, not of young citizens” (s. 194). Ett barn i hennes studie beskrev 
demokratiundervisningen på sin skola på följande sätt;  ”It’s so boring when 
they keep telling you that making the world a better place means picking up 
litter and not killing whales” (s. 194f). Detta citat är en träffande beskrivning 
av hur demokratiundervisningen kan uppfattas av barn då den får formen av 
något abstrakt och förläggs långt utanför barns vardag. Ytterligare faktorer 
Alderson (1999b) för fram är att elever förväntas kunna förstå rättigheter på 
ett teoretiskt plan men inte i praktiken och att det i skolvardagen framförallt 
är fokus på skyddande och ombesörjande rättigheter snarare än på deltagande 
rättigheter. 

Davies (1999) genomförde en studie i Storbritannien med fokus på 
demokrati i skolan. Med inspiration från Freire använde sig Davies (1999) av 
olika explorativa metoder, som flaskpost eller maktkartor, och lät elever 
beskriva sin möjlighet till inflytande. Regler på skolan uppfattas framförallt 
vara beslutade av lärare och rektor (jmf Thornberg, 2006).  Barnen i studien 
var också mycket medvetna om vad de upplevde som orättvist, förbryllande 
eller inkonsistent men var i mycket mindre utsträckning medvetna om hur de 
skulle kunna lösa det (Davies, 1999).  

 

Arenor för formellt beslutsfattande 
I Storbritannien och på Irland har det senaste decenniet genomförts flera 
undersökningar som studerat formellt beslutsfattande i form av elevråd20. 
Alderson (2000) genomförde i slutet av 90-talet en enkätstudie till barn och 
ungdomar på 250 skolor i Storbritannien och på Nordirland kring deras 
erfarenhet av elevråd. Studiens resultat visar att det bland vuxna på skolorna 
                                                 
20 I Storbritannien används begreppet school council vilket jag för enkelhetens skull 
översätter till elevråd. School council är dock ett vitt begrepp som kan innefatta olika 
forum för elevinflytande. I de studier jag refererar till kan school council både vara 
elevorganiserade grupper på en skola där elever är i majoritet att fatta beslut och 
grupper som består av både lärare och elever och där elever kan vara med och fatta 
beslut tillsammans med lärare.   
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företrädesvis fanns en bild av elevråd som krävande snarare än att de kunde 
bidra till en skolas utveckling. Vidare visade studien att det fanns en diskre-
pans mellan att i skolan prata om demokrati på ett teoretiskt plan men att 
sedan i praktiken inte leva upp till grundläggande demokratiska spelregler. 
Denna form av diskrepans varnar Alderson (2000) för och skriver att hennes 
resultat visar att det är mer skadligt att ha ett elevråd som är skendemokratisk 
än att inte ha något elevråd alls.  Liknande tankar för Prout (2003) fram då 
hans forskning visar att barn tar på ett stort allvar att få göra sin röst hörd 
men att i de fall inflytandet inte är genuint kan det leda till att barn ifråga-
sätter demokratiska institutioner. 

Både Wyness (2001) och Wyse (2001) som studerat elevråd lyfter fram 
begränsningar som de funnit i sina studier. Begränsningarna handlade dels 
om barns bristande möjlighet att uttrycka sig fritt, dels svårigheten för barn 
att formulera egna frågor för elevrådets agenda. Elevråden hämnades också 
av lite aktivitet eller dålig kommunikation, exempelvis mellan elevrådet och 
skolans övriga elever.  

Liknande resultat har även framkommit i svenska studier. Thornberg 
(2006) som studerade regelarbete i skolan visar i sin studie hur de formella 
beslutsarenorna som klassråd snarare fungerade skendemokratiskt. Exempel 
på detta var när eleverna inte kunde utöva något reellt inflytande för att beslu-
ten redan på förhand var fattade av de vuxna. Eleverna lotsades då in i att 
tycka på ett visst sätt och när en del elever protesterade negligerades deras 
protester.   

I Göranssons studie (2007) fick elever som gick i särskolan beskriva sin 
möjlighet till inflytande. Trots att det fanns elevråd på de skolor eleverna 
kom ifrån, så kom samtalen om inflytande mest att handla om den upplevda 
bristen på inflytande. Eleverna uttryckte en känsla av uppgivenhet kring hur 
de formella arenorna för beslutsfattande fungerade. Eleverna upplevde också 
att det var en krånglig beslutsgång och att det tog för lång tid att få åter-
koppling på sina förslag. Dessa resultat kan kopplas till en undersökning som 
den Svenska Barnombudsmannen (2006) genomförde om svenska elevers 
erfarenheter av sitt inflytande. I den uppger en stor andel av de tillfrågade 
eleverna att de gett förslag på förbättringar på sin skola. Det är dock många 
av eleverna (sextiofyra procent) som upplever att de inte vet vad som hänt 
med deras förslag. Intressant att notera från undersökningen är att pojkar 
uppfattar att de kan utöva lite mer inflytande än flickor, trots att flickor i 
högre utsträckning är representanter i elevråd.  

Det finns dock forskning som visar att formellt elevinflytande kan leda 
till delaktighet för elever. McLouglin (2004) har i en irländsk studie obser-
verat elevrådsmöten och intervjuat elever och lärare. Som teoretisk utgångs-
punkt har hon använt Hart delaktighetsstege (se kap 2). Studiens resultat visar 
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att eleverna hade genuint inflytande kring vissa områden som skolmat, ute-
miljö och läxor. Däremot väcktes på elevråden inte frågor kring lärares 
undervisning eller läroplanens innehåll. Dessa frågor uppfattades av eleverna 
som icke förhandlingsbara. McLoughlin (2004) beskriver också att eleverna 
såg en vinst med att elevrådet utgjorde ett forum där de kunde dokumentera 
sitt missnöje. En viktig förutsättning för att elevråden till viss del fungerade 
väl var att lärarna redan inledningsvis var positiva till deras funktion. Lärar-
nas överlag positiva inställning till elevrådet ökade också över tid, då lärarna 
upplevde att eleverna hade seriösa och kompetenta frågor.  

Vad som möjliggör och hindrar barns inflytande 

Skolans strukturella villkor 
En aspekt som framstår som central i studier kring elevinflytande är att 
försöka förstå hur och om elevinflytande överhuvudtaget är möjligt i utifrån 
de institutionella villkor som råder i skolan. En ståndpunkt som exempelvis 
Ruddock och Flutter (2004) för fram är en kritik mot en dominerande 
skolkultur där tävlingar, belöningar och förbättringar står i fokus.  De menar 
vidare att sådana uttryck står i motsättning till utvecklandet av ett kollektivt 
aktörskap i skolan. Österlinds (1998) avhandling kring elevers eget arbete 
berör demokratiaspekter indirekt. Hennes studie visar att det skett en ökad 
individualisering i läroplanstexter men också i skolpraktiken. Österlind har i 
sin studie fokuserat på hur elever förhåller sig till eget arbete och funnit olika 
strategier vilka har en stark koppling till elevers socioekonomiska bakgrund. 
Österlind menar vidare att eget arbete får konsekvenser för vad som händer i 
klassrummet och skriver; ”Eget arbete kan liknas vid att elevernas roll 
förändras från orkestermedlemmar till solister, som var och en arbetar på sin 
egen karriär, snarare än avancerar tillsammans, som en sammanhållen enhet.” 
(s. 130). Detta tillsammans med att eleverna gör olika saker i klassrummet 
samt att elevernas kontakter med läraren främst sker på individuell nivå 
försvagar elevers inflytande som grupp.  

Österlinds resultat kan ställas i relation till Dovemarks (2004) studie där 
hon med hjälp av etnografisk metod studerat ansvarsbegreppet i skolan. Även 
hennes resultat visar en skola som är starkt individualiserad. I den uttalade 
ansvarsdiskursen kunde eleverna till viss del få ökad valfrihet men det kunde 
också leda till att elever skuldbelade sig själva om de gjorde felval. Även i 
Dovermarks studie handlade elevernas inflytande framförallt om individuella 
prestationer där elever kunde ha inflytande över ”när, var och hur mycket” 
men ”där kritiska diskussioner om vad som ska vara skolans innehåll förblir 
osynliga” (s. 228). Även Dahlstedt (2007) som studerat skolors arbete med 
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ART21 menar att demokratiarbetet blivit en moralisk fostran snarare än reell 
demokrati ”Från att ha varit en grundläggande social medborgerlig rättighet 
har den allt mer blivit en individuell skyldighet, att ta ansvar för sig själv, 
utifrån sin egen förmåga göra välgrundade val och ta konsekvenserna av 
dem” (s. 40). 

Ytterligare en kritisk invändning formuleras av forskare som tar sin ut-
gångspunkt i deliberativ demokratiteori (se kap. 2). Dessa ifrågasätter demo-
kratiundervisning där elever fostras in i att lära och tänka rätt istället för att 
bli kritiskt granskande medborgare ( Englund, 2003; Roth, 2003a). Roth 
(2003b) som i sin avhandling (2000) undersökte deliberativa samtal med 
hjälp av en filosofisk utgångspunkt gjorde senare en empirisk studie där han 
observerade samtalspraktiker i klassrummet.  Studiens resultat visade att de 
samtal som han observerade kännetecknades av att läraren förmedlade kuns-
kap. Det var lärare som instruerade och förmedlade och eleverna fick till stor 
del svara på lärarens frågor eller på frågor formulerade i läroböcker.   

Ett ytterligare resultat som flera studier lyfter fram är att relationer mel-
lan lärare och elever har antagit en ny form. Permer och Permer (2002) som 
studerat ansvarspraktiker i skolan menar att bara för att lärare till synes har en 
mer kamratlig attityd och bemödar sig att gå elever till mötes behöver det inte 
betyda att skolan blivit mer demokratisk. Liknande tankar för Bartholdsson 
(2007) fram i sin avhandling där hon fokuserade på hur lärare fostrar elever 
till normalitet. Bartholdsson beskriver processerna för detta, vilka hon kallar 
för den vänliga maktutövningen.  

Annan forskning visar att det är svårt att skapa delaktighet kontinuerligt i 
skolvardagen. Den tenderar istället att förflyttas till speciella händelser och få 
formen av ”happenings” (Neale, 2004a) vilket även visat sig vara vanligt då 
elever involveras i exempelvis ungdomsparlament (Wyness, 2006b).  

 Elevers underordning försvårar delaktighet 
En annan aspekt som inverkar på barns möjlighet till delaktighet är den 
asymmetri som med automatik finns mellan barn och vuxna i skolan.  
Alderson (1999b) formulerar elevers roll och position på följande sätt:  ”They 
are in a double bind when their resonable protests are not seen as serious 
urgent demands for rights and when more provocative campaigning is 
dismissed as evidence of their need for control and protection” (s. 199). 
Utifrån Aldersons beskrivning är det vanligt att barns anspråk på inflytande 

                                                 
21 ART står för Aggressive Replacement Training och är en metod som utvecklats för 
att träna individers impulskontroll och aggressivitet. Metoden har de senaste åren fått 
stort genomslag i pedagogiska praktiker.  

 220



istället tolkas som provokation, vilket i förlängningen kan omöjliggöra barns 
rättigheter.  

Även i Devines (2002) studie görs kopplingar mellan barns delaktighet, 
elevers position och vuxnas synsätt på barn. I studien intervjuades lärare och 
den bild som växte fram visade på mycket omsorgsfulla lärare som ville 
stödja eleverna på olika sätt. Lärarnas uppfattningar om eleverna handlade 
särskilt om elever i behov snarare än elever med rättigheter. Devines studie 
visar att om lärare ser på elever som behövande kan det underminera 
elevernas rättigheter och möjlighet till delaktighet. Elevernas relation till sina 
lärare beskrevs som inbäddade i en diskurs av underordning. Barnen själva 
beskrev sig i vissa avseenden som maktlösa och underordnade individer på 
skolan (s. 313). Eleverna förmedlar en bild av hur det är att lärarna har makt 
att ta beslut och röra sig fritt samt att elever inte alltid tas på allvar, 
exempelvis när de uppmärksammar ett problem.  

Elever kan också uttrycka sig i termer av ”adultism”, vilket innebär att 
lärarna bestämmer över dem och att det inte är någon idé att protestera 
(McLouglin, 2004). Ruddock och Fielding (2006) visar i sin forskning 
exempel på hur eleverna var rädda för att bidra och säga sin mening då de 
trodde att lärarna skulle ta illa upp eller bestraffa dem på olika sätt.  En annan 
aspekt av barns underordning är att barn inte alltid uppfattar sin delaktighet, 
vilket exempelvis Johansson och Johansson (2003) lyfter fram i sin studie 
kring etiska möten i skolan.  De deltagande barnen i deras studie gav med en 
självklarhet uttryck för att det är de vuxna som bestämmer. Föreställningar 
om det är de vuxna som bestämmer är djupt rotade och kan utgöra ett hinder. 
Det samma gäller för om barn blir behandlade som att de saknar kompetens 
för att vara delaktiga kan det leda till ett ointresse att delta (Lindahl, 2005). 

En annan forskare som också lyfter fram elevers underordning i skolan är 
Davies (1999) som lät elever arbeta med explorativa metoder för att studera 
hur barn uppfattar sitt eget medborgarskap och vilken kunskap de har kring 
hur deras skola styrs. Tekniker hon använde sig av var exempelvis 
”maktkartor” där eleverna fick märka ut var makten var samlad på skolan. 
Davies forskning visar att eleverna framförallt såg att makten var 
koncentrerad till rektorsexpeditionen (20 grupper av 21). Ett fåtal 
elevgrupper uppfattade att det fanns viss makt hos eleverna på skolgården.  

Trots underordning kan elever utmana och utöva aktörsskap 

Som beskrivits tidigare är ett dominerande resultat i flera studier att viss 
skolkultur och strukturella villkor på olika sätt begränsar barns delaktighet. 
Trots dessa dominerande villkor visar flera studier hur elever på skilda sätt 
utmanar villkoren och tar plats och inflytande. Devine (2002) fokuserade i sin 
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studie på barns delaktighet i relation till tid, rum och interaktion och 
använder sig av Goffmans begrepp ”backstage” och ”frontstage”. Devines 
studie visade hur eleverna utövade ett synligt aktörsskap ”backstage” 
tillsammans med kompisar. Trots barnens egen upplevelse av att vara 
underordnade i klassrummet, vilket Devine också ger empiriska exempel på, 
kunde eleverna även utöva inflytande ”frontstage”. Detta skedde i 
klassrummet mellan elever och lärare i form av processer som 
kännetecknades av att förhandla och pruta. Lärarna fick exempelvis köpslå 
med eleverna på skilda sätt som att erbjuda en rolig aktivitet efter ett moment 
som upplevdes som tråkigt eller jobbigt. Eleverna å sin sida erbjöd motstånd 
genom att arbeta sakta eller leta länge efter arbetsmaterial. Christensen och 
James (2001) lyfter även de fram elevers aktörskap i relation till skolans 
strukturer. Barnen som deltog i deras studie använde tiden på olika sätt och 
kunde även utöva ett visst aktörsskap över sin tidsanvändning (se även 
Gordon et al, 2000). Rasten sågs av eleverna som deras egen och som ett sätt 
att undkomma vuxenkontroll. Vissa aktiviteter i skolan erbjuder också ett 
större friutrymme, som bänkläsning, och att välja att inte göra det förväntade 
kan förstås som en viss grad av frihet. 

   Elevers motstånd mot skolans krav bekräftas i åtskilliga studier (se ex 
Willis, 1977). Dovemark (2004) beskriver det som att elever utmanar en 
rådande hegemoni. I hennes studie visade det sig genom att elever på olika 
sätt försökte dra sig undan skolarbete eller göra skoluppgifter utifrån tanken 
om ”minsta motståndets lag” (s. 231). Ett annat sätt att utöva sin agency kan 
vara att dagdrömma och mentalt försvinna från skolans krav (Gordon et al, 
2000).  

Elevers tankar om delaktighet 
Forskning som tar sin utgångspunkt i elevers erfarenheter av sin delaktighet 
visar upp ett antal förutsättningar för att elever ska uppleva reell delaktighet. 
En förutsättning som flera studier tar upp är att delaktigheten måste vara 
autentisk och upplevas som genuin (Alderson, 1999b; Rudduck & Fielding, 
2006, Stafford et al, 2003). Rudduck & Fieldning (2006) menar att från ett 
elevperspektiv innefattar autenticitet flera aspekter. Det handlar om att 
eleverna ska få vara med och bestämma inriktningen på det som de blir 
tillfrågade om men också att vuxna är intresserade av deras tankar och förslag 
på ett uppriktigt sätt. För att delaktighet ska betraktas som autentisk krävs 
också att elevernas synpunkter följs upp och diskuteras. Aldersons forskning 
(1999c) visar att barn redan från tidig ålder, i hennes studie sju år, kunde 
skilja ut när elevers arenor för formellt beslutsfattande fungerade på ett 
demokratiskt sätt eller när de bara hade ett symbolvärde.   
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Deltagarna i Stafford et als (2003) forskning kring elevkonsultation, för fram 
att konsultationen ska vara rättvis och representativ. Deltagarna beskriver 
också att konsultationen ska ha ett syfte och vara respektfull. Studien visar att 
unga människor har en stark vilja att bli konsulterade speciellt då det gäller 
frågor som direkt har med deras dagliga liv att göra. Ett annat intressant 
resultat från Staffords et als studie är att de barn och unga som har erfarenhet 
av att bli konsulterade är mindre nöjda med sitt inflytande än de elever som 
aldrig blivit det. Anledningarna till missnöjet, är bristen på representativitet 
och påverkan. Deltagarna förde fram vikten av att få veta hur besluts-
processen gått till. Förutom detta beskrev barnen att de såg att vuxna kunde 
utgöra en hjälp då de skulle fatta beslut då vuxna har en värdefull kunskap.   

Begripligt och rättvis 

I studier kring elevers upplevelse av delaktighet framstår som en viktig 
aspekt att elever förstår vad som sker under delaktighetsprocessen samt att 
elever upplever situationen som rättvis. Faktorer som visat sig underminera 
delaktighet är brist på information men också att lärare agerar på ett sätt som 
eleverna kan ha svårt att förstå. Schjellerup Nielsens (2006) fann i sin studie 
en bristande överensstämmelse mellan vad aktörerna säger att de gör och hur 
de agerar i praktiken. I skolans vardagspraktik kunde det handla om att lärare 
påtalade elevers lika värde men att de i praktiken kategoriserade elever på 
olika sätt. Utifrån elevers perspektiv kan det framstå som obegripligt när lär-
are skäller utan anledning (Alderson, 1999c). Ett annat exempel på 
obegriplighet kan vara när uppsatta regler inte efterföljs. Thornberg (2006; 
2007) som studerat regelarbete i skolan beskriver en inkonsekvens i hur reg-
ler uppmärksammas i skolvardagen. Han menar att det finns en dold agenda 
och icke förutsägbarhet i hur regler efterlevs. Det leder till vad Thornberg 
(2007) beskriver som ”prediction loss” men också en ”negotiation loss” (s. 
413). Då elever inte vet hur uppsatta regler kommer att efterföljas leder det 
till att eleverna mister sin möjlighet att förhandla om dem. 

Elever upplever rättvisa som ett värde som kan främja delaktighet. Rätt-
visa är dessutom ett demokratiskt värde som ofta står i fokus i skolvardagen 
(Johansson & Johansson, 2003) och som är viktigt för eleverna (Colnerud, 
2007b). Rättvisebegreppet delas ofta in utifrån tre principer. Likhetsprincipen 
som går ut på att alla får lika mycket, Behovsprincipen vilket betyder att var 
och en får vad den behöver. Applicerad på en skolkontext innebär det att de 
elever som behöver mer stöd i klassrummet får det. Merit – eller förtjänst-
principen som går ut på att den som gjort sig mest förtjänt av något får mest 
(Colnerud, 2007a). De olika rättvisprinciperna kan komma i konflikt med 
varandra i skolans vardagsarbete. Colnerud (2007b) genomförde en studie där 
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elever i gruppsamtal fick diskutera rättvisa. Eleverna som deltog i studien 
hade i sitt klassrum erfarenhet av två olika system kring att be om hjälp av 
läraren. Det ena systemet var att räcka upp handen och be om hjälp och det 
andra systemet var ett kösystem där eleverna gick fram till tavlan och anteck-
nade sitt namn. Eleverna i Colneruds (2007b) studie visade en större belåten-
het kring systemet där de kunde följa turordningen på tavlan. Colnerud 
(2007b) tolkar det i termer av genomskinnlighet, vilket i sin tur är centralt för 
att eleverna ska känna tillit. Tillit är viktigt för att acceptera att man inte alltid 
kan få det man vill. Socialpsykologisk forskning visar att individer kan ha 
förtroende för en auktoritet om de uppfattar att auktoriteten försöker att agera 
rättvist (Tyler, 1989).  

Delaktighet gäller inte alla 
I studier kring barns delaktighet betonas problematiken kring vilka barn som 
är delaktiga och vilka hinder och möjligheter det finns för en jämlik delaktig-
het (Tisdall & Davis, 2004; Sinclair, 2004). Tisdall (2008) som studerat barns 
delaktighet i flera studier menar att barns delaktighet inte kan ses i isolat utan 
att fokus måste riktas mot de strukturella villkor som omger delaktighets-
processen. Sinclair (2004) som studerat olika delaktighetsprojekt skriver att 
trots det ökade intresset kring barns delaktighet finns lite forskning som 
behandlar vilka barn som är delaktiga och framförallt vilka som inte är det. 

Flera studier visar att då barn ska utöva inflytande så inkluderas inte alla 
barn då en del barn har lättare att göra sin röst hörd än andra (Tisdall & Davis 
2004). Sinclair (2004) menar att vilken roll barnet har som demokratisk aktör 
är betydelsefull. Det finns en skillnad i om man som barn är vald av andra 
barn, har valt sig själv eller om barnet är utvald av en vuxen att representera 
gruppen barn. I de situationer då elever fungerar som representanter för andra 
barn, vid exempelvis elevråd, är det nödvändigt att ställa sig frågan om 
representanterna är representativa för elevgruppen.  Näsman (2004) beskriver 
att strävanden för att öka barns delaktighet kan leda till att några barns 
perspektiv nås snarare än ett gemensamt barnperspektiv då fokus legat på 
delaktighet i sig och problematiseringen kring hur den ska ske inte alltid varit 
så uttalad. 

Inkluderingens problematik och att inte barn ges möjlighet till delaktig-
het på lika villkor diskuteras av flera forskare (Sinclair, 2004, Tisdall & 
Davis 2004). Bergström och Holm (2005) exemplifierar det i sin studie där 
de fann att elever uppfattade valsituationer som olika hög grad av delaktighet, 
exempelvis att få välja att arbeta i grupprum. Då vissa elever inte ansågs 
klara av dessa val minskades deras valfrihet och de upplevde lägre grad av 
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delaktighet. Komponenter som kan försvåra en individs delaktighet kan 
handla både om bristande självkänsla och språklig kompetens.   

Barns möjlighet till delaktighet kan kopplas till faktorer som kulturellt 
kapital och klass. Studier visar att elevers socioekonomiska bakgrund påverk-
ar elevers möjlighet att göra sin röst hörd och vara delaktiga (Devine, 2004; 
Morrow, 2001; Pedder & McIntyre, 2006). Pedder & McIntyre (2006) 
diskuterar sin forskning i relation till socialt kapital och har funnit att elevers 
vilja till att utöva inflytande beror på deras delaktighet. Då elever känner att 
skolan och det som skolan handlar om inte berör dem eller är en del av livet 
minskar deras vilja att delta. I Pedder & McIntyres studie finns en tendens att 
högpresterande elever hade en större beredvillighet i att vara delaktiga och ge 
sitt synsätt på olika frågor. Liknande resultat beskrivs av Gordon et al (2000) 
i termer av hur träning till medborgarskap inte skedde explicit i de studerade 
skolorna. Det handlade istället om att som elev tillägna sig vissa färdigheter 
som en god elev. Genom detta förväntades eleverna att uppföra sig på olika 
sätt, vilket var lättare för vissa elever/grupper av elever att leva upp till. Skol-
ans kultur kan också hjälpa till att förstärka hierarkier mellan elever där 
etiketteringar som att vissa elever är smartare än andra, kan leda till ojämnt 
inflytande för eleverna (Reay, 2006).  

Forskning visar att det finns en könsskillnad gällande demokratisk 
aktivitet i klassrummet. I Öhrns (2001) klassrumsstudier var det framförallt 
flickor som drev det demokratiska arbetet i klassrummet. Flickorna tog sig 
också mer inflytande.  Eleverna, som i studien gick i år nio, bekräftade att det 
fanns en könsskillnad i hur pojkar och flickor agerar.  Karlssons (2003) av-
handling kring könsroller i klassrummet visar liknande resultat då hon skriver 
att flickor visar ett tydligare intresse för att påverka olika saker, vilket kan 
handla om att ”ge förslag på och att fråga om lov för olika aktiviteter och ett 
intresse för att följa spelets regler” (s. 189).  Karlsson tolkar flickornas intres-
se som ett uttryck för flickors omsorg om andra och som ett sätt att använda 
en könsgestaltning för att kunna ta makt och påverka.  

Elevers möjlighet till delaktighet handlar inte bara om relationen mellan 
lärare och elever utan en viktig faktor är delaktighet mellan elever. Noyes 
(2005) menar att det ligger en fara i att ensidigt bara prata om elevers röster 
utan att uppmärksamma existerande maktkategoriseringar mellan elever, 
vilket också skiljer elevers möjligheter att göra sin röst hörd. Tholander 
(2007) lyfter fram vikten av att studera demokratiska processer mellan elever. 
I sin avhandling (2002) studerade han grupparbete vilket är en arbetsform 
som ofta anses vara mer demokratisk. Genom att läraren i hans studie ofta 
utlämnade eleverna till sig själva var de tvungna att förhandla om olika saker 
i grupparbetet (mer eller mindre relaterade till demokrati). Tholanders studie 
bekräftar även en av de centrala teserna inom barndomssociologin, det vill 
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säga att barn inte bara är passiva objekt för sociala strukturer utan att de är 
aktiva i konstruktionen av hur deras liv ska utformas. Tholanders studie visar 
att eleverna gör demokrati i relation till varandra. Med det menar han att man 
måste sluta se demokrati som något som bara handlar om relationen mellan 
vuxna och elever. Det handlar även om relationer mellan elever.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har litteraturöversikten berört delaktighet i både social 
och politisk betydelse, med fokus på empiriska studier där barn varit delta-
gare i någon form.  I de studier som presenteras betonas vikten av social 
delaktighet. Från elevers perspektiv är skolans funktion som social arena 
betydelsefull, både för att elever ska må bra och för att främja lärande och 
utveckla demokratiska värden. Forskning kring barns relationsskapande har 
belysts där studier visar hur elever agerar med olika strategier för att få vara 
med i en gemenskap. Strategierna handlar exempelvis om att bekräfta 
gemenskap och tillhörighet. Detta är något som pågår ständigt bland barnen 
och kräver ett aktivt handlande. 

 Forskning visar att det finns en skillnad mellan pojkars och flickors 
relationsskapande. Pojkar rör sig oftare i större kamratgrupper medan flickors 
kamratbildningar kännetecknas av intimitet och en utvald gemenskap med 
några få. I sitt relationsskapande gör barn olika kategoriseringar av sina 
relationer vilket innefattar kvalitativa skillnader utifrån närheten i 
kamratrelationen. Barns relationsskapande innebär ett friutrymme i 
skolvardagen vilket för en del elever kan uppfattas som en stor frihet, medan 
det för andra elever kan innebära ett hot då de blir utelämnade i och 
utestängda från kamratgruppen.  

Forskning har även presenterats som belyser elevers utanförskap i termer 
av marginalisering. Risken att bli marginaliserad är något som elever 
konfronteras med i sin skolvardag. Den risken gör också att elever kan 
positionera sig själva gentemot andra för att undvika att själva bli utanför 
eller marginaliserade. Då elever ska beskriva anledningar till varför vissa 
elever är utanför så anges skäl som exempelvis grundar sig i likhet/olikhet 
och att elever framstår som oattraktiva. Forskning visar också att elever i stor 
utsträckning väljer att lägga skulden till utanförskapet på den marginaliserade 
eleven. 

Studier kring barns politiska delaktighet har fått ett ökat intresse de sen-
aste åren, inte minst genom barnrättskonventionens tillkomst och barndoms-
sociologins framväxt. I denna forskningstradition är ett kunskapsintresse 
barns egna upplevelser och erfarenheter av sin delaktighet. Forskning visar 
att det finns två dominerande diskurser kring hur barn ser på sig själva i rol-
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len som demokratiska aktörer. I den ena diskursen ser barn sig själva som 
icke-kompetenta beslutsfattare medan de i den andra diskursen lyfter fram sin 
kompetens att fatta beslut men också tydliggör en vilja att ha inflytande. I 
studier där elever tillfrågas om vad de vill ha inflytande över i skolvardagen 
handlar det både om kunskapsrelaterade frågor, skolmiljö och relationer i 
skolan. 

Forskningsöversikten har också lyft fram möjligheter och hinder för 
barns delaktighet. Som möjliggörande faktorer ses exempelvis att proces-
serna för delaktighet måste vara autentiska och genuina. Vidare framstår en 
upplevelse av rättvisa och begriplighet som möjliggörande samt att det finns 
ett reflekterande förhållningssätt och en vilja till förändring hos de vuxna. 
Hinder som lyfts fram för barns delaktighet är exempelvis en skolkultur som 
bara betonar individuella prestationer och strukturella villkor. Andra hind-
rande faktorer kan vara dominerande synsätt på barn som inkompetenta att 
fatta beslut och barns underordnade position i skolan. 
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11. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till syfte och 
övergripande frågeställningar vilka var; Hur görs delaktighet i skolans var-
dagspraktik? Vad vill elever ha inflytande över och vilka hinder och möjlig-
heter finns? Vilka är elevers erfarenheter av delaktighet? 

Praktiken att göra delaktighet 
I studien har fokus varit att studera hur delaktighet görs i skolans vardags-
praktik. Genom att lyfta fram ”görandet”, vill jag betona mitt intresse att 
studera delaktighet som process och som en interaktion mellan skolans aktö-
rer. Jag definierar delaktighet som något som skapas i samspel mellan indi-
vider (jmf. Forsberg, 2000; Tholander, 2007). Förståelsen av hur delaktighet 
görs innefattar processer och ageranden som kännetecknas av delaktighet 
men också av uteslutning och utanförskap. Dessa processer och ageranden är 
ständigt närvarande i skolans vardagsarbete. Genom analysen av mitt empir-
iska material har jag funnit två processer som utmärker hur delaktighet görs; 
gemenskapsbygga och inflytandeförhandla vilka kommer att utgöra en ut-
gångspunkt för den fortsatta diskussionen. Dessa två delaktighetsprocesser är 
relationella till sin karaktär vilket också tydliggör vikten av att se delaktighet 
som något som sker genom interaktion mellan lärare och elever och mellan 
elever.  

I det inledande resultatkapitlet (kap. 4), beskrev jag Torpskolans inre 
kontext och lyfte fram fem värden som återspeglas i skolans vardag:  

– Torpskolan ska vara en plats för alla 
– Torpskolan ska ta sin utgångspunkt i barnets liv, vardag och intressen 
– Torpskolan ska förbereda det demokratiska barnet 
– Torpskolan ska respektera elevers rättigheter och ge demokratiska    

          erfarenheter  
– Torpskolan ska kompensera 

Dessa värden förmedlas och upprätthålls i varierande grad och leder till inter-
aktion i skolvardagen. Att Torpskolan ska vara en plats för alla är ett över-
gripande värde. Detta är en tydlig målsättning på skolan, vilket exempelvis 
artikuleras i relation till skolans mångkulturella prägel och i den inkluderande 
tanken när det gäller elever i behov av särskilt stöd och flickor och pojkars 
roll i klassrummet. Värdena att kompensera och ta sin utgångspunkt i barnets 
liv, vardag och intressen handlar snarast om förhållningssätt för att uppnå det 
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övergripande värdet att skolan ska vara en plats för alla. Genom att peda-
goger på olika sätt handlar kompensatoriskt kan elever ta en plats i gruppen. 
Elever kan även agera kompensatoriskt gentemot varandra genom att exemp-
elvis låna ut saker eller hjälpa till med olika uppgifter.  Likaså ses ett lärande, 
som tar sin utgångspunkt i elevernas intressen och egna liv, som en 
förutsättning för att eleverna ska känna motivation och delaktighet i sin egen 
kunskapsprocess. De två andra värdena relateras till politisk delaktighet vil-
ket handlar om delaktighet nu och här och som en förberedelse inför framtid-
en.  

Då värdena praktiseras i skolvardagen uppkommer situationer där 
värdena inte alltid kan uppnås. Värdena kan även ställas på sin spets eller 
komma i konflikt med varandra. Likt barnrättskonventionen tar värdena sin 
utgångspunkt från individen, dvs. att varje enskilt barn ska ha en plats i 
skolan eller utgå från barnets liv, vardag och intressen. Detta gör att det kan 
uppstå spänningar mellan eleverns olika intressen och behov. En svårighet 
ligger i att upprätthålla värdena både på individ- och gruppnivå. Ett exempel 
på en sådan konflikt sker dagligen i relation till Torpskolans inkluderande 
målsättning att skolan ska vara en plats för alla. En av pedagogerna ger 
uttryck för sitt ständiga dilemma i att inte räcka till för alla elever. Hon 
beskriver hur hon strävar efter att ge alla elever möjlighet att vara med i 
gruppgemenskapen. Då hon inte hinner hjälpa elever i behov av särskilt stöd 
kan det leda till stök i klassrummet och till att andra barn stå ut med att ”bli 
slagna” eller ”skrikna i örat”. Värdena sker inte heller i isolat på Torspskolan. 
I vilken mån pedagogerna har möjlighet att upprätthålla värdena påverkas av 
exempelvis ekonomiska resurser och strukturella förutsättningar.  

Under fältarbetet ger både eleverna och pedagogerna uttryck för en 
frustration när värdena inte efterlevs. Pedagogerna i termer av frustration av 
att inte ha lyckas bättre och eleverna visar besvikelse när de vuxna inte lever 
upp till det som de har lovat.  Det jag vill peka på i detta sammanhang är att 
det, trots uttalade ambitioner att uppfylla demokratiska värden, är svårt att 
undvika tillkortakommanden.  

Att göra social delaktighet 
Social delaktighet i skolvardagen handlar om att som elev känna tillhörighet 
till sin skolgemenskap och att få vara med i kamratgruppen (Morrow, 2001). 
På Torpskolan finns bland pedagogerna en uttalad målsättning att skapa en 
gruppgemenskap. Delaktighetsprocessen som jag beskrivit kring social del-
aktighet är gemenskapsbygga. Både elever och pedagoger är aktiva i att gem-
enskapsbygga på olika sätt. De vuxna har dock en uttalad tanke att arbeta för 
att skapa en gruppgemenskap eller försöka se varje elev och arrangerar 
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undervisningen på olika sätt för åstadkomma detta, exempelvis genom att 
eleverna sitter i grupper i klassrummet. Studien visar svårigheterna i att 
gemenskapsbygga och hur eleverna behöver mycket stöd i denna process. 
Vid tillfällen då eleverna utelämnas till sig själva eller inte ges tillräckligt 
med stöd kan gemenskapsbygga istället leda till konflikter och isärskiljande.  

Studiens resultat betonar vikten av skolans sociala funktion för eleverna, 
vilket även bekräftats av tidigare forskning (Gordon et al 2000; Mayall, 2001; 
Morrow, 2001; Schjellerup Nielsen, 2006). Eleverna gör ingen uppdelning 
mellan skolans kunskapsuppdrag och dess sociala funktion. I texter i Helene-
böckerna ger elever uttryck för kamratrelationernas betydelse och när elever 
känner utanförskap eller är osams med varandra påverkar detta dem i hög 
utsträckning. Som en betydelsefull faktor för att kunna koncentrera sig på 
lektionerna och i skolarbetet framstår att som elev känna trygghet och 
tillhörighet i gruppen (Wentzell & Caldwell, 1997).  

Eleverna gör social delaktighet med varandra genom att kompisagera, 
vilket innefattar ageranden att bekräfta och stödja sitt kompisskap på skilda 
sätt. I skolvardagen är flickornas kompisagerande mer synligt och de verbali-
serar också vad som krävs av en bra kompis. Termen kompisagerande beto-
nar det aktiva handlandet då kompisskap inte bara är något som är utan som 
kräver ett aktivt handlande (Bliding, 2004; Corsaro, 2003; Johansson & 
Johansson, 2003; Schjellerup Nielsen, 2006).  

Studien bekräftar Blidings (2004) forskning kring kamratskap och köns-
roller då flickorna i denna studie umgås i större utsträckning med få individer 
medan pojkarna oftare är tillsammans i större grupper. Både bland flickorna 
och pojkarna sker konflikter och händelser som på olika sätt utmanar kompis-
skapet. Pojkarnas konflikter kännetecknas av att vara knutna till en aktivitet 
som regelkonflikter i en fotbollsmatch. Flickornas konflikter, handlar i stor 
utsträckning om att vänskapen utmanas. Exempel på den typen av konflikter 
är när flickor beskyller varandra för att inte vara trofasta i sin vänskap eller 
att man anklagar varandra för att ljuga.   

Studien visar också att pojkar respektive flickors konflikter hanteras på 
skilda sätt i skolvardagen. I mitt material finns en tydlig könsskillnad då 
flickorna på ett explicit sätt både agerar kring och löser sina konflikter. Detta 
sker öppet, dels i relation till mig som forskare, dels i skolvardagen. I Helene-
böckerna och teckningarna lyfter flera flickor fram konflikter och känslor 
kring konflikter vilket inte någon pojke gör. Flickorna ger uttryck för att kon-
flikter med kompisar är något som gör dem ledsna och oroliga då de inte vet 
hur de ska hantera situationen. Även i skolvardagen agerar pojkar och flickor 
olika. Skillnaden ligger framförallt i hur man som elev vill lösa konflikter. En 
vanlig strategi bland flickorna är att söka hjälp av de vuxna för att lösa sina 
konflikter medan pojkarna sällan ber om hjälp. En del av flickorna efterfrågar 
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enskilda eller gruppsamtal med lärare medan pojkar snarare värjer sig mot 
denna form av samtalande. Ett exempel på detta är Fabians tydliga markering 
mot att inte vilja prata då han är arg. Tidigare forskning påtalar rastens funk-
tion som friutrymme och en tidpunkt under skoldagen då elever kan utöva 
autonomi (Devine, 2002). Studiens resultat visar tendenser till att pojkarna i 
högre grad värnar om detta friutrymme då de slår vakt om att ”sköta sig 
själva” och ”inte hämta lärare” vid konflikter, medan en del av flickorna 
uppenbart önskar få stöd och hjälp av de vuxna då de återkommande ber om 
detta. Flickorna tycks också i större utsträckning uppskatta samtalet som 
form vid konfliktlösning.  

Utanförskap 

I skolvardagen då elever gemenskapsbygger blir elever tillfälligt uteslutna ur 
kamratgrupper vilket kan relateras till vad Bliding (2004) beskriver som inne-
slutning respektive uteslutning. Dessa processer är centrala för kamrat-
relationerna. För en del av eleverna i Torpskolan präglas skoldagen av kon-
stant uteslutning då de är ensamma och ibland också utsatta för glåpord från 
andra elever. I intervjuerna berättar elever om erfarenheter av utanförskap. 
Det kan vara erfarenheter som ligger fler år tillbaka tiden. Att eleverna trots 
att tid förflutit ändå väljer spontant prata om utanförskapet i intervjuerna 
visar att erfarenheterna satt djupa spår hos eleverna. 

Utanförskapet handlar om att något definieras som avvikande, vilket jag 
beskriver som ett knäppliggörande. Då elever knäppliggör kan det ske dels 
utifrån ett kollektivt knäppliggörande som när flickor ger uttryck för att ”alla 
killar är knäppa” och ”pratar och stökar”, dels som ett knäppliggörande som 
sker på individnivå, då en individ utpekas som annorlunda. Det kollektiva 
knäppliggörandet innefattar stereotypiseringar av en grupp och anger skäl till 
varför man inte är tillsammans med dessa barn. Skälen kan förstås i termer av 
ett vi- och dom tänkande. Ett exempel är att bland eleverna finns en tydlig 
indelning utifrån vad man gillar att göra på rasten vilket följer en tydligt 
konstruerad åldersnorm då en del aktiviteter ses som okej medan andra upp-
fattas som barnsliga. Om elever bryter mot den konstruerade åldersnormen så 
riskerar de att knäppliggöras då de agerar på ett sätt som anses avvikande. 
Knäppliggörande på individnivå fungerar stigmatiserande. I studien finns 
exempel på att elever kan bli stigmatiserande för att de är romer eller för att 
de påstås bete sig på ett sätt som ses som äckligt.  

  I studien visar det sig att de elever som har erfarenheter av ett mer 
stadigvarande utanförskap beskriver anledningen till det i termer av att de 
inte passat in. I elevernas berättelser kan det handla om att inte ha rätt kläder 
eller att bete sig på ett sätt som av de andra barnen betraktas som avvikande, 
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exempelvis att bli allt för arg. De strategier som eleverna beskriver att de 
använt sig av för att hantera sitt utanförskap, exempelvis att anpassa sig eller 
göra sig populär, visar att ansvaret för att komma med i gemenskapen legat 
på dem själva. Barnen som har erfarenhet av utanförskap nämner aldrig att de 
andra eleverna borde ändra sig och låta dem vara med, utan det är något som 
ligger helt på dem själva. Även när eleverna i studien beskriver i genrella 
termer varför någon är utanför så förlägger de ansvaret för utanförskapet hos 
eleverna själva (jmf Hägglund, 2001b). 

 Den sociala delaktigheten har stor betydelse för individens självuppfat-
tning och för hur eleverna därmed agerar i förhållande till sin politiska delak-
tighet. Utanförskap i socialt avseende får konsekvenser för politisk delaktig-
het.  
   

Att göra politisk delaktighet
Som en utgångspunkt för att tolka barnens politiska delaktighet i denna studie 
kommer jag att använda mig av Harts (1992; 1997) delaktighetsstege (se kap. 
2). Studiens resultat applicerade på stegen visar att elevers möjlighet till del-
aktighet varierar mellan barn och mellan situationer i skolan. Den huvudsak-
liga processen då elever är delaktiga i beslutsfattande är att de inflytandeför-
handlar. Begreppet inflytandeförhandla som växt fram i analysen, består av 
flera olika processer, exempelvis motiverar, informerar och frågar. Proces-
serna sker både individuellt och i elevkollektivet. Det är dock oftast en 
individualiserad process då inflytandeförhandla kräver vissa kompetenser 
som den enskilda eleven måste besitta, exempelvis att kunna formulera sig 
och vara aktiv och kunskapssökande. 

En av förtjänsterna med Harts stege är att man kan bedöma situationer 
utifrån om delaktighet finns eller inte finns och framförallt man kan urskilja 
då barn inte är delaktiga. I mitt material finner jag inga exempel där eleverna 
uppenbart utsätts för situationer där de blir manipulerade, fungerar som deko-
ration eller endast har funktion av ett symbolvärde dvs. de nedre stegen. 
Dock finns det situationer där eleverna uttryckligen önskar att de hade mer 
inflytande. Utifrån Harts klassifikation räknas de tre lägsta nivåerna på stegen 
som icke-delaktighet (manipulation, dekoration och symbolvärde). Närvänen 
och Näsman (2007) gör en annan indelning och räknar även nivå 4 på stegen, 
att bli informerad, till icke-delaktighet. De menar att om barn endast blir in-
formerade krävs det inte något aktivt aktörskap av dem. I denna studie fram-
står information som en av processerna i att inflytandeförhandla och något 
som sker återkommande i skolvardagen. Att informera gör både elever peda-
goger. Informationen handlar om skolrelaterade frågor och om att elever 
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delger information om sig själva, exempelvis berättar för övriga klassen vad 
de gjort under helgen eller uppmärksammar när olika evengenmang äger rum 
som en filmpremiär. Information blir ett sätt att skapa en gemensam referens-
punkt vilket kan leda till att delaktighet blir möjligt. Huruvida information 
kan ses som delaktighet, anser jag är beroende av hur interaktionen ser ut. I 
en interaktion som kännetecknas av envägskommunikation är det svårt att 
urskilja delaktighet eller ej. Dock visar materialet i denna studie att eleverna i 
många av de observerade situationerna tar aktiv del i det som informationen 
handlar om och att informationstillfället kännetecknas av en ömsesidighet. 
Det går även att se information som en grundläggande och initial förutsätt-
ning för att eleverna i förlängningen ska kunna erövra ökad delaktighet. Elev-
erna kan också i informationssituationer välja att ignorera informationen, 
vilket visar ett aktivt aktörskap. Gränsen för vad som kan ses som icke-
delaktighet kan således inte fastslås utan närmare granskning av interaktion 
och situation.  

 

Delaktigheten rör sig mellan olika nivåer 
Studiens resultat visar att elevers delaktighet rör sig mellan olika nivåer på 
stegen. Det är mest utmärkande utifrån två aspekter. Den första aspekten 
handlar om att det finns en brist på kontinuitet och samstämmighet i vad elev-
erna kan ha inflytande över. I skolans vardagspraktik betyder det att elevers 
möjlighet till delaktighet varierar och situationerna för när elever kan vara 
delaktiga är svåra att på förhand förutse. Elever kan under en lektion utöva 
hög grad av inflytande medan de på nästa lektion inte erbjuds någon delaktig-
het alls. Detta gör att elevers delaktighet rör sig mellan olika nivåer på stegen 
och vilken nivå eleverna kan befinna sig på beror i hög utsträckning på vilken 
pedagog eleverna möter och hur den personen ser på elevers delaktighet. 
Bland pedagogerna är det stor skillnad i vilken utsträckning elevers delaktig-
het uppmuntras och upprätthålls. 

 Den andra aspekten handlar om att det finns händelser som börjar på en 
hög grad av delaktighet men slutar i att eleverna helt mister sin delaktighet. 
Ett exempel är när eleverna ger förslag om att de vill göra sitt klassrum 
mysigare. Denna typ av aktivitet handlar om att eleverna initierar en aktivitet 
och delar beslutsfattande med de vuxna. Pedagogerna accepterar elevernas 
förslag och hjälper till att organisera grupper med särskilda arbetsuppgifter. 
När sedan arbetet inte slutförs utan vidare motivering, så leder det till att 
eleverna känner att deras förslag inte togs på allvar vilket upplevs som icke 
reell delaktighet (nivå 1-2).  
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Den översta nivån (8) på Harts stege betecknar en situation som är 
initierad av barn, och bygger på gemensamma beslut med vuxna, vilket av 
Hart ses som det optimala för barns delaktighet. Om elever ska kunna utöva 
delaktighet på den nivån krävs att de vuxna godkänner och strävar mot ett 
sådant arbetssätt i klassrummet. I Fiolen och Gitarrens arbetsenhet  finns en 
medveten strävan att undervisningen ska bygga på elevers tankar och 
reflektioner, vilket gör att elever på ett plan kan vara med och initiera 
lektionsinnehåll, ämnesområden för temaarbete och dyl. Dock är barns 
initiativ begränsade då ramarna för vad eleverna kan ta initiativ kring redan 
är förutbestämda av de vuxna. Eleverna själva reflekterar över denna 
begränsning och för fram att de skulle vilja vara med och även välja ramarna 
för arbetet. 

Stegens konstruktion med fokus på barns delaktighet leder lätt till en 
fokusering på att det är något som sker mellan barn och vuxna. Min studie 
visar att delaktighet också görs mellan elever (jmf Tholander, 2002; 2007). 
Dock har vuxna i klassrummet i många avseenden en överordnad roll då det 
är de som ytterst sanktionerar vad eleverna erbjuds att ha inflytande över.  

Delaktigheten varierar mellan elever 
Studiens resultat visar att elevers delaktighet varierar då de som individer 
ofta befinner sig på skilda nivåer på Harts stege. De elever som söker aktivt 
inflytande och kommer med förslag på aktiviteter och förbättringar i klass-
rummet är, utifrån Harts klassifikation, högt upp på stegen i de situationerna. 
Andra elever är sällan eller aldrig aktiva i att inflytandeförhandla. Relationen 
mellan aktivitet och delaktighet är dock komplex. I många situationer då 
elever utövar delaktighet, som under ett basgruppsmöte, är inte alla individer 
aktiva. Ett exempel på detta är när eleverna skulle vara med och ha inflytande 
över olika saker på en lägerresa. Några elever är aktiva i att diskutera, prote-
stera och lägga förslag medan andra elever sitter helt tysta. Då delaktighets-
begreppet inrymmer en upplevelsedimension (Molin, 2004:a) är det svårt att 
bedöma om det bara är de pratande och synligt aktiva barnen som upplever 
delaktighet. Uppenbart är dock att en del barn väldigt sällan ger uttryck för 
sina önskningar eller tankar. I vilken utsträckning de känner sig represen-
terade av de andra eleverna är svårt att veta. I intervjuer och informella sam-
tal med de tysta eleverna ger de inte uttryck för att de känner sig överkörda 
av de mera aktiva eleverna utan förmedlar snarare en känsla av acceptans. 
Elever kan också själva se sig som representanter för gruppen av elever som 
när Tanja, en av eleverna, säger att hon pratar mycket. Tillsammans med sin 
lärare legitimerar hon detta genom att säga att hon genom sina förslag även 
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för fram andra elevers röster. Man kan alltså använda sin förmåga att 
inflytandeförhandla för att hävda även kamraters intressen.  
Pedagogerna visar genom sitt agerande att de till viss del är medvetna om 
variationen mellan eleverna avseende i vilken utsträckning de söker inflyt-
ande. Pedagogernas strategier för att försöka få med även de tysta eleverna 
sker framförallt på två sätt. Den ena strategin går ut på att erbjuda alternativa 
fora för de tysta eleverna. I praktiken innebär det att de elever som uppfattas 
som blyga och som inte vågar göra sin röst hörd i den stora gruppen elever 
(speciellt en flickgrupp i Gitarren) erbjuds tillhörighet i en mindre grupp där 
de kan göra sin röst hörd. Detta sker genom att flickorna arbetar med special-
pedagogen ett antal pass i veckan där de får stöd i sitt lärande men också i att 
ta plats. Den andra strategin syns särskilt i situationer med formellt besluts-
fattande och innebär att pedagogerna initierar alternativa sätt för eleverna att 
göra sin röst hörd. Exempel på sådana sätt är förslagslådan, att eleverna ska 
blunda när de röstar, gruppsamtal där elever tillsammans får diskutera olika 
förslag och sen uttrycka dem som grupp, att eleverna får skriva brev till 
läraren om hur de tycker i en viss fråga eller enskilda samtal med läraren. 
Dessa strategier fungerar framförallt kompensatoriskt för att stödja de elever 
som inte vågar inflytandeförhandla och därmed inte lever upp till bilden av 
en demokratiskt kompetent elev som är aktiv och ställer frågor. Trots 
försöken att kompensera kvarstår skillnaden i elevernas synliga delaktighet. 
Upplevelsen av politisk delaktighet, eller brist på sådan, kommenteras av 
elever som har kompetens att inflytandeförhandla, men inte av de elever som 
är tysta.  

Delaktigheten är individualiserad 
Studiens resultat visar således att delaktigheten i många avseenden är en 
individualiserad process där vissa elever tar sig större delaktighet än andra, 
vilket bekräftar tidigare forskning (Sinclair, 2004). Den dominerande proces-
sen för politisk delaktighet i klassrummet är som tidigare visats, att elever 
inflytandeförhandlar vilket kräver vissa kompetenser (jmf Dovemark, 2004, 
Gordon et al, 2000; Österlind, 1998;). Dessa kompetenser är också individua-
liserade. Hart (1997) skriver att vilken nivå som barnet kan befinna sig på 
stegen beror på uppgiftens karaktär och barnets förmåga. I denna studie 
understryks att demokratisk kompetens är en betydande faktor för var eleven 
har möjlighet att befinna sig på delaktighetsstegen. I mitt material är det 
framförallt tysta barn och barn i behov av särskilt stöd som har svårigheter att 
uppvisa demokratisk kompetens på det sätt som efterfrågas.  
Studiens resultat visar vidare att ansvarstagande och inflytande hör samman. 
I skolans praktik är inflytande något som elever får del av efter att de först 
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visat att de kan ta ansvar. Genom detta blir ansvarstagande överordnat elevers 
rätt till inflytande då elever först måste förtjäna det. I studien finns exempel 
på att ett redan kollektivt fattat beslut kan rivas upp med hänvisning till 
bristande ansvarstagande. Tanken om att visa ansvar för att få inflytande ut-
gör ett ytterligare skäl till att inflytandet blir ojämnt fördelat. Vissa elever får 
stort inflytande som exempelvis att byta plats i klassrummet eller gå utanför 
klassrummet och jobba (jmf Bergström & Holm, 2005). 

Delaktighet en rättighet 

Konstruktionen av Harts klassificering i form av en stege som bedömer barns 
delaktighet på olika nivåer, har kritiserats. De olika nivåerna som leder till 
ökad delaktighet bjuder in till ett normativt synsätt där den översta nivån ses 
som det optimala. Den översta nivån liknar skrivningarna i barnrättskonven-
tionen där barn enligt artikel 12 ska ges möjlighet till inflytande i alla frågor 
som rör dem. Vad som är viktigt att betänka är att Harts delaktighetsstege är 
ett verktyg för att bedöma barns delaktighet och barnrättskonventionen är ett 
rättighetsdokument. Att vara delaktig är inte en skyldighet utan en rättighet, 
vilket i den praktiska skolpraktiken innebär att alla barn inte alltid är intresse-
rade av att vara delaktiga i allt. Studiens resultat visar att de deltagande 
barnen inte alltid hade en vilja att vara delaktiga i alla frågor. De gav uttryck 
för att vissa saker var särskilt viktiga. Elever kunde också framhålla lärarnas 
kompetens i att ”veta vad man behöver lära sig”, vilket gjorde att eleverna 
inte efterfrågade ett eget självbestämmande. De ville istället vara med och 
lägga förslag för att kunna påverka inriktning på ett arbete och framförallt få 
kännedom om varför saker sker på olika sätt. Det går dock att se att de elever 
som var vana vid att praktisera delaktighet i klassrummet också efterfrågade 
möjligheten att få göra det vilket tyder på att elever behöver få en vana i att 
utöva inflytande för att efterfråga det.  
 

Relationen mellan social och politisk delaktighet 

Studien visar att elevernas politiska delaktighet varierar mellan olika grader 
och karaktär av inflytande. Den varierar främst mellan individer, där några 
elever – främst de som saknar social delaktighet – är lite politiskt delaktiga, 
trots lärarnas kompensatoriska strategier. Andra elever, som har stor social 
delaktighet, kan också förhandla framgångsrikt och får politisk delaktighet. 
Det kräver emellertid både kompetens och uppvisat ansvarstagande. 
Relationen mellan social och politisk delaktighet kan åskådliggöras med 
hjälp av en figur (se fig. 15)  
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                  Förstärker 
 
Får vara med   Gör sin röst hörd 
               

             
 
                 Förstärker  

 
 
                  Förstärker 
 
Får inte vara med   Gör ej sin röst hörd 
               

               
 
               Förstärker  
 

Figur 15. Relationen mellan social och politisk delaktighet 
 
Som figuren visar är relationen mellan social och politisk delaktighet 
sammanlänkande och förstärker varandra.  

Elevernas erfarenheter av sin delaktighet 
Elevernas erfarenheter av sin delaktighet är beroende av de situationer som 
de varit med om. Det vill säga deras definition av situationen (Blumer, 
1969). Hur en individ definierar en situation beror på tidigare erfarenheter 
och den interaktion som sker här och nu (Närvänen, 1994; Närvänen & 
Näsman, 2007). Vad som är utmärkande för denna studie är att jag följt två 
klasser med elever som får olika erfarenheter av sin delaktighet i 
skolvardagen. Detta sker, som beskrivits tidigare på individnivå, men 
studiens resultat visar även att det finns en skillnad på gruppnivå. Eleverna i 
Gitarren får erfarenheter av en skolvardag som i högre grad kännetecknas av 
kontinuitet medan eleverna i Fiolens upplever diskontinuitet. Hur elever 
upplever sin möjlighet till delaktighet handlar om hur de definierar de olika 
situationer som de ställs inför. Som Närvänen och Näsman (2007) påpekar 
handlar inte detta om objektiva beskrivningar utan om hur individen tolkar 
och definierar situationen, i det här fallet sin delaktighet. I studien finns en 
skillnad mellan elevernas beskrivningar på gruppnivå. Eleverna i Fiolen ger 
uttryck för en besvikelse över att alla lärare ”bara slutar” och tolkar det som 
att ingen tycker om dem. Elevernas negativa upplevelse av sin skolvardag får 
betydelse för hur de ser på sin möjlighet till delaktighet. Fioleneleverna ger i 
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större utsträckning än eleverna i Gitarren uttryck för att ”vuxna bara 
bestämmer” och förmedlar en känsla av maktlöshet utifrån att saker bara 
händer.  

Trots att det föreligger en skillnad på gruppnivå mellan eleverna i 
Gitarren och Fiolen kring hur de upplever sin möjlighet till delaktighet är det 
viktigt att poängtera att det även finns skillnader inom klasserna. Även om 
eleverna är med om samma händelse så definierar de den olika. Utifrån detta 
är det viktigt att betona nödvändigheten i att inte bara förstå barns 
erfarenheter på gruppnivå. Även om barn delar vissa gemensamma 
erfarenheter utifrån sin position som barn så är deras erfarenheter och 
intressen olika (Närvänen & Näsman, 2007).  

Vad elever kan ha inflytande över 
Eleverna i studien beskriver framförallt att de kan vara delaktiga i aktiviteter 
som ligger i gränslandet mellan skola och elevers egen tid där raster, läxor 
och speciella händelser är särskilt framträdande. Det är inom dessa områden 
som eleverna erbjuds ökad delaktighet. På Torpskolan finns inarbetade 
traditioner som exempelvis en fotbollsturnering vilken eleverna har ansvar 
för att arrangera. Eleverna själva är mer aktiva i att söka delaktighet utifrån 
aktiviteter utanför klassrummet. Elevernas intresse i att utöva delaktighet i 
dessa frågor kan å ena sidan förstås utifrån att dessa aktiviteter är 
betydelsefulla för dem. Rasten exempelvis ses som en viktiga arena där 
eleverna kräver inflytande (Alerby, 2003; Blatchford, 1998; Rudduck & 
Fielding, 2000). Intresset visar å andra sidan på elevernas tydliga 
underordning då det bara är en viss typ av aktiviteter som eleverna kan ha 
inflytande över. Detta resultat går att koppla till Sheridan & Pramling 
Samulessons (2001) studie som visade att förskolebarn framförallt kunde 
vara delaktiga kring sin egen lek och egna aktiviteter men däremot sällan ha 
inflytande över förskolans rutiner, organisation eller innehåll. Liknande 
resultat har även framkommit i relation till elevinflytande i skolan (Wyness, 
2001; Wyse, 2001).   

Studiens resultat visar att eleverna framförallt kan ha inflytande över 
aktiviteter där ramarna inte är lika fasta som under lektionerna. Även om 
eleverna kan utöva viss delaktighet på lektionerna, speciellt genom olika 
former av val (jmf. Aspán, 2005), så beskriver eleverna inte själva den 
informella delaktigheten som inflytande. Istället lyfter eleverna fram de 
formella beslutsarenorna, som röstning eller förslagslåda, som situationer där 
de har delaktighet. De formella och tydliga ramarna för hur inflytandet ska gå 
till genom etablerade rutiner synliggör elevernas inflytande.  Studiens resultat 
visar likt tidigare forskning (Wyness, 2001; Wyse, 2001) att de formella 
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arenorna innebär begränsning utifrån vad elever kan ha inflytande över 
liksom vilka som har inflytande. Trots detta framstår de formella 
beslutsarenorna som viktiga för barnen. Förutom att strukturen är tydlig så 
erbjuder de också ett ställe där det är sanktionerat att ge förslag och framföra 
missnöje på olika sätt (McLoughlin, 2004).   

Relationernas betydelse för delaktighet 
Studiens resultat visar att elevers möjlighet till delaktighet i hög utsträckning 
är relationell dvs. beror på relationernas kvaliteter. Eleverna vill att lärarna 
”ska bjuda på sig själva”. De ska vara vägledare och inte bara lärare. I 
skolvardagen efterfrågar eleverna lärarnas kompetens, erfarenheter och 
åsikter i olika frågor. På det sättet blir relationen betydelsefull för 
upplevelsen av delaktighet. Emilsson (2008) för i sin studie fram begreppet 
intersubjektiv fostran som viktig för barns delaktighet. De faktorer som 
Emilsson menar kännetecknar en intersubjektiv fostran är att närma sig 
barnets perspektiv, ha en emotionell närvaro och lekfullhet i situationen. 
Detta är faktorer som har paralleller i min studie. Skapandet av ömsesidigt 
förtroende handlar om att skapa ett band mellan barn och vuxna, lära känna 
sin lärare och att ha någon som lyssnar och finns för en. Dessa aspekter ryms 
inom det kompensatoriska tänkandet som finns på Torpskolan.  

Under det senaste decenniet har det deliberativa samtalet varit i fokus i 
svensk skoldemokratiforskning (Roth, 2000; Englund, 2000). Det finns få 
studier där deliberation beskrivits utifrån hur det fungerar i praktiken, 
speciellt i relation till yngre barn. Grundtanken har aldrig varit att 
deliberation skall ske tillsammans med små barn. Jag vill hävda att jag i mitt 
material har sett samtal med deliberativa inslag där processen att 
inflytandeförhandla har inslag av deliberativ karaktär. Studiens resultat, i 
relation till av Englund (2007a) formulerade punkter kring vad som 
kännetecknar ett deliberativt samtal, visar målet att få samtala och sätta 
agendan kring samtalet ibland är uppfyllda. En annan av Englunds punkter 
berör att det deliberativa samtalet ska ske utan för stor inblandning av 
läraren, vilket jag anser vara något som är svårt, att genomföra i skolan. I 
denna studie blir det uppenbart att läraren har en viktig roll i samtalandet, inte 
minst för att försöka inbjuda elever att vara med och samtala. Lärarnas roll är 
även viktig i relation till elevernas möjlighet att delibrera då studiens resultat 
visar att några av pedagogerna uppmuntrar en deliberativ samtalsform medan 
andras samtal präglas av en mer auktoritär hållning. För eleverna uppstår en 
osäkerhet då olika pedagoger tillåter olika former av diskussioner. De elever 
som mer frekvent inflytandeförhandlar i sitt klassrum blir vana vid det och 
efterfrågar också den typen av samtal och inflytande.  
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 Utifrån hur inflytandeförhandla går till i denna studie är det tydligt att 
samtalet är ett sätt att göra delaktighet. Studiens resultat visar dock att 
samtalet som form inte räcker för att skapa delaktighet i skolvardagen. Bland 
eleverna görs delaktighet med hjälp av olika samspelsformer, där inte minst 
leken har stor betydelse.  

Möjligheter och hinder för delaktighet 
En av studiens frågeställningar handlar om studera hinder och möjligheter för 
elevers delaktighet. I studiens resultat presentaras åtta faktorer (se kap 9) 
vilka främjar eller bromsar elevers delaktighet.  

Kontinuitet och diskontinuitet 

Kontinuitet och diskontinuitet framstår utifrån studiens resultat som 
delaktighetsfrämjande respektive delaktighetsbromsande. De två klassernas 
skilda erfarenheter och i förlängningen upplevelse av delaktighet gör att 
kontinuitet framstår som främjande. Eftersom delaktighet uppstår i 
interaktionen mellan vuxna och barn och mellan barn innebär 
diskontinuiteten att interaktionen ständigt får ändrade förutsättningar och 
därmed också delaktigheten. Elevernas sociala delaktighet i form av 
gemenskapsbyggande sker ständigt i skolvardagen. Likt tidigare forskning 
(Bliding, 2004; Schjellerup Nielssen, 2006) visar studien att barns relationer 
kräver en aktiv handling och omförhandlas (Frønes, 1994) på olika sätt. I 
studien utsätts elevernas kamratrelationer för en utifrån bestämd 
diskontinuitet då elevernas grupptillhörighet förändras genom nya 
klassindelningar. För vissa av eleverna innebär detta att en betydelsefull 
kompisrelation hotas då bästa kompisen flyttas och får gå i andra klassen. De 
upprepade lärarbytena leder till att processerna att viktiggöra och 
förtroendeskapa är svårt att upprätthålla. Studiens resultat visar också att en 
eventuell diskontinuitet i form av hotad skolnedläggning påverkar elevernas 
trygghet och upplevelse av delaktighet. Ovan beskrivna erfarenheter försvårar 
elevers sociala delaktighet.  

Kontinuitet eller brist på kontinuitet får också betydelse i relation till 
elevernas politiska delaktighet. Då eleverna framförallt i Fiolen möter nya 
vuxna förändras ständigt formerna för elevernas delaktighet, exempelvis 
vilken tyngd den vuxne tillmäter förslagslådan. Det sker också 
återkommande att beslut ändras eller ”glöms bort” vilket leder till att 
elevernas tro på sin egen möjlighet till delaktighet undergävs. Detta går att 
koppla till vad som Thornberg (2007) beskriver som ”prediction loss” och 
”negotiation loss”, dvs. en förlust av förutsägbarhet och förhandlings-
möjligheter.  
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Begriplighet och obegriplighet 

Bland eleverna var rättvisa ett centralt värde för att de skulle känna sig 
delaktiga. Den var framförallt artiklerad i relation till icke- upplevd rättvisa. 
Colnerud (2007a) beskriver olika rättviseprinciper vilka går att applicera på 
denna studie. Likhetsprincipen som handlar om att dela lika och göra lika för 
alla. I elevernas beskrivningar av vad som upplevs som orättvist lyfts 
framförallt situationer då det inte varit lika mellan eleverna. Ifrån elevernas 
perspektiv kan det handla om att några elever får göra en viss aktivitet som 
att gå på McDonald’s medan andra inte får göra det. Bland pedagogerna finns 
däremot en tydlig strävan mot behovsprincipen vilket betyder att den som 
behöver också ska få mer hjälp. I klassrummet artikuleras det  i termer av att 
”olika barn behöver olika saker”.  Även eleverna kan föra fram argument 
utifrån behovsprincipen och säga ”jag behöver mer hjälp med det här” eller ” 
alla behöver träna på olika saker”. Elevers möjlighet till delaktighet utgår 
dock ofta från meriteringsprincipen. I studien finns flera exempel på hur 
eleverna måste ”förtjäna delaktighet”. Det kan handla om att bete sig på ett 
önskvärt sätt som att vara ansvarsfull, som tidigare nämnts. Delaktighet kan 
även förtjänas genom att arbeta fort. Vanligt förekommande är att eleverna 
får göra olika former av val då de är klara med de obligatoriska uppgifterna. I 
klassrummet leder detta arbetssätt till en ojämlikhet då en del elever likt 
Agnes beskriver att ”hon aldrig blir så där klar” och därmed inte heller får 
välja. På Torpskolan finns också formaliserade former med syfte att påverka 
elevernas beteende. Ett sådant är stjärnsystemet i vilket eleverna samlar 
stjärnor genom att bete sig önskvärt eller göra goda handlingar. I 
stjärnsystemet kan eleverna utöva delaktighet genom att kollektivt bestämma 
vilken typ av aktivitet de vill lösa in sina stjärnor mot. Inflytandet blir dock 
villkorat då eleverna först måste förtjäna sina stjärnor.  

Upplevd rättvisa respektive orättvisa kopplar jag till faktorerna begripligt 
eller obegripligt vilka i sin tur är är delaktighetsfrämjande eller bromsande. 
Studiens resulatat visar att då elever är med om situationer som framstår eller 
definieras som begripliga för dem upplever de också delaktighet i ökad 
utsträckning. Detta går exempelvis att relatera till kontinuitet och 
diskontinuitet. Exemplen från skolvardagen visar att eleverna lättare kan 
hantera förändringar om de får förklaringar till dem som framstår som 
begripliga. Eleverna kan hantera förändringar om de får förklaringar men 
också om pedagogerna går dem till mötes och kompromissar.  
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Delaktighet här och nu eller för framtiden 

Två övergripande värden som jag fann i skolan vardagsarbete var att 
respektera barns rättigheter och ge dem demokratiska erfarenheter samt att 
Torpskolan ska förbereda det demokratiska barnet. Dessa båda synsätt 
inrymmer dels ett här och nu perspektiv dels ett framtidsorienterat synsätt på 
barns delaktighet. Dessa båda värden verkar parallellt i skolans vardag och 
inrymmer olika sätt att se på barndom och barns position. I det 
framtidsorienterade synsättet betraktas barndomen ”in a forward-looking 
way” (Corsaro, 1997) eller som ett vilande medborgarskap (Engwall, 1998). 
En stor del av skolans arbete sker utifrån detta synsätt då mål ofta formuleras 
utifrån vad barnet behöver för det framtida livet. I studien har beskrivits hur 
elever måste träna sig till olika demokratiska kompetenser för att kunna vara 
delaktiga, som att kunna föra en diskussion på ett önskvärt sätt eller vara 
aktiva och intresserade.  

Delaktighet utifrån ett här och nu perspektiv pågår också i skolvardagen. 
Exempel på detta är när elever föreslår olika saker och andra lyssnar på dem. 
Delaktighet här och nu har också tydliga kopplingar till barns rättigheter. I 
skolan pågår aktiviteter med syfte att lära eleverna mer om exempelvis 
barnkonventionen. Alderson (1999b) fann att demokratiundervisningen 
utifrån en brittisk skolkontext fick karaktären av något abstrakt och långt 
ifrån elevernas vardag. Resultatet från denna studie visar att rättighetsfrågor i 
skolvardagen ibland tenderar att handla om barn i andra länder som 
exempelvis i arbetet med Global Prize. Då barnen i intervjuerna också pratar 
om sina rättigheter gör de det framförallt utifrån två aspekter, dels att det 
handlar om fattiga barn i andra länder, dels att barns rättigheter handlar om 
att erhålla skydd på olika sätt. Exempel på detta är när eleverna säger att 
”ingen får ta på ens kropp om man inte vill”. Då ligger rättigheter onekligen 
nära barnet.  Även om barnen i skolvardagen kan artikulera att de vill göra 
sin röst hörd i olika frågor så gör de ingen koppling till barns rättigheter i det 
sammanhanget. 

 Barnen kan också göra ålder i relation till rättigheter då de i intervjuerna 
säger att de tycker att det kan bli alltför jobbigt att veta för mycket om hur 
andra barn har det. De för då fram argumentet att det inte är bra för dem att få 
del av andra barns svåra förhållanden för att de själva är barn.  

Studien visar att då elever får kunskap om sina rättigheter kräver de 
också att dessa ska efterföljas. Då eleverna får erfarenheter av en 
klassrumspraktik där de vuxna exempelvis ger motiv till arbetet i 
klassrummet leder det till att eleverna själva efterfrågar en sådan information. 
Eleverna får en roll som kritiskt reflekterande och accepterar inte en 
skoluppgift utan att få en motivering till varför den ska göras. Detta kan för 
en del elever leda till ett stort engagemang kring skolan, skolans organisering 
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och den egna kunskapsprocessen vilket kan tyckas vara viktiga kompetenser 
att besitta och utveckla. Det kan samtidigt innebära ett problem för eleven 
eftersom rollen som rättighetskunnig elev inte alltid följer en vedertagen 
norm för hur barn ska vara.  

Inkludering och kategorisering 

 Inkludering och kategorisering är två faktorer vilka främjar eller hindrar 
delaktighet. Trots att pedagogerna på Torpskolan har en uttalad ambition att 
arbeta inkluderande uppstår situationer som istället kategoriserar eleverna på 
olika sätt.  

Pedagogerna ser de båda klasserna som ett gemensamt ansvar och talar i 
termer av att de har ansvar för alla barn. Eleverna själva betonar sin 
tillhörighet till sin formella klass. Under fältarbetet uppstår situationer där 
klasserna får en tillskriven identitet. Klasserna arbetar på olika sätt för att 
skapa sig en gruppidentitet. Fiolens elever som vid upprepade tillfällen byter 
pedagoger måste skapa sig en ny gruppidentitet. Eleverna i respektive 
grupper visar också att de förhåller sig till sin grupps tillskrivna identitet på 
olika sätt. När eleverna under vårterminen får reda på att Fiolen och Gitarren 
är nivågrupperade leder det till mycket frågor hos eleverna. Då den ena 
gruppen framstår som starkare kunskapsmässigt. Genom nivågruppering har 
pedagogerna själva gjort kategoriseringar som påverkar eleverna självbild.   

Ett centralt värde relaterat till social delaktighet är att Torpskolan ska 
vara en plats för alla. I klassrummen görs många strävanden att möta varje 
elev utifrån den enskildes förutsättningar. Eleverna själva kan prata om att 
”alla behöver olika”. Inkluderingen kan också skapa svårigheter när 
uppenbara problem eller situationer som är svåra att förstå inte blir 
förklarade. Vid dessa tillfällen kan snarast inkluderingen försvåras. Bland 
eleverna i Musikanten finns det elever som har behov av särskilt stöd. Dessa 
elever får utifrån sina behov ibland göra andra saker i klassrummet. Det kan 
vara att arbeta kortare pass på grund av koncentrationssvårigheter eller samla 
egna stjärnor till en aktivitet. För andra elever i klassen framstår dessa avsteg 
från den vanliga ordningen som förbryllande eller orättvist, som när en pojke 
undrar varför den som spottar och slåss får baka sockerkaka. Pedagogernas 
strävan att inte peka ut enskilda barn kan i vissa fall få motsatt verkan då 
eleverna inte förstår varför vissa elever ”får fördelar”.  
Studien visar också att även om det finns tydliga strävanden att 
gemenskapsbygga så finns det också problem där situationer snarare blir 
isärskiljande. En form av gemenskapsbyggande är det gemensamma samtalet 
där det är tydligt att elever i olika grad är delaktiga och aktiva i att skapa en 
gemensam social gemenskap.  
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Bland eleverna i grupperna görs tydliga kategoriseringar. Den starkaste 
kategoriseringen sker utifrån kön där pojkar och flickor väljer att framförallt 
vara tillsammans i könshomogena grupper, även om pedagogerna i sina 
indelningar väljer att gruppera flickor och pojkar tillsammans. Bland eleverna 
finns också en heteronormativitet, mest uttalad mot pojkar då de inte ska bete 
sig på ett bögigt sätt. Flickorna å sin sida måste förhålla sig till en annan 
könsnorm, som säger att en flicka, inte ska vara tillsammans med för många 
killar.  

Även etnicitet fungerar som en kategorisering mellan eleverna. I 
vardagligt samspel är ofta elever med olika etnisk bakgrund med varandra. 
Dock kan vid laddade situationer, som konflikter, kategoriseringar och 
påtalande av etnisk tillhörighet påtalas. Eleverna, framförallt pojkarna, 
påtalar att i en konfliktsituation så är det viktigt att hålla ihop som ”blatte” 
eller ”svenne” mot varandra. Kategorisering bland eleverna utifrån kön och 
etnicitet är tydligast utmärkande bland Fiolens elever. Att de också tilldelas 
en roll att de är stökiga gör också att de agerar på olika sätt för att stärka 
gruppens identitet. 

Studiens resultat har visat på komplexiteten kring hur delaktighet görs i 
skolans vardagsarbete och hur processen påverkas av både möjliggörande 
och bromsande faktorer. Trots en skolas goda intentioner att skapa 
delaktighet för eleverna visar studien exempel på situationer där elever får 
erfarenheter av social och politisk delaktighet men även på situationer när 
elever blir uteslutna eller inte har inflytande. I studien framkommer också 
elevernas uttalade aktörsskap i processerna att göra delaktighet och att 
utesluta. I vilken mån elevernas agerande i skolvardagen genomsyras av 
gemenskap eller uteslutning beror till stor del på vilka erfarnheter som de 
varit en del av.  

 

Reflektion kring studiens metod 
I detta avsnitt vill jag diskutera och speciellt lyfta fram några aspekter av 
studiens metodologi som jag närmare vill diskutera.  

Förförståelse och reflektion  
Avhandlingsarbetet har för mig varit en process som inneburit olika former 
av val, avgränsningar och ibland förändringar. Redan i inledningskapitlet gav 
jag uttryck för min ambition att under arbetet sträva efter ett reflekterande 
förhållningssätt, vilket innefattat reflektioner kring mig själv som forskare, 
relationer till aktörerna på fältet och synliggörandet av min egen för-
förståelse. Att som forskare inta ett reflekterande förhållningssätt framhålls 
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ofta inom etnografisk tradition som något önskvärt (Davis, Watson & 
Cunningham Burley, 2008; Hammersley & Atkinson, 1995) och även i 
konstruktivistisk inriktad GTM (Strauss & Corbin, 1990; Charmaz, 2006).  
Forskaren uppmanas att reflektera över sig själv som person (Strauss & 
Corbin, 1990) då analysen påverkas av forskarens professionella och privata 
erfarenheter (Mruck & Mey, 2007). Cutcliffe (2000) betonar vikten av att 
GTM forskaren redogör för sin förförståelse för att analysens kvalitet ska 
kunna bedömas i relation till detta. Larsson (1993) lyfter fram forskarens 
reflexiva hållning som ett mått på kvalité i en studie. Han använder termen 
perspektivmedvetenhet vilket kan innefatta att redovisa tidigare forskning, 
tolkningsteori eller att forskaren redogör för egna personliga erfarenheter 
som kan ha betydelse för studiens resultat.  

Även om jag arbetat med inspiration från GTM och därmed inte valt att 
analysera mina resultat utifrån någon definierad teori om hur barns 
delaktighet görs har jag varit inspirerad av barndomssociologiska 
utgångspunkter. Barndomssociologi inte är en teori i traditionell mening utan 
mer ontologiska utgångspunkter för hur man ser på barn, barndom och barns 
aktörskap. Dessa synsätt har haft betydelse under forskningsarbetet gällande 
exempelvis val av metod och presentation av tidigare forskning. Analysen 
påverkas också givetvis av dessa utgångspunkter. Då jag tillerkänner barn ett 
aktörsskap spelar det roll för min förståelse av de situationer jag observerade 
under fältarbetet.  

Min tidigare erfarenhet av att ha arbetat med barns delaktighetsfrågor 
både teoretiskt och praktiskt tillsammans med barn kan ses dels som en 
tillgång då jag varit väl förtrogen med forskningsområdet, dels som en 
begränsning då tidigare erfarenheter kan göra det svårt att se sådant som är 
nytt för mig. Lösningen för mig har varit att använda min förförståelse i 
analysarbetet men samtidigt försöka medvetandegöra och utmana den 
(Strauss & Corbin, 1990). Jag vill även betona att reflexiviteten skett i en 
interaktion med andra. Likt vad Davis et al (2008) beskriver har den skett i 
två steg både under det direkta fältarbetet i relation till fältets aktörer och 
tillbaka på min arbetsplats under informella samtal, handledning, 
forskarseminarier och olika presentationer av tentativa resultat. Genom detta 
kan reflexiviteten i GTM kan fungera som “a chance for researchers to 
rethink, ground or justify their own decisions and to communicate the process 
of theory development to their co-researchers as well as to research 
participants (Mruck & Mey, s. 519). Jag vill särskilt betona betydelsen av att 
kunna kommunicera den framväxande analysen på olika sätt där inte minst 
tidiga presentationer fungerat som hjälp att utveckla analysen. Jag har också 
presenterat delar av studiens resultat för pedagogerna på Torpskolan vilket 
kan ses som en form av respondentvalidiering. I denna studie har inte 
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respondenternas roll varit att godkänna studiens resultat då jag anser att 
analysen är mitt ansvar som forskare då jag har haft förmånen att arbeta med 
den systematiskt. Dock tycker jag att respondernas kommentarer, i mitt fall i 
form av igenkänning, stärker studiens trovärdighet och validitet.  
 

Problem att nå barns perspektiv 
För mig har ett betydelsefullt värde med studien varit att lyfta fram barns 
perspektiv på delaktighet. Även om min ambition i studien har varit att 
erkänna och uppmuntra barns aktörsskap så har jag inte alltid lyckats i detta 
avseende.  Woodhead och Faulkner (2008) diskuterar barns roll i forskning 
och ställer frågan om barn är subjekt, objekt eller deltagare.  Trots strategier, 
som jag har beskrivit närmare i metodkapitlet (kap 3) för att närma mig barns 
perspektiv har forskningsprocessen inneburit svårigheter, vilka framförallt 
kan hänföras till barns position i samhället i stort samt att studien 
genomfördes på en skola. Att barns underordnade position påverkar deras 
medverkan i forskning har jag exempel på från fältvardagen. Dessa exempel 
är relaterade till forskningsetiska dilemman som att försäkra sig om att 
eleverna verkligt kände att de kunde ge ett genuint samtycke men också 
något som märktes i intervjusituationen med enskilda barn då de på olika sätt 
försökte läsa av vad jag ”var ute efter” för att kunna ge rätt svar. Barns 
underordning kan även märkas i mina utdrag från fältanteckningarna där de 
vuxna tar förhållandevis mycket plats. I efterhand kan jag förstå det som att 
jag delvis anpassade mig till en av skolans institutionella normer, dvs. ge stor 
uppmärksamhet till den som har rätt att tala, vilket i stor utsträckning är den 
vuxne läraren. Lärarnas framträdande roll i fältanteckningarna synliggör 
också den vuxnes position gentemot eleverna. Studiens resultat visar 
emellertid att underordning inte alltid var den ständiga positionen för 
eleverna i förhållande till mig som forskare. De kunde visa vilja till att 
initiera förändring som när elever bad om att jag skulle skriva om något 
speciellt och därmed bidra till att förbättra deras skolvardag. I fältmaterialet 
finns det elever som uttalat ville att jag skulle beskriva deras erfarenheter och 
som såg det som ett sätt att göra sin röst hörd. 

I studien har jag kombinerat olika datainsamlingstekniker enligt en sk. 
Mosaic approach (Clarke & Moss, 2001). De olika datamaterialen tillmäts 
dock varierande tyngd och plats i avhandlingen. Ett motiv för att arbeta med 
flera olika datainsamlingsmetoder har varit att erbjuda eleverna olika 
uttrycksmedel. Denna ambition kunde delvis uppfyllas i förhållande till 
enstaka barn. Jag har exempel på barn som inte gärna velat bli intervjuade 
men som ritat eller skrivit i Helene-böckerna. Erfarenheterna från denna 
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studie visar dock att den viktigaste faktorn för att nå elevernas erfarenheter 
inte handlar om datatekniker eller roliga aktiviteter utan om forskarens 
förmåga att skapa relationer till de deltagande barnen. Under fältarbetet var 
mitt mål att försöka nå alla elever i interaktion. I praktiken var detta inte så 
lätt och vissa elever fick jag lättare kontakt med än andra (jmf. Thorne, 1993; 
Thornberg, 2006). I studien framträder en del elever mer tydligt med sina 
röster vilket grundar sig på att vissa elever gärna ville vara med i studien. 
Även mitt kön hade betydelse då jag hade lättare att skapa kontakt med 
flickorna. Att några tillfrågade elever valde att tacka nej till att bli intervjuade 
kan tolkas som ett misslyckande att etablera kontakt men också ses som en 
bekräftelse på att eleverna verkligen visste sina rättigheter och kunde avböja 
medverkan.  
 

Förslag på fortsatt forskning 
Studier kring elevers delaktighet i skolvardagen är begränsade vilket gör att 
det fortfarande behövs empiriska studier med syfte att studera 
delaktighetsfrågor på olika sätt. Denna studie har lyft fram faktorer för 
möjliggörande och hinder för delaktighet. Dessa faktorer skulle vara 
intressant att ytterligare studera. Studien visar också att de individuella 
skillnaderna mellan elever i vilken utsträckning de är delaktiga varierar stort.  
Ett forskningsintresse skulle ligga i att studera vilka faktorer som ligger 
bakom variationen, som klass, kön och etnicitet. I denna studie har fokus 
legat på att studera elevers erfarenheter kring delaktighet. Ett andra 
forskningsintresse ligger i att studera andra aktörers såsom pedagogers och 
skolledares erfarenheter. Det skulle även vara intressant att studera barns 
erfarenhet av delaktighet på andra arenor som förskolan och fritidshemmet.   

Både metodologiskt och för att eventuellt få fram andra resulatat kring 
barns erfarenheter av sin delaktighet skulle det vara intressant att i högre grad 
involvera barn som medforskare (Alderson, 2008). Tidigare studier visar att 
då barn intervjuar andra barn kan intressanta resultat nås (Kellet; 2009; 
Murray, 2005) eftersom det då är individer med liknande position och 
erfarenheter möts (Alderson, 2008).   
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 Summary 

Introduction and aim of the study 
This thesis is about pupils’ participation in school. The study focuses upon 
participation both in a social and a political sense. Translated to the daily life 
in school, social participation is about belonging and being part of the school 
community. Political participation is about influence and pupils’ possibilities 
to have a say.  The Swedish Education Act and the National Curriculum (Lpo 
94) state that the Swedish school should be a democratic arena for teaching 
pupils about democracy, but it should also function in a democratic way. The 
UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) clearly declares child-
ren’s right to have a say in all questions that matter to them (Utrikes-
departementet, 1990, www.unicef.org/crc). With this as a background I 
wanted to study manifestations of pupils’ participation in everyday school 
practice in Sweden.  

 In the study I focus upon participation in the relations between the pupils 
and teachers during their daily activities in school. I recognize the children’s 
own perspective and experiences as important sources of knowledge 
(Thomas, 2007). The following questions are of central importance:  
 

• What are the processes of doing participation? 
• What kind of issues may students influence and what are 

the possibilities and obstacles as regards their influence? 
• What are the pupils’ experiences of participation? 

 
The study takes its starting-point in the framework of the sociology of 
childhood, whose basic ideas were first formulated as a reaction against the 
dominant line of developmental psychology (James & Prout, 1990; Wyness, 
2006). The sociology of childhood rests upon some basic assumptions, the 
first being that childhood is understood as a social construction. This means 
that childhood as a phenomenon has varied over time and context. The 
second assumption is that childhood, as a variable for social analysis, cannot 
be separated from other variables like class, ethnicity, and gender. The third 
assumption is that childhood, children’s relations with each other and 
children’s living conditions are valuable to study in their own right (Prout & 
Prout, 1997). In this study children’s active behaviour is emphasized, as is 

 249



the idea of participation as something that is created in interaction between 
individuals.  

Methodological approach 
In order to find answers to the above-mentioned questions, I have used an 
ethnographic method in combination with a grounded theory approach. I 
conducted fieldwork in a school, called Torpskolan, together with pupils in 
two grade 4 groups. I also made a follow-up study when the pupils where in 
grade 5. Torpskolan is located in a medium-sized Swedish town and could be 
described as a multicultural school. During the whole research process I have 
had a methodological standpoint where the children are regarded as 
participants in the study, with reliable knowledge about their own lives 
(Danby & Farell, 2005). My purpose was to find the children’s perspectives 
on their experiences of participation in school (Greene & Hill, 2005).  In 
order to give the children different opportunities to express themselves I have 
worked with a so-called mosaic approach (Clark & Moss, 2001). This means 
that I have used different methods for data collection so as to let children 
express their opinions in different ways and thus gain a deeper understanding 
of their perspective.  
 

Field-notes written during participant observations from two periods 
of fieldwork. 
Period 1 extends over a period from September 2002 until June 2003. 
The pupils where attending grade 4.  
Period 2 extends over a period from January 2004 until June 2004.  
The pupils were attending grade 5. 
Formal interviews with pupils. 4 group-interviews with totally 14 
pupils. 13 individual interviews. 
Formal interviews with 3 teachers. 
Informal interviews with pupils and teachers. 
Drawings made by pupils.  
‘Helene-book’, which was a notebook where the children could write 
about issues in relation to their school. 37 pupils chose to write or draw 
in the book. Some of the children wrote in it on a regular basis whereas 
others just wrote on one occasion.   

 
     Figure 15, An overview of the different empirical material  
 
The main part of the material consists of field-notes from the participant 
observations I made during the fieldwork. During the whole research process 
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I have used a grounded theory approach both when working forward in the 
process and when analyzing the data (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 
Corbin, 1990; Charmaz, 2006). Ethical considerations have been an 
important point of reflection during the whole research process, in getting 
access to the field, in relations and interactions during my fieldwork, as well 
as in publication of the results (Roberts, 2000; Alderson, 2000).  
 

Empirical Findings 
During my fieldwork, conditions and experiences differed in the two groups I 
followed, which I have named the Fiddle and the Guitar. The pupils in the 
Guitar group had a relatively stable school situation with mainly three 
pedagogues, while the pedagogues in the Fiddle group changed several times 
so that these pupils met a total of eight pedagogues during the same period. 
This variance of experiences influenced the pupils in different ways.  

The pedagogues at Torpskolan have a pronounced ambition to work with 
pupils’ participation. The analyses of my empirical data demonstrate that 
everyday life at school is permeated by a number of essential values. These 
values have been identified partly in daily interaction, partly in explicit 
statements. They include, for instance, that Torpskolan is supposed to be a 
place for all children; it should use the life, experience and interests of each 
child as point of departure; it should prepare the children to become 
democratic and competent human beings; it should respect the rights of the 
pupils and give them democratic experiences; and it should, in various ways, 
compensate the children for any disadvantages. These values are upheld by 
both pedagogues and children. Even if they are visible and explicit the study 
reveals some difficulties in sustaining the values in everyday school life.   
One example is the problem of creating a space for everyone, because the 
idea of inclusion may cause conflicts as regards the needs of individual 
pupils.  

Two important processes of doing participation are revealed in the 
analysis, i.e., building community and negotiating influence. Building 
community is mostly related to social participation, whereas negotiating 
influence describes the process of political participation. Building community 
also includes processes of creating fellowship in everyday school activities. 
From the point of view of the pupils social participation is essential, as an 
important function of the school is to be the place where one meets friends.  
Pupils do not make any distinction between the two major tasks of school, 
i.e., being an educational and a social institution. For the pupils school is a 
part of life where the creation of relationships and belonging are most 
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essential. Pupils do not spend their life at school in isolation. The school day 
is to a great extent influenced by what happened the night before when the 
pupils met each other either in somebody’s home or on the Internet.   

Community building is also done through teaching. At Torpskolan the 
pedagogues are working with creating fellowship among the pupils. Teaching 
is organized with the small group as the basic unit; for example, the pupils 
are seated in groups so as to stimulate group discussions. However, in spite 
of the ambitions to create belonging among the pupils, there are examples in 
the study where small group activities instead cause separation between 
pupils, which means that differences are accentuated rather than bridged.  

The pupils are building community together by acting in fellowship in 
order to corroborate and strengthen their relationship. In the interviews the 
pupils describe different strategies, e.g., playing together often, as ways to 
maintain fellowship. Children’s community building is, thus, a process that 
goes on continuously and requires affirmative action. In the study a gender 
difference emerges as regards pupils’ acting in fellowship, which is also 
corroborated by earlier research on how children make relations (Bliding, 
2003; Schjellerup Nielsen, 2006). Girls mostly act in fellowship in small 
groups, whereas boys are together in larger groups where the activities 
determine who belongs to the group. Girls’ relations are characterized by 
fellowship giving rise to visible conflicts. They often ask for help to solve 
their conflicts, while boys would rather try to avoid adult involvement and 
act according to the norm of “minding one’s own business”. In everyday 
school practice there also exists the opposite of community building, i.e., 
pupils are excluded in various ways.  

The other process for doing participation is about pupils negotiating 
influence, which is essential for creating political participation in the 
classroom. Negotiating influence includes various processes such as 
informing, motivating and protesting. These processes are intertwined and 
take place in interaction. Characteristic for everyday life at school is that 
negotiating influence is a continuous process. Several classroom situations 
observed in the present study were characterized by conversations and active 
pupil involvement. The pupils are accustomed to getting information about 
and explanations to what has to be done in the classroom. As one of the basic 
values in this school is that teaching should be based on the pupils’ interests, 
the pupils are encouraged to ask questions and to be involved. They are thus 
used to getting to know why certain pieces of work have to be done and also 
to having some influence, which may lead to conflicts when such possibilities 
are not offered. Pupils’ opportunities to negotiate influence also vary in 
relation to which one of the pedagogues that is responsible for the teaching, 
since the adults vary in the degree to which they encourage the pupils to take 
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part in such negotiations. For the pupils in the Fiddle group, with a rather 
frequent exchange of teachers, it becomes more obvious, as their school day 
is marked by their attempts to understand how the different adults function 
and behave. The potential for political participation also varies among the 
pupils, because some of them negotiate influence more than others. That is, 
some pupils often speak out in class, whereas others do it rarely or not at all. 
Political participation is, above all, an individual process. 

The results of the present study demonstrate that there are certain 
limitations as regards pupils’ possibilities to participate. The pupils claim that 
the pedagogues decide whether or not they can have any influence on 
schoolwork, but the Head Teacher and the Curriculum are also decisive 
factors. When the pupils give examples as to what they can have a say about, 
they most often mention formalized types of influence, such as, giving 
suggestions in a letterbox or voting on a certain issue. The areas where it is 
most common for pupils to have some influence are those on the border 
between their own free time and school hours, e.g., recess, homework, and 
special events at school. 

Pupils’ participation is, in addition, conditioned in the sense that it is 
often something that the pupils have to deserve in some way, for instance, by 
behaving well or doing what they are supposed to do. The pupils also say that 
their participation may be increased when they have a substitute pedagogue 
because in that case they probably do not work in the usual way, A further 
limitation of the pupils’ participation, as mentioned by some pupils, is their 
own view of themselves as incompetent decision-makers. In the interviews 
some of them describe children as ‘poor decision-makers’, because it will end 
in chaos or because children’s decisions are poor by nature. 

 
 
  

Discussion 
The results of the present study demonstrate that participation is something 
that happens in interaction between individuals (Forsberg, 2000). Focus in 
the investigation was to study social as well as political participation. Social 
participation in the sense of being part of is essential from a pupils’ 
perspective. To have friends and to feel that you belong is important. In the 
interaction between pupils processes occur where pupils are acting in 
fellowship with the intention to include each other but also in situations 
where some pupils are excluded. In these group processes some pupils may 
be regarded as ‘freaky’ or different. This ‘freaky-making’ can occur at both a 
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collective and an individual level. One example of collective ‘freaky-making’ 
is what happens between boys and girls, when they define each other as 
‘different’ at a group level. ’Freaky-making’ at an individual level could be 
when an individual is pointed out as ‘different’, e.g., ‘icky’ or ‘cranky’, and 
consequently will be stigmatized. 

During the interviews some pupils describe experiences of being 
excluded for a longer period of time, a painful experience that leaves its 
marks. These pupils also tend to place responsibility for their exclusion on 
themselves. They describe different strategies they use so as to be accepted 
again, e.g., just try to cope on their own, try to adapt to the others, or try to 
make themselves more popular. All these strategies make the pupils’ view 
very clear that it is the responsibility of the one who is excluded to try to 
become part of the fellowship. 

Political participation is done primarily through pupils negotiating 
influence. This process goes on, for the most part, at the individual level, 
which means that pupils have access to political participation to a varying 
degree. Some pupils negotiate influence frequently while others rarely or 
never do it. In other words, political participation is unevenly distributed. The 
results of the study reveal that social and political participation are closely 
linked, as pupils who do not have social participation to a great extent also 
lack political participation. 

 
 
 
 
                  strengthens 
 
inclusion   makes his/her voice heard 
               

             
 
                 strengthens  

 
 
                  strengthens 
 
exclusion   does not make his/her voice heard 
               

               
 
               strengthens  
 

Fig, 16. The relationship between social and political participation 
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Pupils who are excluded from social participation rarely choose to make their 
voice heard in class. Negotiating influence also requires that the student 
possesses certain competencies, such as the courage to speak out. It is also 
easier to negotiate influence if you are a responsible pupil. Further, it is as 
difficult for a shy pupil to negotiate influence as it is for a marginalized pupil 
to do so. 

Harts’ (1997) so-called ladder of participation has been applied to the 
results of this study. The ladder of participation is a model for assessing 
children’s degree of participation. In the construction of this ladder the 
distinction between participation and non-participation becomes very clear. 
This is worth noticing, because children’s participation, despite good 
intentions, could easily lead to the children being manipulated or just 
function as ‘decorations’ (Hart, 1997). In the present study there are no 
examples of situations where the pupils obviously function as decorations 
rather than actors in true participation. There are, however, situations that 
have started out at a high level of participation, for instance, pupils have 
initiated a change of some kind, but have ended up in the pupils being ‘run 
over’, or that decisions taken have been abandoned without the pupils getting 
any explanation. When such situations occur the pupils experience 
disappointment and frustration. 

In the study a number of factors have been defined, which may hinder or 
facilitate pupils’ participation. These factors have emerged mainly because of 
the differences in experiences in the two groups. Hindering factors are, for 
example, discontinuity, incomprehensibility, exclusion, and children’s 
participation being regarded from a future-oriented point of view. Facilitating 
factors are the opposite, i.e., continuity, comprehensibility, inclusion, and a 
here-and-now-oriented view of children’s participation. The pupils in the 
Fiddle group, whose school activities were characterized by discontinuity 
because of the many changes of pedagogues, had more problems with 
participation than the Guitar group. Because adults failed and left, decisions 
were often taken back or altered. Different adults behaved differently as 
regards offering the pupils participation. Another hindering factor observed 
was incomprehensibility, as when rules were not followed or explanations 
were given that the pupils found untrustworthy. Exclusion was observed both 
among groups of classmates and in the classroom through various selective 
working procedures. Finally, the adults’ view of children’s participation in 
school was observed as a hindering factor. The idea that participation is 
something children should have only so as to practise for the future may lead 
to less participation here and now. 
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    Bil.1 
 
 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Linköping 2003-09-06 
IBV, Institutionen för Beteendevetenskap 
 
 
 
Hej barn och föräldrar!  
 
Jag heter Helene Elvstrand och är doktorand i pedagogik vid Linköpings Universitet. Det 
betyder att jag i mitt jobb är ”forskare med skolan som intresseområde”.   
Ibland brukar man säga att skolan är Sveriges största arbetsplats. Jag skulle vilja säga att skolan 
även är en av de viktigaste arbetsplatserna. Varje dag går hundratusentals barn och unga i 
skolan och de erfarenheter man får av skolan som elev är betydelsefulla. Utifrån detta är det 
viktigt att få kunskap kring vad som sker i skolans värld.  
 
Det jag är speciellt intresserad av är hur skolan fungerar som en demokratisk mötesplats och hur 
barn upplever sin möjlighet till delaktighet och inflytande i skolan. För att jag ska kunna få en 
förståelse kring dessa frågor är det viktigt för mig att vara i skolmiljö en längre tid. Jag skulle 
därför vilja vara med i din klass/ditt barns klass under det närmsta året. Jag kommer att vara 
med under skoltid och följa lektioner och raster. I ett senare skede skulle jag även vilja göra 
intervjuer med eleverna. Att vara med på en intervju är givetvis frivilligt! 
  
Resultatet av mitt arbete kommer att utmynna i en avhandling, det vill säga en bok.  Allt 
material jag samlar in kommer att förvaras skyddat. Det blir bara tillgängligt för mig och min 
handledare på universitetet. Jag är intresserad av att studera klassen som grupp och inte de 
individuella barnen därför kommer ingen av de medverkande barnen att kunna identifieras.  
 
Jag hoppas ni är positiva till detta! 
Undrar du över något så tveka inte att kontakta mig. 
Det går även bra att prata med personalen på skolan 
 
. 
 
 
Med vänliga hälsningar Helene Elvstrand  
013-282123 eller 011-363341 
 
 
Mitt barn får gärna delta i projektet  ”Barns  upplevelse av delaktighet och inflytande i skolan” 
 
 
………………………………………………………… 
 
Förälders underskrift 
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    Bil.2 
     
  
 
Hej! 
 
 
Jag hoppas att du haft ett trevligt påsklov! 
Som jag tror att du vet heter jag Helene och jobbar på Linköpings Universitet och forskar 
kring hur det går till i skolan: Hur det är att vara elev. Det som jag är mest intresserad av i 
min forskning är hur elever i skolan kan vara med och bestämma över det som sker.  
 
Under det här året då du går i fyran har jag haft möjlighet att få vara med i din 
arbetsgrupp. Det har varit spännande och jag har fått lära mig många nya saker.  
 
Jag tycker att det är jätteviktigt att elever får vara med och tycka och tänka om skolan 
därför har jag en uppgift till dig som jag vill be dig hjälpa mig med.  Du får en skrivbok av 
mig som jag gärna vill att du skriver eller ritar i.  Du får själv bestämma vad du ska skriva i 
boken. Det finnns inget rätt eller fel utan det är vad Du tycker som är det viktiga.  
 
Böckerna kommer att samlas in men det är inget annat barn eller vuxen som kommer att 
läsa böckerna om du själv inte vill 
 
Tack för hjälpen! 
 
Om du undrar över något så fråga mej ska jag försöka hjälpa dig. 
 
Helene 
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