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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur de verksamma uppfattar begreppet inflytande för barn 
och elever. För att uppnå detta syfte har vi läst in oss på för ämnet relevant litteratur samt 
gjort en mindre kvalitativ forskningsstudie. Vi har genomfört intervjuer med förskollärare, 
lärare, specialpedagog och rektor som är verksamma inom samma skolområde.  

Begreppet inflytande enligt litteraturen är mångtydligt och komplext men de flesta av 
informanterna beskrev begreppet inflytande med att lyssna på barn och elever och ta det de 
säger på allvar. Vi upplevde under vår studie att informanterna hade lättare att beskriva hinder 
för inflytande än att förklara själva begreppet samt att en diskussion inom ämnet ofta 
saknades. 
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1. Inledning 
Inflytande för barn och elever inom skola och förskola diskuteras flitigt i litteraturen som vi 

tagit del av. I Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) menar de att ett ökat elevinflytande skulle 

göra hela samhället mer demokratiskt, arbetssituationen för lärarna skulle förbättras och 

eleverna skulle lära sig mer. Även hälsan, speciellt den sociala och intellektuella hälsan, för 

barn och ungdomar skulle gynnas av ett ökat inflytande enligt en forskningsöversikt som 

Folkhälsoinstitutet genomfört (Wennerholm Juslin & Bremberg 2004). 

Då vi skulle starta upp med denna c-uppsats var vårt fokus på hur man arbetar med 

inflytande i förskola och skola men allt eftersom vi resonerade så kom vi fram till att vi i vår 

studie inte ville ha svar på vilka metoder man använde sig av utan hur de verksamma 

uppfattar begreppet inflytande, det vill säga vad de anser att inflytande är för dem. Vår 

ambition har varit att vi genom att beröra uppfattningen av inflytande så skulle få reda på de 

verksammas verkliga, grundläggande tankar kring ämnet. För att få ta del av dessa tankar så 

har vi genomfört en mindre kvalitativ forskningsstudie där vi genomfört intervjuer med 

förskollärare, lärare, specialpedagog och rektor inom ett skolområde. Studien beskriver hur de 

verksamma i studien uppfattar begreppet inflytande, i de intervjuer vi genomfört har vi fått ta 

del av de verksammas uppfattning kring detta ämne. I de flesta av våra intervjuer har de 

verksamma också berört sina egna erfarenheter kring inflytande och även gjort reflektioner 

utifrån den egna verksamheten. 

Att vara två om att utveckla och bearbeta detta arbete har varit berikande då vi har 

kompletterat varandra både under de perioder då vårt arbete varit spännande och gått framåt 

men också i perioder då vi känt motstånd. 

Precis som Arnér (2006) upplever vi att begreppen inflytande och delaktighet används 

synonymt i både forskningssammanhang och i den vardagliga dialogen. Enligt Arnér så 

handlar inflytande om att barnen har möjlighet att kunna påverka sin vardag på förskolan där 

de vistas medan hon uppfattar begreppet delaktighet som att ta del av något som någon redan 

har bestämt. När delaktighet diskuteras i Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) och av Forsberg 

(2000) är det däremot att vara med i hela beslutsprocessen som menas med delaktighet. Vi 

väljer att i vår uppsats använda begreppet inflytande och inte begreppet delaktighet då vår 

uppfattning om delaktighet är den som Björck-Åkesson & Granlund (2004) diskuterar utifrån 

att delaktighet är knutet till den personliga upplevelsen av att vara delaktig och därmed inte 

behöver ha med inflytande att göra. 
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2. Bakgrund 
Redan 1946 lade skolkommissionen ett förslag om att den främsta uppgiften skolan hade var 

att fostra demokratiska människor. Vid utarbetandet av den framtida svenska skolan var 

sannolikt erfarenheterna från andra världskriget betydelsefulla, demokratins sammanbrott 

gjorde det uppenbart att demokrati inte var något självklart. För att utbilda unga i demokrati 

inrättades också ett nytt ämne i skolan, samhällskunskap. Ända sedan 1946 har alltså någon 

form av demokratiuppdrag ålagts den svenska skolan (Almgren, 2006). Det var dock först i 

Lgr 62 som det skrivs om själva termen demokrati (Danell 2003). I Lgr 62 talades också om 

att för att fungera i framtidens samhälle som en aktiv medborgare så behövdes en fostran av 

både individuell och social karaktär och den kunde uppnås genom elevaktiviteter och elevråd. 

Lgr 69 talade i första hand om elevernas individuella utveckling som skulle främjas genom 

ansvar och inflytande. Läroplanen Lgr 80 kom till som en konsekvens av SIA-utredningen, 

där elevinflytande lanserades som ett medel för att motverka elevernas syn på att skolarbete är 

meningslöst (Forsberg 2000). Tyngdpunkten i Lgr 80 när det gäller det demokratiska 

uppdraget låg på att fostra demokratiska medborgare, som 1946 års skolkommission 

rekommenderade. Sedan 1991 är elevinflytande även fastlagt i skollagen. I den nuvarande 

läroplanen, Lpo 94 betonas inte bara att fostra demokratiska medborgare utan även att skolan 

skall fungera som en demokratisk miljö (Almgren, 2006). 1998 kom förskolans första 

läroplan Lpfö 98, som i sin huvudsakliga struktur liknar skolans läroplan Lpo 94, och i den 

fastslås att även förskolan skall vila på demokratins grund. 

Danell (2003) menar att trots att elevinflytande är ett etablerat begrepp i skolan så 

visade det sig vid en granskning av Lgr 69 och fram till dagens läroplaner att begreppet inte 

förekommer. Det begrepp som däremot används är medinflytande. Det används oftast i 

relation till elevens ansvar och medansvar. Trots att det har skett framsteg vad det gäller barns 

och elevers inflytande så visar ändå olika utredningar att utvecklingen gått trögt. Offentliga 

utredningar gjorda på 1980 och 1990 talet visar att elever inte tilldelas det inflytande som 

skulle kunna förväntas utifrån skolans styrdokument. 1992 gjordes en nationell utvärdering av 

grundskolan som visade att skolans demokratiska fostran fått ett begränsat genomslag. 

Elevernas inflytande begränsades oftast till ärenden om elevutrymmen, skolresor och val av 

arbetskamrat. Frågor som handlade om undervisningen beslutades dock utan att eleverna 

deltog (Danell 2003).    
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2.1 Demokrati i förskola och skola 
Både skolans läroplan och förskolans läroplan inleder med att påpeka att verksamheten skall 

vila på demokratins grund och att verksamheten skall utformas efter demokratiska värderingar 

(Utbildningsdepartementet 1994, 1998). Vad är då demokrati i förskola/skola? En diffus 

samlingsbeteckning för demokrati är sådana ”omistliga värden” som humanism, tolerans och 

alla människors lika värde. De flesta av oss har en ungefärlig bild av vad demokrati är, men 

den ungefärliga förståelsen kan även bygga in problem i processen med att iscensätta 

demokrati i vardagen. Därför menar Tham (1998) att begreppet elevdemokrati bör 

problematiseras. Demos i demokrati betyder folk, alltså det folk som styr. Kan skolans elever 

verkligen utgöra ett demos? De byts ut så ofta att deras möjlighet att agera demokratiskt 

begränsas. Det innebär att nya elever får ta konsekvenserna av vad gamla elever bestämt via 

beslut med långsiktiga konsekvenser.  
Både Aspán (2005) och Bergström & Holm (2005) diskuterar två demokratiteorier, den 

deliberativa demokratin och den deltagande demokratin. Bergström & Holm (2005) förklarar 

begreppen med att den deltagande demokratin betonar gemenskapen med andra, där det 

snarare är en plikt att delta istället för en rättighet. Däremot i den deliberativa demokratin så 

fokuseras samtalet och dess betydelse för demokratin. När samtalet blir viktigt för demokratin 

blir det också viktigt att skapa arenor för samtalet och skolan ses som en sådan arena, där barn 

och ungdomar kan möta varandra och vuxna trots att de kommer från olika sociala miljöer. 

Som elevinflytande är uttryckt i statens termer är det inspirerat av deltagardemokratin där 

eleverna ska ha ett rätt så direkt inflytande över sin verksamhet i skolan. Men även 

samtalsdemokratiska tankar har inspirerat staten i strävan efter den demokratiska skolan. En 

stor skillnad mellan deltagardemokratin och den deliberativa demokratin är att de lägger olika 

vikt vid maktdimensionen. En central del när det gäller elevinflytande inspirerat av 

deltagardemokratin är ju att eleverna ska vara med och bestämma över sin egen utbildning, de 

har på det viset makt över beslutsfattandet i skolan. Elevinflytande inspirerat av den 

deliberativa demokratin har inget beslutsfattande inbyggt, den definierar själva deltagandet 

som ett sätt att vara med och bestämma (Almgren 2006). Demokratiutredningen som 

Bergström & Holm (2005) refererar till har valt att se demokrati som en livsform, där 

demokratins grundsyn utgår från människovärdets okränkbarhet och alla människors lika 

värde. Det i sin tur motiverar empati, solidaritet, engagemang och ansvar utöver egenintresset. 

I Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) och i Bergström & Holm (2005) menas att fokus 

angående demokrati i skolan har flyttat från en samhällscentrerad, kollektiv syn mot en 

individinriktad. Med en individinriktad syn gör individen sina egna val och så länge dessa val 
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inte är till direkt skada för andra människor så utvidgar samhället den enskildes 

handlingsutrymme och griper inte in. I den kollektiva eller samhällscentrerade synen 

förutsätts individen både ta ansvar för och vara solidarisk mot egna och andras intressen i 

samhället.   

För att synliggöra demokrati och inflytande i praktiken krävs tålmodigt arbete och en 

stark vilja att hitta ett demokratiskt arbetssätt i förskola och skola. Dessutom krävs det att alla 

inser att för att en demokratisk tillvaro skall skapas så måste den bygga på att alla människor 

strävar efter och inser att allas ansträngningar behövs (Arnér 2006). Demokrati är något man 

lever och bygger tillsammans i en ständigt pågående process och är ingenting vi kan lära 

barnen, det vill säga att om barnen aldrig får möjlighet att till exempel samarbeta med andra 

och ta ansvar för sina handlingar blir det onekligen svårt för dem att förstå demokratiska 

principer. För att barn/elever skall kunna förstå ett demokratiskt förhållningssätt måste vi på 

allvar bjuda in barnen och tro på deras förmågor. För att hitta demokratiska former i förskolan 

och skolan krävs ett etiskt tänkande där man reflekterar över sina handlingar och är beredd att 

ompröva dem. Detta är ett ständigt pågående arbete (Åberg & Lenz Taguchi 2007). 

 

2.1.1 Uppdraget  
Det pedagogiska arbetet i svensk skola och förskola styrks av Barnkonventionen 

(Utrikesdepartementet 1999) och förskolans och skolans läroplaner 

(Utbildningsdepartementet 1994, 1998). Både förskolan och skolan skall enligt deras 

läroplaner vila på demokratisk grund. I skolans läroplan står dessutom att det inte är nog att 

förmedla kunskap om demokrati, utan även att undervisningen skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer. I förskolan skall enligt Lpfö 98 grunden läggas till att barnen förstår vad 

demokrati är, medan i skolans Lpo 94 skall eleverna enligt de demokratiska principerna kunna 

påverka, ta ansvar och vara delaktiga. I förskolan ska alla som arbetar verka för att barnen 

utvecklar sin förmåga och vilja att ta ansvar och att ha inflytande och att varje barns åsikter 

ska respekteras. Dessutom är det de behov och intressen som barnen har som ska ligga till 

grund för den pedagogiska verksamheten och miljön. Skolans läroplan talar om att alla elever 

ska omfattas av de demokratiska principerna att vara delaktiga, kunna påverka och ta ansvar 

för det egna arbetet och för miljön i skolan. Eleverna ska även ha ett reellt inflytande över 

utbildningens utformning. Barnkonventionen är inriktad på det enskilda barnet, men den ger 

även en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla alla barn över hela världen 

(Utrikesdepartementet 1999). Artikel 12 tar upp barns och ungas rätt i samhället: 
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Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad (Utrikesdepartementet 1999, s. 41). 

 
Den artikeln ses som en av de största utmaningarna för de länder som skrivit under 

konventionen då den handlar om att förändra attityder. Målet är ett samhälle där de vuxna ser 

barnet som medborgare med både kunskap och kompetens. På det viset kan man säga att 

artikel 12 fokuserar vuxna lika mycket som barn (Tham 1998). Den slår fast barns olika 

rättigheter där deras rätt att bli respekterade och hörda som individer är en stor del. Även 

rätten att vara delaktig i sitt eget lärande och rätten att få uttrycka sina åsikter och att de 

respekteras i sammanhang av betydelse för dem själva är viktiga bitar. Det finns dock kritik 

mot Barnkonventionen enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) där kritiken grundar 

sig i att Barnkonventionen främst för de västerländska barnens talan. Enligt en studie med 300 

barn från olika utvecklingsländer i vilken barnen ger en mycket komplex bild av sin vardag 

där arbete ingår för att familjen och de själva ska överleva så skulle barnen förmodligen välja 

att både arbeta och gå i skolan.  

 

2.2 Inflytande för barn och elever 
Elevinflytande är ett mångtydigt begrepp (Tham 1998, Skolverket 1999, Forsberg 2000, 

Danell 2003, Wennerholm Juslin & Bremberg 2004, Arnér 2006) och det är dessutom ett allt 

vanligare begrepp som trots det är otydligt och obestämt får stå för en del olika initiativ inom 

skolan. Den vanligaste innebörden av elevinflytande är dock att det står för något gott, ordet 

har en positiv laddning.  

Att eleverna har rätt till inflytande är mycket klart uttryckt i både lag och annan 

författning, så det råder ingen tvekan om att eleverna har den rätten. Däremot preciseras inte 

elevinflytande. Handlar det om den enskilda eleven, elever i grupp eller ett mer kollektivt 

inflytande? Lagtexten ger inga svar (Tham 1998). Enligt Selberg (1999) kan elevinflytande 

ses som ett samspel mellan eleverna och mellan eleven och läraren. Inflytande menar också 

Forsberg (2000) är inget som enbart lärare eller elever har, utan det kommer till uttryck i ett 

samspel dem emellan i förhållande till andra fenomen som utspelar sig på skolan så som till 

exempel undervisningens innehåll, arbetssätt och motiveringen till dessa. Genom att se 

inflytande som en relation lärare och elever emellan som kan komma till uttryck både i 

samspel och motspel så ser vi tydligare elevernas roll som medproducenter. Inflytande är 

inget nollsummespel för eleverna där de antingen är vinnare eller förlorare. Arnér (2006) 
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beskriver begreppet inflytande med att ge barnet en röst eftersom det är de vuxna som har 

makten att välja om de ska lyssna på vad barnet har att säga och respektera det. Vid en av 

skolorna som deltog i en rapport om elevinflytande definierade eleverna begreppet 

elevinflytande med ”att bli sedd” (Skolverket 1999) och att se barnens värld, lyssna och ta 

tillvara det de har att säga på ett respektfullt sätt är enligt Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2003) inflytande för barn. De menar också att inflytande för barn handlar om att barnet blir 

delaktig i ord och handling och att de dessutom ska behandlas med samma respekt som 

vuxna.  

I nästan all litteratur om elevinflytande betraktas inflytande och ansvar som varandras 

förutsättningar (Forsberg 2000). Det är inte bara ansvar från elevernas håll som diskuteras 

utan även ansvaret från maktutövarens sida, då det visat sig att utöva inflytande är relativt 

enkelt, om möjligheten ges, men att utöva ett ”gott” inflytande är svårare. Almgren (2006) 

funderar över vilket ansvar som är rimligt att lägga på våra elever för att de ska klara av 

ansvaret och att det ska resultera i en förbättring av deras skolmiljö? (Almgren 2006)   
Elevinflytande är inte någon isolerad företeelse i skolan utan det är integrerat i hela 

skolans verksamhet, framförallt i undervisningen men även i skolans övergripande 

organisation och inriktning (SOU 1996:22). Det krävs att rektor och ledningen lägger ner tid 

och kraft på att få med sig både lärare och elever för att kunna utveckla elevinflytandet i 

skolan. Det är också av betydelse vilket förtroende rektorn har både uppåt och nedåt i sin 

organisation. Även det inflytande läraren har över sin situation påverkar vilket inflytande 

eleverna kan få. Kanske är det så att grunden för att nå ett större inflytande både för elever 

och för lärare finns i arbetslaget. Att lärarna samarbetar måste ses som en förutsättning för att 

kunna realisera ett fungerande arbete med elevinflytande. I ett fungerande arbetslag upplever 

lärarna att samarbetet ger dem större kontroll över sin arbetssituation. Det är lättare att hjälpas 

åt till exempel om någon är sjuk, man delar både misstag och framsteg (Skolverket 1999). 

Också den fysiska miljön påpekas ha betydelse för elevers inflytande, det vill säga antal rum 

av olika storlekar, där det blir möjligt att individualisera undervisningen. Det är också av 

betydelse att miljön är ergonomiskt och estetiskt tilltalande, att det finns 

avkopplingsutrymmen både för personal och elever och att det finns tillgång till modern 

teknik, som till exempel datorer (Skolverket 1999, Forsberg 2000). 

Klassråd och elevråd är det som brukar kallas för det formella inflytandet för elever i 

skolan. Enligt Aspán (2005) är det inte nog, istället talas det om ett förhållningssätt där 

samtalet influerar och prövar elevernas förhållningssätt och värderingar. Elevrådet är dock det 

mest direkta deltagandet i skolans beslutsfattande. Tanken är ju att elevrådet ska ta tillvara 
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elevernas intressen och dessutom fungera som en länk mellan ledning, lärare och elever och 

ge eleverna en träning i demokratiskt beslutsfattande (Almgren 2006). Elevrådets möjligheter 

till inflytande i skolan beror på till stor del på skolledningens och lärarnas intresse och om de 

tar tillvara de förslag som elevrådet har (Skolverket 1999).  

 

2.2.1 Svårigheter med inflytande 
Tiden, eller bristen på tid uppfattar många som ett hinder i arbetet med elevinflytande (SOU 

1996:22, Selberg 1999, Forsberg 2000). I skolans värld så upplevs också ofta schemat och 

uppdelningen i ämnen som en försvårande omständighet i arbetet med elevinflytande (Aspán 

2005). Gunilla Molloy (Tham 1998) menar att ingenstans i samhället i övrigt schemalägger 

man tiden så fullständigt ”vrickat” som i skolan. De stunder som eleverna skulle kunna ha 

inflytande hackas ständigt sönder. Hon anser också att det är rektorns ansvar, som pedagogisk 

ledare, att organisera upp skolans tid på bästa sätt, det är inget som lärarna kan göra 

underifrån (Tham 1998). Även läroplanen, menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) 

kan påverka elevers möjlighet till inflytande på ett negativt sätt. Risken är att det blir för svårt 

för läraren att både nå upp till läroplanens ämneskunskaper och dessutom möta varje barn 

individuellt. Det kanske är så, diskuterar de vidare, att varken skolan eller förskolan lyckats 

lösa dilemmat mellan pedagogik och innehåll (ämne)? Skolan har ansetts fokusera mer på 

ämnet medan förskolan har fokuserat på pedagogiken och förhållningssättet till barn. Det är 

också så att eleverna är beroende av de vuxnas goda vilja när det gäller inflytande, det är ju de 

vuxna som definierar vad begreppet inflytande är och bedömer om och när eleverna har 

tillräckligt med inflytande (Tham 1998).  

Det är inte ofta som en begränsad rätt till inflytande för eleverna i skolan söks i 

organisationen utan oftast läggs det på individen. För lite personal, för få rum, oengagerade 

lärare, dålig arbetsmiljö, för lite pengar och så vidare som kanske är det som är den egentliga 

orsaken kommer sällan fram utan istället läggs skulden på brister hos eleverna. Det som är 

mycket centralt för barns och ungas delaktighet har visat sig vara de vuxnas roll som 

relationsskapare och förhandlare gentemot eleverna. Kvalitén på de möten som sker mellan de 

vuxna och eleverna är avgörande för hur eleverna upplever sin situation i skolan. En annan 

aspekt som sällan diskuteras i svenska studier i samband med begreppet inflytande är 

skolplikt. Skolplikten är ju faktiskt den mest bidragande orsaken till att barn och ungdomar 

befinner sig i skolan (Bergström & Holm 2005).  

 7



Hos många lärare finns det ett motstånd mot att låta barn utveckla sina möjligheter för 

att få ett reellt inflytande (Arnér & Tellgren 2006, Forsberg 2000). Enligt en undersökning 

gjord av Skolverket 1998 så tycker de flesta av de lärare som tillfrågades att elever inte ska ha 

mer inflytande över lektionerna än de har nu. Däremot tycker en stor del av lärarna att 

eleverna kan ha större inflytande när det gäller normer och regler i skolan och över 

skolmiljöns utformning. Kan det vara så att det speglar lärarnas plats i skolans hierarki? En 

plats som inte heller ges så stort utrymme att manövrera (Tham 1998). I förskola och skola 

handlar det mycket om regler när vuxna planerar för eller finns i närheten av barn. Här finns 

det en tendens att den vuxne anger tonen och styr barnens aktiviteter. I Arnér & Tellgrens 

(2006) undersökning visade det sig att det inte fanns mycket utrymme för barnen att påverka 

sin situation då de vuxna oftast bestämde när, var, hur och hur länge. 

Både Forsberg (2000) och i Inflytandets villkor (Skolverket 1999) talas det om vikten av 

lokalernas utformning för att underlätta arbetet med inflytande, flexibla lokaler med tillgång 

till många grupprum. Verklighetens skolor ser dock ofta inte ut så. Statiska klassrum, dåligt 

med grupprum och lärarna har minimala arbetsrum. I utvecklingsarbetet med inflytande så är 

lokalerna en betydande bromskloss. Trivsel är viktigt för eleverna och inte minst för lärarna 

som ska vistas i samma lokaler år efter år. Även Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) 

diskuterar miljöns betydelse för inflytande. De menar att skolans miljö ofta kallas den tredje 

pedagogen eftersom miljön så tydligt utstrålar vad som är möjligt att göra eller inte.  

 

2.2.2 Vikten av relationer och av att lyssna 
Att som barn bli lyssnad på och att få komma till tals menar Arnér (2006) och Selberg (2001) 

är en förutsättning för en demokratisk process. Om man som barn har tidiga erfarenheter av 

att lyssna på andra, bli tagen på allvar och får göra sin röst hörd har detta stor betydelse för 

hur barnet tar andra på allvar, lyssnar och låter andra göra sina röster hörda. Genom att 

erbjuda barnen många tillfällen i vardagen där de får uttrycka sina åsikter och tankar skapar 

man mötesplatser där de gemensamt kan reflektera över vardagen samtidigt som de lyssnar på 

andras synpunkter. Här blir det ett viktigt tillfälle för pedagoger där de kan lyssna på barns 

olika tankar och ge dem möjlighet att tillsammans med oss vuxna få ta ansvar för både sig 

själva, varandra och påverka sin vardag i skola/förskola (Åberg & Lenz Taguchi 2007).  

Barn kan i mycket tidig ålder uttrycka olust över att bestämma över vissa aktiviteter 

som till exempel raster och det kan kännas enklare att överlämna detta ansvar till läraren anser 

barnen. Att ha ett reellt medinflytande med ömsesidighet i relationen är viktigt såväl mellan 
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barn/barn som mellan barn/vuxen (Selberg 2001). Relationen mellan barnet och den vuxne är 

viktig då barnet ofta måste lita till den vuxne för att kunna göra sin röst hörd i samhället, det 

innebär att den vuxnes inställning till barns inflytande blir viktig, de kan såväl försvåra som 

underlätta för barnet att ha inflytande (Wennerholm Juslin & Bremberg 2004).  

Möjligheten till ett lyckat arbete i skolan ökar om eleven och läraren har en god relation, 

det som enligt eleverna är viktigt i skolan är att bli sedd och lyssna på och att läraren har en 

tilltro till deras förmåga och ger dem uppmuntran (Almgren 2006). Även Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2003) menar att det är viktigt att de vuxna har en tro på att barnet 

kan klara av olika saker med rätt stöd av vuxna och att det hänger ihop med barnets 

möjligheter till inflytande. Relationen lärare – elev är viktig och det är svårt att frikoppla 

elevers inflytande från lärarens inflytande. Om eleven ska bli sedd, hörd och trygg i skolan så 

måste även läraren bli det. Demokratiseringen gäller både elev och lärare, det gäller hela 

skolan (SOU 1996:22). På de skolor som präglas av ett demokratiskt klimat finns oftast en 

tydlig och lyhörd rektor eller skolledning (Skolverket 1999). Att skolan utvecklas så att 

inflytande för eleverna gynnas är också varje rektors ansvar (Tham 1998). 

  

2.3 Varför är inflytande för barn och elever viktigt? 
Det stora flertalet av barn och ungdomar tillbringar en stor del av sitt liv i skolan. Det är en 

miljö de möter tidigt i sin intellektuella utveckling, därför är det rimligt att anta att det som de 

möter i skolan har stor betydelse för deras attityder och för deras beteenden både nu och 

senare i livet (Almgren 2006). Skolan är ju inte enbart något som ska ses som en förberedelse 

för livet som kommer sen, det är livet självt för de elever som vistas där nu. Livet pågår nu 

och så är det med synen på inflytande för eleverna, ett här och nu perspektiv. Att få inflytande 

som elev är att bli sedd och respekterad, det betyder något i sig självt oavsett om eleverna får 

en övning i demokrati eller inte ( SOU 1996:22). Ändå så är det så att i de svenska 

skoldokumenten så diskuteras barnets demokratiutveckling i ett framtidsperspektiv, alltså att 

skolan vill fostra goda samhällsmedborgare. Skoltiden ses som en fas där individen förbereds 

för vuxenlivet (Bergström & Holm 2005) och det är också så att på det sätt skoldemokratin är 

formad har betydelse för de förutsättningar eleverna har att verka i demokratiska sammanhang 

utanför skolan. Att få verka i demokratiska former i skolan antas också främja elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling (Almgren 2006). 

Selberg (2001) menar att ju tidigare barn och elever får delta i förskolans och skolans 

beslut och får börja träna att ta ansvar för det egna lärandet, desto bättre. Skillnaden blir större 
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mellan eleverna ju senare de får ta ansvar. Även Wennerholm Juslin & Bremberg (2004) 

menar att det kan det vara så att de barn som fått inflytande i skolan och därmed blivit tränade 

i att samarbeta med andra och fått ta ansvar för det egna lärandet klarar sig bättre som vuxna.   
I en forskningsöversikt från Folkhälsoinstitutet konstaterades att barns och ungdomars 

hälsa främjades av ökat inflytande i skolan. Detta trots att skolan faktiskt är en institution som 

inte bygger på frivilligt deltagande, det är ju skolplikt, ändå visade det sig att barn i allmänhet 

kan dra nytta av att få ett ökat inflytande i skolan (Wennerholm Juslin & Bremberg 2004). 
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3. Syfte och frågeställning 
Under denna rubrik kommer vi nu att presentera vårt syfte och våra frågeställningar. 

Syftet med vår uppsats är att få insyn i hur begreppet inflytande, när det gäller barn och 

elever, uppfattas i ett skolområde med förskola och skola. I Forsbergs doktorsavhandling 

(2000) skiljer sig inställningen till elevinflytande mellan skolledarna, lärarna och eleverna. 

Skolledarna menar att inflytandet för eleverna måste öka medan lärarna är mer försiktiga i den 

frågan. Lärarna menar att eleverna gärna får ha inflytande över miljön och trivselfrågor men 

när det kommer till inflytandet över undervisningen tycker lärarna att eleverna har tillräckligt 

med inflytande.  

För att få en mer komplex och nyanserad bild av det fenomen som studeras menar 

Thomsson (2002) att det kan vara lämpligt att låta flera olika aktörer träda fram för att ge sin 

bild av fenomenet, som till exempel anställda och ledning. Därför har vi i vårt arbete valt att 

genomföra undersökningen med olika aktörer i ett skolområde med förskola och skola. Vi har 

därför valt förskollärare som får representera förskolan, lärare som får representera skolan, 

specialpedagog som till stor del går in och handleder personal och rektor som är deras 

pedagogiska ledare. Med verksamma kommer vi härmed att avse just den gruppen. 

 Vi har, med utgångspunkt i vårt syfte, utformat tre frågeställningar. Den första har 

formulerats enligt följande: 

 

-  hur uppfattar de verksamma begreppet inflytande för barn och elever inom förskola 
och skola?  

 

Att det råder olika uppfattningar om begreppet elevinflytande inom en och samma skola är 

mycket vanligt. Att ha olika åsikter innebär i sig inget problem, däremot kan det bli det om 

diskussionerna av olika anledningar uppfattas som obehagliga. Risken blir då att locket läggs 

på i debatten och istället för att utvecklingen fortgår så stannar den av och åsikter konserveras 

(Skolverket 1999). Då vi i vår undersökning valt att intervjua olika yrkeskategoriers syn på 

inflytande inom ett och samma skolområde undrar vi om det finns en samsyn dem emellan 

angående barns och elevers inflytande. Den andra frågeställningen formuleras därför som: 

 

-  finns det en samsyn i uppfattningen mellan de verksamma när det gäller barns och 
elevers inflytande? 

 

I arbetet med elevinflytande ser elever och lärare varandra som ett hinder, lärarna tycker inte 

att eleverna är mogna att hantera det ansvar som följer med inflytande och eleverna tycker 
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inte att lärarna tar elevinflytande på allvar (Aspán 2005). Slutligen som en tredje 

frågeställning kommer vi därför att titta på om de verksamma uppfattar att det finns hinder för 

barn och elevers inflytande, och i så fall vilka: 

 

 -  vilka hinder uppfattar de verksamma att det finns för barns och elevers inflytande? 
 

I följande kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att få svar på syftet och våra 

frågeställningar.  
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4. Metod 
Då vi inte haft som avsikt att belysa hur de verksamma jobbar med begreppet inflytande utan 

deras uppfattning av begreppet så framstod den kvalitativa forskningsintervjun som en 

lämplig metod för att få tillgång till de verksammas erfarenheter, uppfattningar och livsvärld 

och därmed besvara det syfte och de frågeställningar som vi har i uppsatsen. Den kvalitativa 

forskningsintervjun rör sig om ett samspel där två parter utbyter synpunkter om ett 

gemensamt intresse (Kvale 1997). 

 

4.1 Intervjufrågor 
Vid skapandet av intervjufrågorna till våra kvalitativa forskningsintervjuer valde vi att skapa 

en intervjuguide.1 Vi utgick från en halvstrukturerad form som gjorde det möjligt att förändra 

frågornas form och ordning vid behov för att kunna följa den intervjuades berättelse (Kvale 

1997). Intervjuguiden innehåller frågeområden och förslag på följdfrågor, men vid flera 

tillfällen ställdes följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden. Frågorna i intervjuguiden 

bygger på uppsatsens syfte, dess frågeställningar och den litteratur som ligger till grund för 

uppsatsen. Vi har haft en övergripande fråga som berört de verksammas uppfattning av vad 

elevinflytande är för dem. Skolverket (1999) menar att det är mycket vanligt att det råder 

olika uppfattningar om begreppet inflytande även inom en och samma skola. Ett ökat 

elevinflytande visar att barns hälsa gynnas (Wennerholm Juslin & Bremberg 2004) och det 

skulle även förbättra arbetssituationen för lärarna och eleverna skulle lära sig mer (SOU 

1996:22). En intressant följdfråga blev hur de verksamma uppfattar att de diskuterar barns 

inflytande i verksamheten och när, hur ofta och på vilket sätt. Vi har också ställt frågor som 

berör fördelar, nackdelar och hinder i arbetet med barns inflytande där vår ambition varit att 

få svar på hur de verksamma uppfattar vilka möjligheter eller hinder det finns till inflytande i 

förskola/skola.  

Vi gav inte informanterna intervjufrågorna i förväg för att få så spontana och uppriktiga 

svar om informantens uppfattning av inflytande som möjligt och för att informanten inte 

skulle kunna förbereda sig på svaren i intervjufrågorna. Vi berättade endast att vår intervju 

skulle komma att handla om barns och elevers inflytande i förskola och skola och talade om 

syftet med vår undersökning först efter intervjun. Kvale (1997) skriver att som intervjuare 

behöver vi inte avslöja syftet innan intervjun utan vi kan ha ett mer kringgående 
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förhållningssätt i intervjun genom att ställa indirekta frågor och välja att avslöja syftet först 

när intervjun är över.  

 

4.2 Urval 
Vi har gjort ett så kallat bekvämlighetsurval (Sverke 2007) där vi har valt intervjupersoner i 

det skolområde där vi själva arbetar då vi bedömde att det skulle vara onödigt tidskrävande att 

skapa nya kontakter i ett för oss okänt skolområde. Då skolområdet vi arbetar i också gjort 

vissa kompetensutvecklande insatser för personalen angående barns och elevers inflytande 

ansåg vi också att vår undersökning eventuellt skulle kunna komma till nytta i det fortsatta 

arbetet med ämnet inflytande. Vi ville att undersökningen skulle ske i ett och samma 

skolområde då olika skolområden kan skilja sig åt i synen på inflytande. Vi ville att de 

verksamma i vår undersökning skulle ha samma grundförutsättningar i form av lokala planer, 

samma områdeschef med mera. Detta för att vi inte ville att variationen i svaren skulle bero på 

att de verksamma arbetade i olika områden med olika förutsättningar. Istället gjorde vi ett 

bekvämlighetsurval i vårt eget skolområde där förutsättningarna borde vara likvärdiga. Vi har 

valt att intervjua sex personer och enligt Thomsson (2002) är mellan fem och tio informanter 

ett lämpligt antal vid skrivandet av en C-uppsats. 

 I det skolområde där undersökningen är gjord finns två grundskolor, förskoleklass till år 

sex och tre förskolor. Thomsson (2002) menar att för att få en mer komplex och nyanserad 

bild av ett fenomen kan det vara bra att låta flera olika aktörer träda fram. Dessa kan vara till 

exempel anställda och ledning och därför har vi valt att intervjua två förskollärare vid två 

olika förskolor, två lärare, en som arbetar med de lägre åldrarna och en med de högre 

åldrarna, en specialpedagog och en rektor. De verksamma som vi valde ut har olika lång 

erfarenhet i sina respektive yrken, mellan tre och tjugotvå år och de är alla kvinnor. Då vi inte 

avser att jämföra manligt och kvinnligt i undersökningen så anser vi att det inte är av 

betydelse. Inom tre av de yrkeskategorier vi valt finns det dessutom enbart kvinnor inom det 

aktuella skolområdet.   

 

4.3 Genomförandet av intervjuerna 
Innan undersökningen informerade vi områdeschefen i vårt skolområde där vi skulle 

genomföra undersökningen. Hon fick ta del av vårt syfte, hur många och vilka yrkeskategorier 

vi skulle göra intervjuer med. De informanter vi valt ut kontaktades först muntligen och sedan 

via brev. I brevet informerade vi om att undersökningen skulle handla om barns och elevers 
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inflytande2. Enligt Veteskapsrådets forskningsetiska principer och för att nå så hög validitet 

som möjligt informerade vi också våra informanter både skriftligt och muntligt om att 

deltagandet var frivilligt och svaren skulle behandlas anonymt.  

Innan vi genomförde intervjuerna med de informanter vi kontaktat valde vi att göra en 

provintervju för att bli säkra i vår roll som intervjuare och för att kunna genomföra en bra 

intervju. Enligt Gustavsson (2007) och Thomsson (2002) är det ett bra sätt att testa hur de 

frågor som finns med i intervjun bemöts och kan förstås av en informant. Vi upplevde det 

också som mycket givande att genomföra provintervjun, vi fick insikt i hur vi som intervjuare 

skulle bete oss och hur våra utvalda frågor bemöttes. Efter att vi genomfört provintervjun 

granskade vi våra frågor kritiskt, dels själva och dels med hjälp av deltagarna i provintervjun. 

Vår målsättning var att vi båda skulle medverka vid alla intervjuer, för att kunna 

komplettera varandra och fylla i varandras luckor i enlighet med Thomsson (2002). Hon 

menar också att det finns både för och nackdelar med att vara två som intervjuar. Om man 

skall intervjua en maktstark person eller om man skall göra en grupp eller parintervju kan det 

vara en fördel att vara två som intervjuar. En fördel är även att man kan dela upp olika 

frågeområden mellan sig och fokusera på olika saker. En nackdel kan vara att intervjuarna kan 

avbryta varandras tankekedjor då den ena tänkt följa upp något som sagts medan den andra 

ställer en helt ny fråga. För oss visade det sig vara praktiskt ohållbart att medverka båda två 

vid alla sex intervjuer. Vid tre intervjuer var vi båda två och vid tre intervjuer har det bara 

varit en av oss som genomfört intervjun. Kvale (1997) diskuterar problemet med att olika 

intervjuare kan få olika resultat trots att de håller sig till samma intervjuguide på grund av 

skiftande känslighet och kunskap i ämnet. Vi upplevde då vi lyssnat på de inspelade 

intervjuerna och när vi läste avskrifterna att skillnaden mellan de intervjuer som genomfördes 

av en intervjuare mot de intervjuer som genomfördes av två intervjuare enligt vår mening inte 

skiljer sig nämnvärt åt. Här har vi tittat på till exempel tidsåtgången vid intervjuerna, att vi fått 

svar på alla frågor och att vi i alla intervjuerna upplevde att vi hade en avslappnad atmosfär. 

Vår strävan har varit att undvika att påverka de verksammas uppfattningar även under 

intervjuerna och vi har intagit en roll som aktivt lyssnande samtalsparter. Vi har också haft en 

öppen intervjuatmosfär där våra följdfrågor varit i syfte att utveckla de verksammas 

uppfattningar.  

Frågeundersökningar kan påverkas av till exempel trötthet, svårigheter att förstå frågan, 

minnesproblem och så vidare. Här påverkas alltså tillförlitligheten i resultatet, det vill säga 
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dess reliabilitet. Ju mindre feltermerna är i en mätning desto högre är resultatets reliabilitet 

(Sverke 2007). Det är inte ovanligt med missförstånd i en intervju men de kan till viss del 

undvikas genom att intervjuaren alltid försöker att följa upp det som berättas (Thomsson 

2002). Vi vet att intervjuer innebär möten med deltagare som har olika erfarenheter och 

situationer bakom sig och för att undvika att resultatet påverkas negativt har vi har ställt 

följdfrågor då vi velat veta mer om de svar våra informanter gett.  

Vi har valt att spela in våra intervjuer i undersökningen vilket vi informerade 

informanterna om i informationsbrevet3. Att spela in intervjun är enligt Kvale (1997) det 

vanligaste sättet att registrera en intervju på. Fördelen med att spela in intervjun är att 

intervjuaren kan koncentrera sig på intervjun på ett helt annat sätt än då intervjuaren skall föra 

anteckningar. På en inspelning blir även tonfall, pauser och liknande registrerat. Nackdelen 

med att spela in intervjun är att många informanter kan uppleva en olust och känna extra press 

av det (Thomsson 2002). Vi såg inte det som ett stort problem utan vi upplevde att våra 

informanter snabbt ”glömde” att en inspelning gjordes och var naturliga i sina svar. 

Alla intervjuer genomfördes på informanternas respektive arbetsplats, i enlighet med 

Thomsson (2002) som menar att det är lämpligt att intervjua på en plats där informanten 

känner sig hemma och där de är trygga. Intervjuerna tenderar att bli mer personliga, 

trivsamma, mer givande och av en bättre kvalitet då informanten känner sig trygg i sin ”egen” 

miljö och därmed anser vi att vi får hög validitet i våra svar. En undersökning är valid om den 

verkligen undersöker det den ska undersöka, det vill säga, att den är giltig, hållbar och 

välgrundad (Sverke 2007, Thomsson 2002). 

Vi avslutade våra intervjuer med att påpeka för informanterna att de gärna fick höra av 

sig igen om det var något som de tyckte att de glömt säga eller fråga. En av dem gjorde också 

detta, hon kom tillbaka till oss och ville lägga till några saker som hon upplevde att hon glömt 

säga.  

  

4.4 Tolkning 
Något som är vanligt och som vi också gjorde var att spela in samtliga intervjuer för att sedan 

skriva ut dem ordagrant (Kvale 1997). Vi har valt att göra på detta sätt för att i så liten grad 

som möjligt påverka och lägga vår egen värdering på de verksammas svar då vi skrev ut dem. 

Att göra en avskrift av en intervju innebär dock alltid att översätta från talspråk, med de regler 

som finns där, till skriftspråk med en helt annan uppsättning regler (Kvale 1997). Vi har delat 
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på arbetet med att skriva ut intervjuerna från talspråk till skriftspråk men vi har båda två 

lyssnat till alla inspelningarna av intervjuerna för att få en bild av hur intervjun lät. Thomsson 

(2002) anser att när analysen sker av det hopsamlade materialet framträder ofta några 

nyckelintervjuer, alltså intervjuer som upplevs som om de tillför mer till förståelsen av det 

som studeras än andra intervjuer och som på det viset fungerar som dörröppnare för analysen. 

De fenomen som studeras, i vårt fall elevers inflytande, faller sönder i mindre pusselbitar och 

blir en ingång till något nytt. De mindre bitarna kan även betraktas som rubriker och under 

dessa kan vi sedan sortera in det som vi funnit intressant. I vår begränsade undersökning med 

endast sex intervjuer gick tolkningsarbetet till på ett liknande sätt. Direkt när intervjuerna var 

klara och utskrifterna gjorda så utmärkte sig två av intervjuerna genom de svar informanterna 

gett som det som Thomsson benämner som nyckelintervjuer och utifrån dessa kunde 

tolkningsarbetet börja. Först med det som Thomsson beskriver som en lodrät analys som går 

rakt igenom varje intervju där vi gick in i de svar varje informant gett, och senare med en 

vågrät analys som går tvärs över de intervjuer vi hade där vi hittade teman, likheter och 

skillnader. Den lodräta och den vågräta analysen behöver inte ske i någon viss ordning enligt 

Thomsson utan de kan varvas med varandra för att nå en ökad kunskap av det som studeras, i 

vårt fall de verksammas uppfattning av inflytande.    

Vi har hela tiden kritiskt granskat vårt tillvägagångssätt för att få en så hög validitet som 

möjligt i vårt resultat. Det går trots det inte att hävda att de resultat man får fram är sanna och 

en gång för alla fastslagna. Det är snarare så att resultaten är flyktiga, men att nya aspekter av 

det studerade fenomenet kan växa fram och bli synligt (Thomsson 2002).   
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5. Resultat 
Under denna rubrik kommer vi att presentera de resultat vi fick fram genom de intervjuer som 

vi genomfört. Vi har valt att presentera resultatet i olika teman. Dessa teman har skapats 

utifrån uppsatsens syfte, dess frågeställningar och de områden som framstod som centrala i 

svaren.  

Vi har presenterat våra informanters svar både i löpande text och som citat ur 

intervjuerna. I citaten har vi ibland satt in tecknet […] för att visa var och när vi inte tagit med 

allt som informanten sagt. 

 

5.1 Begreppet inflytande 
Elevinflytande är ju ett mångtydligt begrepp precis som vi nämnde i bakgrunden. Vi kunde till 

viss del märka det under intervjuerna, men det är ändå så att av våra sex informanter så har 

fem av dem beskrivit begreppet inflytande för barn och elever med att det är viktigt att lyssna 

på barnen och eleverna och ta det de säger på allvar. Som Lärare 2 uttrycker det: 
 

Jamen det är just det att barnen känner att det tas på allvar det jag säger. Det tycker jag är jätteviktigt! 
[…] Det tycker jag, från det här lilla att man tar barnen på allvar när dom vill någonting. Och det är ju så 
härligt för vi har ju ”Kalle” till exempel att han kommer på saker som inte jag tänker på och det…wow, 
just det, det ska vi göra! Ja, så det tycker jag är elevinflytande, att jag tar deras saker på allvar och nappar 
på deras idéer. Lyssnar så.  

 
Att lyssna innebär också, som Förskollärare 2 poängterar, inte bara att lyssna utan lika mycket 

att försöka förstå barnen och vad de vill och menar. Många av de barnen vi möter i 

verksamheten har inte något språk av olika anledningar. De vuxnas förhållningssätt och 

barnens och elevernas förmåga att kunna påverka sin situation på förskolan eller skolan ingår 

också enligt våra informanter i begreppet inflytande.   

 Rektorn påpekar att det är viktigt att vi som vuxna sätter oss in i vad begreppet 

inflytande och vad det betyder. Hon tycker att det är ett begrepp som används slarvigt och vid 

frågan om vad begreppet står för drar hon en parallell till elevrådet som hon inte tycker har 

utvecklats alls genom åren. Det tycker däremot Lärare 2 som pratar mycket om elevråd och 

klassråd som ett bra sätt för att få reda på vad eleverna tycker och vill. Rektorn diskuterar 

elevinflytande utifrån eleven själv, att eleven måste komma underfund med vem den är och 

hur den lär sig bäst. Hon menar att det är först när eleven vet vem den är som den kan börja ha 

inflytande i skolan. Lärare 1 menar däremot att inflytande för elever handlar om att läraren 

med sin professionalism visar eleverna vart de ska nå, vad de som elever ska kunna och hur 

de ska nå dit. Elevinflytande handlar inte om att släppa taget helt utan att handleda eleverna 
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mot målet. När Lärare 1 beskriver vad elevinflytande är för henne så betonar hon ofta vikten 

av att eleverna har sina mål som de skall nå.  
 

Man kan ju ha olika typer av inflytande för man kan ju ha inflytande fast man, det kan ju liksom 
begränsas beroende på vilken grupp man har. […] Vi som pedagoger måste ju vara tydliga med det här 
området så ska vi ha som mål att nå hit. Vi har liksom, det här skall man klara av när vi genomgått det 
här…och elevinflytande däremellan är ju då, hur tar jag mej dit? Vilket sätt lär jag mej det här på? […] 
Eleverna får ju aldrig välja grupper, sånt inflytande har dom ju inte utan det gör ju vi. Läraren har ju en 
tanke men då kan ju eleverna komma också där… som när vi skulle jobba med Afrika. Några bakade bröd 
och några spelade teater, alltså då får man välja lite grann efter, hur skulle jag vilja jobba med det? Men 
jag skall nå hit, jag skall kunna de här bitarna. […] Och att det mer handlar om … alltså vi måste ju veta 
att eleven skall nå hit och vara tydlig med kursplanens mål och vart man skall nå och så vidare inför varje 
arbetsuppgift, så att inte inflytande blir att man bestämmer över sin dag hur man vill. Det är viktigt att vi 
och eleverna blir medvetna om det. Vad det är de får påverka. Vissa saker…vi har en kursplan, det här 
skall man kunna, dit måste vi försöka nå. 

  
Här beskriver alltså Lärare 1 elevinflytande som en process där eleven kan få vara med och 

bestämma vissa saker i en redan planerad och strukturerad verksamhet. 

 

5.1.1 Att lyssna på vad barn och elever säger 
I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet 1998) står det att planeringen av den 

pedagogiska verksamheten och utformningen av miljön bör utgå från barnens behov och 

intressen. För att veta vad som är barnets behov gäller det att lyssna till vad de har att säga. 

Arnér & Tellgren (2006) menar att vi som representerar vuxenvärlden ofta talar om att vi vill 

att barnen skall uppfostras till självständigt tänkande människor men frågan är om vi är 

beredda att lyssna till dem och ta tillvara det som de har att berätta? Specialpedagogen 

diskuterar flera gånger under intervjun dilemmat med att pedagogerna ibland eller till och 

med ofta glömmer att prata med barnen och fråga dem om deras problem.  
 

[…] jag kan inte se hur tillvaron skulle se ut om…du skulle inte kunna jobba om du inte lyssnade på vad 
barnen ville, om du bara körde över dom då skulle det inte bli någonting […] 
 

Även Rektorn poängterade vikten av att lyssna på vad barnen och eleverna säger. 
 

[…] mycket tid till att lyssna och att man tar elever och barn på allvar, det tror jag är jätteviktigt. 
 
Att erbjuda barnen många tillfällen där de kan uttrycka sina egna tankar och åsikter och även 

lyssna till andras synpunkter tycker Åberg & Lentz Taguchi (2007) är viktigt. Detta är 

tillfällen då pedagogen kan lyssna på barnens olika tankar och barnen ges möjlighet att 

påverka sin vardag tillsammans med oss vuxna. Om vi lyssnar på vad barnen intresserar sig 

för och använder det som utgångspunkt när vi utformar miljön så innebär det att vi ger barnen 

inflytande och de kan påverka sin egen situation och miljö. Detta tycker också Förskollärare 2 

då hon talar om att det alltid är viktigt att lyssna till vad barnet har att säga. Hon berättar 
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också att de i hennes arbetslag försöker att inte säga NEJ då barnen kommer med tankar och 

idéer utan att de säger JA istället. Hon beskriver att de genom detta arbetssätt får med sig mer 

eller mindre alla barn i verksamheten och att idéerna kommer från barnen istället för att 

personalen skall styra verksamheten på samma sätt som förr.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) menar att det inte räcker att bara lyssna på och 

låta små barn bestämma för att de skall få inflytande. Det handlar snarare om att tolka barns 

agerande och ha tillit till dem och att den vuxne visar att den tror på barnets förmågor, att 

barnet klarar olika saker med rätt handledning från vuxna. Förskollärare 2 berättar att hälften 

av barnen på avdelningen är flyktingbarn vilka inte kan det svenska språket och därför måste 

hon försöka förstå vad barnen vill, titta på barnen. Rektorn ser också möjligheten i att även 

små barn kan på olika sätt uttrycka sin vilja över hur de vill ha det. 
 

Det är ju så att väldigt små barn kan ju ge uttryck för hur de vill ha situationen. Man kan ganska tidigt 
föra en dialog med dem hur de vill ha det. 
 

 

5.1.2 Att lämna över ansvaret till eleverna 
När det gäller barns och elevers utveckling mot ökat inflytande är vuxna betydelsefulla. Det 

finns en missuppfattning att den högsta formen av inflytande för barn och elever är när vuxna 

helt lämnar över beslutsfattandet till dem. När de vuxna gör det handlar det kanske i själva 

verket om att de själva slipper ta ansvar (Tham 1998). Lärare 1 poängterar tydligt flera gånger 

under intervjun att hon inte tycker att det är inflytande på rätt sätt att släppa eleverna för fritt 

utan att det hela tiden måste finnas en tanke och en professionalism bakom det man som 

lärare gör. 
 

[…] det är samtidigt viktigt tycker jag att man inte släpper för fritt, att nu får du välja att jobba med vad 
du vill…Det tycker jag är jätteviktigt! Utan vi lärare vi måste ha en tanke med deras inflytande. 

 
Förskollärare 1 diskuterar också detta med att släppa barnen fritt att själva välja. Hon verkar 

vara lite rädd för att det ska bli ”djungelns lag” i barngruppen om de själva får bestämma.  
 

Jag tänker också på att det inte får bli så att en del barn blir överkörda av sina kompisar. Det måste vara 
ett bra sätt så att det inte blir djungelns lag som gäller. Så att man inte ser det som att här ska alla få göra 
som dom vill, det måste finnas gränser också […] 

 
Problemet är inte om man ska ingripa enligt Åberg & Lenz Taguchi (2007) utan mer när och 

hur. Det handlar inte om att lämna över ansvaret till barnen menar de och låta barnen göra 

som de vill för då skapas en osäker tillvaro för barnen.  
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Rektorn, precis som Förskollärare 1, hade också svårt att se pedagogens roll när det 

gällde att ge barnen möjlighet till inflytande i exempelvis elevrådet på skolan. När det gäller 

möten inom skolan som till exempel elevråd och klassråd funderar Bergström & Holm (2005) 

utifrån att det är de vuxna i skolan som till största del tar initiativ till dessa möten och det 

betyder att de vuxna har ett starkt överläge i och med att de bestämmer vad, hur och när det 

ska äga rum och på vilket sätt. Under intervjun kommenterade Rektorn elevrådet som en slags 

skendemokrati. Hon beskriver att elevrådet skall vara sammansatt av elever från olika klasser 

men att det blir ytliga frågor som tas upp. Här funderar vi över om det kan vara så att de 

vuxna bestämt att helt lämnat över ansvaret på barnen då det gäller frågornas innehåll utifrån 

hur Rektorn kommenterade elevrådet. Hon menar att elevrådet inte utvecklats och att det 

fortfarande är samma saker år efter år som eleverna vill ha inflytande över. Det är maten och 

material till skolgården bland annat, på den nivån är det menar Rektorn. Här funderar vi över 

det Tham (1998) diskuterade kring om skolans elever verkligen kan utgöra ett demos, alltså 

folk, i den bemärkelsen att eleverna ständigt byts ut och nya elever får ta konsekvenserna av 

beslut som gamla elever tagit. Tänker man på eleverna som ett folk som ständigt byts ut är det 

ju inte så konstigt om det är samma saker som kommer upp år efter år. Det är ju endast 

upprepning för dem som är kvar alltså lärarna och dess ledning. Lärare 2 talar däremot om 

elevrådet och klassrådet som föregår elevrådet som en viktig process och ett bra tillfälle för 

eleverna att föra fram sin talan och sina önskemål. 
 

[…] ja det är ju det här att dom möter vuxna som lyssnar på dom och att dom, det har vi ju alltid som idag 
har vi haft det, och att det går vidare till ett elevråd, att liksom arbetslaget följer upp det dom har sagt. 

 
 I förskolan finns inga klassråd eller elevråd men Förskollärare 2 menar att pedagogens roll 

ändå är viktig som vägledare till inflytande. Hon beskriver sin roll enligt följande: 
 

Jag tycker att vi måste jobba med att vara mer delaktiga än vi var förr. Vi bara plockade fram material och 
sa att så kan ni göra. Nu är man med barnen och skapar hela tiden i den här processen och hjälper dem. 
Man får in alla bitar tycker jag, empati, demokrati, konfliktlösning, språket, turtagandet, ja allt. 

 
 

5.2 Hinder i arbetet med inflytande 
Att det ibland är så att lärarna är osäkra på hur eleverna ska ha inflytande tyckte vi oss märka 

precis som Forsberg (2000) som menar att det enligt flera undersökningar visar att elever vill 

ha mer inflytande men att en stor del av lärarna är osäkra på om eleverna klarar det ansvar 

som krävs för ett större inflytande. Som Lärare 1 funderar: 
 

[…] vissa klarar inte av att välja hur som helst. Då måste man vara med och styra. För vissa är inte mogna 
för det. 
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Precis som vi tidigare nämnt så poängterar Lärare 1 att det inte är inflytande på rätt sätt att 

släppa eleverna fritt.  

Tiden upplevs som ett hinder för inflytande och det kommenteras också av samtliga 

informanter i undersökningen. Förskollärare 2 funderar över både tiden, schemat och 

pedagogernas synsätt som något som kan vara ett hinder i vardagens arbete: 
 

Förutom klockan och maten så är de vårt synsätt. Vi som jobbar. Ibland så halkar man dit. Det är ett 
hinder att inte kunna prata här och nu när det uppstår något […]  

 
Då hon inte tycker att det är lämpligt att tala över huvudet på barnen kan det gå långa stunder 

innan det finns tillfälle att prata med varandra i personalen.  

 

5.2.1 Scheman, ämnen och andra ”måsten”  
Selberg (1999) anser att de elevgrupper som har sin arbetsvecka organiserad efter ämnen och 

lektioner missgynnas då det blir svårare att arbeta i bredare kunskapsområden och därigenom 

svårare att ta ett större ansvar för sitt eget lärande, men att integrera ämnen i varandra kräver 

längre arbetspass än den vanliga lektionen. Det finns ett dilemma, menar Bergström & Holm 

(2005) i att de demokratiska värdena som att lyssna på och respektera sina medmänniskor, 

förstå sig själv och vara solidarisk ska utövas inom skolan då det enligt skoltraditionen inte 

betygssätts och därför inte har lika lätt att ta plats. Att schemat och ämnena är ett problem i 

arbetet med inflytande kommenterar Lärare 1: 
 

[…] strukturen gör ju att dom kan inte styra över sin dag som man tycker att dom borde kunna göra. Det 
är ju väldigt schemalagt om man säger så då. […] Jag tycker att det är väldigt styrt över dagen, nu har 
man matte och sen har man…alltså att dom mer skulle jobba med, känner jag att nu är jag inne i matten 
och vill fortsätta jobba matte men så byter vi ju klassrum och lärare, det är lite mer likt högstadiet som vi 
jobbar här.[…] 

 
Lärare 1 påtalar att de många gånger haft diskussionen i arbetslaget om att arbetet med 

eleverna känns styrt på grund av schematekniska saker men att de inte kunnat hitta någon 

riktig lösning på detta eftersom lärarna har olika ämnen som de är utbildade och undervisar i. 

Gemensamt för de skolor som medverkat i Skolverkets projekt ”Skola i utveckling” där de 

valt att arbeta med elevinflytande var att de alla strävade efter att arbeta mer 

ämnesövergripande och temainriktat (Skolverket 1999). Kan det vara så att det är svårare nu i 

och med den nya lärarutbildningen då lärarna till större del är utbildade i ”sina” ämnen? Även 

i förskolan kan det kännas styrt på grund av bestämda aktiviteter, som mat, fruktstund vila och 

andra aktiviteter. Förskollärare 1 funderar kring de avbrott som uppstår under dagen: 
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Hos oss har vi diskuterat det här med att avbryta leken. När de leker, att man försöker att undvika att 
avbryta leken för kanske fruktstund eller aktivitet och det är ju lättare sagt än gjort. 

 
Även Förskollärare 2 upplever att det ibland är svårt att låta bli avbryta det barnen håller på 

med, trots medvetenhet om vikten av att inte göra det. 
 

[…]  ”Nu är klockan tio nu ska vi…” De kanske har byggt en jättefin koja och vi kan ju inte sitta på 
golvet och äta mat. Vi har gett dom en öppning men vi måste sätta ramar.[…] 

 
I förskola och skola finns det en tendens att handla mycket om regler där den vuxne styr 

barnens aktiviteter och det ges inte mycket utrymme för barnens påverkan. I till exempel det 

man kallar ”den fria leken” får barnen i stort sett bestämma vad de skall göra men fröknarna 

bestämmer när, var, hur och hur länge. Här lär sig barnen regler, lyder fröken och anpassar 

sig till vad vuxna anser att skolan kräver (Arnér, Tellgren 2006). Nedan beskriver 

Förskollärare 1 varför hon upplever att de måste styra upp och organisera verksamheten. 
 

Nackdel kan vara när man skall få ihop det rent praktiskt. Vi har ju mycket barn och man känner att ju 
mer barn vi har i barngruppen ju mer måste man organisera och som det är just nu hos oss så handlar det 
om att barn inte skall skada sig eller komma bort. Det är ju så när det är 18 barn och alla är små, då blir 
det ju mer att man måste hålla mer koll. Som vi har det nu har vi ju barn som klättrar upp på bordet, 
öppnar dörrar och går ut. Då måste man ju strama till det… 
 

Förskollärare 2 har följande syn på hur de styr verksamheten och varför de gör det. 
 

Nu får vi mer eller mindre alla barnen med oss och idén kommer från barnen istället för att vi skall styra 
som det var förr till exempel ”Nu skall vi göra det här”, eller ”måndag klockan två gör vi det här”. Då var 
det alltid, ”det vill inte jag” eller ”jag vill göra det här istället”. Där har ju alla chans att vara med och 
påverka men sen finns ju de som väljer att göra något helt annat. 

  
Enligt en del lärare i skolan så upplever de att kursplanerna står i motsatsförhållande till 

läroplanen där kursplanens detaljerade krav på ämneskunskaper strider mot läroplanens krav 

på elevinflytande (Skolverket 1999). Att det är ett dilemma diskuterar Lärare 1 i sin intervju, 

hon framhåller också vikten av att eleverna skall förstå vart de ska nå och vilka mål de har. I 

Skolverkets (1999) undersökning nämns att det ibland finns en motsättning mellan lärande 

och elevinflytande, ”ökar det ena, minskar det andra”. Att elevinflytande kräver tid och att 

den tiden då måste tas från ett produktinriktat lärande diskuteras där. Elevinflytande ses då 

som två skilda saker som ligger i varsin vågskål. Lärare 2 diskuterar inte problemet mellan 

målen och inflytande lika mycket under sin intervju, för henne ligger de kanske inte i varsin 

vågskål? Kan det bero på att hon undervisar yngre elever, är det så att dagen inte lika styrd då 

och det är lättare att se en helhet på grund av det?  
 

[…]…eller går i ettan eller tvåan och säger: fröken jag skulle vilja läsa, låna en bok om grodor och berätta 
för klassen. Att man inte liksom säger att men det gör vi i trean förstår du, för det görs i dom målen där. 
[…]   
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Rektorn diskuterade saken utifrån att det kan vara till nackdel för barnens demokratiprocess 

om de släpps för fritt och får känslan av att de får bestämma mer än vad vuxenvärlden kan stå 

för och uppfylla. Såhär kommenterade hon frågan om hon tycker att det finns hinder med 

inflytande: 
 

 Nej, nej. Jag kan ju tänka såhär att det är vuxna som inte vet vad det är, tillbaka till det vi sa att vuxna 
måste tänka efter, så att det inte blir en besvikelse för barnen. För då gör man inte demokratiprocessen 
någon tjänst. Det vill säga ”nu har vi suttit här och bestämt och bestämt och bestämt och det blir ju aldrig 
nåt av det”. Då är det inte bra. Då är det nästan bättre att de vuxna talar om från början att nu är det jag 
som bestämmer.   

 
Att det är viktigt för att få en god demokratiutveckling med positiva erfarenheter diskuterar 

också Bergström & Holm (2005) som även menar att det är en väg att realisera skolans 

värdegrund. Barn och elever som fått positiva erfarenheter av att vara delaktiga tar också ett 

större ansvar både för sig själv och för andra. 

 

5.3 Samsyn  
Vi ville också se om det finns en samsyn mellan de verksamma som deltagit i vår 

intervjuundersökning. Hur ser de verksamma på begreppet inflytande? Kan man tänka lika 

kring begreppet även om man är från olika yrkeskategorier? 

     Alla informanter utom Lärare 1 menade att inflytande handlar om att man lyssnar på barn 

och elever och att ta det de säger på allvar. Detta var något som flera av våra informanter 

poängterade vid flera tillfällen under intervjuerna. En annan gemensam nämnare var att alla 

informanter tyckte att man fick tycka olika men att det var viktigt att ha samma 

grundinställning till inflytande för barn och elever i förskola och skola. 

Ibland använder vuxna en nedlåtande attityd när de pratar med barn och ungdomar som 

de aldrig skulle använda om de pratade med en vuxen (Tham 1998). Det menar också 

Förskollärare 2 och därför anser hon att det är viktigt att prata med varandra i arbetslaget. 

Ibland, menar hon, används kanske en attityd som låter illa gentemot barnet utan att det är 

meningen. Är då atmosfären öppen i arbetslaget så är det lätt att påtala det för den berörda 

kollegan. Genom det får de en möjlighet att omvärdera sig själva hela tiden och det menar hon 

är viktigt och något alla behöver. Även Lärare 1, Rektorn och Förskollärare 1 talar om att 

arbetslaget är viktigt och att det handlar mycket om att ge och ta i ett arbetslag och att vara 

flexibel för att få det att fungera med det dagliga arbetet och med arbetet med inflytande för 

barnen och eleverna. Skolverket (1999) anser också att grunden för att eleverna ska få 

inflytande ligger i utvecklingen av arbetslaget. Att lärarna kan samarbeta, och gör det ses som 
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en förutsättning för att få den helhetssyn som gör det lättare att få till arbetet med 

elevinflytande.   

Gemensamt för informanterna var också att de alla såg vissa hinder för utövande av 

inflytande. Båda förskollärarna menade att oförstående föräldrar kunde vara en nackdel då det 

gäller barnens inflytande i verksamheten. De menade att föräldrarna ibland kom med frågor 

och synpunkter och att det då var viktigt att berätta pedagogens tanke om varför man gör som 

man gör. Lärare 2 talade också om att föräldrarna kom med synpunkter men hon belyste detta 

på ett positivt sätt då hon beskrev att man genom detta kunde ta tillvara på det barn och vuxna 

hade synpunkter på och reflektera över det och att även det blev inflytande i slutändan. Så här 

kommenterar hon det. 
 

Har man utvecklingssamtal så har jag tänkt att åh vad roligt om dom är öppna både barn och vuxna och 
säger vad dom vill förändra som dom tycker är fel, men det är sällan någon gör det. Och när någon har 
gjort det så har jag blivit, oj, då har jag efteråt tänkt att vad bra att dom gör det, det är ju det jag vill. Det 
är ju ett sätt att få inflytande liksom att man säger till och en annan lyssnar. 
 

En annan gemensam nämnare för informanterna var bristen på tid. Alla har på ett eller annat 

sätt poängterat att bristen på tid är ett hinder när det gäller inflytande för barn och elever i 

förskola och skola. Förskollärarna och Rektorn talade om bristen på tid på grund av 

exempelvis schemat som ofta hindrade barnen då de till exempel ofta var tvungna att avbryta 

barnens lek för mat och olika aktiviteter. Lärare 1 tyckte också att det är väldigt styrt över hur 

dagen ser ut för eleverna.   

Under vår intervjuundersökning upplevde vi på samma sätt som Kvale (1997) påtalar att 

under en intervju så kan informanten förändra sin uppfattning om ett visst tema. Som när 

Specialpedagogen svarade på frågan om hon tycker att det finns en samsyn i skolområdet när 

det gäller begreppet inflytande. 
 

… ja det gör det nog i teorin alltså, men hur det ser ut i praktiken är ju en annan sak… hur du i vardagen 
praktiserar det. Jag tror att om du skulle göra en intervju så skulle du nog få i stort sett samma sak från 
alla, men sen hur man omsätter det i praktisk verksamhet tror jag är ganska olika… sen är det nog inte 
riktigt den här samsynen heller när jag tänker efter, faktisk är det inte det! 

 
Kan det vara så som Förskollärare 2 säger att detta är en fråga som inte diskuteras så ofta och 

då sällan i organiserad form? Har det sällan varit uppe till diskussion så är det inte lätt att veta 

vad kollegorna har för syn. Kan det till och med vara så att även vår lilla intervjuundersökning 

blev ett tillfälle för respondenterna att tänka till angående begreppet inflytande? En intervju är 

ett möte och genom det möte som skapas mellan de parter som ingår i intervjun runt ett 

gemensamt intresse kan ny kunskap skapas genom dialogen i intervjun (Kvale 1997).  
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5.3.1 Att få tid till diskussion om inflytande  
Många lärare upplever att det inte finns tillräckligt med tid till pedagogiska diskussioner. De 

prioriteras ofta bort i den stressiga arbetssituationen (Skolverket 1999). Förskollärare 2 

poängterar vikten och önskan av att diskutera förhållningssätt kring inflytande både i 

arbetslaget och på hela förskolan: 
 

Jag önskar att man kunde diskutera det här på hela förskolan. Vi jobbar i det lilla i arbetslagen men jag 
tror det är otroligt viktigt att man jobbar på en förskola och diskuterar förhållningssätt och att man 
diskuterar hela förskolan, men då tycker några att det är för stor grupp för vi är fem avdelningar. Men då 
tycker jag att man kan ordna tvärgrupper. […] Det behövs tid för pedagogiska diskussioner och det har vi 
inte haft på 10 år det är en brist. Det finns inte fem minuter till det på dagordningen, där tycker jag 
ledningen gör fel. 

 
Även Rektorn tycker att man behöver prata mycket om elevinflytande för att det verkligen 

skall kunna bli inflytande, men hon menar att det finns forum där man skulle kunna diskutera 

inflytande som till exempel olika konferenstillfällen, men att det skulle behövas mycket mer 

tid för ämnet. Rektorn menar att det kan finnas en samstämmighet i frågan om att barn skall 

ha inflytande men om vad, hur mycket och varför man ska ha det behöver nog lyftas fram och 

diskuteras. 

Som vi tidigare nämnt så upplever flera av våra informanter att diskussionen om 

inflytande inte finns. När vi frågar informanterna om de diskuterar barns och elevers 

inflytande under intervjun svarar de flesta att de gör det. En av dem har i sitt arbetslag avsatt 

en halvtimme varannan vecka till inflytande, en i samband med klass och elevrådsprotokoll 

och de andra fyra i perioder. Rektorn pratar om att de diskuterar det i ledningsgruppen i 

samband med enkäterna till föräldrar och elever, där en enkät per år handlar om barns och 

elevers inflytande. Att det är svårt att ställa frågor till barn och elever om inflytande diskuterar 

Almgren (2006) som menar att när det gäller enkäter så är det så att de som är bäst lämpade 

att bedöma hur omfattande skoldemokratin är måste ju vara eleverna själva, alltså mottagarna. 

Det finns dock ett problem med att använda enkäter, frågorna är ofta för enkelt ställda och 

hamnar ofta bredvid frågor om till exempel trivsel. Då kan man fundera över vilka signaler 

det sänder ut till de elever som ska besvara enkäten (Tham 1998). När det handlar om vilket 

inflytande eleverna har som i det här fallet blir ju dessutom elevernas uppfattning av 

begreppet viktigt. Det är inte lätt att svara på om man har inflytande om begreppet är svårt att 

definiera. Gemensamt med dem alla är att diskussionen om inflytande sker i den egna gruppen 

och inte i ett större sammanhang. Kan det även vara så att de flesta av sådana tillfällen sker 

utan en samtalsledare?   
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6. Diskussion 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de resultat vi fått fram genom vår studie. Vi 

kommer också att presentera de egna funderingar vi fått utifrån studiens resultat, samt de 

reflektioner vi haft i samband med studiens genomförande. 

 

6.1 Funderingar kring studien 
Att genomföra en undersökning är, trots att den är liten undersökning, en process. Ibland har 

vi tittat tillbaka och funderat över varför vi gjorde si eller varför vi gjorde så. För vår del har 

det varit en del i kunskapandet att upptäcka saker under tidens gång som vi i nuläget kanske 

skulle ha gjort på ett annat sätt. När vi tittar tillbaka på skrivandet av intervjufrågorna så är det 

så att vi i nuläget med den kunskap vi tillägnat oss kanske inte skulle ha tagit med en av 

frågorna där vi undrar över hur de verksamma tycker att barn och elever skulle kunna ha 

inflytande. Vid genomgången av intervjumaterialet visade det sig dock att vi fått in en hel del 

intressanta svar på just den frågan. Thomsson (2002) menar att det i en intervjusituation kan 

vara svårt att avgöra vem som bestämt innebörden av de begrepp som använts, det kan vara så 

att de olika parterna i en intervju menar olika saker med de ord som använts. Vi fick alltså via 

den frågan svar på andra saker än vad vi trodde vi frågat efter. En av våra informanter sa att 

hon skulle ha önskat att få intervjufrågorna i förväg för att kunna tänka till innan intervjun 

men som vi tidigare nämnt valde vi att inte ge informanterna frågorna i förväg. 

 Innan vi gjorde vår första intervju så genomförde vi en provintervju, något som vi 

upplevde som väldigt positivt. Om vi hade haft mer tid till vårt förfogande så tror vi att det 

hade varit gynnsamt för undersökningen om vi hunnit göra flera provintervjuer. Då hade vi 

kanske innan intervjuerna kommit fram till det som vi i efterhand anar. Till exempel att vi 

skulle ha varit mer noga med att poängtera att det var begreppet elevinflytande vi ville ha 

informanternas syn på. 

 

6.2 De verksammas uppfattning av begreppet inflytande 
Vår studie har visat att de verksammas uppfattning av vad inflytande är för dem till största 

delen handlade om vikten av att lyssna på barn och elever och att ta det de säger och menar på 

allvar och att de ska kunna påverka sin tillvaro på förskolan eller skolan de vistas på. Det kan 

ske både genom klassråd och elevråd men även på ett informellt plan, alltså mer i vardagen. 

När det gällde elevråd så hade Rektorn en syn på att elevrådet inte handlade om inflytande på 

rätt sätt, hon talade om det som skendemokrati och ett forum som inte utvecklats alls genom 
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åren, det är samma frågor som kommer upp år efter år. Här funderar vi över det vi tidigare 

nämnt som Tham (1998) menar att frågan är om eleverna i skolan är representativt för ett folk 

i och med att eleverna ständigt byts ut. Vilket i sin tur betyder att nya elever får ta 

konsekvenserna av beslut som gamla elever tagit. Tänker vi på det sättet är det inte konstigt 

att det är samma frågor år efter år, det är ju nya elever. Vi skulle inte komma på tanken att 

ifrågasätta varför läs eller skrivinlärningen börjar om varje gång vi får en etta. Enligt Almgren 

(2006) så är elevrådet en träning i demokratiskt beslutsfattande och Lärare 2 såg på elevrådet 

och klassrådet som en viktig del i elevinflytande och ett sätt för eleverna att föra fram sina 

åsikter. Det är ju också så att elevrådets möjligheter till inflytande beror till stor del på 

skolledningens och lärarnas intresse (Skolverket 1999).  

Informanterna beskriver begreppet elevinflytande på olika sätt när de talade om 

inflytande i den egna verksamheten. Några såg det som självklart att alltid lyssna på barnen 

och ta deras idéer på allvar och att samarbeta och reflektera tillsammans med barnen. Att på 

ett respektfullt sätt ta tillvara det barnet har att säga är inflytande enligt Pramling Samuelsson 

& Sheridan (2003). Arnér (2006) beskriver det med att ge barnet en röst och Selberg (1999) 

menar att inflytande kan ses som ett samspel mellan eleverna och mellan den vuxne och 

eleven. Lärare 1 beskriver elevinflytande i den egna verksamheten med att eleven ska ha klart 

för sig hur, varför och på vilket sätt de ska nå fram till målen. Flera av informanterna menade 

att det fanns en fara i att lämna över ansvaret helt till eleverna, den vuxne måste vara med och 

leda. Det menar också Tham (1998) som säger att de vuxna som helt lämnar över ansvaret 

kanske gör det för att slippa ta ansvar.  

Här, och även i det övriga resultatet, såg vi att det inte spelade någon roll vilken 

yrkeskategori de verksamma tillhörde utan synen på ämnet kunde vara lika och olika 

oberoende av vilken yrkeskategori de tillhörde. I vår begränsade undersökning har det alltså 

visat sig att vilken specifik yrkeskategori man tillhör inte tycks ha något att göra med hur man 

uppfattar begreppet elevinflytande.  

 

6.3 Hinder och samsyn      
En fråga som vi ställde oss var om det finns en samsyn hos informanterna när det gäller barns 

och elevers inflytande. Som vi nämnt ovan så finns det en samsyn mellan de verksamma runt 

begreppet inflytande där de flesta betonar vikten av att lyssna på barnen. Arnér (2006) och 

Selberg (2001) menar att det är en förutsättning för en demokratisk process att man som barn 

blir lyssnad på.  
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Samtliga informanter i vår undersökning nämnde tiden som ett hinder. De pratade om 

att de inte hade tid till att lyssna på alla barn och att olika aktiviteter och scheman gjorde att 

man ofta fick avbryta barnen eller skynda på dem. Styrda aktiviteter som hinder pratade både 

Lärare 1 och Förskollärare 1 och 2 om. Det har alltså inte med ålder på barnen att göra i vår 

undersökning, utan mer med de verksammas inställning vilket vi också märkte under 

intervjun med Lärare 2. Hon diskuterade inte problemet med att verksamheten är styrd någon 

gång under intervjun. De flesta av våra informanter såg också många hinder i barnens 

möjlighet till inflytande på grund av exempelvis gruppens storlek och individerna i gruppen. 

Dessa informanter talade om att de gav barnen visst inflytande i en redan styrd verksamhet 

där de vuxna/pedagogerna redan planerat när var och hur de skulle få inflytande. 

Många av informanterna har också nämnt att det är viktigt att föra ständiga diskussioner 

om vad inflytande är. Ett fåtal menade att forumet fanns, men så gott som alla tyckte att det 

behövdes mer tid till samtal kring ämnet.  

En annan gemensam nämnare var att alla respondenterna såg vissa hinder med 

möjligheten till att ge barn och elever möjlighet till inflytande. Några menade också att vissa 

barn/elever inte var mogna för att ha inflytande och såg detta som ett hinder för elevens 

möjlighet till inflytande. Här funderar vi på precis som Bergström & Holm (2005) diskuterar 

att det är vanligare att lägga problemet hos eleven istället för att se till organisationen när 

dessa informanter lägger hindret hos barnet/eleven istället för organisationen. De talar om 

omognad hos barnen istället för att utgå från barnets nivå och utforma verksamheten utifrån 

dem. 

 

6.4 Avslutning  
Det som slog oss vid analysen av vår intervjuundersökning var att det verkade som de 

verksamma hade mycket lättare att hitta hinder för barns och elevers inflytande än de hade att 

definiera själva begreppet inflytande. När vi skrev våra frågeställningar i uppsatsen så valde 

vi att lägga frågeställningen som handlade om hinder sist på grund av att vi tyckte att den 

frågan var underordnad de båda frågorna som handlade om begreppet inflytande och vilken 

samsyn de verksamma hade. Vi trodde alltså att de två andra frågorna var större. Vad kan det 

bero på att de verksamma har lättare att svara på vilka hinder de upplever finns för inflytande 

än att förklara vad begreppet betyder? Det kanske beror på att tiden att få diskutera begreppet 

inte funnits. Det kanske är som Förskollärare 2 säger att det är en fråga som sällan finns på 

dagordningen: 

 29



 
Det behövs tid för pedagogiska diskussioner och det har vi inte haft på 10 år, det är en brist. Det finns inte 
fem minuter till det på dagordningen, där tycker jag att ledningen gör fel. 

 
Alla våra informanter tyckte att det var viktigt med samma grundsyn angående inflytande för 

barn och elever. Flera av dem var dock osäkra på om samsynen fanns. Här tänker vi speciellt 

på Specialpedagogen som under intervjun ändrade uppfattning och menade att det nog inte 

finns en samsyn.  
 

[…] Sen är det nog inte den här samsynen heller när jag tänker efter, faktiskt är det inte det! 
 
Kvale (1997) menar att en intervju alltid är ett möte mellan de parter som ingår i intervjun och 

genom dialogen i intervjun kan ny kunskap skapas. Han menar också att under en intervju så 

kan informanten förändra sin uppfattning av ett visst tema vilket även vi upplevde under 

intervjun med Specialpedagogen. Här funderar vi på om diskussioner om ämnet saknades? 

Kan det vara så att även vår lilla intervjuundersökning blev ett tillfälle till reflektion för 

informanterna? Det är ju svårt, för att inte säga omöjligt att veta vad en kollega tycker och 

tänker om det är ett ämne som sällan eller aldrig diskuteras. Intressant är i detta sammanhang 

att ingen av informanterna har sagt att de inte diskuterar inflytande när vi frågade. I en av 

informanternas arbetslag hade de till och med en stående punkt i dagordningen där inflytande 

diskuterades en halvtimme varannan vecka och även i de andra informanternas arbetslag 

diskuterades inflytande i perioder. Det som är gemensamt i detta är att alla diskussioner som 

förs i ämnet hålls inom det egna arbetslaget, och det verkar med andra ord inte vara nog 

eftersom de efterlyser fler och mer diskussion om inflytande. Finns det ett behov av en 

diskussion för hela skolområdet? En diskussion som är utöver det egna arbetslaget? Eller kan 

det vara så att det behövs en samtalsledare när pedagogiska frågor diskuteras? Lämnas de 

verksamma med ett ansvar de inte klarar av? 

   Många av våra informanter diskuterade vikten av att lyssna till vad barnen och eleverna 

hade att berätta om sin situation. För att barnen och eleverna överhuvudtaget ska vilja berätta 

något för oss så anser vi, precis som Arnér & Tellgren (2006) säger, att det är viktigt och 

faktiskt en förutsättning att pedagogen har byggt upp en god relation med barnet så att barnet 

vågar berätta utan att känna sig hindrad. Även Almgren (2006) diskuterar vikten av goda 

relationer mellan lärare och elev. Det, menar hon, ökar möjligheten till ett framgångsrikt 

arbete i skolan. I elevers omdömen om vad som är viktigt i skolan nämner eleverna också 

relationen mellan elev och lärare som viktig. Viktigt är också att läraren ser och hör vad 

eleven säger och gör och tar detta på allvar. Utifrån det funderar vi över om det är så att för att 
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uppnå inflytande för barn och elever så krävs det att alla inser vikten av att skapa dessa goda 

relationer. Som Specialpedagogen säger: 

 
Man måste liksom på något sätt vara i samma båt och ro åt samma håll! 

 

Är det så att det är de goda relationerna mellan den vuxne och barnet och en medvetenhet om 

begreppet inflytande som är grunden för att arbetet med inflytande för barn och elever ska 

lyckas? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
 
 
Hur länge har du arbetat i ditt yrke? 
 
 
Diskuterar ni barns/elevers inflytande? 

I arbetslaget/kollegorna med samma yrke? 
På skolan/förskolan? 
När? 
Hur ofta? 
På vilket sätt? 

 
 
Vad innebär elevinflytande för dig? 
 Tycker du att det är viktigt? 
 Varför? 
 
 
Hur tycker du att eleverna skulle kunna/kan ha inflytande i förskola/skola? 
 
 
Ser du några fördelar med barns/elevers inflytande? 
 
 
Ser du några nackdelar med barns/elevers inflytande? 
 
 
Vilka hinder upplever du finns för elevers/barns inflytande? 
 
 
Tror du att det är viktigt att det på skolan/förskolan finns en samsyn runt inflytande? 
 Varför? 

Finns det en samsyn? 
 I arbetslaget/kollegorna med samma yrke? 
 Från ledning till er/ Från er till de i verksamheten? 
 
 
Finns det något mer som du vill tillägga. 
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Bilaga 2 
 
 
 
             
Hej!     
 
 
Under våren skriver vi en C-uppsats som hör till kursen Pedagogik C, 
verksamhet och forskning i specialpedagogik, en preparandkurs 30 hp och vi 
behöver nu din hjälp för att kunna göra vår studie som handlar om barns- och 
elevers inflytande i förskola och skola. 
Det skulle vara värdefullt för oss om vi fick möjlighet att ta del av dina 
erfarenheter och tankar kring detta ämne, därför skulle vi vilja träffa dig för en 
intervju. 
 
För att underlätta efterarbetet där vi kommer att bearbeta den information som 
intervjun gav så kommer vi att spela in intervjun med dig. Ditt deltagande i vår 
studie kommer att vara anonymt, och ditt deltagande är frivilligt enligt 
Vetenskapsrådets rekommendationer. 
 
Vi hör av oss till dig för att tillsammans boka en lämplig tid för intervju. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att ringa till någon av oss. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Maria & Helena 
 
Maria Persson hem xxxx-xxxxx, xxx-xxxxxxx jobb xxxx-xxxxx 
Helena Yourston xxxx-xxxxx, xxxx-xxxxxx jobb xxxx-xxxxx 
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