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Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur lärare, i årskurs 1-3, upplever 

att elevernas gemensamma beslut i klassråd synliggörs samt hanteras i skolan. 

Det är en kvalitativ studie med intervjuer som metodval. Studiens resultat lyfts 

fram genom fyra kategorier som tolkas genom det valda teoretiska perspektivet. 

Slutsatsen för studien är att lärare på många sätt arbetar för att synliggöra 

elevernas gemensamma klassrådsbeslut. Det gör att eleverna blir delaktiga 

genom att deras klassrådsbeslut kan leda till förändring. Lärarnas engagemang 

är en viktig faktor för att klassråden ska tas på allvar av alla deltagare.  

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

Utifrån våra egna erfarenheter som grundskoleelever har vi en upplevelse av att det 

som vi som elever fick bestämma på klassråd emellanåt inte blev så mycket mer än 

något som antecknades ner på ett papper för att sedan tas vidare till ett elevråd.  Väl 

där har vi en känsla av att det inte hände så mycket med besluten. I många fall fick vi 

höra att skolan inte hade råd rörande sådant som vi elever ville ha. Under vår tid som 

högskolestudenter har vi upplevt på vår verksamhetsförlagda utbildningstid att 

mönstren, precis som när vi var grundskoleelever, möjligtvis tenderar att 

återupprepas vad gäller just klassrådet. Där har vi upplevt att elever har många 

önskningar som kanske aldrig infrias. Å andra sidan kanske inte alla önskningar var 

och är rimliga, eller ens motiverade för grundskolan att överhuvudtaget genomföra. 

Men det kan ju likväl ha varit så att vi, under vår egen grundskoletid, faktiskt fick 

vara med att fatta beslut i klassråd som ledde till förändring i större utsträckning än 

vad vi idag faktiskt minns, men resonemanget tycker vi är intresseväckande.   

Vi har också tagit del av en debattartikel som för ett knappt år sedan publicerades i 

Pedagogiska magasinet. Klassråden tenderar snarare att fokusera på frågor som 

gäller regler hur elever bör förhålla sig till att vara ute på rasten eller användandet av 

sina mobiltelefoner, än att låta elever få vara med och påverka och fatta beslut för hur 

exempelvis undervisningen skall utformas. Eleverna ges inte längre någon möjlighet 

att i en demokratisk anda få diskutera och utforska i och om kontroversiella 

spörsmål. Klassråd och elevråd riskerar därför att bli vad som kan kallas för 

skendemokrati (Nilsson, 2018, maj). Genom att vi tagit del av debattartikeln har vårt 

intresse växt än större för just klassråd i de lägre åldrarna.  

Vi upplever också att det är intressant att ta del av det som framgår i läroplanens 

värdegrund. I den svenska skolan arbetas det mycket med demokrati. Elever ska 

bland annat ges möjlighet till att utveckla sina kunskaper om det demokratiska 

samhället samt respektera vår miljö och våra mänskliga rättigheter. Skolan ska fostra 

elever till att vilja ta ansvar. Elever ska även ges möjlighet till att uttala sina åsikter 

och uppfattningar, detta ska skolan uppmuntra. Skolan ska utveckla elevers förståelse 

för att personer kan ha olika åsikter och ställningstagande. Det räcker inte endast 

med att ge elever kunskap om våra demokratiska normer i undervisningen utan 

undervisningen ska även bedrivas i demokratisk anda, så som genom exempelvis 
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demokratiska arbetssätt. Skolan ska förbereda eleverna att kunna vara delaktiga och 

aktiva i det framtida demokratiska samhällslivet. Eleverna ska ges kunskap om de 

gemensamma ramar som behövs i samhället (Skolverket, 2018). Läroplanens tal 

angående skolans värdegrund får oss att bli intresserade av hur elevers möjlighet till 

påverkan och beslutsfattning ser ut i klassråd. 

1.1 Problemområde 

Trots styrdokumentens riktlinjer är det oklart vad som faktiskt händer med elevernas 

beslut som de gemensamt kommit fram till under klassråd och om läraren låter 

eleverna bli medvetna om vart deras beslut har lett.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur lärare, i årskurs 1-3, upplever 

att elevernas gemensamma beslut i klassråd synliggörs och hanteras i skolan.  

1.3 Frågeställning 

Utifrån syftet blir studiens forskningsfrågor: 

1. Hur upplever lärare att den vidare beslutsprocessen från klassråd synliggörs 

för eleverna?    

2. Hur ser läraren på sin egen roll för hur klassrådsbeslut hanteras vidare och 

inkluderas i undervisningen? 

1.4 Definitioner och begrepp 

I det kommande avsnittet förklaras innebörden av definitioner och begrepp som 

används i den kommande studien. 

Stark demokrati: Studiens valda teori, stark demokrati, handlar i korthet om att 

elever behöver få möjlighet att delta i beslutsprocesser för att som kommande 

samhällsmedborgare vilja delta aktivt i olika sammanhang och visa intresse för 

samhällsfrågor.   
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Klassråd: En mötesform i skolan där elever får kännedom om hur möten 

organiseras och genomförs samt möjlighet att påverka. 

Vuxna: När vi nämner vuxna menar vi personal i skolan. 

2 Bakgrund  

Brumark (2010) representerar tydligt forskning som kan relateras till vårt aktuella 

forskningsområde. I artikeln behandlas vilka möjligheter och hinder som uppstår i 

klassråd vad gäller elevinflytande. Skolans uppdrag i årskurs 5 till 9 är bland annat att 

arbeta med elevinflytanden genom klass- och elevråd där de arbetar med elevdemokrati. 

Samtidigt ska skolan ge elever möjlighet att förberedas inför kommande medborgarroll 

som vuxen. En slutsats som presenteras angående klassråd är att de, i sig, inte inkluderar 

alla elevers demokratiska medborgarfostran då det finns elever som medvetet väljer att 

vara tillbakadragna. Brumarks forskning visar också att klassrådens formella utformning, i 

förhållande till andra kommunikationssammahang i skolan, ofta endast inger ett sken av 

att vara på riktigt. Beslut som tas under klassråd är många gånger inte förknippade med 

sådana frågor som för eleverna upplevs vara av viktig karaktär vilket också leder att 

elevernas engagemang brister. Det bristande engagemanget syns genom att en del elever 

därför kommer med, möjligtvis, förslag under klassråd som är av skämtsam karaktär. I 

artikeln redogörs också att klassrådssamtal ofta saknar elevers diskussion om exempelvis 

frågor och möjlighet att ta beslut som behandlar pedagogiska och organisatoriska delar i 

deras undervisning (Brumark, 2010).  

Brumarks (2010) artikel relaterar till det Skolverket (2018) tydliggör. Undervisningen ska 

inte endast fokusera på att ge eleverna fakta om värderingar som är grundläggande inom 

demokrati, utan ska också genomföras genom demokratiska arbetssätt. Att låta eleverna 

vara delaktiga i undervisningens planeringen och utvärdering kan bidra till att de utvecklar 

sin kunskap om att ta eget ansvar och påverka sin vardagliga situation. Eleverna ska ges 

möjlighet till att få ett inflytande på undervisningens arbetsformer, arbetssätt och innehåll. 

Alla elever ska ges möjlighet till att vara delaktiga, påverka och ta eget ansvar. Eleverna ska 

även få utveckla sina kunskaper om vad ett demokratiskt samhälle har för rättigheter och 

skyldigheter samt dess struktur. Skolan ska främja elevernas kunskaper gällande hur 

samhället och individen påverkas av varandra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper angående att se situationer från olika perspektiv samt att människor kan ha 
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olika åsikter. Vidare ska skolan ge eleverna utrymme till att skapa en förståelse angående 

innebörden om att vara en ansvarfull och aktiv samhällsmedborgare. Kunskapskraven i so-

ämnen, för årskurs 3, är att eleverna ska fått utveckla sin kunskap om hur ett möte 

genomförs och organiseras, vilket kan praktiseras genom klassråd (Skolverket, 2018).  

Syftet med Lelinges (2011) avhandling är dels att klassrådet studeras utifrån utbildning och 

demokrati, dels att få en förståelse angående dilemman som kan uppstå för elever och 

lärare i klassrådet. Lelinge (2011) presenterar tre grundstenar till varför skolan ska ge 

elever inflytande i undervisningen. I den första grundstenen relateras elevernas inflytande 

till de mänskliga rättigheterna samt förhållandet till barnkonventionen. Den andra 

grundstenen riktar sig mer mot medborgarfostran. Här förklaras det att elevinflytande 

handlar om att eleverna ska ges möjlighet till delaktighet, vilket är en grund för elevernas 

utveckling. Ett uppdrag som skolan har är att utveckla eleverna till demokratiska 

medborgare. Eleverna ska även ha förståelse om att människor kan ha olika åsikter och 

leva i olika situationer samt vara goda medmänniskor. Lelinge (2011) menar att av denna 

sort av elevinflytande är gruppen en viktig faktor eftersom demokrati inte kan användas av 

en ensam elev. Den sista grundstenen som Lelinge (2011) presenterar fokuserar mer på 

elevernas kunskapsbildning, vilket är vikten av delaktighet för elevernas lärande. Eleverna 

skapar en förståelse om sina egna tankar när de kommunicerar med övriga elever.  

Biesta (2002) visar förhållandet mellan utbildning och demokrati där två olika 

tankegångar om demokrati synliggörs, utbildning för demokrati och utbildning genom 

demokrati. Det förstnämnda begreppet innefattar undervisning som grundas i att barn ska 

förberedas till att bli deltagare, och delta, för ett kommande liv i en demokrati. I en sådan 

undervisningsform presenteras demokrati för barnen som ett innehåll där undervisningens 

huvudsakliga roll är att lära ut om demokrati och alla dess demokratiska processer. En 

sådan undervisningsform kan bli begränsad i sitt försök att lära ut demokrati och 

medborgarskapets innebörd för eleverna. Många gånger lär sig elever än mer när de själva 

försätts i situationer som de själva är involverade i. Även om skolor har material och 

läromedel som är lämpliga för att undervisa och lära ut om demokrati, finns en negativ 

påverkansfaktor för elevers upplevelse av demokrati om exempelvis arbetsformer och 

organisationsformer, i sig, inte är demokratiska. Därav menas att ett än bättre sätt för 

undervisningen att utbilda för demokrati är genom demokrati där eleverna får möjlighet 

att vara i arbetsmiljöer som är demokratiska (Biesta, 2002). 
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Vi menar också att Henriksson Persson (2018) som behandlar skolans demokratiska 

uppdrag och undersöker på vilka sätt som mellanstadielärare diskuterar och förhåller 

sig till demokrati när de undervisar i So-ämnen är relevant för vår studie då 

intressanta aspekter om vad lärare tänker om demokrati i skolan synliggörs. I studien 

synliggörs bland annat att lärarna många gånger i sitt tal om demokrati värderar att 

elever behöver få möjlighet att få uppleva det viktiga och betydelsefulla i att få 

komma till tals. Lärarna talar om att elever behöver få uppleva att deras förslag i 

skolan är betydelsefulla, vilket kan leda vidare till att de också kan komma att bli 

aktiva i det framtida samhället. Studien lyfter också att det finns ett dilemma i lärares 

arbete med demokrati. Lärare fokuserar till stor del på skolans demokratiuppdrag 

utifrån att elever ska få vara i olika former av valmöjlighetskontexter där valfrihet 

hamnar i fokus. Här kan svårigheter uppstå då exempelvis elever ska få vara med och 

bestämma samtidigt som det finns en praxis över vad som är det bästa för att 

eleverna ska utvecklas i sitt lärande. I studien berättar lärare om den komplexa 

situationen som ibland uppstår i skolans demokratiska uppdrag. Lärarna menar att 

de behöver förhålla sig till sådant de är ålagda att göra som olika riktlinjer, krav och 

skyldigheter vilket i en del situationer kan ses som hinder i förhållande till elever och 

den aktuella undervisningen. Studien visar också att lärarna inte är ensamma i det 

demokratiuppdrag som vilar på skolan. Det finns en rad olika deltagare, utöver 

lärare, som tillsammans ingår i ett sammanhang där olika situationer uppstår. Alla de 

situationer som uppstår leder till att skolans demokratiska uppdrag tolkas på olika 

sätt om exempelvis vad som i praktiken faktiskt kan genomföras (Henriksson 

Persson, 2018).  

Vinterek (2010) skriver i en forskningsstudie om hur demokrati uppstår i 

klassrummet och hur demokratiska principer synliggörs och återspeglas i attityder. 

Bland annat undersöks vad det är en lärare i årskurs 1-3 gör för att verka 

demokratiskt i klassrummet. Här beskrivs demokratiska attityder i det som läraren 

gör genom att dels vilja på lyssna på eleverna, dels synliggöra vad eleverna säger. 

Läraren arbetar kontinuerligt i sin vardag med att få eleverna att öva på att ta 

ställning och uttrycka sin åsikt. En viktig faktor som har observerats i lärarens 

attityder är att läraren är tydlig vad gäller vem som bestämmer vad som ska 

genomföras i skolan, vilket inkluderar såväl elevers beslut och påverkan som 

lärarens. Om det inte synliggörs för eleverna finns det en risk att ett motstånd 

uppstår mellan lärare och elever. Genom att den observerade läraren undviker en 
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sådan fallgrop läggs en demokratisk grund där eleverna inte behöver tveka och bli 

osäkra över vad det är som de kan bestämma, samtidigt som läraren kontinuerligt i 

undervisningen ger eleverna just möjlighet till att få uttrycka sina åsikter och 

önskningar som läraren också är mottaglig för. Ibland uppstår situationer som kan 

bli problematiska för läraren att förhålla sig till, som exempelvis kan göra elever 

nedstämda. Sådana situationer innefattar exempelvis när elever blir negligerade av 

läraren för att tiden inte finns till för att ge eleven direkt uppmärksamhet som den vill 

ha. När en sådan situation uppstår blir en smidig lösning som elever accepterar när 

läraren respektfullt frågar eleverna om lösningen är acceptabel, som att titta närmre 

på något eleven ville berätta lite senare (Vinterek, 2010). 

I en artikel om elevinflytande i årskurs 7-9 görs skillnad på hur elevinflytande 

synliggörs i ett formellt respektive informellt sammanhang där senast nämnda 

handlar om situationer som uppstår i skolans vardag (Rönnlund, 2013). Lärare frågar 

elever om deras åsikter om exempelvis någon undervisningssituation där läraren vill 

att de ska berätta vad de tycker. Många gånger i informella situationer får elever göra 

sin röst hörd där läraren sedan gör en form av sammanställning av elevers röster för 

att sedan göra en egen avvägning och många gånger fatta beslut själv i aktuell fråga. I 

formella situationer i skolan, som klassråd, väljer istället många lärare att fokusera på 

att lära elever om hur ett klassråd fungerar, möjlighet att påverka och fatta beslut 

genom att elever diskuterar och resonerar med varandra. Den största skillnaden 

mellan ett formellt och ett informellt elevinflytande handlar om att lärare i formella 

sammanhang som klassråd fokuserar på att fostra elever till att lära sig om 

mötesfunktionen och därigenom låta eleverna förvärva förmågor som också blir 

användbara i ett framtida demokratiskt samhälle där möten är förekommande. I 

situationer, formella och informella där elever ges inflytande är lärare lyhörda för vad 

elever tänker och tycker, och försöker i den utsträckning det är möjligt bemöta och ge 

förslag på exempelvis elevers vilja att påverka. Det är dock inte alla gånger som 

elevers vilja att påverka och förändra något också leder till ett beslut. I artikeln 

presenteras observationer från ett antal klassråd, som till största delen berör frågor 

om elevers miljö på skolan än möjligheter att påverka faktorer i den aktuella 

undervisningen. Under själva klassrådet ger personal elever möjlighet och stöttning i 

att låta elever föra fram sina åsikter. Dock synliggörs vissa svårigheter när beslut ska 

tas då elevers inflytande kan vara i behov av personalens inflytande. Det kan skapa 
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ett hinder då elever diskuterar vad de vill bestämma samtidigt som personalen 

diskuterar samma fråga utan eleverna och försöker komma fram till ett beslut 

(Rönnlund, 2013). 

3 Teoretiskt perspektiv 

Valet av teoretiskt perspektiv för den här studien utgörs av en idealmodell av vilka 

möjligheter elever ska ges i skolan som Barber (1989) benämner stark demokrati. 

Stark demokrati handlar om att människor får vara delaktiga i olika 

beslutsprocesser. Teorin innebär att människor får möjlighet att vara delaktiga i olika 

samhällsfrågor och inte bara rösta. Det centrala i teorin är deltagandet i offentliga 

beslut och diskussioner som bygger på öppenhet och empati. Stark demokrati 

handlar även om vikten av att elever i sin samhällsundervisning inte bara lär sig 

konsumera nyheter och förstå hur en röstningsprocess fungerar. Om eleverna ska bli 

aktiva i olika samhällssituationer behöver de i sin samhällsundervisning även få ta 

del av praktiska inslag av medborgarupplevelser. En vision som teorin tydliggör är att 

medborgare som lever i en stark demokrati är måna om diskussioner om politik och 

viljan att utöva politik samt deltar i olika omröstningar. En aktiv medborgare har 

förmågan att delta i offentliga samtal och aktiviteter, som exempelvis 

grannskapsföreningar och politiska partier. I teorin förklaras det att undervisningen 

ska uppmuntra elever till att aktivt delta i olika beslutsprocesser i skolan, vilket 

därigenom kan bidra till att eleverna får uppleva ansvar och utveckla politisk 

erfarenhet. Ett sätt som elever lär sig att bli aktiva kommande medborgare är att låta 

dem få föra diskussioner över saker och situationer i deras närmiljö, där de också har 

möjlighet till beslutsfattande i undervisningen (Barber 1989). 

Teorin tydliggör också vikten av att människor har en empatisk förmåga och 

därigenom har förståelse för olika situationer som andra kan befinna sig i. En sådan 

förmåga kan utvecklas då olika människor låter varandra få utrymme till att få tala 

samt bli lyssnade på. Det som är viktigt för att kunna sätta sig in i andras situationer 

handlar dels om att inte ha några fördomar, dels viljan att anstränga sig att förstå 

människors olikheter. (Barber 1989).      

Den valda teorin är relevant för vår studie då den, i vår mening, på många sätt 

diskuterar och redogör för olika faktorer som berör hur undervisning kan utformas 
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för att elever ska vilja ta ansvar i ett demokratiskt samhälle. Vi upplever att teorin 

lägger stor vikt på hur undervisningen kan påverka hur elever vill eller inte vill ta 

ansvar. För studiens föreliggande empiri upplever vi att den valda teorin kommer 

synliggöra flera olika beröringspunkter. Teorin, menar vi, ger oss möjlighet att tolka 

studiens empiri.  

I korthet innehåller stark demokrati dessa punkter: 

 Delaktighet i beslutprocessen. 

 Intresse för samhällsfrågor. 

 Vilja att delta. 

4 Metod  

Detta kapitel kommer behandla 4.1 Metodologi där vi kommer redogöra argument 

för studiens valda metod. 4.2 Urval kommer vi presentera tillvägagångssätt för 

urvalet av informanter. I 4.3 Genomförande presenterar vi studiens 

datainsamling, databearbetning samt tolkning av empirin. Därefter redogör vi de 4.4 

Etiska principer.   

4.1 Metodologi 

I förhållande till studiens valda syfte föll valet av datainsamlingsmetod på intervjuer. 

Denscombe (2018) förklarar att det är fördelaktigt att använda intervjuer som metod 

då forskare är intresserade av informanternas egna tankar, lärdomar och upplevelser. 

Utifrån det valde vi att göra en kvalitativ undersökning där vi intervjuar åtta lärare i 

årskurs 1-3. Valet av att genomföra en kvalitativ studie förankras i Tivenius (2015) 

som menar att en kvalitativ studie tillämpas exempelvis när studien syftar till att få 

kunskap om informanternas uppfattningar. Då studien handlar om att få fördjupad 

kunskap om lärares upplevelser och uppfattningar anser vi att semistrukturerade 

intervjuer är ett lämpligt val av metod. Denscombe (2018) framhåller att 

semistrukturerade främst vill belysa informantens egen uppfattning. 

Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda så att den som genomför intervjun har en 

planerad agenda med diverse frågeställningar som ska beröras. Under intervjuerna är 

det av stor vikt att informanter ges möjlighet att få tid till att själva resonera och 



 9 

synliggöra sina egna funderingar om frågorna. Vidare tydliggör Denscombe (2018) 

att frågor under semistrukturerade intervjuer kan förändras utifrån vad informanter i 

tidigare intervjuer har diskuterat, för att eventuellt belysa andra intressanta aspekter.  

Vi har valt att genomföra intervjuerna i form av personliga interjuver då vi upplever 

att en sådan intervju gör att vi som forskare i lugn och ro kan fokusera på endast en 

informant i taget. Denscombe (2018) lyfter fram fördelar med personliga intervjuer 

som bland annat praktiska faktorer som att det endast är en informant tillsammans 

med forskarna som ska hitta ett gemensamt datum för intervjun. Ytterligare är att en 

fördel finns i att varje intervju behandlar endast en informants uppfattningar. Det gör 

också att det underlättar för den vidare transkriberingen, då respektive ljudinspelad 

intervju innehåller enbart en informants röst.  

4.2 Urval 

Urvalet av studiens informanter tog sin utgångspunkt i utbildade lärare i årskurs 1-3. 

Mail skickades till sammanlagt 14 utbildade lärare. Därefter svarade åtta lärare att de 

kunde ställa upp som informanter till vår studie. De lärare som fick förfrågan att 

delta i studien valdes ut genom att de har behörighet att undervisa i de aktuella 

årskurserna. Informanterna valdes ut genom ett subjektivt urval. Det innebär att 

urvalet utgår från informanternas förväntade erfarenhet om det aktuella ämnet. Det 

ska också tilläggas att informanterna även valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, 

då vi upplever att informanterna rent geografiskt är inom ett rimligt avstånd. 

Denscombe (2018) menar att många forskare inte har mycket tid eller pengar till sin 

forskning.  

4.3 Genomförande  

I detta avsnitt presenteras hur intervjuerna genomförts, 4.3.1 Datainsamling. Vi 

redogör för hur databearbetning verkställts, 4.3.2 Databearbetningen, och hur 

studiens empiri tolkats, 4.3.3 Tolkning av empiri.  

4.3.1 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden för vår kvalitativa studie är personliga semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum, där vi kunde ha samtalet ostört. 
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Denscombe (2018) redogör att den valda miljön för intervjuerna behöver vara en 

sådan plats där intervjun kan hållas utan störande inslag, vilket vi tog hänsyn till. 

I det utskickade missivbrevet, se bilaga 1, gavs det förslag på datum för intervjun. 

Informanterna fick sedan möjlighet att meddela sitt intresse av deltagande samt 

lämpligt datum. Om informanten ville delta i studien skickades intervjufrågorna, se 

bilaga 2, ut via mail till informanterna. De fick då en möjlighet att förbereda sig inför 

den kommande intervjun. Denscombe (2018) tydliggör att forskarna behöver vara väl 

medvetna om eventuella problem som kan uppstå med ljudinspelning, som 

exempelvis att batteriet dör. Utifrån det valde vi därför att ljudinspela intervjun på 

två telefoner. Intervjuerna tog cirka 10-12 minuter.  

4.3.2 Databearbetning 

Databearbetningen för vår studie sker genom kodning som sedan leder fram till 

kategorisering. Tivenius (2015) förklarar att kategorisering är ett ofta förekommande 

sätt att analysera data i studier som är kvalitativa. Innan det kunde göras lyssnade vi 

igenom respektive intervju för att därefter transkribera dem i sin helhet. Därefter 

numrerades varje rad i samtliga transkriberingar. Radnumrering av transkribering är 

att föredra för att på så sätt göra det enklare att hitta specifika utsagor (Denscombe, 

2018). För att kategorisera studiens databearbetning har vi tagit inspiration från det 

Denscombe (2018) förklarar angående Grundad teori. Databerarbetningens kodning 

presenteras så här: 

Rad: 235-238: ”Då har de fått jobba i klasserna med vad de önskar och sen ta med det till 

elevrådet. Där har elevrådet jobbat vidare med frågan. Sen har vi beställt, och det är de 

elevrådet, när leveransen kommit, som har fått öppna paketen och packat upp och sorterat 

i lekboden och då blir det ju verkligt för eleverna på ett annat sätt”. Kod 1. (Informant 2) 

(I2). 

Rad: 45-46. ”För mig är det otroligt viktigt, dels för att det blir ett bättre klassrumsklimat, 

eleverna känner att de får vara med och påverka gällande undervisningen eller vad än de 

är”. Kod 2. (I3).  

Rad 389-392: ” Nu har de kommit tillbaka från elevrådet, så att man följer upp det och tar 

upp det vid nästa klassråd. Vad hände med det ni önskade. Det tror jag är viktigt att följa 
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upp. Så stötta, coacha och följa upp. Och sen om det inte blev av får man väl gå på det igen 

då. Det är ju så det fungerar, bara in med en ny motion”. Kod 3. (I6). 

Rad: 31-33. ”Någonstans brister det längst med vägen. Så frågan är ju om barnen verkligen 

känner att de blir delaktiga och vad de har fokus på under klassråden”. Kod 4. (I2).  

Rad: 316-318. ”Ja jag tar ju upp det flera gånger och påminner att det här nu som vi gör har 

ni önskat. Som exempelvis det här påskpysslet som vi håller på med nu”. Kod 5. (I6) 

Rad 66-68. ”Vad menas med det här, passar det här in på skolan, är det här rimligt att 

tycka så. Om det är vi vill gå på bio, nej de kanske vi inte ska önska. Man lär dem vad som 

är rimligt helt enkelt”. Kod 6.  (I4). 

Rad: 79-83. ”Ja alltså de beslut vi tar skulle man ju önska att man hade gjort mer lite 

noggrant så de såg att så här var det från början, oftast är det att man ska jobba för att 

någonting ska bli bättre, arbetsron. Egentligen skulle jag önska från min sida att, nu ser det 

ut såhär och om några veckor kommer vi mäta det här igen. Så att de ser utvecklingen av 

det som vi har jobbat med”. Kod 7. (I5). 

Rad: 195-195. ”Många önskemål handlar ju om sju klätterställningar till, det ska va en 

större fotbollsplan, mer gräs och sånt här. Det förstår man ju att det inte alltid går”. Kod 8. 

(I7). 

Rad: 405-407. ”De flesta förstår att det vi gör på klassråd är viktigt. Majoriteten av barnen 

förstår men sen har vi en klick i varje klass som har den där nonchalanta inställningen, att 

de inte bryr sig”. Kod 9. (I2). 

Rad: 343-345. ”Det här pratade vi om och det här har de beslutat och det här har vi fått 

igenom. Det här gick inte så bra nu, vi hade inte tillräckligt med pengar. Att man talar om 

varför och inte bara talar om att det blev ett nej”. Kod 5. (I1). 

Rad 364-368. ”Jag tycker ju ändå att det är ju jag som är den som ska se till att det tas om 

hand. Jag kan inte lägga det hos eleverna, även om de ska lära sig ansvar och sådär. Vi 

pratar i arbetslagen och på lärarkonferenser, det kommer upp. Om det är någonting kanske 

jag tar det på expeditionen om det är någonting som behöver beställas för det kanske 

behövs någon sak. Så min roll är ju jätteviktig”. Kod 10. (I3). 

Följande koder har utvecklats genom databearbetningen av transkriberingen. 

Koderna har framställts då dels många av informanterna har diskuterat liknande 
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åsikter och upplevelser, dels är relevant för vår studies forskningsfrågor. Vi har sedan 

kopplat samman koderna av liknande inslag till bredare kategorier. Denscombe 

(2018) förklarar att ett inslag i Grundad teori är att koder slås samman till 

kategorier.  

Studiens kategorisering ser ut så här: 

Kategori: Lärarens ställningstagande. Till denna kategori har kod 2, 3, 7 och 10 

sammanslagits. Kategorins nyckelord är: initiativtagande och stöttande. 

Kategori: Rimliga klassrådsbeslut. Till denna kategori har kod 6 och 8 

sammanslagits. Kategorins nyckelord är: klätterställning, skolgården och acceptans.  

Kategori: Klassrådsproblematik. Till denna kategori har kod 4 och 9 sammanslagits. 

Kategorins nyckelord är: engagemang och nonchalans.  

Kategori: Uppföljning av klassrådsbeslut. Till denna kategori har kod 1 och 5 

sammanslagits. Kategorins nyckelord är: elevers önskningar, synliggörande och 

praktiska föremål. 

4.4 Etiska principer 

Vår studie har beaktat de fyra forskningsetiska principerna som Tivenius (2015) 

redovisar. Informationskravet avspeglades i vår studie genom att ett missivbrev 

mailades till informanterna. Där förklarades studiens syfte och vad informanternas 

roll i studien var. I missivbrevet informerades de också om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Denna 

information förtydligade vi även innan intervjun startades. Samtyckeskravet togs i 

åtanke när vi frågade informanterna om de ville delta i studien, vilket de också gav 

sitt samtycke till. I missivbrevet redogjordes det även att informanternas namn och 

svar skulle anonymiseras, vilket gör att vår studie också förhåller sig till 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylls genom att såväl information från 

informanterna som resultat i vår studie endast kommer vara tillgängligt i 

vetenskapligt syfte och därigenom inte tillämpas i kommersiella sammanhang. 



 13 

5 Resultat 

I detta kapitel presentera följandes. 5.1 Empiri, 5.2 Tolkning av Empiri, 5.3 

Forskningsfrågorna och 5.4 Resultatsammanfattning.  

5.1 Empiri  

Nedan presenteras de fyra kategorierna som lyftes fram ur kodningen från 

databearbetningen. Kategorierna som växte fram var: Lärarens ställningstagande, 

Rimliga klassrådsbeslut, Klassrådsproblematik och Uppföljning av klassrådsbeslut. 

Varje kategori har också tillgivits nyckelord som tydliggör varje kategoris innehåll. 

Studiens olika kategorier menar vi ringar in och sammanfattar det som 

informanterna talade om angående våra forskningsfrågor. Nedan kommer varje 

kategori att förklaras djupare och exemplifieras med fler citat från informanter som 

korresponderar med aktuell kategori.  

5.1.1 Lärarens ställningstagande 

Kategorin Lärarens ställningstagande handlar om lärares roll i klassrådet och den 

vidare beslutsprocessen. Denna kategoris nyckelord är initiativtagande och 

stöttande. Följande olika blockcitat, från de transkriberade intervjuerna, utgör en 

grund för kategorin Lärarens ställningstagande.  

Ja om det är lite större beslut så hjälper ju jag att få det till elevrådet som är nästa ställe det här 
tas upp på. (I7). 

Jag tycker ju ändå att det är ju jag som är den som ska se till att det tas om hand. Jag kan inte 
lägga det hos eleverna, även om de ska lära sig ansvar och sådär. Vi pratar i arbetslagen och på 
lärarkonferenser, det kommer upp. Om det är någonting kanske jag tar det på expeditionen om 
det är någonting som behöver beställas för det kanske behövs någon sak. Så min roll är ju 
jätteviktig. (I3). 

Ja alltså de beslut vi tar skulle man ju önska att man hade gjort mer lite noggrant så de såg att så 
här var det från början, oftast är det att man ska jobba för att någonting ska bli bättre, 
arbetsron. Egentligen skulle jag önska från min sida att, nu ser det ut såhär och om några veckor 
kommer vi mäta det här igen. Så att de ser utvecklingen av det som vi har jobbat med. (I5). 

Nu har de kommit tillbaka från elevrådet, så att man följer upp det och tar upp det vid nästa 
klassråd. Vad hände med det ni önskade. Det tror jag är viktigt att följa upp. Så stötta, coacha 
och följa upp. Och sen om det inte blev av får man väl gå på det igen då. Det är ju så det 
fungerar, bara in med en ny motion. (I6). 

Nej men alltså min roll är ju att stötta eleverna att faktiskt framföra åsikterna från klassen. Så 
mycket handlar om att stötta dem att våga föra talan. (I6). 

Sen är ju jag en väldigt viktig roll, nu när de är så små, att styra dem. Vi har ju några som är 
mogna att ta den rollen men det oftast väldigt rörigt att ta den själv. Så jag är ju ledarrollen i det 
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där tillsammans med dem. Sen tror jag att man skulle behöva haft den där rollen, att visa för 
dem att det vi bestämmer här ger resultat. Så den rollen tänker jag att jag egentligen behöver ta 
på allvar. (I5). 

5.1.2 Rimliga klassrådsbeslut 

Kategorin Rimliga beslut handlar om att lärare ofta upplever att eleverna önskar 

saker som kan vara dyra och olämpliga att genomföra. De upplever att elevernas 

beslut inte alltid är rimliga. Klätterställning, skolgården och acceptans är denna 

kategoris nyckelord. Följande olika blockcitat, från de transkriberade intervjuerna, 

utgör en grund för kategorin Rimliga beslut. 

Oftast önskar barnen väldigt stora saker, men vi brukar ändå ta ned det till rätt nivå, vad de 
faktiskt kan genomföra. Någon gång har det varit någon som vill ha en stor studsmatta här ute 
på skolgården, och då diskuterar vi kring det, att det kanske inte går att genomföra, eller 
anledningen till varför vi kanske inte ska ha en sådan här på skolgården. Men som nu sista 
svängen fick de ju vara med och komma med förslag på saker som skulle köpas in, leksaker och 
så till skolgården som är rimliga. (I6). 

Vad menas med det här, passar det här in på skolan, är det här rimligt att tycka så. Om det är vi 
vill gå på bio, nej de kanske vi inte ska önska. Man lär dem vad som är rimligt helt enkelt. (I4). 

Många önskemål handlar ju om sju klätterställningar till, det ska vara en större fotbollsplan, 
mer gräs och sådant här. Det förstår man ju att det inte alltid går. (I7). 

Det är så lätt att de bara fastnar i vad de vill äta till lunch eller vad de vill ha på skolgården om 
det ska vara swimmingpool eller inte. (I2). 

Så här är det. Det är inte vi, det är inte rektorn som bestämmer om klätterställningen, utan då 
måste vi prata med kommunen. (I7). 

Sen är det ju så att från klassrådet så har vi en elevrådsrepresentant, så han har ju övat in sig på 
det här, han har lappen med sig in på elevrådet och får berätta och prata med andra. Han 
kommer också tillbaka med information vad rektorn säger, om det är rimligt eller inte. (I4). 

5.1.3 Klassrådsproblematik   

Kategorin Klassrådsproblematik handlar om lärares upplevelse att de själva och 

skolan kan arbeta vidare med och vuxnas engagemang. Kategorin berör kritiska 

aspekter. Kategorin berör också lärares uppfattningar om såväl vuxnas som elevers 

initiativ och inställning till klassråden. Nyckelorden till denna kategori är 

engagemang och nonchalans. Följande olika citatblock, från de transkriberade 

intervjuerna, utgör en grund för kategorin Klassrådsproblematik. 

De flesta förstår att det vi gör på klassråd är viktigt. Majoriteten av barnen förstår men sen har 
vi en klick i varje klass som har den där nonchalanta inställningen, att de inte bryr sig. (I2). 

Någonstans brister det längst med vägen. Så frågan är ju om barnen verkligen känner att de blir 
delaktiga och vad de har fokus på under klassråden. (I2). 

Det är vuxnas olika sätt att tycka och tänka och vilket engagemang man har i skolan. Vi kan bara 
ta till exempel att klassen här har ju önskat att fem tysta minuter i matsalen och vi har tagit upp 
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det och sagt det till kollegorna att de önskar det för att de tycker att det är skönt. Men det blir 
inte av om inte jag säger till. (I4). 

Man kan göra mycket, mycket mer än vad man kan göra idag. (I4). 

Ofta så blir det att försöka få in för barnen att det ska vara seriösa idéer de kommer med. För det 
är ju när de kommer med seriösa och rimliga idéer, det är ju då man kan jobba vidare med det. 
Men det är ju inte alltid barnen tar det på här allvar utan de håller bara på att plojar till det. (I2). 

Sen det negativa är väl att det lätt kan bli rörigt och att man kanske inte håller samma standard. 
På något sätt så tycker man inte att det är lika viktigt att man har såhär samma tid varje vecka. 
Jag vet inte, det är fler som upplever så när jag pratar med mina kollegor. (I5). 

Ibland kan jag liksom tycka att det är lite spel för galleriet. (I3). 

5.1.4 Uppföljning av klassrådsbeslut 

Kategorin Uppföljning av klassrådsbeslut handlar om hur lärare upplever att eleverna får 

se vad som sker med deras beslut. Lärare använder olika tillvägagångssätt när de synliggör 

besluten för eleverna, som exempelvis uppföljning av klassrådsbesluten samt vad som 

nämnts på elevrådet. Kategorin handlar också om att lärare ger eleverna möjlighet att 

praktiskt få se vart sådant de beslutat i klassråd också leder. I kategorin synliggörs vad som 

händer med elevers beslut genom att eleverna själva får exempelvis ta hand om sådant 

material som köpts in till skolan utifrån elevers egna önskningar i klassråd. Elevers 

önskningar, synliggörande och praktiska föremål är tre nyckelord till denna kategori. 

Följande olika blockcitat, från de transkriberade intervjuerna, utgör en grund för kategorin 

Uppföljning av klassrådsbeslut. 

Då har de fått jobba i klasserna med vad de önskar och sen ta med det till elevrådet. Där har 
elevrådet jobbat vidare med frågan. Sen har vi beställt, och det är de elevrådet, när leveransen 
kommit, som har fått öppna paketen och packat upp och sorterat i lekboden och då blir det ju 
verkligt för eleverna på ett annat sätt. Då blir det också synligt, att det här har vi tagit på allvar 
med barnens önskemål. (I2).  

Ja, jag tar ju upp det flera gånger och påminner att det här nu som vi gör har ni önskat. Som 
exempelvis det här påskpysslet som vi håller på med nu. (I6). 

Det märker dem genom att vi pratar om det. De som kommer tillbaka från elevråd får berätta 
vad det är som sagt inför klassen. Då kommer det direkt fram från protokollet. (I3). 

Det här pratade vi om och det här har de beslutat och det här har vi fått igenom. Det här gick 
inte så bra nu, vi hade inte tillräckligt med pengar. Att man talar om varför och inte bara talar 
om att det blev ett nej. Jag vet att de vill ha en jättestor gunga men nu är det så här att nu hade 
vi inte pengar till det men då blev det de här sakerna vi fick istället. Att de är med om vad har de 
fått vara med om och varför man inte fick. (I4) 

Det är ofta matåsikter, men det har också varit om papperskorgar. För något år sen så kom det 
ju faktiskt fler papperskorgar på skolan. Då har ju de här faktiskt fått upplevt att det hände 
någonting, det tog jättelång tid, men det kom faktiskt papperskorgar. (I7).  
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5.2 Tolkning av empiri 

Genom studiens teoretiska perspektiv; Stark demokrati, kommer empirin tolkas i det 

kommande avsnittet. Utifrån de fyra kategorier som framställts kommer studiens 

tolkning av empirin förklara och svara på studiens två forskningsfrågor; Hur 

upplever lärare att den vidare beslutprocessen från klassråd synliggörs för 

eleverna? Hur ser läraren på sin egen roll för hur klassrådsbeslut hanteras vidare 

och inkluderas i undervisningen?.  Kategorierna kan också förankras med studiens 

syfte; att få fördjupad kunskap om hur lärare, i årskurs 1-3, upplever att elevernas 

gemensamma beslut i klassråd synliggörs samt hanteras i skolan.  

 

Kategorin Lärarens ställningstagande innefattar lärares uppfattningar om sin egen roll 

och vad de upplever att de gör i den fortsatta beslutsprocessen efter ett klassråd. Empirin 

kan tolkas utifrån det teoretiska perspektivet och besvara forskningsfrågan; Hur ser 

läraren på sin egen roll för hur klassrådsbeslut hanteras vidare och inkluderas i 

undervisningen? En del lärare upplever att de är stöttande i att föra fram elevernas åsikter. 

Det kan tolkas genom stark demokrati som att lärare uppmuntrar eleverna genom sin 

stöttning och vägledning, vilket Barbers (1989) teori tydliggör att skolan bör. I teorin 

förklaras det att skolan ska väcka intresse hos eleverna att vilja delta i beslutsprocesser som 

berör undervisningen och skolan. I empirin förklaras det också att lärare upplever att deras 

roll i klassråd och den vidare beslutsprocessen är att leda och stötta eleverna. De upplever 

att det är deras ansvar att besluten tas vidare, synliggör besluten i undervisningen samt att 

uppmuntra eleverna till att våga säga sina åsikter. Empirin lyfter också fram lärares 

upplevelser av att de själva skulle kunna ta klassråden på ett större allvar. I stark 

demokrati förklarar Barber (1989) att elever ska få möjlighet att ta ansvar, vilket kan 

kopplas till lärarnas engagemang. Utifrån Barbers (1989) teori kan det tolkas som att lärare 

behöver stötta eleverna till ansvarstagande, vilket kan anses som en svårighet om lärare 

inte själva tar klassråden på fullt allvar. 

Kategorin Rimliga klassrådsbeslut kan tolkas genom det valda teoretiska perspektivet och 

även svara på forskningsfrågan; Hur upplever lärare att den vidare beslutprocessen från 

klassråd synliggörs för eleverna? Ibland tenderar elever att ha önskningar som de vill ska 

leda till ett beslut men som för skolan är omöjligt att genomföra. Exempel på sådana 

önskningar är ett stort antal klätterställningar och swimmingpool. Genom stark demokrati 

förklarar Barber (1989) vikten av att ha en empatisk förmåga. Eleverna behöver ha 
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förståelse för hur olika situationer kan se ut. Denna empiri kan tolkas som att eleverna inte 

har den förmågan fullt ut när de vill ha en stor swimmingpool på skolgården. Tolkningen 

är att en del lärare upplever att de diskuterar med eleverna om vad som är rimligt och inte, 

vilket stark demokrati förespråkar. Andra lärares upplevelser, om vad som är rimligt och 

hur det synliggörs för eleverna, kan genom stark demokrati tolkas som att de inte ger 

eleverna möjlighet att få vara delaktiga och diskutera beslut angående deras närmiljö.   

Vad gäller kategorin Klassrådsproblematik kan den tolkas genom studiens teoretiska 

perspektiv och även besvara forskningsfrågan; Hur ser läraren på sin egen roll för hur 

klassrådsbeslut hanteras vidare och inkluderas i undervisningen? Lärare upplever 

tendenser av att engagemang och ansvar emellanåt hos elever och vuxna saknas i 

klassråden. Det kan tolkas genom stark demokrati som att eleverna och vuxna inte tar 

klassråden på allvar. Om lärare upplever att det finns vissa faktorer som brister i klassråd 

kan det leda till att eleverna inte blir delaktiga. Barber (1989) förklarar i sin teori att skolan 

ska uppmuntra elever till att vara delaktiga i beslut som rör skolan och deras undervisning. 

Enligt stark demokrati menas det att elever ska få erfara ansvarstagande. Genom lärares 

upplevelser, som att klassråd kan bli rörigt och elever istället nonchalerar bort det, kan det 

tolkas som att det emellanåt finns situationer i samband med klassråd som inte går i linje 

med stark demokrati. Denna tolkning kan göras då en del av lärares uppfattningar inte är 

till elevernas fördel vad gäller att få möjlighet till att fatta beslut och bli uppmuntrade till 

att vara aktiva. 

Kategorin Uppföljning av klassrådsbeslut kan genom Barbers (1989) teori tolkas 

som att lärare använder stark demokrati i sin undervisning. Empirin besvarar även 

vår forskningsfråga; Hur upplever lärare att den vidare beslutprocessen från 

klassråd synliggörs för eleverna? Empirin tydliggör att lärare upplever att de 

kontinuerligt synliggör på olika sätt vad som händer med klassrådsbesluten för 

eleverna. De beslut som fattas i klassråd leder ofta till att eleverna också får se på 

olika sätt hur deras tagna beslut har lett till en förändring i exempelvis 

undervisningen. Lärare synliggör ofta för eleverna att deras beslut har fått en direkt 

påverkan i olika undervisningssituationer som att de faktiskt arbetar med påskpyssel 

för att eleverna bestämde det. Andra situationer där lärare upplever att de synliggör 

för eleverna att besluten har skapat förändring sker när elever fått önska om saker 

som sedan blivit inköpta, där eleverna sedan fått packa upp dessa. Utifrån empirin 

kan det genom stark demokrati tolkas som att lärare upplever att de ger eleverna 
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möjlighet att diskutera beslut som berör deras närmiljö, som Barber (1989) tydliggör 

med sin teori. Eleverna får vara delaktiga i olika beslutsprocesser och lärare är noga 

med att synliggöra dessa beslut för eleverna. När eleverna får vara i sådana 

situationer blir också en tolkning genom stark demokrati att eleverna vidare 

utvecklar sin förmåga att förstå att deras röst blir hörd och att eleverna kan komma 

att bli aktiva demokratisk medborgare.    

5.3 Forskningsfrågorna 

Tolkningen av empirin genomfördes med hjälp av Barbers (1989) teoretiska 

perspektiv, stark demokrati. Den tolkade empirin besvarar studiens två 

forskningsfrågor; Hur upplever lärare att den vidare beslutprocessen från klassråd 

synliggörs för eleverna? och Hur ser läraren på sin egen roll för hur klassrådsbeslut 

hanteras vidare och inkluderas i undervisningen? Tolkningen av empirin kan även 

förankras i studiens syfte; att få fördjupad kunskap om hur lärare, i årskurs 1-3, 

upplever att elevernas gemensamma beslut i klassråd synliggörs samt hanteras i 

skolan.  

 

Nedan kommer den tolkade empirin korresponderas med studiens frågeställning och 

syfte. Den tolkade empirin i kategorierna Uppföljning av klassrådsbeslut och 

Rimliga klassrådsbeslut besvarar forskningsfrågan Hur upplever lärare att den 

vidare beslutsprocessen från klassråd synliggörs för eleverna? Den tolkade empirin 

från kategorierna Klassrådsproblematik samt Lärarens ställningstagande besvarar 

forskningsfrågan Hur ser läraren på sin egen roll för hur klassrådsbeslut hanteras 

vidare och inkluderas i undervisningen? Genom att förstå svaren på de båda 

forskningsfrågorna i ett samspel kan det också relateras till studiens syfte.   

 

5.3.1 Synliggörande av beslutsprocessen 

Studiens tolkade empiri besvarar forskningsfrågan Hur upplever lärare att den 

vidare beslutsprocessen från klassråd synliggörs för eleverna? på följande sätt. Den 

vidare beslutprocessen synliggörs för eleverna genom att lärarna använder olika 

tillvägagångssätt. Det sker genom att lärarna i stunden förklarar för eleverna att 

anledningen till att det arbetar med exempelvis pyssel är för att eleverna själva har 
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önskat det. Lärarna kan även låta eleverna få packa upp de önskade sakerna som de 

beställt, för att tydligt synliggöra för eleverna. Elever får känna delaktighet genom 

diskussioner om bland annat deras undervisning och skola. Genom det ges eleverna 

utrymme till att bli medvetna och skapa förståelse om att deras egen röst är viktig. 

Det gör att eleverna vidare förstår betydelsen av att vara aktiv i ett demokratiskt 

samhälle. Lärarna behöver även synliggöra för och diskutera med eleverna vad som 

är rimligt. Elever kan ofta önska sådant som är svårt att genomföra för skolan, 

exempelvis en swimmingpool på skolgården. Eleverna behöver ålägga sig en empatisk 

förmåga, för att vidare förstå skolans situation. Emellanåt synliggör inte lärarna 

elevernas önskningar på ett sätt som ger eleverna förutsättningar för att få resonera, 

diskutera och därigenom utveckla förståelse för vad som är rimliga beslut.  

5.3.2 Lärarens roll 

Forskningsfrågan Hur ser läraren på sin egen roll för hur klassrådsbeslut hanteras 

vidare och inkluderas i undervisningen? kan besvaras, genom studiens tolkade 

empiri, på följande sätt. Det är lärarnas roll att besluten tas vidare och att hjälpa 

eleverna med det, genom exempelvis handledning där eleverna ska stöttas till att våga 

säga vad de tycker och ta eget ansvar. Det är också deras roll att ta ett ansvar för att 

besluten blir presenterade för eleverna i undervisningen. Emellanåt är lärarna inte 

ansvarstagande i den mån att de inte tar klassrådet på ett helt och fullt allvar då 

lärarna saknar det engagemang som krävs för att eleverna, i klassråden, ska 

uppmuntras till att vilja ta ansvar. Lärarnas roll är också att sporra eleverna till att 

vara delaktiga och ta klassråden på allvar. Det finns situationer där det uppkommer 

brister i lärarnas agerande i att ge eleverna utrymme till att ta egna beslut. Sådana 

situationer kan uppkomma då klassråden blir ostrukturerade, vilket kan vidare leda 

till att elever nonchalerar möjligheten att påverka. 

5.4 Resultatsammanfattning 

Från åtta informanter växte studiens kategorisering fram från 546 rader av 

transkriberad data. Kategorierna bildades då flera av informanterna nämnde liknade 

upplevelser av samma karaktär. Det ledde fram till följande kategorier; Lärarens 

ställningstagande, Rimliga klassrådsbeslut, Klassrådsproblematik och Uppföljning 

av klassrådsbeslut. Vad gäller Lärarens ställningstagande handlar den kategorin om 

lärarens roll i klassråd och i det vidare arbetet med besluten som tas i klassråd. 
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Kategorin Rimliga klassrådsbeslut handlar om att elever ofta har önskningar om att 

besluta saker som är orimliga. Kategorin Klassrådsproblematik handlar om att finns 

kritiska aspekter som går att arbeta vidare med, samt elevers och vuxnas inställning 

till klassråd. Studiens sista kategori, Uppföljning av klassrådsbeslut, handlar om att 

lärare synliggör klassrådsbesluten på olika sätt för eleverna. 

 

Genom studiens tolkade empiri har vi fått svar på studiens forskningsfrågor. 

Gällande forskningsfrågan Hur upplever lärare att den vidare beslutsprocessen från 

klassråd synliggörs för eleverna? upplever lärare att de använder olika 

tillvägagångssätt för att synliggöra besluten för eleverna. Ett tillvägagångssätt kan 

vara att låta eleverna själva få bekanta sig och packa upp material som de gemensamt 

har beslutat ska finnas på skolan. I olika situationer påvisar och förklarar lärare att 

det är elevernas önskningar som är anledningen till att undervisningen ser ut som 

den gör. Emellanåt ger lärare, genom diskussioner, elever möjlighet att förstå vilka 

önskningar som är rimliga att fatta beslut om i skolan. I en del situationer ger lärare 

inte elever möjlighet till att diskutera och resonera om vad som är rimliga beslut.  

 

Angående forskningsfrågan Hur ser läraren på sin egen roll för hur klassrådsbeslut 

hanteras vidare och inkluderas i undervisningen? menar lärare att en stor del av 

deras engagemang handlar om stöttning. Genom lärares stöttning får elever 

möjlighet till att ta eget ansvar och våga vara med och påverka. Lärares roll är också 

att föra elevernas beslut vidare och att synliggöra de i undervisningen. När lärare inte 

har det engagemanget som behövs i klassrådet kan det påverka elevernas intresse för 

att vilja ta ansvar. Då lärare inte för strukturerade klassråd kan det skapa situationer 

som kan leda till att elevernas vilja till att engagera sig minskar. 

6 Diskussion  

I detta kapitel presenterar vi 6.1 Resultatdiskussion, 6.1.1 Slutsats, 6.2 

Metoddiskussion, 6.3 Arbetets betydelse och 6.4 Fortsatt forskning.  
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6.1 Resultatdiskussion  

Den tolkade empirin samspelar med studiens syfte samt besvarar studiens 

frågeställning. Angående forskningsfrågan Hur upplever lärare att den vidare 

beslutprocessen från klassråd synliggörs för eleverna? visar studiens resultat på 

olika metoder som lärarna använder sig av. Studiens resultat belyser också svar på 

forskningsfrågan Hur ser läraren på sin egen roll för hur klassrådsbeslut hanteras 

vidare och inkluderas i undervisningen? Lärarna upplever att de har en viktig roll i 

vad klassrådet ska ha för betydelse samt hur det ska genomföras. Något som kan 

ifrågasättas är att studiens resultat landar mycket i hur lärarna upplever att de 

synliggör besluten och vilken deras roll i klassråd är. Vi upplever att resultatet berör i 

en mindre omfattning hur lärarna upplever att de inkluderar klassråd i 

undervisningen. Vi upplever ändå att lärarna har berört det men inte har diskuterat 

det i en större mening.  

Resultatet kan även belysas genom delar av studiens bakgrundslitteratur, 2. 

Bakgrundslitteratur. Det är intressant att se att det som Brumark (2010) tydliggör 

går att relatera till studiens resultat angående rimliga beslut och eventuella brister. 

Studiens resultat visar att lärarna och eleverna emellanåt inte tar klassråd på allvar, 

vilket kan leda till att eleverna blir nonchalanta och skämtar bort deras chans till att 

faktiskt påverka. Det kan relateras till det som Brumark (2010) lyfter fram, att elever 

kan tappa sitt engagemang om de upplever att klassrådsbesluten inte berör dem eller 

anses som viktiga. Elever kan då under klassråd komma med orimliga och till och 

med skämtsamma förslag. Svaren på forskningsfrågorna angående att lärare ser sig 

själva som stöttande i klassråden för att göra elever aktiva och ansvarstagande 

upplever vi är liknande svar som det Rönnlund (2013) belyser. Personal i skolan 

under klassråd intar en stöttande roll för att eleverna ska få säga vad de tycker. Det är 

för oss också relevant att belysa en aspekt i Rönnlunds tidigare f0rskning som vi 

upplever att vårt resultat inte belyser. Rönnlund (2013) redogör problematiken som 

finns för att elevers vilja att besluta olika saker i ett klassråd kan hindras av att 

lärarna o sin sida tillsammans har en åsikt om vad som bör beslutas. Just det i 

Rönnlunds forskning är inte något som vårt resultat belyser. Vi upplever att studiens 

resultat, bland annat, talar om den problematik som finns i att lärare ibland tenderar 

att inte ta klassråd på fullt allvar. Det är därmed intressant att belysa såväl likheter 
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som olikheter mot tidigare forskning då vi upplever att det finns flera olika viktiga 

beröringspunkter vad gäller just klassråd och vårt valda forskningsområde. 

Studiens resultat angående att lärare inkluderar elever i att se vad som händer med 

deras beslut från klassråd är relevant att belysas i förhållande till Biesta (2003) som 

förklarar att ett sätt att utbilda elever i demokrati är att låta de vara i situationer där 

de själva blir inkluderade.  Det kan också diskuteras angående studiens resultat i att 

lärare i en del situationer inte ger elever förutsättningar för att ålägga sig förståelse 

för vad som är rimliga klassrådsbeslut. I en diskuterande anda kan ett sådant resultat 

vara intressant att relatera till det Biesta (2003) skriver om problematiken som finns 

i när undervisningssätt inte är till gagn vad gäller elevers demokratiska upplevelser.  

För att kunna relatera mer till studiens bakgrundslitteratur och få en djupare 

kunskap om hur lärare ser på demokrati i klassrummet kunde vi forskare framställt 

en intervjufråga som var mer specificerad om demokrati i skolan. Vi upplever att 

demokratibegreppet finns underliggande i studiens resultat på olika sätt men vi hade 

möjligtvis kunnat lyfta fram det ännu mer.   

Valet av teoretiskt perspektiv har gett oss förutsättningar att tolka studiens empiri 

och därigenom gett oss möjligheter för att få fördjupad kunskap om studiens syfte. Vi 

upplever att mycket av det som informanter sagt i intervjuerna har under tolkningen 

av empirin sedan på ett relevant sätt kunnat förankras i teorin. Teorin, Stark 

demokrati, upplever vi behandlar sådant som också informanterna har diskuterat. 

Det har gjort att tolkningen av empirin kunde hanteras på ett smidigt sätt. Valet av 

teoretiskt perspektiv kan också ifrågasättas genom att vi upplever att det tenderar till 

att fokusera till stor del på undervisningens praktiska utformning. För vår studie 

hade det även varit intressant att använda ett teoretiskt perspektiv som i första hand 

fokuserar på varför informanter uttrycker sig som den gör i intervjuer. I slutändan 

upplever vi ändå att det teoretiska perspektivet har varit ett bra val för vår studie då 

det har varit en relevant teori som gett oss möjligheter att på ett djupare plan tolka 

empirin. 

6.1.1 Slutsats  

Det finns en variation i lärares hantering av elevernas klassrådsbeslut. Studiens 

slutsats är att lärare till stor del vill och försöker synliggöra, med olika 

tillvägagångssätt, vad som händer med elevernas klassrådsbeslut. Det leder ofta till 
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att eleverna får känna sig delaktiga i att fatta beslut som leder till förändring. En del 

lärare upplever att det saknas engagemang och om lärare inte tar klassråd på allvar 

kan det resultera i att eleverna inte heller gör det.  

6.2 Metoddiskussion  

Utifrån studiens syfte och frågeställning upplever vi att valet av metod, intervjuer, var 

ett lämpligt val. Vi fokuserade på lärarnas upplevelser, där de utgick från deras 

erfarenheter och tankar, om klassråd.  När vi använder intervjuer litar vi på att 

lärarna är ärliga i sina svar därför hade valet av metod även kunnat landa i 

observationer, för att se hur lärarna verkligen gör i praktiken. Vi upplever att för att 

få en ärlig bild av hur lärarna gör i praktiken behöver vi observera flertalet av 

lektioner av olika lärare. Vi upplever att observationer inte skulle varit möjligt i 

förhållande till studiens tidsaspekt. Valet av metod föll därför i att genomföra 

intervjuer då vi dels var intresserade av lärarnas uppfattningar där intervjuer 

synliggjorde just lärarnas uppfattningar, och dels underlättade det av praktiska skäl.  

Studiens kategorisering kan kritiskt granskas då vi möjligtvis hade kunnat valt att 

inte redovisa, i den utsträckning vi gjort, studiens kodning. Det är möjligt att det blir 

en för utdragen process som leder fram till kategoriseringen. Vi upplever ändå att det 

finns starka argument för vår kodning och kategorisering. Genom att vi har gjort och 

presenterat en noggrann kodning blir det tydligt för hur kategoriseringen uppkom.  

Studiens urval kan kritiseras utifrån att en stor del av informanterna var från samma 

geografiska område. Studiens urval valdes ut genom ett subjektivt och ett 

bekvämlighetsurval. Vi funderar på om studiens resultat hade fått ett bredare svar på 

våra forskningsfrågor om informanterna arbetat i spritt skilda geografiska delar. Från 

studiens resultat upplever vi att vi kan se en skillnad i informanternas svar beroende 

på vart de arbetar. Vi upplever ändå att studiens urval gjorde det möjligt för oss att 

tidigt komma ut och genomföra intervjuerna. Det var inga större problem med att 

hitta informanter samt att datum och tid gick smidigt att boka in.   

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet  

Studiens databearbetning har genomförts med en tillförlitlig metod. Vi har tydligt 

presenterat hur databearbetningen genomfördes. Genom att intervjuerna 
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genomfördes där informanterna fick utrycka sina åsikter upplever vi att studiens 

resultat blir pålitligt. I en kritisk mening är vi medvetna om att vi inte kan garantera 

att informanternas svar är baserat på ärlighet men vi upplever ändå att vi fått svar 

som tyder på ärlighet i kombination med informanternas auktoritet i form av lärare i 

årskurs 1-3. Vi upplever att datainsamlingen är trovärdig då vi lät informanterna 

berätta om deras upplevelser och tankar i stor omfattning i förhållande till 

forskningsfrågorna.  

6.2.2 Sanningskriterier 

Studien uppfyller de sanningskriterier som Tivenius (2015) tydliggör. 

Rimlighetskriteriet uppfylls genom att resultatet av studien är rimligt då vi upplever 

att resultatet inte är något att tvivla över. Koherenskriteriet uppfylls genom att 

studien är helhetlig och inte motsägelsefull i något avseende. Studien uppfyller 

korrespondenskriteriet genom att resultatet är formulerat på samma allmänna 

abstraktionsnivå som bakgrundslitteraturen. Under tolkningen av empirin har vi 

varit objektiva och våra egna åsikter och tankar har ställts åt sidan genom att vi 

istället använt vårt teoretiska perspektiv. 

6.2.3 Reflexivitet  

I inledningen, 1. Inledning, finns det ett visst tvivlande i våra tankar om klassråd 

och elevers möjlighet i beslutsfattning. Något som har varit en stor lärdom i en 

positiv bemärkelse för oss efter att vi genomfört studien är att våra tankar och 

tidigare erfarenheter inte överensstämmer med studiens resultat. Den lärdomen har 

gjort att vårt arbete med studien blivit för oss väldigt intressant. 

6.3 Arbetets betydelse 

Studien har varit intressant att genomföra då våra tidigare erfarenheter inte 

samspelade helt och fullt med studiens resultat. Efter att ha genomfört studien 

uppfattar vi det som att mycket av vilken roll klassrådet spelar avgörs av lärarens 

egen inställning. Det har blivit en ögonöppnare för oss i vår framtida arbetsroll då vi 

efter denna studie har tagit del av såväl fallgropar som möjligheter vad gäller elevers 

möjlighet till att påverka i ett klassråd. Efter denna studie har vi större förståelse för 

på vilka sätt som lärare exempelvis synliggör klassrådsbeslut och vilka konsekvenser 

det kan ha för eleverna. Den erfarenheten tar vi med oss i vår framtida yrkesroll som 
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vi upplever kommer hjälpa oss i klassrådsammanhang för att skapa en god atmosfär 

mellan oss lärare och eleverna.  

Den här studiens betydelse upplever vi också kan sättas in i en vidare 

samhällskontext. Vi ser efter studiens genomförande att genom klassråd får eleverna 

en kännedom om hur vårt samhälle är uppbyggt och fungerar. Eleverna får möjlighet 

att utveckla sina kunskaper om att alla ska få komma till tals, förstå att deras röst får 

konsekvenser samt att de får vara delaktiga i undervisningen. Vi upplever att studien 

också kan ha en betydelse för andra lärare som kan tänkas ta del av arbetet och 

därigenom själva reflektera över hur de arbetar med det vi har lyft fram i studien.  

6.4 Fortsatt forskning 

Efter att vi har genomfört studien upplever vi att det skulle vara intressant att 

undersöka om hur elever upplever vad som händer med deras klassrådsbeslut. I det 

skulle det också vara intressant att undersöka om elevernas inställningar till klassråd. 
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Bilagor  

Bilaga 1, Missivbrev 

Information om en studie angående lärares uppfattningar om vad som 

händer med klassrådsbeslut 

Hej, vi är två studenter från Mälardalens högskola som utbildar oss till 

grundskolelärare F-3. Vi ska skriva ett självständigt arbete där vi ska forska om hur ni 

lärare upplever att ni arbetar vidare med besluten som tas under klassråd. Syftet med 

studien är att få fördjupad kunskap om hur lärare, i årskurs 1-3, upplever att 

elevernas gemensamma beslut i klassråd synliggörs och hanteras i skolan. Denna 

undersökning är viktig då vi vill få mer kunskap om vad som händer med elevers 

beslut och om klassrådets beslut leder någon vart. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

För valet av metod till denna studie har vi valt semistrukturerade intervjuer. Genom 

semistrukturerade intervjuer kommer vi forskare ha frågor som ska behandlas men 

ni informanter får utveckla era värderingar och vårt fokus kommer ligga på era 

uppfattningar och idéer, tanken är att vi ska ingripa ytterst lite. Anledningen till att 

just du tillfrågas är att vi ska intervjua sju till åtta lärare som är utbildade i årskurs 1-

3.  

 Det kommer vara en personlig intervju som kommer spelas in via röstinspelning, den 

kommer att ta max 30 minuter. Resultatet av intervjuerna kommer användas enbart 

till vår forskning där informantens svar kommer anonymiseras. 

Vi förväntar oss att du som informant svarar ärligt och utifrån dina erfarenheter. 

Finns det intresse får du gärna ta del av den färdiga uppsatsen.  

Intervjuen kommer sedan transkriberas av oss som vi kommer använda till den 

kommande kategoriseringen. I studien kommer intervjuerna från respektive 

informant anonymiseras.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig.  
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Uppsatsen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 

som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

Förslag på datum för intervju där du kan välja tid som passar dig är följande:  

Måndag 8/4 heldag. 

Tisdag 9/4 efter klockan 12:00.  

Onsdag 10/4 efter klockan 11:00. 

Fredag 12/4 heldag. 

 

Med vänlig hälsning, 

Student: Ida Nyholm e-post: inm16002@student.mdh.se 

Student: David Pettersson e-post: dpn16003@student.mdh.se  

Handledare: Staffan Stranne e-post: staffan.stranne@mdh.se 

Ytterligare upplysningar lämnas av Ida Nyholm & David Pettersson. 

Västerås, 2019-04-03 
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

Intervjufrågor till självständigt arbete 

1. Tillämpar ni klassråd? 

 

2. Hur ser du på vikten av elevernas beslut i klassråd? 

 

3. Hur upplever du att elevernas beslut tas på allvar? 

 

4. Hur upplever du att elevernas gemensamma beslut i klassråd 

leder till förändring?  

 

5. Hur gör du för att synliggöra för eleverna vad som händer med 

klassrådens beslut? 

 

6. Hur ser du på din roll som lärare när det gäller den vidare 

beslutprocessen?  

 

7. Hur inkluderar du klassrådsbesluten i din undervisning? 

 

8. Vad upplever du är problem och fördelar med klassråd? 

 

 


