


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den rapport Du håller i din hand är skriven FÖR ungdomar och vuxna om del-

aktighet i skolan. Rapporten är författad AV ungdomar och forskare som till-

sammans gjorde en studie OM ungdomars uppfattningar och erfarenheter av 

delaktighet i skollivet. Studien genomfördes i en forskningscirkel där åtta ung-

domar, i åldrarna femton till nitton, och två forskare deltog. Forskningsteamet 

skapade och samlade in en enkät för ungdomar. I rapporten presenteras hur 

etthundra elever svarade på den enkäten under vårterminen 2010. 

 



 



 

 

Forskarnas förord 

Inom skolforskningen finns det olika förslag till definitioner av delaktighet i 

skolan. Det är dock få av dessa studier som har frågat eleverna vad begreppet 

delaktighet i skolan betyder för dem. I den här studien gör vi ett försök att defi-

niera delaktighet i skollivet utifrån elevernas perspektiv genom att involvera 

ungdomar både som forskningspartners i en forskningscirkel och som enkätbe-

svarare. 

 

Tack vare er, våra unga forskningspartners, kunde vi identifiera fler dimensio-

ner av delaktighet än vad som vanligen beskrivs inom forskning om delaktighet 

i skolan. Ni underlättade tillträdet till skolan och kom med värdefulla synpunk-

ter kring språkanvändning samt etiskt lämpliga och relevanta enkätfrågor. När 

vi analyserade resultaten var era erfarenheter som elever till stor nytta eftersom 

vi med er hjälp kunde förstå vissa uttalanden i enkäterna på ett nytt sätt.  

 

Att arbeta tillsammans med er innebar att vi som forskare inte hade absolut kon-

troll över forskningsprocessen. Forskningsfrågor, val av forskningsmetoder, 

analys och återföring av våra resultat beslutades gemensamt i forskningscirkeln. 

I början kändes detta lite skrämmande och ovant för oss forskare. Men vi upp-

täckte snabbt att vi helt kunde lita på och ha stort förtroende för er kapacitet att 

systematiskt arbeta med, reflektera över och diskutera de ämnen som vi hante-

rade i cirkeln. Den här rapporten presenterar en komplexare bild av hur det är att 

vara ung idag än vad som hade varit möjlighet utan era bidrag till studien.  

 

Det finns många som har hjälpt till att göra denna rapport möjlig. Stort tack till 

alla elever som besvarat enkäten. Till våra forskningspartners vill vi säga att det 

har varit ett sant privilegium för oss att få ta del av era erfarenheter och att få 

chans att växa och utvecklas tillsammans med er! 

Tack också till Märtas café, Gudrun – du är en pärla! 

 

 

Jeanette Åkerström och Elinor Brunnberg oktober 2010 

 



 



 

 

Unga forskningspartners förord 

Att vara delaktig, på alla olika sätt, är en rättighet som alla skolelever har.  

Men vad räknas egentligen som delaktighet, och var går gränsen? 

Är alla skolelever tillräckligt informerade om denna rättighet? 

Det var dessa två frågor som väckte vårt intresse och fick oss att medverka i 

forskningscirkeln. Vi gillade även tanken att vi samtidigt skulle vi få använda 

våra erfarenheter och arbeta med skolelever från olika skolor i ett gemensamt 

projekt. 

 

Att vara med i forskningscirkeln blev mer lärorikt än vad någon av oss kunde 

tänka sig. Vi lärde oss allt möjligt, från barnkonventionen till hur man analyse-

rar enkäter. Men mycket av det vi gjorde handlade också om våra egna åsikter, 

våra erfarenheter kom till värde! Våra forskningsresultat användes inte bara i 

vår forskningscirkel, utan även i den verkliga vardagen. Det fick oss att verkli-

gen inse hur viktig kunskap är oavsett om vi fick den av varandra eller från Jea-

nette och Elinor. 

 

I forskningscirkeln blev allas åsikter lyssnade till och bemöttes med respekt. Det 

skapade tidigt en känsla av samhörighet i gruppen och det ledde till ett kanonar-

bete! 

 

Något vi sannerligen insåg i forskningscirkeln är betydelsen av en helhetsbild 

av ett ämne. Men även att ungdomars perspektiv är särskilt viktigt när forsk-

ningen handlar om ungdomar. Ungdomars värld utvecklas och förändras snabbt 

och förändringarna kan vara svåra att förstå för någon som inte lever i den värl-

den. 

 

Vi vill tacka alla elever som deltog genom att besvara enkäten. Era åsikter 

hjälpte oss att komma vidare i vårt arbete. Vi vill tacka våra tålamodiga och en-

gagerade ledare Jeanette och Elinor. Vi vill även tacka varandra som vågade 

anta utmaningen - tillsammans gjorde vi ett otroligt arbete! 

 

 

Helin Talayhan september 2010 
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1. Bakgrund 
Hösten 2009 tog två forskare vid Örebro universitet initiativet att bjuda in skol-

elever som forskningspartners i en forskningscirkel. Inbjudan gick till högsta-

die- och gymnasieklasser i både reguljära skolan och specialskolan för ungdo-

mar med hörselnedsättning. Forskningscirkeln startade i januari 2010. De som 

deltog i forskningscirkeln var ungdomar från tre olika skolor i Örebro (Bricke-

backens skola, Karolinska skolan och Risbergska skolan), en doktorand och en 

senior forskare från Örebro universitet och Mälardalens högskola. Ungdomarna 

var i åldrarna femton till nitton. Doktoranden agerade som projektledare med 

ansvaret att driva cirkelns arbete framåt. Som projektledare var det hennes upp-

gift att sammankalla till möten, föra protokoll, kontakter med rektorer och skol-

personal samt att ge relevant utbildning i de olika forskningsstadierna. Tillsam-

mans med unga forskningspartners deltog hon även i skapade av forskningssyfte 

och datainsamling. Den seniora forskaren agerade som handledare och hade ett 

övergripande ansvar för forskningens kvalitet och etik. Den seniora forskaren 

ansvarade även för utbildning i innehållsanalys. 

 

Vårt arbete i forskningscirkeln är ett exempel på interaktiv forskning. Det inne-

bär att forskare och personer utan formell forskarutbildning lär tillsammans ge-

nom hela forskningsprocessen (Svensson & Aagaard Nielsen, 2006). Det finns 

tre viktiga karaktäristiska för internativ forskning: 

 

 att olika sorters kunskap integreras i kunskapsutvecklingen 

 strävan efter att skapa ett jämlikt samarbete mellan forskare och de som forsk-

ningen berör 

 ambitionen att bidra till förändringsprocesser 

(Swedish Interactive Research Association, SIRA, 2007) 

 

Forskarnas roll i interaktiv forskning är viktig eftersom de har utbildning i 

att samla in och hantera information samt att relatera forskningsresultat till 

teorier och tidigare forskning. Lika viktigt i interaktiv forskning är forsk-

ningspartnernas erfarenheter vad gäller att avgöra vad som är relevanta 

forskningsfrågor samt deras förmåga att kritiskt granska befintliga teorier 

och forskningsresultat från ett inifrånperspektiv (Westlander, 2006). I vår 

forskningscirkel var det viktigt att skolungdomar deltog. Med sina erfaren-

heter av hur det är att vara elev i dagens skola, lyfte våra forskningspart-

ners fram viktiga faktorer för ungdomars delaktighet i skollivet. 

 



10 

 

Innan ett forskningsprojekt som avser människor påbörjas måste det etikprövas 

(Centrala etikprövningsnämnden, 2010). I ansökningsformuläret för etikpröv-

ning ska anges syftet med forskningsprojektet, de viktigaste forskningsfrågorna, 

forskningsmetoder samt från vilka personer information kommer att samlas in. 

Innan forskningscirkeln påbörjades granskades och godkändes vår studie av den 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. I vår etikprövningsansökan försökte 

vi forskare möta den dynamik och öppenhet som kännetecknar interaktiv forsk-

ning, men vi lyckades inte helt med detta. Redan i ett tidigt skede av forsk-

ningscirkeln, föreslog våra unga forskningspartners att intervjuer skulle använ-

das som en kompletterande metod för att samla in information bland elever och 

lärare. Förnyade kontakter med etikprövningsnämnden klargjorde att vårt be-

fintliga prövningsbeslut inte inkluderade intervjuer som forskningsmetod. Efter-

som en förnyad etikansökan skulle ha försenat studien, så att några av forsk-

ningscirkelns medlemmar inte skulle hinna delta under hela forskningsproces-

sen, beslutade vi gemensamt att inte genomföra intervjuer som informationsin-

samlingsmetod.  

 

Forskningscirkeln är utvecklad från den svenska traditionen av studiecirklar och 

deras agenda av demokratiskt och gemensamt kunskapande (Lundberg & Star-

rin, 1990). Forskningscirklar har använts med goda resultat för att bedriva inter-

aktiv forskning inom skolan (Holmstrand & Härnsten, 2003; Persson, 2009). I 

de allra flesta fall är det dock vuxna som varit involverade som deltagare. 

 

Forskning som involverar barn och ungdomar som forskningspartners har ökat 

under senare år (Kellett, 2005). Under en internationell kongress 2010
1
 om in-

teraktiva forskningsformer var det dock få av de presenterade studierna som in-

volverade ungdomar som forskningspartners. I Sverige känner vi till en tidigare 

forskningscirkel där ungdomar deltagit som forskningspartners. I den studien 

var det gymnasieungdomar och forskare från Karlstad universitet som under-

sökte välmående och hälsa i skolan (Sundberg, Forsberg & Lundberg, 2006:8). 

 

Både från ett kvalitetsperspektiv såväl som från ett barnrättsperspektiv är det 

viktigt att barn och ungdomar kan göra sina röster hörda i interaktiva forsk-

ningssammanhang. Denna rapport ett viktigt bidrag till en sådan utveckling. 

                                                 
1
 ALARA World Congress 2010, Participatory Action Research and Action Learning: Appreciating our Pasts, 

Comprehending our Presents, Prefiguring our Futures, Action Learning and Action Research Association, Mel-

bourne 6-9 september.  
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2. Rapportens design och produktion 

Rapporten är uppdelad i sex delar; Bakgrund, Design och produktion, Metod, 

Resultat, Diskussion och förslag samt Avslutande reflektioner. Alla som var 

med i forskningscirkeln har bidragit till texten i rapporten. Forskare och unga 

forskningspartners har dock fokuserat på olika delar och forskarna har ansvarat 

för att sammanställa rapporten.  

 

De avsnitt som beskriver studiens bakgrund respektive design och produktion 

skrevs av forskarna. Metodavsnittet beskriver vårt arbete i cirkeln utifrån unga 

forskningspartners perspektiv. I resultatavsnittet sammanfattas de viktigaste re-

sultaten i enkätundersökningen där etthundra ungdomar deltog som responden-

ter. Resultatet är uppdelat i sex kapitel. I det första kapitlet, som är skrivet av 

forskare och forskningspartners gemensamt, sammanfattas de viktigaste resulta-

ten i en modell av delaktighet i skollivet. Modellen inkluderar fyra olika huvud-

typer av delaktighet. Dessa huvudtyper presenteras mera utförligt av ungdomar-

na i resultatkapitel två till fem. Det sjätte och sista resultatkapitlet handlar om 

vertikal och horisontell utsatthet i skolan. Det kapitlet har författats av forsk-

ningspartners och forskare tillsammans och handlar om olika strategier som ele-

verna använder för att hantera när de blivit utsatta för illa behandling av en vux-

en eller jämnårig på skolan. Diskussionsavsnittet består av två kapitel; ett som 

sammanfattat de viktigaste utfallen av enkätstudien och ett som ger förslag för 

hur elevernas delaktighet i skollivet kan öka. Dessa två kapitel är skrivna av 

unga forskningspartners. I de avslutande reflektionerna ger forskarna några 

kommentarer dels kring resultatens betydelse och dels kring några av de utma-

ningar som uppstår när ungdomar involveras som forskningspartners.  

 

Samtliga cirkelmedlemmar har granskat och godkänt slutprodukten innan tryck-

ning. 
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3. Metod (unga forskningspartners) 

Det första som hände i forskningscirkeln var att Jeanette gav oss Post-It lappar 

på vilka vi skulle skriva vad vi tyckte att delaktighet i skollivet var, och vad det 

inte var. Vi satte upp våra Post-It lappar på en vägg så att alla kunde se och dis-

kutera vad de andra hade skrivit. För att hjälpa oss att börja tänka på delaktighet 

i skollivet gav Jeanette oss även varsin engångskamera. Med kameran tog vi 

foton på situationer som vi tyckte symboliserade delaktighet och icke-

delaktighet i skolan. När vi tittade på fotona och Post-It lapparna kom vi fram 

till att delaktighet kunde betyda olika saker. Vi sorterade fotona och Post-It lap-

parna efter vilken slags delaktighet de visade och kunde då identifiera att delak-

tighet i skollivet kunde delas in i fyra huvudtyper.  

 

När vi hade fått en helhetsbild av vad delaktighet i skollivet betydde för oss 

fortsatte vi med att diskutera vilka forskningsfrågor som skulle styra vårt arbete 

i cirkeln. Efter en brainstorm, där vi skrev upp alla förslag vi kunde komma på, 

valde vi ungdomar den fråga som vi tyckte var mest intressant som handlade om 

ansvar att göra sig delaktig i skolan. Jeanette (vår projektledare) och Elinor (vår 

forskningsansvarige) tyckte även att det skulle vara intressant att undersöka vad 

andra ungdomar tyckte om de huvudtyper av delaktighet som vi hade identifie-

rat. Vi la därför till en forskningsfråga som handlade om det. De forskningsfrå-

gor som vi gemensamt valde att undersöka var: 

 

Vad anser elever och lärare om sitt ansvar att delta i skollivet? 

Hur upplever elever och lärare de olika huvudtyperna av delaktighet? 

 

Innan vi gick ut och frågade elever och lärare om vad de tänkte kring våra 

forskningsfrågor lärde vi oss mer om barns rättigheter och barnkonventionen. 

Vi lärde oss också om forskningsetik och olika metoder för att samla in infor-

mation. Vi beslutade gemensamt att göra enkäter och intervjuer med elever och 

lärare. Innan vi blev inbjudna till forskningscirkeln hade Jeanette och Elinor 

gjort en etikprövningsansökan. Etikprövningsnämnden hade sagt att det var okej 

för oss att använda enkäter som datainsamlingsmetod. När vi även ville göra 

intervjuer kunde inte nämnden tillåta det utan att vi gjorde en ny prövningsan-

sökan. Eftersom det skulle ta för mycket tid från vår forskning så bestämde vi 

oss för att vänta med intervjuer till en eventuell senare studie.  
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Elevenkäten (bilaga 1) och lärarenkäten som vi skapade innehöll både slutna 

frågor (där man skulle kryssa i en ruta) och öppna frågor (där man kunde svara 

fritt). I arbetet med enkäten inspirerades vi av befintliga enkäter som hade an-

vänts i tidigare studier. Vi testade även enkäterna på vänner och familj för att se 

om vi behövde ändra på någonting. 

 

Vi kontaktade sju klasser i tre olika skolor i Örebro för att berätta för eleverna 

om vad vi gjorde och be dem att delta i studien. Vi arbetade i smågrupper och, 

tillsammans med Jeanette, besökte vi två klasser var. Jeanette besökte även tre 

lärarlag på två olika skolor för att dela ut lärarenkäten. Tyvärr var det inte så 

många lärare som lämnade in en ifylld enkät och vi har därför inte kunnat ta 

med lärarenkäterna i våra analyser. 

 

Sammanlagt var det etthundra elever (sextioen tjejer och trettionio killar) från 

tre högstadie- och gymnasieskolor som besvarade vår enkät. Respondenterna 

var i åldrarna femton till nitton och kom från både reguljära skolan och special-

skolan för ungdomar med hörselnedsättning. Enkäten fylldes i under klasstid 

och de elever som inte var i skolan den dagen (trettiotre elever) hör till studiens 

bortfall. Respondenterna blev informerade att det var frivilligt att delta i studien. 

En elev valde att inte fylla i enkäten, så det totala bortfallet i studien var trettio-

fyra elever. 

 

På påsklovet hade vi en workshop för att påbörja analyserna av den information 

som vi fått från respondenterna. Jeanette hade sammanställt all information och 

vi fick en tjock bunt papper med frekvenstabeller och korstabeller över alla svar 

på de slutna enkätfrågorna. Jeanette förklarade hur vi skulle läsa tabellerna och 

vi gick igenom dem för att välja de som vi tyckte var mest intressanta, viktiga 

eller förvånande. Jeanette gjorde sedan om dessa till diagram som vi använde 

för att illustrera resultaten i rapporten. 

 

För att analysera de öppna enkätfrågorna jobbade vi i smågrupper där varje 

grupp var ansvarig för en eller två enkätfrågor. Vi analyserade svaren på enkät-

frågorna genom att använda innehållsanalys, som Elinor tränade oss i. Inne-

hållsanalysen innebar att vi delade upp alla svaren på en fråga i undergrupper 

med hjälp av olika färgpennorna. Att dela upp en fråga i undergrupper hjälpte 

oss att få en helhetsbild av variationen i svaren på en fråga. När en grupp var 
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färdig med sin analys blev analysen granskad av en av de andra grupperna för 

att se om de höll med eller ville ändra på något.  
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På vårt första möte i forskningscirkeln föreslog Jeanette att vi skulle träffas var 

tredje vecka. Men senare tog vi ett gemensamt beslut att träffas varannan vecka 

för att kunna avsluta cirkeln enligt den tid som var planerad. Vi möttes antingen 

på Märtas café eller på Örebro universitet. Någon gång testade vi även att ha 

möte på Internet. Men vi gav upp den idén fort eftersom det inte fungerade sär-

skilt effektivt och vi ungdomar föredrog att träffas på riktigt. 

 

En bra sak i vår forskningscirkel var att vi tidigt skapade ett kontrakt med regler 

om hur vi skulle vara mot varandra i cirkeln (bilaga 2). Det skapade en atmosfär 

där man vågade säga vad man tyckte och även ändra åsikt. 

 

Det som vi kom fram till i vår analys redovisas i den här rapporten. Vi har också 

blivit inbjudna att prata om våra erfarenheter som forskningspartners med poli-

tiker, professionella och forskare på nationella och internationella konferenser
2
. 

Som avslutning på vårens arbete blev vi inbjudna till Barnrättsdagarna 2010 i 

Örebro. Där höll vi ett seminarium för att berätta hur vi arbetat i vår forsknings-

cirkel, men vi hade även tid att lyssna på de andra seminarierna och föreläs-

ningarna.  

 

                                                 
2
 Barnrättsdagarna 2010, Utvärdering och uppföljning, arrangörer: Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Örebro 31 maj-1 juni. 

Från LUPP till handling 2010, nationell ungdomspolitisk konferens, Ungdomsstyrelsen och Västerås stad, Väs-

terås 5-6 oktober. 

Eurochilds årskonferens 2010, Brighter futures – Building Effective partnerships To End Child Poverty, Örebro 

4-5 november. 
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4. Resultat 

Resultatavsnittet sammanfattar svaren från de etthundra elever som deltog i en-

kätstudien, och är uppdelat i sex kapitel. Det första kapitlet sammanfattar de 

olika typerna av delaktighet i skolan som identifierades i forskningscirkeln och 

verifierades av respondenterna. De fyra huvudtyperna av delaktighet är illustre-

rade i modellen ’Ungdomars perspektiv på delaktighet i skollivet’. Dessa fyra 

huvudtyper av delaktighet presenteras även mer detaljerat i resultatkapitel två 

till fem. Det sjätte och sista resultatkapitlet handlar om vertikal och horisontell 

utsatthet i skolan. Utsatthet kan beskrivas som motsatsen till delaktighet och är 

därför en viktig komponent för att få en helhetsbild av ungdomars upplevelser 

av delaktighet i skollivet.  

 

4.1 Fyra huvudtyper av delaktighet i skollivet 

Både unga forskningspartners och respondenter definierade delaktighet i 

skollivet som att bli hörd och få vara med i beslutsprocesser. I vår studie 

kallar vi detta för medbestämmande delaktighet. Elevråd, matråd och 

klassråd upplevdes som bra eftersom de gav eleverna möjlighet att påverka 

och göra sina röster hörda. När eleverna inte hade någon tillgång till be-

slutsfattandet i skolan kände de sig utestängda från en viktig del av skolli-

vet. Respondenterna ansåg att det var vuxnas ansvar att bjuda in eleverna i 

beslutsfattande processer. På frågan ”När känner du dig inte delaktig i sko-

lan” svarade en elev: 

 

När lärarna bestämmer sig för att inte fråga eleverna vad de tycker eller känner. 

(kille årskurs 2) 

 

Men respondenterna tyckte även att kompisar var en viktig del av delaktig-

het i skollivet. Denna form av delaktighet kallar vi social delaktighet (se 

även Elvstrand, 2009). Social och medbestämmande delaktighet skiljde sig 

åt vad gäller så kallade grindvaktare. Medan vuxna upplevdes kontrollera 

elevers delaktighet i beslutsprocesser var det klasskompisarna som avgjor-

de en elevs känsla av social delaktighet. Eleverna beskrev även sitt eget 

ansvar att göra sig delaktiga i sociala aktiviteter som anordnades i skolan.  

 

En tredje typ av delaktighet i skollivet har vi valt att kalla delaktighet i 

lärandet. Unga forskningspartners beskrev denna typ av delaktighet som 
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att ha lust att lära, vara motiverad och känna sig engagerad i det som un-

dervisas. Respondenterna ansåg att det krävdes ett bra samarbete mellan 

elever och lärare för att de skulle känna lust att lära. De ansåg att det var 

lärarens skyldighet att motivera eleverna att lära. Men de betonade även 

sitt eget ansvar att vara en bra elev genom att göra det som förväntades av 

dem, det vill säga gå till skolan, göra läxor, vara aktiv istället för passiv 

och respektera sina klasskompisars rättigheter och behov. 

 

Delaktighet på lektionerna är att lyssna, anteckna och vara allmänt aktiv. (kille, 

årskurs 2) 

 

En fjärde och central typ av delaktighet är att vara inkluderad i ett språkligt 

sammanhang. Unga forskningspartners beskrev det som att hänga med i 

samtalet och vara aktiv i olika typer av dialoger. I rapporten kallar vi det 

för kommunikativ delaktighet. Kommunikativ delaktighet hör ihop med 

de andra tre typerna av delaktighet i skollivet eftersom den avgör en elevs 

förutsättningar att bli delaktig i såväl lärandet som beslutsprocesser och 

med klasskompisar. Respondenter med en hörselnedsättning beskrev 

kommunikativ delaktighet som att höra vad kompisarna säger, ha tid att 

svara på ett rätt sätt och att ha lärare som är duktiga på teckenspråk. Men 

kommunikativ delaktighet handlade inte primärt om att höra eller inte höra. 

Hörande elever beskrev också känslor av utestängning när läraren använde 

ord som de inte förstod eller när kompisarna talade om något eller någon 

de själva inte kände till.  

 

Relationen mellan de olika huvudtyperna av delaktighet i skollivet illustreras i 

modellen ’Ungdomars perspektiv på delaktighet i skollivet’ (figur 1). Delaktig-

het beskrivs som åtråvärt och något som vuxna ska främja. Men både unga 

forskningspartners och respondenterna betonade sitt eget ansvar att göra sig 

själva delaktiga. Respondenterna beskrev även en skyldighet att visa klasskam-

rater och lärare respekt. Eftersom rättigheter, skyldigheter och ansvar kunde 

identifieras som nyckelaspekter av ungdomarnas upplevelser av delaktighet i 

skollivet har dessa begrepp lagts till i modellen. 
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FIGUR 1: Ungdomars perspektiv på delaktighet i skollivet. 
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4.2 Kommunikativ delaktighet 

Prata med vänner 

Att kunna prata med varandra är viktigt för den sociala gemenskapen och utan 

ett gemensamt språk minskar elevernas sociala delaktighet. Respondenter med 

en hörselnedsättning skrev att de ibland hade svårt att hinna höra vad kompisar-

na sa när de använde talad svenska. I sådana situationer beskrev eleverna att de 

kunde välja att avstå från att be den som talat att upprepa det sagda. De beskrev 

även att ibland när de frågat vännerna vad de talat om så hade gruppen svarat att 

de inte pratat om något särskilt och så fortsatte de att prata om något annat. Ele-

ven som hade efterfrågat en upprepning kunde då känna sig exkluderad från den 

sociala gemenskapen i gruppen.  

 

Men att ha ett gemensamt språk handlade inte i första hand om att höra eller inte 

höra utan om att dela samma erfarenheter. Mer än var femte elev (23 %) sa att 

de någon gång känt sig utanför när deras kompisar pratat med varandra. Det 

kunde vara att kompisarna pratat om gemensamma erfarenheter som man själv 

inte delat, när man inte kände de personer som de pratat om, eller när man inte 

förstod kompisarnas sätt att resonera.  

 

Man känner att man inte är med i samtalet och det känns att de tycker att man 

inte riktigt ska vara där. (tjej, årskurs 2) 

 

Det var vanligare för tjejer (27 %) än för killar (17 %) att beskriva att de hade 

känt sig utanför när kompisarna pratat med varandra. Oftast beskrev responden-

terna situationer där de känt sig tillfälligt utestängda. Men en del enkätsvar 

handlade om upplevelser som skulle kunna beskrivas som systematisk diskrimi-

nering. Det var beskrivningar av situationer där klasskompisarna aldrig lyssnade, 

gick iväg när man började prata, eller bildade smågrupper där respondenten inte 

kände sig välkommen.  

 

Fatta vad läraren säger 

Nästan var femte elev (19 %) hade någon gång känt sig utanför på lektionen ef-

tersom de inte förstått vad läraren talat om. Eleverna tyckte att det var svårt att 

känna sig engagerade i lärandet när läraren gick igenom för snabbt eller inte 

förklarade sammanhanget. När eleverna upplevde att de utestängdes från under-

visningen tappade de lätt koncentrationen, blev uttråkade eller kände sig ledsna. 

 

Det är aldrig roligt att ha en lärare som varken är engagerad i eleverna eller i 

ämnet. [Det är] motsatsen för att jag ska ha "lust" att lära. (tjej, årskurs 2) 
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Några enkätsvar från elever med en hörselnedsättning beskrev situationer där 

delaktighet i lärandet blev extremt svårt. Detta var situationer när det saknades 

tolk, tekniken strulade eller när läraren hade otillräckliga kunskaper i tecken-

språk. Bland elever med en funktionsnedsättning var det mer än var fjärde elev 

(27 %) som uppgav att de känt sig utanför på lektionerna i skolan. 

 

 

 

4.3 Medbestämmande delaktighet 

Majoriteten av eleverna (76 %) tyckte att det var viktigt att vara med i besluts-

processer kring vad som händer i skolan. Bland respondenterna i nian var ande-

len ännu högre (82 % jämfört med 72 % bland gymnasieeleverna). Även om 

många av respondenterna var nöjda med hur mycket de fick vara med och be-

stämma, önskade drygt var fjärde elev (27 %) att de hade mer inflytande i be-

slutsprocesserna i skolan. Jämfört med tjejerna var det en större andel av poj-

karna (38 % jämfört med 22 % för tjejerna) som önskade mer inflytande i sko-

lan (figur 2). Det var även en liten andel av killarna i enkätstudien som ansåg att 

de hade för mycket inflytande i skolan.  

 

 

 

FIGUR 2: Upplevelser av medbestämmande delaktighet fördelad på kön.  
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En större andel av respondenterna med en funktionsnedsättning (40 % jämfört 

med 24 % av elever utan funktionsnedsättning) var missnöjda med graden av 

inflytande som de hade i skolan idag (figur 3). 

 
FIGUR 3: Upplevelser av medbestämmande delaktighet fördelad på funktion.  

 

Det eleverna ville vara med och bestämma om var planeringen av skolarbetet, 

vilken mat som serverades, arbetsmiljö och sociala aktiviteter i skolan. De ville 

även vara med och diskutera hur lärare och elever, men även elever och elever, 

skulle kunna samarbeta för ett bra gemensamt arbetsklimat.  

 

[Jag vill vara med och bestämma om] studier och rent allmänna saker såsom 

skåpsplacering… allt som rör oss elever. (kille, årskurs 2) 

 

 

 

4.4 Social delaktighet 

Respondenterna beskrev skolan som både en arbetsplats och ett ställe där man 

träffade kompisar och hade roligt. Kompisarna var viktiga eftersom de inspire-

rade en till att prestera bättre i skolan. Med en vän i skolan hade man någon att 

dela tankar och idéer med och vänner kunde också skydda en från att känna sig 

ensam.  

 

Kompisar behövs för att inte känna sig ensam och utsatt. För att trivas så behö-

ver man någon som man tycker om att umgås och prata med. (tjej, årskurs 1) 

 

En del respondenter beskrev vänner i skolan som livsviktiga. Om inte vännerna 

fanns där skulle de inte gå till skolan överhuvudtaget. Men en del ansåg även att 
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kompisarna ibland gjorde så att de blev störda och tappade koncentrationen på 

skolarbetet. Det verkar finnas en skillnad i hur viktiga kompisarna är beroende 

på om eleverna såg skolan i första hand som en arbetsplats eller som en social 

arena. När skolan uppfattades som en arbetsplats, beskrevs skolkompisarna som 

viktiga eftersom de hjälpte en att prestera bättre i skolan. Däremot var det inte 

livsviktigt att ha sina bästa vänner i skolan. 

 

[Det är] viktigt att ha personer att umgås med och så vidare. Men 'riktiga vänner' 

behöver man inte nödvändigtvis gå i samma skola som. (tjej, årskurs 1) 

 

De allra flesta eleverna var nöjda med de kompisar som de hade i skolan. Men 

några elever i väldigt små klasser beskrev att de inte hade så många klasskom-

pisar att välja att umgås med. Dessa elever beskrev att de oftast hängde ihop 

med hela klassen. Men om det bildades tydliga grupper i klassen och man inte 

hittade någon att vara med var det lätt att känna sig utsatt.  

 

 

 

4.5 Delaktighet i lärandet 

Lust att lära 

Den sista typen av delaktighet i rapporten beskriver erfarenheter som är relate-

rade till skolarbetet och lust att lära. Eleverna gjorde en klar koppling mellan att 

känna lust att lära och skolprestation. Nio av tio elever (91 %) ansåg att deras 

lust att lära påverkade deras förmåga att lära. Lust att lära beskrevs som att vara 

aktiv istället för passiv, bli inspirerad och motiverad och förstå sammanhanget 

av det ämne som undervisades under en lektion. En liten grupp elever (9 %) sa 

att lust att lära inte spelade någon roll för deras skolprestation. I denna grupp 

var det tre gånger så många killar (17 %) som tjejer (5 %). 

 

Jag pluggar på så mycket jag kan oavsett om jag har tråkigt. (pojke, årskurs 9) 

 

 

Eget ansvar 

För att vara delaktig i lärandet ansåg eleverna att det var deras ansvar att komma 

till skolan, koncentrera sig, vara motiverade, lyssna, intressera sig och göra sina 

läxor. De uttryckte sig om detta i termer av vad som förväntades av dem som 

elever. De beskrev också att det var deras skyldighet att inte inkräkta på klass-

kompisarnas möjligheter att lära eller lärarens möjligheter att undervisa i skolan. 
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Eleverna påpekade även behovet av samarbete mellan lärare och elever för att 

öka elevernas delaktighet i lärandet. Ett citat som illustrerar detta samspel är en 

respondent som besvarat enkätfrågan ”Vad skulle förändrat en situation där du 

kände att du inte lärde dig något?” 

 

 Jag skulle varit mer fokuserad och läraren mer engagerad. (kille, årskurs 1) 

 

Eleverna behövde känna sig säkra på att läraren och klasskompisarna skulle 

lyssna och respektera deras åsikter om de skulle våga prata på lektionerna. För 

respondenterna var det viktigt att det skulle vara okej att säga fel ibland utan att 

någon skrattade eller dömde. Ljudnivån i klassrummet påverkade på olika sätt 

hur bekväma eleverna kände sig inför att prata i klassen. En del respondenter 

tyckte att det var lättare att prata när det var tyst. Andra gillade när det var lite 

småpratigt i klassrummet eftersom det då inte märktes lika mycket när de själva 

sa något. Men om det var stökigt och högljutt i klassrummet fick eleverna svårt 

att koncentrera sig och i enkäterna beskrev eleverna att de förväntade sig att lä-

raren var närvarande och höll ordning under lektionerna. 

 

Enkätfråga: Hur ska det vara för att du ska vara trygg att prata på lektionerna? 

Svar: När man räcker upp handen för att säga något och får ordet ska läraren 

verkligen lyssna och försöka förstå en. [Hon] ska också ha ordning i klassen så 

att man inte känner att någon börjar skratta. (tjej, årskurs 2) 

 

 

 

4.5.1 Hur läraren kan öka elevernas lust att lära 

Elevernas lust att lära ökade om läraren var engagerad och gillade att undervisa 

sitt ämne. Elevernas motivation påverkades även av hur läraren introducerade 

ett ämne. Om läraren tydligt förklarade vad det var som skulle gås igenom och 

vad eleverna förväntades lära sig, var det lättare för eleverna att förstå varför det 

var viktigt att lära sig om ett ämne. Respondenterna ansåg också att det var vik-

tigt att läraren inte kom in på för långa sidospår utan höll sig till ämnet för lek-

tionen. Ett bra sätt att fånga elevernas uppmärksamhet var att sätta in ämnet i ett 

större sammanhang och ge exempel från sådant som eleverna kunde relatera till 

sina egna erfarenheter.  

 

[Läraren kan] förklara med exempel ur vardagslivet och jämföra så att man fat-

tar varför man överhuvudtaget ska lära sig det. (tjej, årskurs 2) 
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Eleverna skrev att det var viktigt att de kände sig aktiva istället för passiva un-

der lektionerna för att de inte skulle tappa koncentrationen och bli uttråkade. 

Men att vara aktiv innebar olika saker för olika elever. För en del handlade det 

om att hinna anteckna på lektionen, medan andra beskrev det som att göra något 

kreativt eller ha öppna diskussioner om ett ämne.  

Om lektionerna var långa ansåg eleverna att de behövde brytas av med interak-

tiva övningar. Men eleverna var tydliga med att sådana aktiviteter måste betyda 

någonting. De ville till exempel inte att läraren var övertydlig eller ställde up-

penbara eller rena gissningsfrågor eftersom det fick dem att känna sig förlöjli-

gade. Det var också viktigt att läraren, efter att ha ställt en fråga, verkligen lyss-

nade på elevens svar.  

 

Eleverna rapporterade att de blev mer engagerade i skolan om de hade po-

sitiva och entusiastiska lärare. Elevernas förmåga att prestera bra i skolan 

påverkades även av att läraren talade till eleverna som individer och kunde 

bemöta individuella behov. På frågan hur en lärare ska vara för att man ska 

ha lust att lära påpekade eleverna att det var viktigt att ha en lärare som 

visade att hon trodde på dem 

 

Läraren ska vara positiv och ge mig hopp. (kille, årskurs 9) 

 

 

Behandla jämlikt 

Några respondenter beskrev situationer där läraren gjort skillnad mellan 

eleverna i klassen. En del tyckte att läraren ignorerar dem till förmån för de 

duktigare eleverna i klassen. En femtedel av eleverna (21 %) kände att de-

ras lärare gjorde skillnad på tjejer och killar. Skillnaden beskrevs som att 

tjejerna inte fick lika mycket tillsägelser eller blev bemötta på ett trevligare 

sätt än killarna. Lärarna kunde ha högre krav på att tjejerna skulle vara 

duktiga i skolan, men det var ändå killarna som upplevdes få mest upp-

märksamhet. 

 

Man får inte alltid chans och säga det man vill säga, då har läraren pekat på den 

smartaste personen i klassen och frågat den. (kille, årskurs 2). 
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4.6 Horisontell och vertikal utsatthet 

Nästan var femte elev (17 %) i enkätundersökningen hade blivit utsatt för illa 

behandling av en annan elev på skolan. Enkätsvaren beskrev upplevelser av ela-

ka kommentarer, hån och utskrattning, fysiska övergrepp eller utfrysning från 

den sociala gemenskapen i klassen. Eftersom det handlade om situationer där en 

jämnårig behandlat en annan elev illa kallar vi dessa slags upplevelser för hori-

sontell utsatthet. Det var fem gånger vanligare att tjejer (20 %) hade upplevt 

horisontell utsatthet jämfört med killar (4 %). Det var även mer vanligt bland 

elever födda i ett land utanför Europa att ha upplevt horisontell utsatthet jämfört 

med elever födda i Europa (figur 4). 

 
FIGUR 4: Upplevelser av horisontell utsatthet fördelad på ursprung. 

 

När en vuxen på skolan behandlar en elev illa har vi valt att kalla det vertikal 

utsatthet. Det var färre respondenter (7 %) som beskrev upplevelser av vertikal 

utsatthet. Ändå var det mer än en elev på tjugo (det vill säga ungefär en eller två 

elever per klass), som upplevt att de blivit illa behandlade av en vuxen på sko-

lan. Eleverna beskrev känslor av utsatthet när de hade blivit verbalt kränkta, när 

en lärare hade ifrågasatt deras kapacitet eller hade gjort stor skillnad mellan ele-

ver. 

 

Läraren skrek på mig men inte på den andra personen som gjorde samma sak. 

(kille, årskurs 9) 

 

När vi analyserade enkätsvar som handlade om trygga klassrumssituationer fann 

vi skildringar där eleven beskrivit upplevelser som kom nära både horisontell 

och vertikal utsatthet. Följande citat är två elevers svar på enkätfrågan ”Hur ska 
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det vara för att du ska känna dig trygg att prata på lektionen?”. Citaten beskriver 

ideala situationer där eleverna är fria från horisontell och vertikal utsatthet.  

 

Att läraren inte förväntar sig för mycket och inte rättar mig ständigt om jag säger 

något fel då jag pratar fritt. (tjej, årskurs 2) 

 

Jag måste veta att jag inte kommer bli ignorerad avbruten eller hånad för det jag 

säger. (tjej, årskurs 3) 

 

Bland respondenter som beskrev upplevelser av vertikal utsatthet var det små 

variationer mellan tjejer och killar, skolor eller födelseland. Bland respondenter 

med en funktionsnedsättning var det dock en dubbelt så stor andel som upplevt 

vertikal utsatthet (13 %) jämfört med respondenter utan funktionsnedsätt-

ning(6 %). Figur 5 illustreras andelen som upplevt vertikal utsatthet fördelat på 

elever med och utan funktionsnedsättning.  

 

 
FIGUR 5: Upplevd vertikal utsatthet fördelat på funktion. 

 

 

Att hantera utsatthet 

Respondenternas strategier för att hantera utsatthet skiljde sig åt beroende på om 
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hade behandlat dem illa beskrev respondenterna hur de agerat aktivt genom att 

ge tillbaka eller söka hjälp hos någon vuxen på skolan. Andra hade lärt sig stra-
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andra klasser eller att gå sin egen väg. De enkätsvar som handlade om vertikal 
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denterna hur de hanterat ilskan och sorgen inombords. 
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Enkätfråga: Hur reagerade du när du blev illa behandlad av en vuxen på skolan? 

Svar: Mycket arg och irriterad inombords. (kille, årskurs 9) 

 

Våra data tillåter inte kommentarer kring hur elever agerar för att hantera allvar-

liga fall av kränkning och mobbing. 
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5. Diskussion och förslag (unga forskningspartners) 

5.1 Sammanfattning och huvudsakliga resultat 

I vår studie identifierades fyra huvudtyper av delaktighet i skollivet. Vi har kal-

lat dessa typer för kommunikativ delaktighet, medbestämmande delaktighet, 

social delaktighet och delaktighet i lärandet. Den kommunikativa delaktigheten 

innebär att eleven kan följa med i, och vara en del i det språkliga sammanhanget 

både i klassrummet och under raster. Den kommunikativa delaktigheten spelar 

därför en central roll vid alla typer av delaktighet. Utan kommunikativ delaktig-

het har eleverna svårt att ta del av lärandet i klassrummet och i beslutsprocesser. 

De kommer även att känna sig socialt utsatta gentemot klasskompisarna.  

 

Medbestämmande delaktighet är viktigt för att skolarbetet ska fungera på ett bra 

sätt. Tre av fyra elever tyckte att det var viktigt att vara med och kunna påverka 

beslut som rör skolan. En större andel av killarna, elever som var födda i ett 

land utanför Europa, och elever med en funktionsnedsättning skulle velat vara 

med och bestämma mer i skolan än vad de gjorde idag. Detta skulle kunna tol-

kas som att kön, födelseland och funktion påverkar elevers möjligheter att göra 

sina röster hörda i skolan. 

 

Lärare och elever måste arbeta tillsammans för att öka delaktigheten i lärandet. 

Att ge eleverna möjlighet att känna lust att lära är viktigt för att de ska kunna 

prestera bra i skolan. Men att känna lust att lära och bli delaktig i lärandet är ett 

gemensamt ansvar. Det behövs därför ett bra samarbete mellan elever och lärare. 

 

Den sociala delaktigheten är av stor betydelse för att eleverna ska trivas i skolan. 

Den kan också påverka elevens studieresultat eftersom klasskompisarnas stöd 

motiverar en till att prestera bättre i skolan samt skyddar en från att känna sig 

utsatt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de fyra typerna av delaktighet hör ihop och 

har stor påverkan på elevernas studieprestationer. Delaktighet bygger på sam-

spel, men olika typer av delaktighet involverar olika former av samspel och in-

tressenter. I kommunikativ delaktighet, som påverkar alla andra former av del-

aktighet, är både elev-elev och lärare-elev samspelet viktigt. I social delaktighet 

är det elev-elev relationerna som är viktiga och klasskompisarna vaktar tillträdet 

till denna arena, medan det är vuxna som har makten att bjuda in eleverna till 
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medbestämmande delaktighet. Delaktighet i lärandet styrs av lärare-elev relatio-

nen. Tre nyckelord som framkom i studien var ansvar, rättighet och skyldighet. 

Eleverna anser att det är både lärares och elevers ansvar att möjliggöra för ele-

verna att presterar bra i skolan. Som elev har man också en skyldighet att inte 

hindra någon annan från att känna sig delaktig i skolan. Det är en skyldighet att 

möjliggöra för andra att känna sig delaktiga, men även ett ansvar att försäkra sin 

egen delaktighet genom att göra sig delaktig.  

 

 

 

5.2 Förslag för att öka elevernas delaktighet i skolan 

För att öka elevers delaktighet i skolan behöver vi känna till innehållet i viktiga 

styrdokument som anger kursmål, betygskriterier och läroplaner. Vi behöver 

även veta vilka lagar och regler som gäller för skolan. Om eleverna ska få verk-

ligt inflytande i skolan måste vi veta vad vi faktiskt kan eller har möjlighet att 

påverka. 

 

I skolan tycker vi att direkt demokrati är bättre än representativ demokrati. Detta 

skulle ge alla elever samma möjlighet till delaktighet, istället för att det bara är 

en liten grupp som blir speciellt utvalda för att representera eleverna på skolan. 

Ibland blir det lite av en skendemokrati när bara några få elever är involverade i 

beslutsprocesser och planering tillsammans med lärarna.  

 

För att prestera bra i skolan är det viktigt att elever och lärare kan mötas på 

samma nivå och vi tycker inte att skolan ska vara en plats där eleven är under-

ställd läraren. Om alla i skolan känner till vilka rättigheter de har, samt vilka 

regler och policys de är skyldiga att leva upp till, så skapas en arbetsplats där 

man kan känna sig delaktig, trivas och må bra.  

 

Det är också viktigt att dra fördel av olika erfarenheter när skolan görs till en 

demokratisk arbetsplats. Alla elever måste få en chans att göra sig hörda när po-

licys och regler för skolan bestäms. Då skulle den gemensamma kunskapen som 

lägger grunden för skolans normer komma från världens alla hörn. Hur fint vore 

inte det! 
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6 Avslutande reflektioner (forskarna) 
Trots att både tjejer och killar blev inbjudna till forskningscirkeln var det bara 

tjejer som anmälde sitt intresse att vara med. Killarnas röster finns representera-

de i enkätsvaren, men det är möjligt att forskningscirkelns fokus och resultat 

hade breddats om även killar deltagit som forskningspartners. En slutsats vi kan 

dra är därför att strategier som används för att bjuda in unga människor till in-

teraktiv forskning behöver anpassas för att tilltala olika grupper av ungdomar.  

 

I rapporten använder vi begreppet skolliv. Detta begrepp är en lek med ord för 

att uppmärksamma likheten mellan ungdomars skolgång och vuxnas arbetsliv. 

En elev i högstadiet och gymnasiet förväntas vara i skolan fem dagar i veckan, 

mellan trettio och fyrtio timmar per vecka. Att gå i skolan är därför ett heltids-

jobb som ungdomar i Sverige är engagerade i under huvuddelen av sin uppväxt. 

Att kunna delta i en öppen dialog, känna stöd, bra ledarskap, en lagom arbetsbe-

lastning, positivt arbetsklimat, utvecklingsmöjligheter och att känna sig trygg 

har blivit identifierade som faktorer som främjar hälsan på en arbetsplats (Ange-

löw, 2002). Samtliga dessa faktorer finns representerade i enkätsvaren som en 

del i hur eleverna beskriver begreppet delaktighet i skollivet. Dessutom ger ele-

verna själva tänkvärda förslag på hur elevernas delaktighet i skolan kan öka. I 

arbetet med att främja ett hälsosamt skolliv har ungdomarna, som experter på 

sina vardagsupplevelser, en nyckelroll.  

 

Skollivet är en viktig del av unga människors barndom här och nu. Skolan är 

både en plats dit man går för att utföra ett arbete samt den plats man går till för 

att möta vänner och ha roligt. Dessa två funktioner är relaterade och responden-

terna beskriver upprepade gånger hur viktigt det är med vänner och sociala akti-

viteter för att prestera bra i skolan. Lärandet i skolan handlar ofta om vad som är 

bra att kunna för att bli en ansvarstagande, bildad och självständig vuxen i ett 

demokratiskt samhälle. Sociala kontakter med klasskompisarna är å andra sidan 

en mycket viktig del av barndomen. När framtida och nutida satsningar konkur-

rerar om ungdomars begränsade tidsresurser måste eleverna prioritera. Det kan 

vara ett svårt val mellan att lägga fokus på det som är av omedelbar nytta och 

det som beskrivs som användbart i en fortfarande abstrakt framtid. En av de er-

farenheter som vi gjorde i forskningscirkeln var att ungdomar och vuxna använ-

der sig av olika tidsperspektiv för att organisera sina liv. Medan vuxna ofta pla-

nerar långt i förväg organiserar ungdomar livet mycket mer efter nutid. En vik-

tig anledning till att ungdomars föredrar detta sätt att planera kan vara att ung-
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domar inte äger sin tid på samma sätt som vuxna gör. De strukturella ramarna, 

inom vilka ungdomarna planerar sin tid kontrolleras av vuxna och är i de flesta 

fall styrda av vuxnas tidsperspektiv. Enligt respondenterna är en strategi för att 

ge elever en anledning att prioritera lärandet att kombinera framtid och nutid 

genom att relatera studieämnet till deras vardagserfarenheter. 

 

Ett intressant resultat i rapporten är hur ungdomar tänker om delaktighet i skol-

livet i relation till rättigheter. Vuxnas tendens att förknippa unga människors 

rättigheter med deras behov fick inte gehör varken hos våra unga forsknings-

partners eller bland de elever som ingick i enkätundersökningen. Istället relate-

rade ungdomarna sina rättigheter till både ansvar och skyldigheter. Denna varia-

tion i hur vuxna och ungdomar talar om barns rättigheter är intressant och behö-

ver studeras ytterligare för att kunna uppfylla Barnkonventionen på ett sätt som 

inkluderar både barns rätt till medbestämmande samt rätt till skydd och vuxnas 

omsorg. 

 

Ungdomar hör inte till en enhetlig grupp, de är tjejer och killar med skilda in-

tressen, varierande bakgrunder och olika drömmar. Det är därför viktigt att fun-

dera över vilkas röster som inte blev hörda i studien för att kunna identifiera 

kvarstående kunskapsluckor. Ungdomar som inte inkluderades i vår studie var 

elever som var under 15 år, elever som var inskrivna på särskolan samt ungdo-

mar som inte omfattas av skolplikten på grund av att de saknar svenskt uppe-

hållstillstånd. Eftersom enkäten samlades in på skoltid finns det ytterligare två 

viktiga grupper av ungdomar vars röster saknas i rapporten. Dessa grupper är 

dels de som den dagen enkäten samlades in var sjuka, men också gruppen ung-

domar som aktivt väljer bort delaktighet i skollivet genom att skolka.  

 

 

Om du är intresserad av att veta mer om hur forskningscirklar fungerar kan du 

höra av dig till Jeanette Åkerström, jeanette.akerstrom@oru.se, eller Elinor 

Brunnberg, elinor.brunnberg@mdh.se. 

 

 

Lästips 

Raninen, Linn., Edström, Emelie., Olsson, Nathalie. (2006). Forskningscirklar for Dummies. 

Forskningscirklar som arbetsmetod. Projektrapport Sundsta-Älvkullegymnasiet. Karlstad: 

Karlstad universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. 



32 

 

Referenser 

Angelöw, Bosse (2002). Friskare arbetsplatser: att utveckla en attraktiv, hälso-

sam och välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur. 

Elvstrand, Helene (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete: Linköping: Lin-

köpings universitet, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola. 

Holmstand, Lars, & Härnsten, Gunilla (2003). Förutsättningar för forsknings-

cirklar i skolan. En kritisk granskning. Stockholm: Myndigheten för skolut-

veckling. 

Lundberg, Bertil, & Starrin, Bengt (2001). Participatory Research - Tradition, 

Theory and Practice. Karlstad: Karlstad University Press. 

Persson, Sven (2009). Forskningscirklar - en vägledning. Malmö: Resurscent-

rum för mångfaldens skola, Stadskontoret, Malmö stad. 

SIRA-Swedish Interactive Research Association (2009-10-14) Vad är interaktiv 

forskning? Om interaktiv forskning. Tillgänglig på 

http://www.ltu.se/arb/d3585/d17711/d25719/1.52503 

Sundberg, Elin., Forsberg, Erik, & Lundberg, Bertil (2006:8). Projektet "Må 

Bra i Skolan" - Elever och personal i Karlstad-Hammarö gymnasieskola fors-

kar omkring den egna vardagen. Karlstad: Karlstad universitet, Fakulteten för 

samhälls- och livsvetenskaper. 

Svensson, Lennart, & Aagaard Nielsen, Kurt (2006). Action Research and In-

teractive Research. I Lennart Svensson & Kurt Aagaard Nielsen (Red.), Action 

Research and Interactive Research: Beyond practice and theory (s 13-44). 

Maastricht: Shaker Publishing. 

Westlander, Gunnela (2006). Researcher Roles in Action Research. I Lennart 

Svensson & Kurt Aagaard Nielsen (Red.), Action Research and Interactive Re-

search: Beyond practice and theory (s 45-62). Maastricht: Shaker Publishing. 



Bilaga 1: Elevenkät 

 
 

 

 

 

Hej 

 

Vi är nio ungdomar i åldrarna 15-19 år som forskar om ungdomar. Tillsammans med en cir-

kelledare har vi bildat en forskningscirkel. Vi som deltar kommer från Brickebackens skola, 

Karolinska skolan och Risbergska skolan. Forskningen är ett samarbete mellan dessa skolor 

och Örebro universitet. 

Syftet med vår forskningscirkel är att utifrån ett ungdomsperspektiv undersöka delaktighet 

och utsatthet i skolan. Detta med anledningen av att mycket av den forskning som finns om 

skolan har bedrivits av vuxna. Nu är vi intresserade av att veta vad just Du tycker. Se detta 

som ett unikt tillfälle för Dig att göra Din röst hörd! 

Efter att vi fått in alla enkäter och dragit slutsatser tänkte vi berätta för andra personer vad vi 

har kommit fram till. Bland annat genom att muntligt redovisa våra resultat för politiker, prak-

tiker och forskare. Vi tänkte också skriva ihop en sammanställning av de viktigaste resultaten. 

Det är helt frivilligt att besvara enkäten och inget Du måste göra eller något som kommer att 

ge sämre omdömen om Du inte deltar. Du ska inte skriva ditt namn på enkäten. Eftersom du 

stoppar enkäten i ett kuvert kommer ingen veta vad just du svarat. Vi är hjärtligt tacksamma 

om Du tar dig tid och besvarar enkäten. 

 

 

TACK! 

Kontaktperson     Kontaktinformation 

Jeanette Åkerström     tel: xxx-xx xx xx / xxx-xxx xx xx 

Forskargruppen ICU, Örebro universitet   e-mail: jeanette.akerstrom@oru.se 
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Nedan följer frågor om Dig själv och skolan. På vissa frågor skriver Du själv svaret. På 

andra frågor finns det givna svarsalternativ, ringa då in det svar som passar bäst. 

 

FRÅGOR OM DIG SJÄLV 

1. Jag är    Tjej   Kille 

2. Var är du född? Sverige  Övriga Europa  Utanför Europa 

3. Jag går i   9:an   1:an   2:an   3:an 

4. Jag går på ______________________________________________skolan 

 

FRÅGOR OM SKOLAN 

5. Vad är delaktighet i skolan för dig?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. När känner du dig inte delaktig i skolan?__________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Är det viktigt för dig att få vara med och bestämma vad som händer i skolan?  

      Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte så viktigt  Inte alls viktigt 

 

8. Vad vill du vara med och bestämma om i skolan?___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Får du vara med och bestämma i skolan så mycket som du skulle önska?  

För mycket   Lagom   För lite 
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10. Är det viktigt för dig att ha kompisar i skolan?             

Mycket viktigt  Ganska viktigt  Inte så viktigt  Inte alls viktigt 

Varför?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Umgås du med dem du vill umgås med i skolan?  

Ja  Delvis  Nej  Har inga kompisar 

 

12. Har det hänt att du känt dig utanför när du och dina kompisar diskuterar med 

varandra?             

     Ja   Nej 

Om ja, på vilket sätt____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

13. Har det hänt att du känt dig utanför när läraren undervisar?    

     Ja   Nej 

Om ja, på vilket sätt____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

14. Tänk på en situation då du lärde dig något i skolan; 

a. Vad var det som hände?__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b. Vad gjorde att du lärde dig?_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

15. Tänk på en situation då du kände att du inte lärde dig något; 

a. Vad var det som hände?__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b. Vad skulle ha förändrat situationen?________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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16. Behöver du ha lust att lära dig för att kunna lära dig något på lektionerna?  

  Ja   Ja, till viss del   Nej 

 

17. Hur ska läraren vara för att du ska ha lust att lära?_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

18. Hur ska det vara för att du ska känna dig trygg att prata på lektionen? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

19. Känner du att lärarna bemöter tjejerna och killarna i klassen på samma sätt? 

     Ja   Nej 

Om nej, vad är det för skillnad?_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

20. Har du någon gång känt dig oprovocerat illa behandlad/kränkt/mobbad av en 

annan elev på skolan?           

     Ja   Nej 

a. Om ja, vad var det som hände?____________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. Hur reagerade du?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

21. Har du någon gång känt dig oprovocerat illa behandlad/kränkt/mobbad av en 

vuxen på skolan?           

     Ja   Nej 

a. Om ja, vad var det som hände?____________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. Hur reagerade du?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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22. Om du har särskilda behov, känner du att dessa blir bemötta på ett bra sätt i 

skolan?              

  Ja   Delvis   Nej   Inte aktuellt 

Kommen-

tar___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

23. Har du någon funktionsnedsättning?  Ja  Nej 

Om ja, vilken/vilka?______________________________________________________ 

 

 

Övriga kommentarer______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



Bilaga 2: Uppförandekontrakt 

 

 

  

Jag ___________________________________ instämmer i följande gruppöverenskommelser 

under tiden som forskningscirkeln pågår till och med september 2010.  

 

För att kunna forska tillsammans ska vi i forskningscirkeln:  

1. Bejaka varandra och hjälpa varandra att utvecklas. 

2. Fatta beslut tillsammans. Om vi inte kan enas kommer majoritetsbeslut att tas och av-

vikande uppfattningar protokollföras. 

3. Vara snälla mot varandra och respektera varandras åsikter och olikheter. 

4. Lyssna när någon talar och inte avbryta. 

5. Inte berätta för andra vad enskilda cirkeldeltagare säger eller gör. Detta gäller även för 

våra uppgiftslämnare. 

6. Lära av varandra och tillåta varandra att ändra uppfattning. 

7. Göra vårt bästa för att vara aktiva i cirkelns arbete och bidra till forskningen så gott vi 

kan.  

8. Inleda alla möten med en sammanfattning för att alla ska vara informerade om vad 

som händer i cirkeln. 

9. Försöka vara med på så många möten som möjligt. Om jag inte kan komma meddelar 

jag Jeanette på telefon xxx-xxx xx xx eller jeanette.akerstrom@oru.se. 

 

Vi kommer att arbeta tillsammans för att analysera, sammanställa och presentera resultaten i 

olika sammanhang. De slutgiltiga resultaten ägs dock av forskargruppen ICU och får enbart 

användas i vetenskapligt syfte. 

 

Jag vet att mitt deltagande i forskningscirkeln är frivilligt och att jag kan avsluta min medver-

kan när jag vill. Så länge jag är med kommer jag dock göra mitt bästa för att följa ovanstående 

överenskommelser.  

______________________________   __________________ 
Namnteckning     Datum 

 


