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Abstrakt 

Under min utbildning till bildlärare på Konstfack har besökt flera skolor med slitna inne- och 

utemiljöer. Trots det har jag aldrig erfarit att elever involveras i projekt som rör utformningen 

av skolan, deras arbetsmiljö. Elevernas möjlighet att påverka sin skolmiljö bottnar i frågor om 

elevinflytande. Inom ramen för mitt examensarbete har jag, med detta som utgångspunkt, 

genomfört ett designpedagogiskt projekt om skolmiljö och elevinflytande tillsammans med 

elever i en sjätteklass. De frågor som behandlades var: Hur kan bildpedagoger använda 

design- och hantverksmetoder för arbete med elevinflytande inom ramen för bild- och 

slöjdundervisning? Hur beskriver elever, inom ramen för ett designpedagogiskt projekt, sin 

möjlighet att påverka den fysiska skolmiljön? Hur förändras elevernas sätt att positionera sig 

själva i relation till lärare och rektor under projektets gång? 

Under projektet uppdaterades lektionsarbete i bild och slöjd till en arena för 

elevinflytande. Eleverna fick på olika sätt undersöka och bearbeta sin skolmiljö. Bland annat 

gestaltade de, med design- och hantverksliknande metoder, hur de ville förändra, eller 

förbättra olika platser i den fysiska skolmiljön. De flesta eleverna sammanställde därefter sina 

förändringsförslag i brev som överlämnades till rektorn. I dessa brev använde eleverna bland 

annat hantverk för att kommunicera sina idéer, vilket kan ses i ljuset av hantverksrörelsen 

craftivism som “a reinvention of craft, by […] making it a tool for raising political 

questions.”
1
 Projektet influerades även utifrån några tankar inom participatory design. En 

sådan tanke var att alla elever skulle kunna delta. En annan var att eleverna delvis själva 

styrde över sina arbetsprocesser.
2
 

Genom en diskursanalys av empirin från undersökningen kom jag fram till att eleverna 

vid arbetets inledning var osäkra i sina uttalanden kring vad de ville förbättra i skolmiljön. De 

beskrev även att de hade en position i skolan med begränsad makt. Mot slutet av projektet 

visade dock flera elever större trygghet i sina utsagor. Det skedde även en förändring i hur 

eleverna positionerade sig själva i relation till rektorn. I breven, som författades i slutet av 

workshoparbetet, indikerade flera elever att positionerna elev och rektor var mer jämlika. 

Det designpedagogiska projektet sammanställdes dels i en skriftlig rapport, dels i en 

gestaltning. Gestaltningen hade två delar som behandlade elevinflytande: en affisch och en 

installation. Affischen visar en flygbild över skolområdet, med elevernas brev utplacerade 

som skolbyggnader och installationen består av elevernas hantverksalster, placerade ovanför 

en flygbild på skolområdet (se bilaga 2.) Gestaltningen var del av en utställning, som visades 

på Konstfack i januari 2011. 

                                                 
1 von Busch, Otto (2008), Fashion-able, Hacktivism and Engaged Fashion Design, Göteborg: Konstnärliga fakultetskansliet, 
Göteborgs universitet, s.75 och s.69. 
2 Mazé, Ramia (2007), Occupying time, Karlskrona: Blekinge Institute of Technology s. 139 och s.145. 
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Inledning 

Introduktion 

Jag städade efter det sista workshoptillfället. På ett av borden låg en teckning kvar, som 

eleven Fredrik hade gjort. På teckningen hade han porträtterat sig själv som en demonstrant 

mot dålig skolmat och för lov. Detta var långt från min minnesbild av hur Fredrik såg sig själv 

fyra veckor tidigare, när jag inledde ett designpedagogiskt projekt om skolmiljö och 

elevinflytande med honom och hans skolklass. Då var han nedslagen över att han inte ansåg 

sig ha någon möjlighet att påverka i skolan. Någonting hade hänt under detta workshoparbete. 

Låt mig ta det hela från början. 

Bakgrund 

Under min bildlärarutbildning har jag haft VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på olika 

skolor. I flera av dessa har den fysiska miljön, byggnader, inredning och skolgård, varit sliten. 

Trots det har jag endast undantagsvis erfarit att det på dessa skolor har förts aktiva 

diskussioner kring skolmiljön och jag har aldrig, på någon av dessa praktikplatser, upplevt att 

det har genomförts projekt om skolmiljön där eleverna har varit delaktiga. 

När jag under 2008 deltog i ett utbyte mellan den bildpedagogiska institutionen på 

Konstfack och Wits School of Arts i Johannesburg, Sydafrika, fick jag förmånen att följa The 

C30 Project. I detta projekt arbetade två professionella konstnärer, Marcus Neustetter och 

David Andrew, tillsammans med skolelever i P.J. Similane Secondary School, i Soweto, för 

att undersöka, aktivera och arbeta i elevernas skolmiljö med hjälp av konstnärliga metoder.
3
 

Arbetet byggde bland annat på elevernas tankar om sin skolmiljö, vilka bearbetades och 

uttrycktes i olika, enkla material. Mina besök och vistelser i olika skolmiljöer i Stockholm, 

samt erfarenheterna från The C30 Project, har lett till ett intresse kring elevers möjlighet att 

uttrycka sig om och i sin arbetsmiljö, skolan, samt ett intresse kring elevernas möjligheter att 

påverka det som sker i denna miljö. Intresset bottnar således i frågor kring elevinflytande. 

I den svenska grundskolan finns ramar för hur man arbetar med elevinflytande. I 

skollagen finns inskrivet att elever ska ges inflytande och att de under skoltid ”ska ges tillfälle 

att behandla frågor av gemensamt intresse.”
4
 Elevernas möjlighet att påverka står även 

inskrivet i vissa skolämnens kursplaner. I samhällskunskap är det ett nationellt mål att elever 

                                                 
3 Andrew, David och Neustetter, Marcus, ”Locating Ourselvses – C30” i Fernström, Stina (red.) On Location 4(+2) dagar 
2009, om delade platser, zoner och visuella interaktioner nr 8, Stockholm: Institutionen för Bildpedagogik, s.48-49. 
4 Skollagen, 2010: 800, 4 kap, § 9-10. 
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genom studierna ”utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka.”
5
 I många skolor 

arbetar elever, lärare och rektorer med mentorstider och elevråd för att eleverna ska kunna 

lyfta fram sina tankar och åsikter om det som sker i skolan. Elevernas möjlighet att påverka 

sin arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagen. Enligt den ska elevskyddsombud, 

elevrepresentanter som deltar i arbetsmiljöarbetet, utses från och med årskurs sju.
6
 Arbete 

med skolmiljön skulle dock även kunna rymmas inom ramen för bildämnet, eftersom ett mål 

för undervisning i bild är att eleverna ska få kännedom ”om arkitekturens och formgivningens 

betydelse för den egna miljön.”
7
 

Jag studerar min sista termin på Konstfacks lärarutbildning och undersökningen som jag 

redogör för i denna uppsats är mitt examensarbete i ämnet Design och lärande. 

Examensstudenterna hade som uppgift att fördjupa sig inom design och/eller hantverk genom 

ett designpedagogiskt projekt. 

Syfte 

Det designpedagogiska projekt som jag har utformat och som utgjorde ramen för mitt 

examensarbete, hade sin utgångspunkt i frågor kring skolmiljö och elevinflytande. Som jag 

har redogjort för ovan, finns det utrymme i skollag, läroplan och kursplaner, för arbete med 

elevinflytande inom ramen för undervisning, bland annat i ämnet bild. Ett syfte med denna 

undersökning är att få kunskap rörande hur bildpedagoger kan arbeta med elevinflytande 

inom ramen för bild- och slöjdundervisning och att bredda synen på hur arbete med 

elevinflytande kan bedrivas. 

I många situationer i livet, yrkesmässigt och privat är det en fördel att tro på och våga 

framföra sina åsikter och idéer. Ett ytterligare syfte med denna undersökning är därför att få 

djupare förståelse för på vilket sätt arbete med elevinflytande kan stärka elevernas tro på sina 

åsikter och förändra deras sätt att positionera sig i den maktstruktur som finns på skolan. 

Frågeställning 

Undersökningens två syften har brutits ned i tre frågeställningar. Den huvudsakliga 

frågeställningen är: Hur kan bildpedagoger använda design- och hantverksmetoder för arbete 

med elevinflytande inom ramen för bild- och slöjdundervisning? Undersökningen har två 

underfrågor. Hur beskriver elever, inom ramen för ett designpedagogiskt projekt, sin 

möjlighet att påverka den fysiska skolmiljön? Hur förändras elevernas sätt att positionera sig 

                                                 
5 www.skolverket.se, Kursplan för samhällsorienterade ämnen, SKOLFS: 2000: 135, Inrättad 2000-07. 
6 Arbetsmiljölagen, 1977:1 160, 6 kap 17 §, 4 st. 
7 www.skolverket.se, Kursplan för bild, SKOLFS: 2000: 135, Inrättad 2000-07. 
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själva i relation till lärare och rektor under projektets gång? Undersökningen lyfter dessa 

frågor ur ett elevperspektiv. Utgångspunkten är att eleverna har unik insikt om frågor som rör 

deras situation och att de därför kan vara viktiga aktörer i utformningen av sin arbetsmiljö. 

Empiri 

Undersökningen genomfördes med en etnografiskt inspirerad metod, vilket jag redogör för 

under avsnittet ”Metod”. I etnografiska undersökningar är datainsamlingsmetoderna flera. Till 

följd av det har jag samlat in flera olika former av empiriskt material i undersökningen. Min 

förhoppning var att de olika materialen, ljud, bilder, fältanteckningar och hantverk, skulle 

belysa olika aspekter av elevernas arbeten, åsikter och erfarenheter och därmed bädda för en 

djupare förståelse för hur eleverna såg på sin möjlighet till inflytande på skolan. 

Det designpedagogiska projektet hade formen av fem workshops. I samband med 

workshoptillfällena genomförde jag fyra längre intervjuer, tre med elever och en med deras 

ordinarie bildlärare. Jag valde att intervjua de elever som var positiva till att berätta om sin 

syn på elevinflytande, skolmiljö och det designpedagogiska projektet. Alla intervjuer spelades 

in med diktafon och transkriberades i sin helhet. Jag spelade även in informella samtal mellan 

mig och eleverna och transkriberade de avsnitt som jag bedömde var relevanta för 

undersökningen. De händelser som uppfattades som viktiga noterades i en anteckningsbok. 

Som del av empirin finns ett stort, visuellt material som eleverna har skapat under fem 

workshops. I materialet finns flygbilder över skolområdet, på vilka eleverna har märkt ut 

platser som de skulle vilja förändra. Där finns även fotografier av skolmiljön och elevernas 

pågående hantverksarbete. Som del av det visuella materialet finns även elevernas färdiga 

hantverksalster. Jag har valt att kalla elevernas arbeten för hantverk, för att en majoritet av 

eleverna tog sig an materialet (ståltrådsnät, garn och tyg) med hantverksliknande metoder, 

som att fläta, sy och väva. Det textila materialet som eleverna använde, garn och stickade 

tygbitar, konnoterar även till traditionellt hantverk. 

Under det sista workshoptillfället sammanställde eleverna sitt arbete i en skriftlig och 

visuell presentation. Jag har valt att kalla presentationerna brev, eftersom de flesta hade en 

uttalad mottagare och avsändare. En stor majoritet av eleverna valde att rikta sina brev till 

rektorn. Jag fotograferade breven och överlämnade dem till rektorn efter workshoparbetets 

slut. Breven är både ett visuellt, empiriskt material och ett textbaserat, eftersom det innehåller 

elevernas beskrivningar av sitt arbete. 
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Urval och avgränsning 

Kommunen och skolan 

Undersökningen genomfördes i en sjätteklass på en grundskola i Botkyrka kommun ett par 

mil söder om Stockholm. Mitt val av skola var strategiskt. Jag visste, från mina erfarenheter 

som tidigare praktikant på skolan, att den var mycket sliten.
8
 De elever som deltog i 

workshoparbetet hade därmed många olika ingångar till hur de kunde arbeta med skolmiljön. 

I skolans verksamhetsbeskrivning från 2009 skrev dåvarande rektorn att föräldrar ibland 

uttryckte missnöje och oro inför skolans slitna ytskikt. Vad eleverna ansåg om sin fysiska 

lärmiljö behandlades dock inte.
9
 Denna undersökning kan således lyfta fram perspektiv som 

förra årets verksamhetsbeskrivning bortsåg ifrån. 

Jag hade, som en följd av min tidigare praktik, kontakt med anställda på skolan, vilket 

underlättade tillträde till fältet. Dessutom har jag en vidare relation till skolan. Jag är 

uppvuxen i Botkyrka kommun och gick själv på skolan under sex år av min grundskoletid. 

Därigenom hade jag en tydlig bild av kommunen och skolan. Jag är medveten om att min 

förförståelse påverkade hur jag tolkade elevernas utsagor om sin arbetsmiljö, bland annat 

genom att jag redan innan besöken trodde mig veta hur skolmiljön såg ut. 

Åldersgruppen och klassen 

Eleverna, deltagarna i designprojektet, går i en sjätteklass. Den främsta anledningen till att en 

sjätteklass valdes var att de ännu inte kan medverka formellt i arbetsmiljöarbetet på skolan, 

genom att representeras av elevskyddsombud. Elevskyddsombud, elevrepresentanter som 

deltar i arbetsmiljöarbetet på skolan, utses från och med årskurs sju.
10

 Den möjlighet som 

workshoparbetet ger eleverna att föra fram sina åsikter skulle därför kunna te sig viktigare för 

dem, än för äldre elever. Enligt arbetsmiljölagen har yngre elever rätt att delta i 

arbetsmiljöarbetet i en omfattning som är ”anpassad efter deras ålder, mognad och 

förutsättningar i övrigt.”
11

 Skulle de åsikter, tankar och iakttagelser som eleverna uttrycker i 

undersökningen vara mogna, det vill säga väl genomtänkta och seriösa, har eleverna 

lagstadgad rätt till deltagande i arbetsmiljöarbetet. 

Anledningen till att denna specifika sjätteklass valdes till att delta i undersökningen var 

att de har bild- och textilslöjd på samma veckodag, torsdag. Lektionerna var en timme långa 

vardera och den totala tiden för arbetet per torsdag blev därmed två timmar. Hade en klass 

                                                 
8 Jag hade tidigare under utbildningen till bildlärare delar av min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) förlagd på skolan. 
9 Efternamn, förnamn (2009), Kvalitetsredovisning för -skola 2009, Botkyrka Kommun, Barn och ungdomsförvaltningen, 
s.16. 
10 Arbetsmiljölagen, 1977:1 160, 6 kap 17 §, 4 st. 
11 Ibid., 2 st. 
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valts som bara hade ett av dessa ämnen, eller som hade bild och slöjd på olika dagar, skulle 

tiden ha blivit begränsad till en timme per undersökningstillfälle och vecka. Färre 

undersökningstillfällen skulle då hinna genomföras och förmodligen skulle kvaliteten i 

undersökningen ha påverkats negativt. Jag valde att begränsa undersökningen till en klass, för 

att kunna föra fler och fördjupade samtal med dem. Som en följd av detta skulle 

undersökningen kunna generera ett mer kvalitativt resultat. I denna skriftliga redogörelse av 

projektet är elevernas namn fingerade, för att säkerställa att elevern förblir anonyma. 

Metod 

Etnografiskt inspirerad metod 

Undersökningen är kvalitativ och syftar till att erhålla en fördjupad förståelse av hur eleverna 

ser på sin förmåga att påverka i sin kontext, i den skola, där undersökningen har genomförs. I 

denna undersökning är det därför viktigt att det analyserade materialet, oavsett omfattning, 

håller hög kvalitet. 

Undersökningen är en fallstudie, en intensiv studie av ett väl avgränsat fenomen. 

Fallstudier kan begränsas med avseende på en rad faktorer: tid, rum, aktörer, form och 

innehåll.
12

 I alla dessa avseenden var undersökningen avgränsad. Eftersom jag begränsade 

studien, kan den inte ses som en fullständig, etnografisk undersökning. Flera av de 

datainsamlingsmetoder och förhållningssätt som är vanliga i etnografiska studier användes 

dock och undersökningen kan därmed sägas ha genomförts med en etnografiskt inspirerad 

metod. I etnografiska studier undersöks fenomen i sin naturliga miljö och fokus ligger ofta på 

förståelse av processer.
13

 Eftersom denna undersökning behandlar arbete som sker på bild- 

och textilundervisning, samt hur eleverna arbetar med sin skolmiljö var det viktigt att 

genomföra projektet på plats i elevernas skola. 

Inom etnografin är deltagande observation ett viktigt metodologiskt verktyg. Enligt 

Christer Stensmo, docent i pedagogik, är deltagande observation att kombinera olika 

datainsamlingsmetoder och att använda sig själv som instrument när man samlar in data. 

Vanliga datainsamlingsmetoder är observationer av olika händelser, kvalitativa intervjuer, 

informella samtal och visuell dokumentation.
14

 

I denna undersökning observerade jag hur eleverna arbetade och vad de uttryckte under 

arbetet. Observationen skedde parallellt med att jag var undervisande lärare. Vid 

workshoptillfällena genomförde jag även intervjuer med några av eleverna. Intervjuerna hade 

                                                 
12 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala, s.67. 
13 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s.15. 
14 Stensmo (2002), s.71. 
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två syften, dels att eleverna skulle få möjlighet att reflektera kring och beskriva sitt arbete och 

dels att jag skulle få förståelse för hur eleverna upplevde arbetet. Jag använde även informella 

samtal som datainsamlingsmetod, eftersom elevernas spontana och direkta utsagor kring 

arbetet gav insikt i hur de förstod sitt arbete och sin arbetsprocess. 

I etnografiska studier är det viktigt att ha en reflexiv hållning, det vill säga att vara 

medveten om den position man som forskare har till de som deltar i undersökningen.
15

 I 

resultat- och tolkningsdelen av denna uppsats kommer jag därför att diskutera min roll som 

pedagog och forskare i den genomförda undersökningen. 

Eftersom elevernas arbete under projektet till stor del var visuellt, tillämpade jag även 

metoder från visuell etnografi, där bilder används som ett viktigt verktyg.
16

 Jag fotograferade 

elevernas arbeten under deras process och eleverna undersökte och beskrev sin skolmiljö 

genom att fotografera. Vissa fotografier bearbetades även i elevernas hantverksarbeten, vilket 

medförde att förståelsen för vad eleverna ville beskriva med fotografierna ökade. 

Genom att kombinera de ovan beskrivna datainsamlingsmetoderna avsåg jag teckna en 

djupare och mer nyanserad bild av hur eleverna ser på sin möjlighet att påverka i skolan och 

hur arbete med elevinflytande kan bedrivas inom ramen för bildundervisning med hjälp av 

designpedagogiska metoder. 

Participatory Design 

Vid planering och genomförande av det designpedagogiska projektet var jag inspirerad av 

arbetsmetoder från participatory design. Metoderna är utformade för att personer oavsett 

bakgrund och tidigare kunskap ska kunna delta. De baseras bland annat på lekar och 

skapandet/användandet av enklare hantverksprototyper som ram för att skapa diskussioner.
17

 

Att involvera elever (användare av arbetsplatsen) direkt i design/hantverksprocesser, som 

meddesigners, är också viktigt.
18

 Ett sätt att bedöma hur väl ett projekt involverar användarna 

är att se till fyra kriterier: ”directness of interaction with the designer; length of involvement 

in the design process; scope of participation in the overall system being designed, and; degree 

of control over the design decisions.”
19

 Tre av dessa fyra kriterier kan sägas vara aktuella för 

detta projekt: eleverna interagerade direkt med mig som designer, deltog aktivt i nästan hela 

designprocessen, samt stod för flera av designbesluten under designprocessens gång. Det 

                                                 
15

 Rose, Gillian (2007), Visual Methodologies, an Introduction to the Interpretation of Visual Material, London: Sage 
Publications Ltd, s. 214. 
16 Andersson, Cecilia (2006), Rådjur och raketer. Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga 
rummet, Stockholm: HLS Förlag, s.59. 
17 Mazé, Ramia (2007), Occupying time, Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, s. 145. 
18 Ibid., s. 139. 
19 Ibid., s.142. 
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fjärde kriteriet, deltagande i det övergripande system som skulle designas, uppfylls dock inte. 

Jag designande själv det övergripande systemet, det vill säga lektionsarbete som en arena för 

elevinflytande, samt uppläggningen av workshoptillfällena. Det finns ingen vedertagen svensk 

motsvarighet till begreppet participatory design och därför kommer det engelska att användas 

i denna uppsats. 

Undersöka med elever 

Undersökningen är utformad för att möjliggöra forskning med eleverna, inte enbart på. 

Professor i utbildning, Pat Thompson, skriver: ”In working with, researchers aim to transform 

not only the power relations embedded in their research, but also those in the context in which 

the research is being conducted.”
20

 I den genomförda undersökning behandlades 

elevinflytande, vilket kan ses som ett sätt att arbeta med de maktförhållanden som finns 

mellan olika positioner (rektor, lärare, elev) på skolan.  

Enligt Thomson är fler sätt att arbeta med elever som medforskare att arbeta med frågor 

som är viktiga för dem, fokusera på deras kunskap om skolan samt syfta till en förändring av 

den plats där undersökningen genomförs.
21

 I workshoparbetet behandlades platser på skolan 

som eleverna ansåg borde förändras och hur de ville att denna förändring skulle se ut. 

Eleverna fick även möjlighet att påverka workshoparbetets inriktning. Deras inflytande i 

undersökningen begränsades dock till det som skedde under workshoptillfällena. Planeringen 

av arbetet genomförde jag i dialog med elevernas ordinarie bildlärare. Jag ansåg att det var 

viktigt att hon var informerad om mina tankar om projektet och den aktiva, deltagande roll 

som jag avsåg ge eleverna. Jag har själv bearbetat och analyserat empirin efter projektets 

genomförande. 

Teori och tolkningsram  

Socialkonstruktionism 

Enligt Vivien Burr, doktor i psykologi, är socialkonstruktionism en teoribildning i vilken 

språket ses som centralt för vårt tänkande.
22

 Genom språket tillhandahålls verktyg som hjälper 

oss att strukturera våra erfarenheter genom att koppla dem till olika begrepp.
23

 Förståelsen av 

olika begrepp är dock inte fasta, utan omförhandlas när individer interagerar med varandra i 

                                                 
20 Thomson, Pat, ”Young people: voices in visual research”, i Thomson, Pat (red.) (2008), Doing visual research with children 
and young people, London och New York: Routledge, s.7. 
21 Ibid., s.7-8. 
22 Burr, Vivien (2003), Social Constructionism, London och New York: Routledge, s.8. 
23 Ibid., s.48.  
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olika sociala processer.
24

 Den franska historikern och filosofen Michel Foucault har influerat 

den socialkontruktionistiska teorin, bland annat genom sina tankar om diskurs och makt.
 25

 

Diskurs 

En diskurs utgörs av hur något omtalas i text, tal och visuella representationer och det är 

genom och med hjälp av dessa diskurser som vi förstår och upplever världen.
26

 Med hjälp av 

diskurser strukturerar vi våra tankar och hur vi väljer att agera utifrån de tankarna. Detta är 

anledningen till att Foucault kopplar begreppet till makt.
27

 I och med att diskurser skapas och 

upprätthålls genom representationer utgör alla utsagor kring ett bestämt ämne en diskurs.
28

 

Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet existerar flera olika sätt att benämna och 

konstruera ett fenomen parallellt, som alternativa diskurser (exempelvis olika diskurser kring 

utbildning). Varje diskurs hävdar att sitt sätt att förstå och beskriva något är det riktiga och 

sanna.
29

 Diskurserna har dock olika mycket dignitet i samhället, vilket medför att vissa sätt att 

beskriva världen ses som mer sanningsenliga än andra.
30

 

Makt 

Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet utövas makt när en person definierar, eller 

kategoriserar någon på ett sätt som ger honom/henne rätt att behandla den definierade på ett 

särskilt sätt.
31

 Makten ligger således inte enkom i bemötandet av den som har kategoriserats, 

utan i själva kategoriserandet. Man skulle kunna se rektor, lärare och elev som formella 

kategorier. Via kategorierna ges olika stor möjlighet att påverka en given situation och andra 

aktörer i skolan. Skolans aktörer ges därmed olika mycket makt. Makt fungerar dock inte 

enkom genom att någon kategoriserar, eller aktivt styr någon annan. Enligt Foucault fungerar 

makt disciplinerande, genom att individer frivilligt anpassar sig efter den verklighetsförståelse 

och den maktstruktur som den rådande diskursen har producerat.
32

 Foucault lyfter även fram 

att makten är produktiv. Genom maktens verkan möjliggörs vår förståelse av omvärlden, våra 

sociala positioner, roller och relationer, emedan andra möjligheter skyms. Makt kan därför ses 

som samtidigt produktiv och begränsande.
33

 

                                                 
24 Ibid., s.8. 
25 Ibid., s.22. 
26 Ibid., s.66. 
27 Rose (2007), s.142.  
28

 Burr (2003), s. 66. 
29 Ibid., s.64-65. 
30 Ibid., s.67. 
31 Ibid., s.68. 
32 Ibid., s.69. 
33 Winther, Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: studentlitteratur, 
s.20. 
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Genom diskursen möjliggörs olika subjektpositioner som en person kan inta vid möten 

och samtal med andra. Utifrån hur en person positionerar sig får han/hon olika utrymme att 

påverka, alltså olika mycket makt.
34

 Subjektpositioner är dock inte statiska utan kan 

omförhandlas och omformas i den sociala interaktionen. 

I undersökningen användes makt och positionering vid analys och tolkning av hur 

eleverna beskrev sin förmåga att påverka sin fysiska skolmiljö och sin syn på elevinflytande. 

Jag applicerade begreppen i relation till elevernas utsagor, deras brev till rektorn och deras 

hantverksarbete. 

Diskursanalys 

Inom socialkonstruktionismen finns flera olika sätt att se analysera samt tolka insamlad 

empiri. Ett vanligt sätt är diskursanalysen.
35

 Denna analysmetod härrör från Foucault och 

lämpar sig väl för att synliggöra hur diskurser, makt, och positionering verkar i en social 

kontext, som skolan.
36

 I denna undersökning användes en förenklad form av Norman 

Faircloughs, professor i lingvistik, modell för diskursanalys, såsom den beskrivs av dr i 

sociologi Marianne Winther Jørgensen och professor i kommunikation Louise Phillips.
37

 Vid 

analysen fokuserade jag på de kommunikativa händelserna, det vill säga bilder, hantverk, 

brev, texter och transkriberade intervjuer. Enligt W. Jørgensen och Phillips har varje 

kommunikativ händelse tre dimensioner som bör analyseras. 

”1) textens egenskaper (text); 2) de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna 

med texten (diskursiv praktik); och 3) den bredare sociala praktik som den kommunikativa 

händelsen är en del av (social praktik).”38 

Text 

I enlighet med Faircloughs analysmodell, fokuserade jag i textanalysen på hur två 

grammatiska element, transitivitet och modalitet, användes i elevernas lingvistiska utsagor. 

Vid analys av transitivitet analyserades hur subjekt och objekt kopplades till den händelse 

som beskrevs, liksom användandet av passiv form.
39

 Enligt W. Jørgensen och Phillips 

behandlar analysen av texternas modalitet ”talarens grad av instämmande i (affinitet med) en 

sats.”
40

 Modalitet beskriver även i vilka positioner talaren sätter sig själv och den texten är 

riktad till.
41

 Vid analysen av texternas modalitet har jag därför beaktat hur eleverna använde 

                                                 
34 Burr (2003), s.115. 
35

 W. Jørgensen och Phillips (2000), s.11. 
36 Ibid., s.72f. 
37 Ibid., s.90f. 
38 Ibid., s.74. 
39 Ibid., s.87.  
40 Ibid., s.87. 
41 Ibid., s.88. 
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så kallade hedges, ord som tonade ned vikten av det som uttrycktes, såsom ”kanske”, ”lite” 

och ”liksom”.  

Faircloughs analysmodell är främst anpassad till lingvistiska, det vill säga tal- och 

textspråkliga, element.
42

 Jag anser dock att vissa elever använde positiva symboler i sina brev 

(exempelvis smileys och hjärtan) för att visa vilken inställning de hade till sina brev och hur 

de positionerade sig gentemot rektorn. Vid analys av modaliteten i breven har jag därför sett 

närmare på hur eleverna använde dessa positiva symboler, som jag har valt att kalla visuella 

hedges. På samma sätt anser jag att transitiviteten i elevernas utsagor, kopplingen mellan det 

som beskrivs och subjekt, kan analyseras i vissa fotografier. Genom att eleverna själva höll 

upp sina förändringsförslag på den plats som de ville förändra anser jag att kopplingen mellan 

dem själva och önskemålen synliggjordes. Vid analys av transitiviteten i utsagorna har jag 

därför även beaktat dessa fotografier. Genom att analysera modalitet och transitivitet i det 

eleverna sa, skrev och skapade avsåg jag att klargöra vilken säkerhet eleverna uppvisade i sina 

utsagor, hur de positionerade sig själva och andra och vilken makt de tyckte att de själva hade 

i den positionen. Jag ämnade även utreda i vilken grad eleverna ansåg att olika personer 

ansvarade för de brister de upplevde i sin arbetsmiljö. 

Diskursiv praktik 

När en forskare analyserar den diskursiva praktiken ser han/hon på hur text produceras och 

konsumeras.
43

 Man betonar tidigare texter (inklusive tidigare samtal, bilder och filmer) och 

diskurser som de analyserade texterna bygger på. I denna undersökning har jag inte genomfört 

någon analys av den diskursiva praktiken. Jag har istället valt att försöka klargöra hur 

eleverna positionerade sig gentemot rektor och lärare, eftersom detta kan kopplas till 

elevernas roll i skolans maktstruktur. 

Social praktik 

Det sista steget i Faircloughs modell för diskursanalys är att koppla hur texten (i detta fall 

även bilderna och hantverken) förhåller sig till den vidare, sociala kontext som den har 

producerats i.
44

 Denna del av analysen inkluderar både diskursiva (lingvistiskt språkliga) och 

ickediskursiva element (exempelvis praktiskt arbete). Vid denna del av analysen har jag 

tillämpat den socialkonstruktionistiska teorin och resultatet av textanalysen sattes i relation till 

de maktpositioner som finns i skolan. Meningen var att klargöra om och hur elevernas 

                                                 
42 Ibid., s.73.  
43 Ibid., s.84. 
44 Ibid., s.90.  
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framställning av maktpositionerna förändrades under workshoparbetet; om de genom sina 

hantverk, bilder och texter ifrågasatte dem, eller om de förblev oförändrade. 

Craftivism 

Enligt Betsy Greer, hantverkare som myntade begreppet craftivism, står det för “the point 

where crafts and activism meet.”
45

 Genom att förena dessa företeelser hävdar Greer att 

craftivismen kan öppna nya vägar för att protestera och agera.
46

 Hon skriver: 

You can use a cultural stereotype (that craft isn’t dangerous) to help further a message of your 

choice. […] By shifting the paradigm, you get them to think, which is a large part of moving 

toward change.47 

Både Greer och Otto Von Busch, fil doktor i designteori, kopplar den craftivistiska 

rörelsen till (textilt) hantverk som en form av kritik mot överkonsumtion, globalisering och 

miljöförstörande leverne.
48

 Craftivismen kan dock ses som en vidare hantverkspolitisk 

rörelse. Von Busch vidareutvecklar begreppet och beskriver det som, “a reinvention of craft, 

by updating or hacking tradition and making it a tool for raising political questions.”
49

 Den 

craftivistiska rörelsen är bred och rymmer allt ifrån vantar med politiska budskap till ingrepp i 

den offentliga miljön i form av stick- och korsstygnsgrafitti. Designteoretiker betonar olika 

delar. Von Busch beskriver det som en uppbyggande praktik, eftersom skapandet är själva 

grunden för verksamheten.
50

 

Craftivism is about hands-on commenting on the dominant modes of existence today, not by 

[…] raising violent demonstrations on the streets, but by updating existing models, crafts and 

systems to a participatory and open mindset of hands-on collaborative building.51 

Johanna Rosenqvist, doktor i konstvetenskap, betonar det som kan kopplas till gatukonst och 

beskriver craftivism som en subversiv hantverksform och ett sätt att ta plats i det offentliga 

rummet.
52

  

I denna undersökning har jag använt mig av Von Busch sätt att beskriva craftivism. 

Genom fem workshops ämnade jag uppdatera skolans sätt att arbeta med elevinflytande. Det 

handlar således inte om att uppfinna helt nya sätt att genomföra skolarbete på, inte heller att 

genomföra högljudda eller subversiva protester, utan som Von Busch skriver ”updating 

                                                 
45 Greer, Betsy (2008), Knitting for Good: A Guide to Creating Personal, Social and Political Change, Stitch by Stitch, Boston: 
Trumpeter, s. 127. 
46 Ibid., s.127. 
47 Ibid., s.130. 
48 Greer (2008), s.127; Von Busch, Otto (2008), Fashion-able, Hacktivism and Engaged Fashion Design, Göteborg: 
Konstnärliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet, s.70. 
49 von Busch (2008), s. 69. 
50 von Busch, Otto (2009), ”Nya hushållstaktiker för det folkliga hantverket”, i von Busch, Otto och Åhlvik, Clara (red.) 
Handarbete för en bättre värld. Jönköpings läns museum, 19.09.2009 – 17.01.2010, Jönköping: Jönköpings läns museum, 
s.27; Rosenqvist, Johanna (2009), ”Att ta saken i egna händer” i von Busch och Åhlvik (red.), s.88. 
51 von Busch (2008), s.75. 
52 Rosenqvist (2009), i von Busch och Åhlvik (red.), s.88. 
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existing models.”
53

 Inom craftivismen förespråkas en specifik förståelse av hantverksarbete 

som ett sätt att påverka och arbeta med förändring. I denna undersökning betraktas därför 

craftivism som en teori som kan vidga synen på hur arbete med elevinflytande kan bedrivas. 

Tidigare forskning 

Jag har i mina efterforskningar kring elevinflytande inte funnit någon undersökning som 

specifikt behandlar hur elevinflytande kan ske inom ramen för bild- eller 

textilslöjdundervisning. Däremot finns forskning kring andra aspekter av elevinflytande. 

Docent i pedagogik Eva Forsberg ser elevinflytande som makt att påverka. Makt, anser 

hon, kommer till uttryck i alla sociala samspel och formas i sociala relationer. Därav följer att 

makt är ständigt närvarande i det som sker i ett klassrum.
54

 Forsberg anser att ett gott 

elevinflytande kännetecknas av att elever, under en undervisningsprocess, får möjlighet att 

forma och omforma sina åsikter och inställningar till olika ämnen.
 55

 

Skolverket gav 1998 ut boken Jag vill ha inflytande över allt. Boken utgick från de 

studier som ingick i Skolverkets projekt ELEVSAM (Elevinflytande – arbetssätt och 

arbetsformer). I boken hänvisar författarna till Skolverkets attitydundersökning Vem tror på 

skolan? från 1998. I den svarade både grundskole- och gymnasieelever på frågor om 

inflytande. Svaren visade att eleverna ville ha inflytande över allt i skolan: läxor, prov, 

skolans regler och skolmiljö. Av de elever som deltog i undersökningen ansåg dock hälften att 

de hade mycket begränsat inflytande över sin skolsituation.
56

 Vidare visade undersökningens 

resultat att nästan hälften av de lärare som svarade på frågor i undersökningen ansåg att 

eleverna inte kunde klara av att ta det ansvar som krävdes för ökat elevinflytande.
57

 

Fil. dr i lärande, Gunvor Selberg menar i Främja elevers lärande genom inflytande att de 

elever som får möjlighet att forma och ha inflytande över sin lärandesituation lär sig mer än 

elever som inte har ett sådant inflytande. Selberg förespråkar att elever ska ha möjlighet att 

påverka hela sin lärprocess, från val av ämne, till arbetsmetod och slutligen i hur de 

presenterar sitt arbete. Lärarens roll är, enligt Selberg, att stötta, diskutera och handleda 

eleverna.
58

 

                                                 
53 von Busch (2008), s.75. 
54

www.skolverket.se, Elevinflytandets många ansikten - en fråga om makt! Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten på 
skolverket, 2010-12-07. 
55Ibid., 
56 Tham, Amelie (red.) (1999), Jag vill ha inflytande över allt! Stockholm: Skolverket, s.9. 
57 Ibid., s.9. 
58 http://www.skolverket.se, Elevinflytande för att främja lärande, Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen på skolverket, 
2010-12-07. 
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I flera undersökningar har forskare undersökt elevinflytande inom ramen för 

samhällsorienterade ämnen (SO). Bland annat har fil dr. i statsvetenskap Ellen Almgren och 

Vilgot Oscarsson, universitetslektor i pedagogik och didaktik, i varsin undersökning fokuserat 

på hur elevernas demokratiska kompetens kan främjas av elevinflytande inom ramen för SO-

arbete.
59

 Enligt Almgren har ett öppet klassrumsklimat positiv effekt på elevers 

demokratikunskaper, emedan direkt elevinflytande har negativ effekt. Almgren anser därför 

att inställningen att direkt elevinflytande är enkom positivt behöver nyanseras.
60

 Oscarssons 

resultat påvisar bland annat att elevernas möjligheter till inflytande i sin undervisning är lägre 

än vad som förespråkas i styrdokumenten. Oscarsson anser, liksom Almgren, att ett öppet 

klassrumsklimat främjar elevernas utveckling till att bli aktiva medborgare. Han ser dock 

inget samband mellan elevinflytande över lärandesituationer och elevernas demokratiska 

utveckling.
61

 

Till skillnad från de undersökningar som har genomförts tidigare syftar ”Hej Rektorn!” 

till att bredda synen på hur formellt och informellt elevinflytande kan ske framöver, inte på att 

utvärdera hur arbete med elevinflytande ser ut idag. I den undersökning som jag har 

genomfört behandlades två aspekter av elevinflytande. Dels undersöks elevernas möjlighet att 

föra fram sina åsikter om skolan genom arbete i bild, dels hur elever kan få större inflytande 

under bildlektionerna. Jag har därför valt att inte fokusera på vilken effekt olika former för 

elevinflytande kan ha på elevers kunskapsutveckling.  

Ramia Mazés och Otto von Buschs doktorsavhandlingar har haft stort inflytande på hur 

jag behandlar participatory design och craftivism i denna undersökning. Min undersöknings 

fokus, bild- och textilundervisning, ligger dock långt ifrån deras, som är interaktiv design och 

mode. Mazés doktorsavhandling Occupying Time handlar om interaktiv design mot bakgrund 

av att teknologi har blivit en del av vår vardag och vår materiella kultur. Hon närmar sig detta 

ur en rad olika perspektiv, varar participatory design är ett.
62

 Von Busch undersöker i sin 

doktorsavhandling FASHION-able, Hacktivism and Engaged Fashion Design hur man på 

olika sätt kan skapa utrymme för personliga uttryck inom mode. Genom olika projekt provar 

von Busch, tillsammans med andra, hur modeprocessen kan öppnas och inbegripa fler grupper 

                                                 
59

 Almgren, Ellen (2006), Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, Abstract. 
60 Ibid., Abstract. 
61Oscarsson, Vilgot (2005), Elevers demokratiska kompetens, Rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 
2003 (NU03) – samhällsorienterande ämnen. IPD-rapport nr 2005:04, Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik 
och didaktik, s.4. 
62 Mazé (2007), s.1.  
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Bild 2. Bild över skolområdet,  

Foto: Turid Sandin 

och individer. Busch kallar detta hacktivism, ett begrepp som ligger nära craftivism. I sin 

avhandling beskriver och analyserar därför von Busch vad begreppet craftivism innebär.
63

  

Bearbetning och analys 

I detta avsnitt beskriver jag först det designpedagogiska projektet, som hade formen av fem 

workshops. Min intention var dels att workshoptillfällena skulle vara ett forum för eleverna 

att arbeta med inflytande över skolmiljön och dels att de skulle ha inflytande över sitt eget 

arbete. Därefter följer en diskursanalys av modalitet och transitivitet i en del av de 

kommunikativa händelserna under workshoparbetet. Jag kommer att förhålla mig lite friare 

till diskursanalysen och inkludera iakttagelser kring det visuella material som skapades under 

workshoparbetet. 

Workshops 

Workshop 1 

Vid det första workshoptillfället märkte eleverna ut platser på 

flygbilder över skolområdet. De platser som markerades skulle vara 

sådana som de tyckte kunde förändras, eller förbättras. Eleverna 

motiverade sina val, skriftligt på flygbilden och/eller muntligt. 

Därefter överförde eleverna sina märken till en förstorad, gemensam 

bild över skolområdet. Genom att eleverna fick arbeta med flygbilder 

förändrades deras perspektiv på skolmiljön. Från att vara mindre 

än allt annat i skolan, blev eleverna större än och ovanför allt 

annat i skolan. 

Workshop 2 

Utifrån de platser som eleverna markerade på den förstorade bilden genomfördes en 

rundvandring. Under rundvandringen fick varje elev fotografera den plats som han/hon hade 

valt ut, eller saker och platser som de lade märke till när rundvandringen pågick. Genom att 

eleverna undersökte sin skolmiljö, märkte ut områden och fotograferade, hade de en aktiv roll 

i att undersöka skolområdet. Detta var centralt för att synliggöra hur skolan och skolgården 

upplevdes ur ett elevperspektiv. De arbetsmetoder som eleverna använde (markera på kartor 

och fotografera med en enkel kamera) var utformade från en idé inom participatory design: att 

alla personer, oavsett bakgrund och tidigare kunskap, skulle kunna delta.
64

 

                                                 
63 von Busch (2008), s.69-75. 
64 Maze (2007), s. 145. 
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Workshop 3 

I workshop tre arbetade eleverna med hur de ville förändra ett område som hade märkts ut, 

eller fotograferats. Arbetsmaterial var plastklätt ståltrådsnät, stickat och vävt tyg och garn. En 

viktig aspekt i participatory design är att de som deltar i ett designprojekt har inflytande över 

designprocessen och de designbeslut som tas.
65

 Som följd av det förhållningssättet fick 

eleverna välja hur materialet skulle användas och om de ville tillföra andra material än de jag 

hade föreslagit. Exempel på material som eleverna la till var flirtkulor, plasttallrik och 

plastbestick, samt träbitar.  

 

Bild 7-9. Exempel på material som eleverna självmant lade till, Foto: Turid Sandin 

Eleverna använde materialet på många fler sätt än vad jag inledningsvis hade föreställt 

mig. Eleverna tog således tillvara på möjligheten att styra över sin arbetsprocess. Detta kan 

förstås utifrån den socialkonstruktionistiska tanken att hur en person positionerar sig ger 

honom/henne olika utrymme att påverka, alltså olika mycket makt.
66

 Eleverna valde att inta 

en position i arbetet som gav dem möjlighet och makt att påverka hur arbetet utvecklades. 

Genom att eleverna använde materialet på många olika sätt kunde de visualisera en rad 

olika tankar och idéer. Ståltrådsnätet böjdes till träd, utgjorde stomme till modeller över 

skolgården, klipptes till gungor och blev utgångspunkt till tavlor. I kombination med tyg och 

garn öppnades för ännu fler lösningar: eleverna vävde i nätet med tråd, broderade i nätet och 

klädde in det i tyg. Eleverna tog även tillvara möjligheten att använda materialet på det sätt de 

ville, utan att ta så stor hänsyn till ekonomiska begräsningar. Exempelvis använde Stina och 

Matilda ett helt garnnystan i sin bildväv, något som de vanligtvis inte brukar få. Detta var en 

lösning som de var nöjda över. Stina sa: ”Jag tycker om berget även fast vi slösade en hel 

                                                 
65 Ibid., s.142. 
66 Burr (2003), s.115. 

 

Bild 3-6. Exempel på bilder av vad eleverna bill förbättra i sin fysiska skolmiljö, Foto: elever på grundskola i Botkyrka kommun 
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garnrulle.”
67

 De olika lösningarna ledde till att deras verk fick olika uttryck. Vissa verk 

liknade traditionella bildvävar, emedan andra såg ut som mockups (prototyper i enklare 

material i skala 1:1) och ytterligare andra påminde om små modellbyggen.  

 

Bild 10-14. Exempel på olika tekniker och uttryck i elevernas arbeten. Foto: Turid Sandin 

Alla eleverna fick varsin lika stor bit nät att utgå ifrån. Detta påverkade i vilken skala 

eleverna genomförde sitt arbete. Jag valde att trots det bestämma bitarnas storlek, för att 

underlätta för eleverna att starta upp arbetet. Genom storleksbegränsningen fick eleverna en 

given utgångspunkt för sitt arbete. I de fall eleverna uttryckte önskan om att få större, eller 

fler bitar fick de det. 

Workshop 4 

I den fjärde workshopen besökte eleverna sin valda plats på skolområdet på nytt och höll upp 

sina arbeten, en situation som jag hjälpte dem att fotografera. Det kunde inte själva 

fotografera, eftersom de höll i sina arbeten. För att öka deras inflytande över fotograferingen 

tog jag flera olika foton. De fick därefter välja vilken av bilderna som skulle användas. 

Genom att elevernas arbeten fotograferades på plats ute i skolan anser jag dels att det 

skapades en kommentar till hur den valda platsen såg ut och dels att den förändringspotential 

eleverna såg tydliggjordes. 

Bild 15-18. Exempel på elevernas hantverksarbeten i skolmiljön. Foto: Turid Sandin 

Workshop 5 

Vid samtal under arbetet framkom att flera elever inte trodde att de kunde påverka i skolan.
68

 

Utifrån detta valde jag att inrikta arbetet mot hur elevernas arbete skulle kunna kommuniceras 

                                                 
67 Samtal 21 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Stina, elev på grundskola i Botkyrka. 
68 Samtal 7 oktober 2010, mellan Turid Sandin och elever på en grundskola i Botkyrka. 
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Bild 22. Detalj ur bild över skolområdet.  

Foto: Turid Sandin 

till den/de eleverna tyckte hade makt att förändra. När jag frågade Sebastian hur hans arbete 

skulle kunna kommuniceras svarade han: ”Vi stoppar in de [fotografierna] i ett brev och 

skjuter in det under dörren så ser hon [rektorn]det.”
69

 Utifrån denna utsaga föreslog jag att 

eleverna kunde kommunicera arbeta i brevform, vilket de flesta gjorde. I denna 

kommunikativa del av elevernas arbete användes deras hantverksalster för att leda till någon 

form av påverkan och förändring. Detta kan kopplas till Otto von Buschs beskrivning av 

craftivism som, “a reinvention of craft, by updating or hacking tradition and making it a tool 

for raising political questions.”
70

 

Bild 19-21. Exempel på elevernas brev till rektorn. Foto: Turid Sandin 

Diskursanalys 

I enlighet med Faircloughs modell för diskursanalys analyserar jag modalitet och transitivitet i 

elevernas tal, texter och bilder. Vid min analys av modaliteten ser jag närmare på vilken tilltro 

de visade till (affinitet med) det de sa, skrev, ritade och hantverkade. Jag analyserar även i 

vilken position de satte de personer som de talade om. Beträffande transitivitet, analyserar jag 

hur eleverna kopplade olika personer till de händelser som de beskrev. Uttalandena (bilder, 

hantverk, tal och texter) som analyseras handlar om elevernas möjlighet att påverka i skolan 

och om deras önskade förändringar av skolmiljön. 

Början av workshoparbetet 

När jag, vid de första workshoptillfällena, frågade om eleverna 

kunde påverka skolmiljön och skolan i stort, hade många av 

elevernas svar låg affinitetsmodalitet (eleverna visade låg tilltro). 

När jag frågade Sanna vem, eller vilka som hade makt att 

genomföra hennes önskade förändringar av skolmiljön svarade 

hon: ”Ja, rektorn och så här. Alltså styrelsen. Alltså man pratar 

                                                 
69 Samtal 14 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Sebastian, elev på en grundskola i Botkyrka. 
70 von Busch (2008), s.69 
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Bild 23, Miriam och Samiras scen, 

mitten av arbetet. Foto: Turid Sandin 

med elevrådet.”
71

 I denna mening använde hon flera hedges, som alltså och så här.  

När eleverna, vid det första workshoptillfället, markerade på flygfoton de områden som 

de ville förbättra på skolan och när beskrev sin fysiska skolmiljö, hade de dock hög affinitet i 

sina påståenden. Det eleverna sa framställdes som sanningar. Alex beskrev ett område utanför 

matsalen: ”Det luktar jätteäckligt, bajs” och Simon beskrev maten och matsalen: ”Maten är 

disgusting, golvet är jätteäckligt och det luktar illa.”
72

 Eleverna tvekade inte inför att kryssa 

över de platser i skolmiljön som de tyckte illa om. Ett exempel var när Mehmet såg de kryss 

som andra elever hade gjort på matsalen och gjorde ett stort, rött kryss över hela byggnaden, 

som för att markera vilket stort problem maten och matsalen var. Problemområden på 

skolområdet markerades även med sura gubbar. 

När eleverna vid det första workshoptillfället beskrev vilka förändringar de önskade av 

platserna var de dock mer osäkra. Följande samtal med Miriam och Emilia är två exempel, där 

flera hedges, liksom, ungefär, alltså, typ och om användes. 

Miriam: - Ja, där nere i källaren. Det är liksom ingenting, det är bara korridor ungefär. Ja, men  

det är typ, det är ingen som använder den där. 

Turid: - Hur vill ni förändra det då? 

Miriam: - Då tänkte vi, alltså. Alltså nånting, alltså så man kan göra nånting roligt där, tror 

jag. Alltså klassrum eller jag vet inte vad. Så man kan gå till nånting.73 

 

Emilia: - Jag tänkte att de kanske kunde så lite mer gräs för det dör mycket gräs där, alltså. 

Turid: - Där vid lekplatsen? 

Emilia: - Ja, det har dött jättemycket gräs, så att, då tänkte jag om man kunde så gräs.74 

Den osäkerhet som flera elever inledningsvis visade i sitt tal, 

märktes inte i samma utsträckning i deras hantverksarbete. Istället 

framstod de som säkra på vad de ville uttrycka och hur det skulle 

uttryckas. De flesta arbetade intensivt, provade olika arbetsmetoder, 

material och färger. Exempelvis inledde Miriam och Samira sitt 

modellarbete, en scen till den tomma källaren, direkt. De valde ut 

och provade färger på tyg och garn, byggde upp stommen av 

ståltrådsnät och la successivt till olika delar till modellen: en 

diskokula, några säten och en upphöjd scen. Ett annat exempel är Fredrik och Sebastian, som 

snabbt samlade ihop det material de behövde: brunt garn, brunt tyg, och gröna, stickade 

fyrkanter. Redan efter andra lektionen hade deras arbete formen av ett träd. Mot slutet av 

                                                 
71 Samtal 14 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Sanna, elev på grundskola i Botkyrka. 
72 Samtal 7 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Alex och Simon, elever på grundskola i Botkyrka. 
73 Samtal 7 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Miriam, elev på grundskola i Botkyrka. 
74 Samtal 7 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Emilia, elev på grundskola i Botkyrka. 
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Bild 25. Sanna och Emelies 

kockmössa, början av arbetet.  

Foto: Turid Sandin 

Bild 24, Fredrik och Sebastians träd, 

mitten av arbetet. Foto: Turid Sandin 

arbetet förklarade Sebastian att trädet symboliserade att skolan 

skulle göras levande och blomstrande, istället för att vara, som han 

såg det, vissen.
75

 

Ett exempel på elever som var säkra både i tal och hantverk var 

Sanna och Emelie. De inledde direkt med att göra en hög, vit form 

och sa: 

Sanna:  - Vi gör en hatt  

Emelie: - En kockmössa 

Turid: - *Varför* 

Sanna:  - För vi vill ha en kock.  

Emelie: - En riktig kock! 

Sanna:  - För dom gör så äcklig mat.  

Emelie: - Det visar att vi vill ha mat.76 

Beträffande transitivitet, hur eleverna kopplade olika personer 

till det de beskrev, var det vid inledningen av arbetet endast två 

elever som kopplade sin önskade förändring av skolmiljön till 

rektorn. 

Natalia: - A men alltså när Petris vår rektor… Aa, då, då sa dom att vi 

skulle få konstgräs. Sen så sluta han. 

Turid: - Er förra rektor? 

Natalia: - Aa. Då blev det aldrig av och nu har inte den nya rektorn 

sagt någonting.77 

Emedan dessa elever kopplade rektorerna till uteblivna förändringar i skolmiljön, höll de 

flesta av eleverna inte någon ansvarig för de brister de såg. Exempelvis sade Sanna ”dom gör 

så äcklig mat” utan att specificera vilka ”dom” var.
78

 På samma sätt sade eleverna ”typ allt är 

trasigt här”, ”lekplatsen är lerig” och att ”gungan är borta”, utan att någon kopplades till det.
79

  

När eleverna berättade om de förändringar av skolmiljön som de önskade, kopplade dock 

en majoritet av eleverna tydligt sig själva till sina önskningar. Exempelvis sade Lovisa ”Jag 

vill att de ska så nytt gräs och att det ska bli konstgräs där ute.” Ett annat exempel är när 

Sanna och Emelie sade ”Vi gör en hatt. En kockmössa[…] För vi vill ha en kock.”
80

 Ett 

tydligt exempel på skillnad i transitivitet demonstrerade Elinor, när jag frågade om hon någon 

gång hade framfört ett önskemål om förändring av skolmiljön: 

Elinor: - Alltså, vi har gjort det en gång, tror jag, och vi fick inte riktigt tillbaka ett svar på det. 

Turid: - Exemplet med toaletten har ni sagt det förut? 

                                                 
75 Se bilaga, bild 34. 
76 Samtal 14 oktober 2010, mellan Turid Sandin, Sanna och Emelie, elever på grundskola i Botkyrka. 
77 Samtal 14 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Natalia, elev på grundskola i Botkyrka.  
78 Samtal 14 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Sanna, elev på grundskola i Botkyrka. 
79 Samtal 7 oktober 2010, mellan Turid Sandin och elever på grundskola i Botkyrka.  
80 Samtal 14 oktober 2010, mellan Turid Sandin, Sanna och Emelie, elever på grundskola i Botkyrka.  
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Elinor: - Inte direkt så här: Vi behöver en ny toalett! Inte direkt så, men vi har sagt: men, det 

finns ingen toalett här. Asså, ja, så.81 

I meningen ”Men, det finns ingen toalett här” kopplas ingen person till toalettbristen och 

uttalandet blir allmängiltigt. Orden ”finns ingen” är snarare ett konstaterande kring hur 

situationen ser ut. Elinors beskrivning av hur de tog upp frågan tidigare anser jag visar att de 

intog en position där de inte uttalade sina behov, eller hade makt att ställa krav. I meningen 

”Vi behöver en ny toalett”, som hon inte tidigare hade uttalat, kopplade Elinor istället 

toalettbristen direkt till skoleleverna och deras behov. 

I början av workshoparbetet beskrev flera elever att de hade en position på skolan som 

medförde att de inte lyssnades till och att de därmed hade liten, egentlig makt. Fredrik visade 

tydligt hur hopplös han tyckte den positionen var. ”Dom [skolstyrelsen] ändrar ju aldrig 

nånting. Jag vet inte hur man ska göra då. Jag har pratat med rektorn och allting. Det händer 

ju ingenting.”
82

 När jag frågade hur man skulle göra istället, för att få systemet för 

elevinflytande att fungera, svarade han: ”Då är det egentligen bara att skita i det, så får skolan 

va som den é. För det är ingen idé att kämpa för ingenting.”
83

 Även Alex beskrev en position 

för eleverna som innebar liten egentlig makt. Hans mamma brukade kommunicera med 

skolans rektor och inte han själv. När jag frågade varför, sade han: 

Alex: - Hon [Alex mamma] vet att vi ungar, vi kan inte göra ett intryck, antagligen. 

Turid: - Varför kan inte ni göra nåt intryck då? 

Alex: - För om rektorn bara lyssnar på vuxna och skolmaten är redan så bra [förställer rösten 

så att den ska låta löjlig.] Antagligen!84 

I detta uttalande gjorde Alex en distinktion mellan den position och den relativt större 

makt som han ansåg att vuxna (föräldrar) hade att påverka jämfört med ungar (han själv och 

andra elever). I Alex uttalande hade rektorn störst makt, som kunde välja att lyssna på 

elevernas och föräldrarnas åsikter, eller inte.  

Flera elever lyfte fram formella kanaler, mentorstid och elevråd, som viktiga tillfällen för 

elevinflytande. Vad eleverna ansåg om dessa formella kanaler varierade. Sebastian, som var 

elevrådsrepresentant, ansåg sig ha makt att påverka i skolan och såg positivt på hur elevrådet 

fungerade.
85

 Emilia och Kristian ansåg dock inte att de formella kanalerna fungerade, 

eftersom de inte hade en position där de fick gehör för sina åsikter: 

Emilia: - Alltså, även om man får fram det till elevrådet så händer ingenting. [---] För det  

händer inget därifrån, det går inte till rektorn tror jag nog inte.86 

                                                 
81 Samtal 21 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Elinor, elev på grundskola i Botkyrka.  
82 Samtal 7 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Fredrik, elev på grundskola i Botkyrka.  
83 Ibid., 
84 Samtal 7 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Alex, elev på grundskola i Botkyrka.  
85 Samtal 21 oktober, mellan Turid Sandin och Sebastian, elev på grundskola i Botkyrka.  
86 Ibid., 
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Kristian: - Vi brukar ha så här mentorstid och då får vi ta upp vad vi vill. Å då… Å då 

försöker alla lärare så här försvara sig hela tiden. Vi får liksom inte komma med våra åsikter 

utan att dom försvarar sig.87 

Dessa elevers misstro inför att kunna påverka avspeglades inte i hur de tog sig an 

uppgiften att visualisera sina önskade förändringar genom hantverksarbete. Exempelvis 

visualiserade Alex, som ansåg att han inte hade fått något gehör för sina önskemål om bättre 

skolmat, sin vilja att skolmaten skulle förbättras, genom att skapa en maträtt, med tallrik, kniv 

och gaffel. Ellinor och Minna gjorde en bildväv som föreställde toalettdörr och Emilia 

visualiserade en fotbollsplan med konstgräs. 

Vid slutet av workshoparbetet 

Vid slutet av workshoparbetet sammanställde eleverna sina arbeten i form av brev. De fick 

välja om breven skulle stanna hos mig, eller om de skulle överlämnas till rektorn. Majoriteten 

ville att breven skulle överlämnas, men fyra av totalt 26 elever ville det inte. Två av dessa 

elever uttryckte oro inför hur rektorn skulle kunna reagera på att få ett sådant brev. Emmy sa: 

”Hon kanske blir arg. Det är så här. Man vet inte hur hon ska ta det, direkt.”
88

 En annan elev 

sade: ”Man kanske inte vågar om det missfattas [eleven hoppade över en del av ordet].”
89

 Två 

elever funderade på att inte presentera sina idéer för rektorn på grund av att de inte såg dem 

som tillräckligt viktiga: ”Alltså det är inte så här, jättejättestort problem, men det är ändå 

nånting som… nånting som finns… alltså som man vill ha, ändå.”
90

 Eleverna satte sig i en 

position där deras uttalanden inte var viktiga, eller önskade, således en position med liten 

makt och möjlighet att påverka. Flera elever som initialt var skeptiska till att kommunicera sin 

idé till rektorn var senare under arbetet positiva till det och riktade sina brev till rektorn. Den 

mer positiva vändningen sammanföll med att flera elever arbetade med breven samtidigt. 

I de brev som eleverna ville överlämna till rektorn var affinitetsmodaliteten i de flesta fall 

högre än i samtalen vid workshoparbetets början. Barbara skrev: ”Jag vill med den här lilla 

kopian av basketkorgen meddela att vi ska sätta färg på skolan så att den inte ser så trist ut.”
91

 

Hennes brev signalerar att hennes önskade, framtida förändring av skolan säkert kommer att 

inträffa. I denna utsaga är också positionerna omvända mot hur det vanligtvis ser ut; eleven 

meddelar rektorn och inte tvärtom. Sanna och Emelie, som gjorde kockmössan, visade tydligt 

att de trodde på en framtida förändring. ”VI HOPPAS ATT NÄR VI FÅR VÅR NYA KOCK 

                                                 
87 Samtal 14 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Kristian, elev på grundskola i Botkyrka. 
88 Samtal 21 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Emmy, elev på grundskola i Botkyrka. 
89 Intervju 21 oktober 2010, av Turid Sandin med Emilia, elev på grundskola i Botkyrka.  
90 Samtal 14 oktober, mellan Turid Sandin, Minna och Elinor, elever på grundskola i Botkyrka.  
91 Se bilaga, bild 35. 
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ATT HAN/HON HAR DEN PÅ SIG!”.
92

 Ordet när visar att de tror att den önskade 

förändringen kommer att realiseras, att det främst handlar om en tidsfråga. I utsagan anser jag 

även att de visar stolthet över sin kockmössa. 

Kockmössan var en av flera hantverk som var gjorda i skala 1:1 och som faktiskt skulle 

kunna användas. Ett annat var Angelicas, en förlängning av ett stuprör som hon tyckte var för 

kort. Genom att göra dessa förändringar och i Angelicas fall även hålla sin förlängning av 

röret på plats, intog eleverna en position där de hade makt att både visa hur miljön kunde 

förändras och aktivt också förändra skolmiljö. Angelica visade sin position även i brevet till 

rektorn som hon inledde med uppmaningen ”Laga röret!”
93

  

 

Bild 26-28. Barbaras basketkorg, Sanna och Emelies kockmössa, Angelicas förlängning av stuprör. Foto: Turid Sandin 

Flera av de elever som under de första workshoptillfällena hade låg affinitetsmodalitet i sina 

utsagor, visade mer tilltro till sina önskade förändringar i breven till rektorn. Miriam, som 

använde många hedges (liksom, alltså, ungefär) första gången hon berättade om den 

förändring hon önskade, skrev följande i sitt och Samiras brev: ”Vi skulle vilja förbättra 

källaren eftersom att det är tomt där och det finns ingenting att göra.”
94

 I brevet använde 

Miriam och Samira en enda hedge, ”kanske.”
95

 

Tre brev inleddes med orden ”Hej rektorn” och i ett av dessa stod ”Hej Rektorn!” på tre 

ställen.
96

 Detta är ett relativt personligt och jämlikt tilltal, trots att ”rektorn” tilltalades som 

position/roll och inte med förnamn. I ett brev kombinerades det mer personliga tilltalet (hej 

rektorn) med att eleverna tydligt visade att de var hjälpbehövande och att rektorn hade makt 

att hjälpa: ”Snälla, rektorn, HJÄLP OSS!!!!”
97

 I samma brev använde således eleverna två sätt 

att positionera sig själva gentemot rektorn, dels som jämbördig och dels som underställda 

rektorn, i och med att hon framställdes som en person som kunde undsätta dem, lösa deras 

problem och som därmed hade större makt än de. 

                                                 
92 Se bilaga, bild 36. 
93 Se bilaga, bild 37. 
94 Se bilaga, bild 38 . 
95 Ibid., 
96 Se bilaga, bild 36. 
97 Ibid., 
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Bild 29. Exempel på hur processen visualiserades i elevernas 

brev till rektorn. Foto: Turid Sandin 

Bild 30. Elinors och Minnas bildväv.  

Foto: Turid Sandin 

Vid det näst sista workshoptillfället uttalade några elever kritik mot den tidigare rektorn. 

De försatte honom därmed i en position där han var kritiserbar och där de själva hade makt att 

kritisera. De använde en del skarpa ord vid sin värdering av den tidigare rektorns arbete, som 

jag av etiska skäl väljer att inte återge här. Slutet av deras samtal löd: ”Det hände inget på 

skolan. Nu, med nya rektorn, har sockerbiten [fritidsgård på skolgården] i alla fall öppnat. Det 

gjorde inte han [gamla rektorn] på ett år.”
98

 

Transitivitet, bilder och hantverk  

I tal och skrift använde eleverna i flera fall 

generella formuleringar, som uteslöt vem de höll 

som ansvariga för det de beskrev, eller som 

uteslöt dem själva. I elevernas brev gjordes dock 

kopplingen mellan eleverna och deras önskemål 

tydliga. Där fanns bland annat bilder på deras 

arbetsprocess, från den första bilden på 

skolmiljön, via foto på deras arbete och slutligen en bild på deras färdiga hantverksalster som 

de själva höll upp ute i skolmiljön. Önskemålen blev därmed personliga, snarare än 

allmängiltiga och rektorn kunde, när hon läste breven, tydligt se det arbete som låg bakom 

elevernas brev.  

Genom att använda fotografi och hantverk som verktyg för att föra fram sina åsikter 

menar jag att eleverna lättare kunde koppla sig själva till sina önskemål. Ett exempel på detta 

är Elinor och Minnas arbete. I början av workshoparbetet beskrev Elinor att de inte hade 

kopplat toalettbristen till sig själva, när de framförde sina åsikter till 

sin lärare. I slutet av arbetet höll de själva upp sin bildväv i den 

korridor där det inte fanns någon toalett. I bilden menar jag att 

kopplingen mellan eleverna, deras önskemål och den plats som de 

arbetade med blev uppenbar och att de visualiserar den mening som 

de tidigare inte uttalade: Vi behöver en ny toalett. 

Även i elevernas hantverk anser jag att kopplingen mellan dem 

själva och idéerna blir tydliga. Vävarna, modellerna och prototyperna 

är visualiseringar av deras idéer och resultatet av deras 

                                                 
98 Intervju 21 oktober 2010, av Turid Sandin med Gabriella, elev på grundskola i Botkyrka. 
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hantverksaktivitet. Denna tydliga koppling mellan önskemålen och eleverna, som 

fotografierna och hantverket uppvisade, stärktes av att eleverna skrev sina brev för hand och i 

de flesta fall undertecknade dem med sina namn. 

Modalitet i bilder och hantverk 

Enligt Jørgensen och Winther är Faircloughs analysmodell främst anpassad till lingvistiska, 

det vill säga tal- och textspråkliga, element.
99

 I elevernas brev fanns dock symboler, hjärtan, 

smileys (glada gubbar), stjärnor och solar, som har positiva konnotationer, kulturellt 

överenskomna bibetydelser. Smileys används frekvent i mobil- och datakommunikation. 

Meddelanden som skickas med mobil är ofta korta och då kan symbolerna användas för att 

förtydliga avsändarens sinnesstämning, eller inställning till meddelandets innehåll. 

I elevernas brev anser jag att dessa symboler bidrar till ett ödmjukt och vänligt uttryck 

och att de därmed tonade ned allvaret i deras budskap. Jag menar därför att dessa symboler 

kan ses som visuella hedges och att man därför skulle kunna tala om olika modalitet även med 

hjälp av bilder. Exempelvis använde flera eleverna positiva symboler i form av smileys, 

hjärtan, solar och stjärnor direkt i anslutning till negativa utsagor, eller önskemål som: ”Viset 

[visset] är nästan en symbol för skolan”, vilket följdes av en stor, jätteglad sol och ”vi vill ha 

bättre mat och en riktig kock! .”
100

 

 

Dylika, positiva symboler användes inte i samma utsträckning i de brev där texten var skriven 

i en mer uppmanande form. I Angelicas brev (med texten ”Laga röret!”) fanns inga sådana 

symboler. Det finns heller inte i Barbaras brev, där hon ”meddelar” rektorn att mer färg ska 

sättas på skolan.
101

 Den modalitetsnivå som eleverna hade i sina texter återspeglades således 

till viss del i deras användning av positiva symboler i breven till rektorn.  

En annan möjlig förståelse är att eleverna använde positiva symboler för att indikera att 

de var positivt inställda till förändringsarbete och till sina önskemål. Genom att inkludera 

positiva symboler fick deras brev ett mer nyanserat uttryck och kan, som en följd av det, 

uppfattas som mer övertygande. 

                                                 
99 W. Jørgensen och Phillips (2000), s.73. 
100 Se bilaga, bild 36. 
101 Se bilaga, bild 35. 

Bild 31-32. Visuella hedges, detaljer ur brev till 

rektorn.  

Foto: Turid Sandin 
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Bild 33. Fredriks demonstrantbild.  

Foto: Turid Sandin  

Eleverna använde inga positiva symboler i sina hantverksalster. De skillnader i modalitet, 

som jag såg mellan olika elevers uttalanden i samtal och brev, syntes därför inte lika tydligt i 

hantverken. Som en följd av det framstod elevernas önskade förändringar som lika starka och 

lika säkra. En skillnad finns dock mellan uttrycken i olika elevers arbeten. Majoriteten av de 

elever som arbetade med tredimensionella och höga verk, kockmössa, rörförlängning, 

basketkorg och träd, var också tydliga och framstod som säkra i sina uttalanden. 

Elevernas positioner i workshoparbetet 

Vid slutet av workshoparbetet beskrev några elever hur de hade upplevt sin position under de 

fem workshoptillfällena. Enligt dem skiljde det sig från deras tidigare erfarenheter av 

lektionsarbete. Miriam sade: 

Miriam: - Det här är liksom första gången som vi jobbar med ett sånt här projekt. 

Turid: - Hur känns det då? 

Miriam : - Det är ganska coolt. Man får liksom tycka vad man vill och säga vad man vill.102 

Förutom att de fick tycka och säga vad de ville, lyfte Emilia fram att hon såg det som ett 

arbete där eleverna fick försöka påverka. Hon sa: ”Det är så jag tycker att, tycker att det, det 

är positivt. Att kunna förändra. Kunna försöka i alla fall att få en förändring. För det har vi 

inte fått förut.”
103

 Förutom att Emilia ansåg att hon arbetade med att genomdriva en 

förändring i skolan (att ha inflytande) ansåg hon sig även ha inflytande i workshoparbetet: 

Emilia: - Istället för att göra utifrån vad lärarna tycker e det bästa utan att vi får vara med och bestämma 

lite mer vad vi ska göra. 

Turid: - Ja, för det har ni också fått. Ni har fått bestämma vilken plats ni ska jobba med […] 

Emilia: - Exakt, och vilka material vi ska ha. […] 

Turid: - Men det var ju styrt att ni skulle jobba med nät och att ni skulle jobba med tyg.  

Emilia: Ja, men det är ju det enda. Annars har man ju fri… alltså fritt allt. Allt är ju fritt förutom det.  

När jag frågade vad hon ansåg om detta svarade hon: ”Det har varit jättebra! Alltså, man har 

kunnat gå utifrån sitt eget perspektiv.”
104

 

Fredrik, som vid arbetets inledning visade uppgivenhet inför att 

han inte kände sig lyssnad till, gjorde vid det sista workshoparbetet 

en teckning som visade stor skillnad i hur han positionerade sig 

själv, samt hur han kände inför att göra sig hörd och att få framföra 

sina åsikter. Från att tidigare ha sagt att det inte var någon idé att 

kämpa för ingenting, porträtterade han sig i slutet av arbetet som en 

demonstrant. Det bör dock tas i beaktande att eleverna framförde 

dessa åsikter i samtal  med mig och att de därmed kan ha känt ett 

                                                 
102 Samtal 21 oktober 2010, mellan Turid Sandin och Miriam, elev på grundskola i Botkyrka. 
103 Intervju 21 oktober 2010, av Turid Sandin med Emilia, elev på grundskola i Botkyrka. 
104 Ibid., 
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visst motstånd mot att framföra negativ kritik. I ljuset av vissa elevers nya sätt att positionera 

sig, påminner jag också om att det fanns elever, som vid workshoparbetets avslutning 

fortfarande satte sig i en position med relativt liten makt, som inte tyckte att deras åsikter var 

tillräckligt viktiga för att överlämnas till rektorn, eller som inte vågade överlämna sina brev 

för att de var osäkra på hur rektorn skulle reagera. 

Tolkning och resultat 

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att tolka hur jag påverkades av metoder från 

participatory design vid arbete med elevinflytande i projektet. Därefter kommer jag, i enlighet 

med Faircloughs diskursanalysmodell, koppla hur elevernas tal, bilder, texter och hantverk 

förhåller sig till den sociala kontext som de har producerats i, det vill säga skolan.
105

 Vid 

tolkningen har jag tillämpat den socialkonstruktionistiska teorin, med positionering och makt 

som centrala begrepp.  

Genom att tillämpa synsätt, härledda från participatory design, fick jag som pedagog 

verktyg till hur jag skulle kunna ge eleverna större inflytande över sitt bild- och 

hantverksarbete. Eleverna valde vilken plats de skulle arbeta med, fick lägga till det material 

som de ansåg behövdes och gavs friheten att använda materialen med valfri metod. Genom 

sina val styrde eleverna arbetets utveckling, något som jag, i rollen som pedagog, stöttade. 

Eleverna gavs utrymme att forma projektet efter sina förkunskaper, vilket ledde till en 

inkluderande undervisningssituation, där fokus låg på vad eleverna uttryckte, snarare än deras 

hantverksskicklighet. Participatory design som metod öppnar dock för större inflytande för de 

som deltar, än vad eleverna fick under detta projekt. Ett sätt att ytterligare öka elevernas 

inflytande - och stärka kopplingarna till participatory design - hade varit att tillsammans med 

dem designa det övergripande systemet för arbete med elevinflytande under bild- och 

slöjdlektioner. Min intention var att ge eleverna större inflytande än vad de slutligen fick. 

Anledningen till att deras inflytande inte blev så stort som jag avsåg kan ha varit att jag, i 

rollen som lärare, av eleverna och mig själv, förväntades inta en styrande position, ha idéer 

och instruera. Utifrån denna förväntan kan eleverna även ha positionerat sig själva i en 

traditionell elevroll, som de som skulle instrueras och genomföra skoluppgifter. 

Bildpedagoger som arbetar med elevinflytande kan, såsom studien visar, låta sig 

inspireras av metoder med bakgrund utanför skolans värld. Därigenom kan arbete med 

elevinflytande diskuteras, fördjupas och breddas. Med bakgrund i vissa elevers negativa 

                                                 
105 W. Jørgensen och Phillips (2000), s.90.  
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utsagor kring hur arbete med elevinflytande sker idag, anser jag att en sådan fördjupning 

behövs. 

Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet utövas makt när en person definierar, eller 

kategoriserar någon på ett sätt som ger honom/henne rätt att behandla den definierade på ett 

särskilt sätt.
106

 Den position som skapas för eleverna i skolan medför vanligtvis en relativt 

liten makt att påverka. Istället har läraren störst makt över undervisningen och rektorn mest 

makt i skolan som helhet. Maktrelationerna kan ses i elevernas utsagor i början av arbetet, där 

de visade liten tilltro till sina åsikter och till sin möjlighet att utöva inflytande. De beskrev att 

de hade en position där de inte lyssnades till och inte kunde påverka de beslut som fattades. 

Elevernas sätt att framföra sina åsikter förändrades dock under arbetets gång. Affiniteten i 

deras utsagor ökade. De använde generellt mindre hedges; ord som ”om” och ”kanske” byttes 

efter hand i flera fall mot ”när”. Elevernas ökade säkerhet i sina uttalanden kan bero på att de 

fick arbeta intensivt med sina åsikter under en längre tid. Genom att bearbeta sina tankar i 

fotografier, tal, bilder och hantverk kan de ha blivit vana vid att uttrycka sina åsikter och 

därmed ha känt större trygghet. Workshoparbetet utformades för att underlätta för eleverna att 

bearbeta sin skolmiljö. Eleverna fick börja med att markera vad de skulle vilja förbättra i 

skolmiljön på ett flygfoto. Genom ett enkelt kryss, en sur gubbe, eller kort kommentar, kunde 

eleverna inta en position där de hade makt att uttrycka sig kring sin skolmiljö. Detta följdes 

upp av att eleverna fotograferade skolmiljön. Först därefter inleddes hantverksarbetet. Som en 

följd av att elevernas aktiva insats i projektet stegvis ökade, var de vid hantverkarbetets 

inledning väl förberedda på att bearbeta sin skolmiljö. I sitt hantverksarbete utvecklade 

eleverna sina idéer om skolmiljön och genomförde sina önskade förändringar. Från att ha 

varit abstrakta, fick idéerna fysisk gestalt. Kanske ledde den erfarenheten till att eleverna såg 

en förändring av sin skolmiljö som möjlig. 

Vid analysen av elevernas brev och uttalanden såg jag att eleverna positionerade sig på 

olika sätt gentemot rektorn och att de var olika säkra i sina utsagor. Denna differens var inte 

lika påtaglig i elevernas hantverksarbeten. I dessa hade elevernas önskade förändringar 

likvärdig styrka. Visserligen kan man skönja elevernas olika hantverksskicklighet och att 

verken tog olika stor, fysisk plats, men den nedtoning av sina åsikter som vissa elever visade i 

sitt tal och sina bilder fanns inte i hantverket. En tolkning är att detta beror på att eleverna inte 

är lika vana vid att uttrycka sig genom hantverksarbete som genom tal, skrift och enklare 

bildsymboler och att möjligheten att synliggöra subtila nyanser genom hantverk bortfaller. 

                                                 
106 Burr (2003), s.68. 
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Genom att låta eleverna arbeta med hantverk som en grund för elevinflytande bereddes de 

därmed, oavsett hur självsäkra de framstod i tal och skrift, samma möjlighet att föra fram sina 

åsikter. Jag anser, baserat på dessa resultat, att arbete med elevinflytande bör få ta tid och ske 

med olika metoder, inte bara verbalt och textbaserat utan också visuellt och genom hantverk. 

Om eleverna inte bereds denna möjlighet finns risken att vissa elever, på grund av att de 

initialt känner sig osäkra, eller för att de inte har tal och skrift som sina främsta uttrycksmedel, 

inte för fram sina åsikter. Inflytande över undervisningen och över de beslut som fattas i 

skolan blir i sådana fall något som endast tillkommer vissa elever. 

Förutom att eleverna efterhand blev mer säkra i sina verbala uttalanden, skedde en 

utveckling och förändring i hur eleverna positionerade sig själva i relation till rektorn. I början 

av arbetet beskrev flera att de hade en position utan makt och där rektorn var i 

auktoritetsställning. I sina brev, som författades i slutet av workshoparbetet, indikerade flera 

elever att positionerna var mer jämlika. Exempelvis skrev vissa elever Hej Rektorn, vilket är 

ett ganska personligt och jämlikt tilltal. Vidare omförhandlade eleven Barbara sin position 

från att vara den som får meddelanden (av rektorn) till att bli den som meddelar och eleven 

Fredrik gick ifrån att visa uppgivenhet inför att inte känna sig lyssnad på, till att porträttera sig 

själv som en demonstrant. Det är möjligt att min inställning under workshoparbetet - att 

eleverna, utifrån tankar i participatory design och craftivism, skulle ha inflytande både över 

workshoparbetet och över de beslut som fattades - bidrog till att eleverna uppvärderade vikten 

av sina åsikter och till följd av det förändrade sitt sätt att positionera sig gentemot rektorn. Det 

kan även ha varit så att eleverna under arbetets gång såg andra maktstrukturer på skolan som 

möjliga och att de till följd av den insikten förändrade sitt sätt att positionera sig. 

Det var dock inte alla elever som ville framföra sina åsikter till rektorn. I flera utsagor kan 

man skönja en viss oro och ängslan. Detta kan förstås utifrån Foucaults teori om att makt 

verkar disciplinerande genom att personer frivilligt rättar sig efter starka diskurser.
107

 Genom 

att känna oro inför de arbetssätt jag introducerade och inför att redovisa sina idéer för rektorn 

kan den maktstruktur som finns på skolan sägas ha disciplinerat eleverna och påverkat deras 

tankar inför arbetet. Den initiala oro som vissa elever uppvisade, minskade dock i takt med att 

fler elever valde att överlämna sina brev. En förståelse av detta kan vara att brevskrivandet, 

från att inledningsvis ha setts som en personlig, individuell handling, mot slutet uppfattades 

mer som en kollektiv handling. Det enskilda brevet utgjorde en liten del av den totala 

brevskörd som överlämnades till rektorn och eleverna kan därmed ha känt sig mindre 

                                                 
107 Burr (2003), s.69. 



32 

utpekade som individer. Maktstrukturens disciplinerande verkan i arbetet behöver dock inte 

ha försvunnit. Istället kan den ha ändrat inriktning och uttryck under arbetets gång. Min 

maktposition som forskare/lärare i arbetet kan efter hand partiellt ha ersatt den disciplinerande 

makt som rektorn stod för. Trots att jag arbetade aktivt med att eleverna skulle ha inflytande 

över arbetet kan inte sambandet mellan lärare, vuxen och makt helt ha försvunnit inom loppet 

av några veckors arbete. Brevskrivandet till rektorn var frivilligt, men eleverna kan ha 

anpassat sig för att de uppfattade att jag var i auktoritetsställning, som dels hade samröre med 

skolans gängse auktoritetsstruktur, dels stod i opposition mot samma struktur. 

De utsagor, bilder och hantverk som finns i analysen visade att eleverna i mycket större 

utsträckning bearbetade miljöer som kan kopplas till rastverksamhet, än innemiljöer och 

lektionssalar. Detta anser jag kan kopplas till att eleverna har olika mycket makt i de 

subjektspositioner som finns i klassrum och i rastmiljöer. I klassrum intar barnen en position 

som har mindre möjlighet att påverka och mindre makt än vad läraren har. Denna position är 

inte lika given under raster, eftersom eleverna då i större grad styr över sin verksamhet själva. 

När eleverna visade vad de ville förändra i skolmiljön var det troligt att de valde områden 

utifrån var de trodde sig ha makt att påverka och att de därför arbetade med ute-, istället för 

innemiljöer. Detta medför att platser i skolmiljön som är i stort behov av upprustning och 

utveckling och där eleverna har mindre makt, inte syns i materialet. Bland sådana utrymmen 

finns slitna lektionssalar och skolbyggnader, samt trånga och mörka korridorer. 

En undersökning med detta upplägg skall till följd av detta inte användas som enda 

underlag för vad som behövs bearbetas i skolmiljön. Istället kan resultatet ses som en 

indikation på i vilka områden eleverna anser sig ha möjlighet att påverka (områden som lyfts 

fram) och i vilka områden elevernas makt och röst är begränsad (områden som är osynliga i 

materialet.) Genom undersökningens resultat kan man skönja den relativa brist på makt som 

eleverna har över det som händer i innemiljöer, under lektioner och i lektionssalar. Om 

eleverna fick mer inflytande kring det som händer i dessa utrymmen är det möjligt att platser 

för undervisning hade varit mer synliga i resultatet. Undersökningen påvisar således inte 

enkom vilka områden på skolan som kan behöva förändras, utan också i vilka områden 

elevinflytandet är minst och därmed behöver utvecklas mest. 

Genom att uppdatera lektionsarbete till en arena för elevinflytande och arbeta aktivt med 

att eleverna skulle ha inflytande över arbetet har jag inkorporerat Von Busch tankar om 

craftivism som “updating existing models, crafts and systems to a participatory and open 
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mindset of hands-on collaborative building.”
108

 Det handlar således inte om att förändra de 

grundläggande strukturerna för hur arbete bedrivs på skolan, utan att organisera arbetet på ett 

nytt sätt. Därigenom kan arbete kring elevinflytande och elevernas sätt att positionera sig 

förändras, utan att det uppfattas som att gå i klinch med hur skolans arbete med elevinflytande 

struktureras idag. 

Slutdiskussion 

Ett syfte med denna undersökning var att få kunskap rörande hur bildpedagoger kan arbeta 

med elevinflytande inom ramen för bild- och slöjdundervisning och att bredda synen på hur 

arbete med elevinflytande kan bedrivas. I det designpedagogiska projekt som jag har 

genomfört gick elevinflytande från att ha varit ett abstrakt mål, till att, med hjälp av 

participatory design och craftivism, bli utgångspunkt för designprojektets uppläggning. 

Därmed har jag inom ramen för detta arbete kunnat uppfylla syftet att få kunskap om hur man 

kan arbeta med elevinflytande inom ramen för bild- och slöjdundervisning. 

Ett ytterligare syfte med undersökningen var att få djupare förståelse för hur arbete med 

elevinflytande kan stärka elevernas tro på sina åsikter och förändra deras sätt att positionera 

sig i den maktstruktur som finns på skolan. I sina fotografier, brev och hantverk blev eleverna 

tydligt kopplade till sina önskemål rörande förändringar i skolmiljön. Som en följd av detta 

blev eleverna förändringsagenter på en reell arena, synliggjorda för sig själva och för rektorn, 

i en skolkontext som via arbetet blev mer demokratisk och förändringsbenägen. 

Undersökningens resultat visar att eleverna stärkte sin demokratiska position och blev säkrare 

i sina uttalanden. Detta är kunskaper och erfarenheter som de kan ha nytta av i sitt fortsatta liv 

som aktiva medborgare. 

Under arbetets gång har jag fått upp ögonen för intressanta forskningsområden. Ett sådant 

är elevernas användning av det jag har valt att kalla visuella hedges. Vilken funktion fyller 

dessa positiva symboler i elevernas arbeten? Jag har endast berört detta kortfattat. För att 

fördjupa förståelsen krävs mer fältarbete och fler studier. Ett annat ämne som har kommit att 

intressera mig, som kan vara ett ämne för vidare forskning, är att eleverna under projektet 

framstod som mer likvärdigt säkra i sina hantverksarbeten, än i sitt tal, sina bilder och texter.  

I denna undersökning har jag fått besvara frågan. ”Varför anser du att arbetet med 

elevinflytande bör breddas och bedrivas inom ramen för lektionsarbete? Räcker det inte med 

att förbättra formerna för mentorstider och elevråd?”
109

 Mitt svar är att frågor som rör 
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109 Samtal 25 december 2010, mellan Turid Sandin och Barbro Sandin, svägerska.  
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inflytande och delaktighet handlar om grundläggande, medborgerliga rättigheter. För att 

demokratin ska hållas levande och för att våra rättigheter ska kunna omformas till handling 

krävs det att de används och diskuteras. Det räcker inte, anser jag, att ha formella former för 

elevinflytande, om dessa inte leder till att eleverna får ett reellt inflytande. Genom att införa 

nya former för demokratiskt inflytande på skolan lyfte jag problemet med en, ur flera elevers 

synvinkel, ickeoptimal struktur. Förhoppningsvis kan detta leda till att arbetet med 

elevinflytande utvärderas och, om behov finns, genomförs på ett nytt sätt.  
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Bilaga 1 

Bild 34, Sebastian och 

Fredriks brev till rektorn,  

foto Turid Sandin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 35, Detalj ur Barbaras 

brev till rektorn, 

foto Turid Sandin

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 36, Sanna och Emelies 

brev till rektorn, foto Turid 

Sandin 
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Bild 37, Angelicas brev till 

rektorn, foto Turid Sandin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 38, Miriam och Samiras 

brev till rektorn, foto Turid 

Sandin 
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Bilaga 2 

Gestaltning, affisch 

 

Bild 39, Gestaltningsaffisch, grafisk design Turid Sandin, 

 

Bild 40, Gestaltningsaffischens placering på väggen, Mikaela Saint Just Ribeiro 
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Gestaltning, installation 

 

Bild 41, Installation med elevernas arbeten, foto Turid Sandin. 

 

Bild 42, Installation med elevernas arbeten, 

gestaltningsaffisch i bakgrunden,  

foto Turid Sandin. 

 

Bild 43, Detalj ur installation med elevernas 

arbeten, foto Turid Sandin. 
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Bild 44, Installation med elevernas arbeten, foto Turid Sandin. 


