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Abstract 
Vårt arbete om elevers inflytande i förskola och skola syftar på att ge en inblick i de båda 

verksamheterna gällande pedagogers uppfattningar om elevinflytande. De frågor vi 

koncentrerat oss på är hur pedagogerna i förskolan och skolan uppfattar elevinflytande och 

vad elevinflytandet resulterar i. Vårt mål var också att undersöka om det är det någon 

skillnad eller likhet mellan elevers inflytande i förskolan och skolan och om pedagogerna i 

förskolan och skolan lever upp till läroplanernas mål vad gäller elevinflytande. För att få svar 

på dessa frågor har vi valt att intervjua pedagoger i de båda verksamheterna. Genom både 

litteratur och intervjuer har vi kommit fram till att elevinflytandet ses som något positivt och 

att eleverna genom elevinflytandet finner motivation. Vi kom även fram till att pedagogerna 

inte vet så mycket om varandras verksamheter, hur pedagoger och elever arbetar med 

elevinflytandet i förskola och skola. Det framkom även att pedagogerna är omedvetna om 

vad som står i läroplanerna om elevinflytande.   

 

Ämnesord: elevinflytande, förskola, skola, samarbete, utveckling, helhet, läroplaner. 
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1 Inledning 
Vi har valt att arbeta med elevinflytandet i förskolan och skolan. Med elevinflytande menar vi 

att eleverna1 ska få ge uttryck för vad de tycker och tänker och där pedagogen2 tar hänsyn till 

detta, men även att pedagogen utgår från elevernas intressen och erfarenhetsvärldar. Eleverna 

och pedagogerna bör verka i ett samspel där båda ger och tar. Vi har valt elevinflytande som 

ämne för att det är både viktigt och aktuellt. Elevinflytande är något som vi anser borde 

uppmärksammas mer både i förskolan och skolan.  

 

För att begränsa oss har vi valt att undersöka hur undervisningen3 i förskolan och skolan ser 

ut. Vi kommer först att behandla elevinflytandet i undervisningen i förskolan och skolan var 

för sig, för att sedan kunna jämföra dessa med varandra. Detta eftersom vi inte funnit någon 

annan forskning som jämför förskolans och skolans elevinflytande. Det i sin tur gör det extra 

intressant att få genomföra och engagera sig i denna forskningsstudie. Vi har också kommit 

fram till att vi vill jämföra pedagogers syn på elevinflytandet inom förskola och skola. Det ska 

även bli intressant att se om pedagogerna uppfyller läroplanerna eftersom både förskolan och 

skolan bygger på Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98) och Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklass, fritidshem 1994 (Lpo 94). I dessa står det klart och tydligt att 

eleverna ska ha inflytande över sin skolgång.  

 

Det vi har funnit om forskning i förskolan är en pågående forskningsprocess som leds av 

förskoleminister Hallengren (2004). Denna forskning ska leda till en högre kvalité inom 

förskolan genom att barnen får vara med och påverka. Selberg (1999) påvisar att elever som 

har mycket inflytande klarar bättre av att uppnå de strävansmål som läroplanerna satt upp mot 

de elever som har lite inflytande. Selbergs studie visar att många elever inte har något 

speciellt inflytande. Detta bekräftas även av Forsberg (1992) och studier om elevinflytande 

som Skolverket presenterar i regeringspropositionen (1996). 

 

 I vårt litteratursökande har vi inte funnit så mycket om elevinflytande i förskolan, vilket har 

gjort det svårt att finna litteratur som går att jämföra med inflytande i skolan.  

 

                                                 
1 Vi benämner barn i såväl förskola och skola med elev. 
2 Vi benämner både förskollärare och lärare med ordet pedagog. 
3 Med undervisning menar vi samlingar, arbetsgrupper i förskolan och lektioner i skolan. 
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1.1 Bakgrund 

Vi anser att det är viktigt att eleverna får vara med och bestämma och få den undervisning 

som de ha rätt till, det vill säga en undervisning med elevinflytande. Genom att eleverna får 

vara med och bestämma i sin utbildning anser vi att de blir mer engagerade och finner sin 

undervisning både intressantare och roligare. Båda läroplanerna påpekar att läraren ska 

tillvarata och beakta elevernas intressen i undervisningen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur pedagoger uppfattar elevinflytandet i förskolan 

och skolan. Vi kommer från olika utbildningar med olika erfarenheter, Lek utveckling lärande 

(0-6 år) och Språk och skapande (0-12 år). Däremot har vi samma uppfattning om hur vi 

upplever elevinflytandet. Det vi har upplevt är att inflytandet skiljer sig åt i förskolan och 

skolan. Som blivande pedagoger anser vi att det är viktigt att en pedagog i skolan vet vilken 

bakgrund eleverna har med sig och att som pedagog i förskolan veta vad eleverna kommer 

till. Vi vill även uppmärksamma inte bara pedagoger utan alla som är verksamma inom 

förskolan och skolan, politiker inom utbildningsnämnden och föräldrar, alla som har en 

möjlighet att direkt påverka elevers utbildning, om hur viktigt elevinflytande är för att 

eleverna ska kunna utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Varför elevinflytande? 

Skolverket (1999) menar att elevinflytandet har en gynnsam inverkan på lärandet. Lusten 

poängteras, det ska vara roligt att gå i skolan annars lär man sig inget. Tanken med egen 

planering är att individualisera och att ge eleverna inflytande över sitt eget skolarbete. 

Eleverna arbetar enskilt med sina uppgifter utan påverkan eller beroende av kamraterna. 

Genom att alla får arbeta i sin egen takt och syssla med olika uppgifter minskar möjligheterna 

att jämföra sig med varandra och då minskar även konkurrensen mellan eleverna. Pedagogen 

förväntar sig även att den egna planeringen ska öka elevernas motivation, få dem att känna 

ansvar och förbättra sina prestationer. 

 

Skolkommittén (1996) hävdar att elever ska ha inflytande eftersom det är en mänsklig 

rättighet. Det är viktigt att all personal ser över hur detta inflytande som eleverna har rätt till 

kan komma i uttryck i skolan. I den mänskliga rättigheten ingår det att varje barn får bli sedd 

och respekterad. Skolkommittén menar också att elever ska ha inflytande därför att det ingår i 

skolans uppgifter att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Elever ska även ha 

inflytande därför att delaktighet är en förutsättning för lärande. 

 

2.2 Elevinflytande över undervisningen i förskolan 

Johanssson & Pramling Samuelsson (2003), Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) 

diskuterar båda att man som pedagog måste se över sin verksamhet och finna de tillfällen i 

förskolan som finns för barnen att få inflytande. Inflytandet har stor betydelse för de 

färdigheter och förmågor barn utvecklar, och om de kommer att bli ansvarstagande 

samhällsmedborgare. Som pedagog bör man inta barnens perspektiv och låta de ha inflytande 

redan från tidig ålder. Det är viktigt att göra barnen uppmärksamma på att människor kan 

tänka olika och ha olika attityder som styr deras handlande. Detta ska barnen lära sig att visa 

öppenhet och respekt för. Det är när barns egna åsikter respekteras och när de får ta del i 

beslutsfattande och ansvar som deras förmåga att förstå och handla demokratiskt utvecklas. 

Barns första upplevelse av inflytande på förskolan kan vara i matsituationer, där de kan välja 

om de vill ha sallad eller inte. Självklart kan små barn inte alltid bestämma själva. Vad barnen 
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lär sig och utvecklar beror till stor del på hur pedagogerna förhåller sig och hur de skapar 

miljöer som stimulerar och utmanar varje barn. 

 

Barnombudsmannen Nyberg (2003) skriver om FN:s konvention om barnets rättigheter eller 

barnkonventionen som den ofta kallas. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 

den 20 november 1989. När ett land har ratificerat en konvention innebär det att landet har 

bundit sig till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de 

första länderna. Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde 

gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, 

religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. 

 

Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

 

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 

som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och 

mognad. 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) visar även på att det finns en tydlig koppling 

mellan barnkonventionen och våra svenska läroplaner när det gäller barnets rätt till 

delaktighet och inflytande i sin vardag. 

 

2.2.1 Hur kan pedagoger arbeta med elevinflytande i förskolan 

För att utveckla barns demokratiska värderingar menar Kihlström (1998) att pedagogerna kan 

skapa situationer där pedagoger och barn leker tillsammans. I lekarna tas det hänsyn till alla 

och olikheter ses som något positivt. Det enskilda barnet får då uppleva att andra barn är 

annorlunda och att det accepteras. Det handlar om att barn ska respektera varandra i både 

samtal och handling. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar även de att barn och 

pedagoger i förskolan tillsammans aktivt ska delta i beslut som rör den pedagogiska 

utformningen och tillsammans utveckla regler och välja tema. Men barnen ska även få 

medverka i temats utformning och ha möjligheter att välja material och sätt att använda 

materialet. 

 



 9

Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997) uttrycker att det är viktigt att pedagogerna ger barn 

utmanande frågor och att pedagogerna är intresserade av hur barn uppfattar och ger uttryck 

för sina tankar. Om barnen möts av en attityd där deras idéer och tankar är viktiga och 

intressanta så kan det leda till att barnen utvecklar engagemang och reflekterande och vill vara 

med och ha inflytande. Det är också viktigt att pedagogerna skapar en atmosfär där barnen 

vågar dela med sig av sina idéer. Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att om 

barn tillåts att vara delaktiga med all sin förmåga och får hjälp och stöd, hjälper detta dem att 

lära. Barn behöver tillfällen och utrymme för praktiskt beslutsfattande annars förblir de 

oerfarna. 

 

Bjervås (2003) anser att det är viktigt att barnen får sina röster hörda och att de blir förstådda 

utifrån deras situation, detta kan ses som en demokratisk rättighet. Bjervås nämner även att 

detta är en gällande uppgift i läroplanerna. Det behov och intresse som barnen själva ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljön och planering av den pedagogiska 

verksamheten. Barn ska få utveckla sina förmågor att uttrycka sina åsikter och tankar och där 

igenom ha en möjlighet att påverka sin situation. Barnen ska även få delta i olika former av 

beslutsfattande och samarbete. Inflytande handlar om mer än att bara säga sista ordet, 

inflytande handlar om rätten att få göra sin röst hörd och rätten att bli lyssnad på. Upplevelsen 

av inflytande är ett sätt att uppleva sig som kompetent. När barnet känner att det har 

inflytande, och att där är någon som lyssnar och respekterar det, kan barnet känna sig som 

någon som har värdefulla tankar och idéer.   

 

2.3 Elevinflytande över undervisningen i skolan 

Skolverket (2003) betonar att en del skolors huvudsyfte med elevinflytande är att eleverna ska 

få öva och träna inflytande så att eleverna får en insikt om sina rättigheter och skyldigheter 

som medborgare. Detta ska sedan leda till att eleverna lär sig ta ansvar för att senare kunna 

utöva inflytande utanför skolan. 

 

Elevinflytande ska vara en självklarhet i skolan. Publica (1996) menar att alla elever i Sverige 

har rätt till utbildning. Utbildningen i sin tur ska vila på demokratiska värderingar. En av dem 

värderingarna är elevers rätt till inflytande. 
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I Skollagen (2002) kan man läsa att eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning 

utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad. Skollagen slår även fast att eleverna i varje klass eller undervisningsgrupp 

ska ges tillfälle att tillsammans med pedagogen behandla frågor som är av gemensamt 

intresse. Den närmare utformningen för detta ska anges i arbetsplanen. 

 

2.3.1 Hur kan pedagoger arbeta med elevinflytande i skolan 

I inledningen visade vi på studier som menar att många elever har lite inflytande över 

undervisningen. Men hur ser undervisningen ut för elever på skolor som anser att de har 

elevinflytande? Skolverket (1999) hävdar att många skolor menar att deras elever har 

inflytande över i vilken ordning de vill lösa sina uppgifter och att de då och då själva får välja 

uppgift. Vid en del skolor får eleverna också välja var de vill utföra sina uppgifter, oftast får 

de välja någonstans i klassrummet eller i ett utrymme som är nära anslutet till det. För att göra 

så att eleverna får ett visst inflytande menar Skolverket (1999) att många skolor har infört eget 

arbete eller egen planering. Detta arbetssätt innebär att eleverna själva får bestämma i vilken 

ordning och ibland i vilken stor mängd de ska utföra de uppgifter som pedagogen har givit 

dem. Denna planering finns oftast i elevernas egna planeringsböcker, där de skriver in sin 

planering för veckans alla dagar. Planeringen kan gå till så att pedagogen ger uppgifter som är 

obligatoriska och uppgifter som är valbara. Eleven får sedan själv avgöra i vilken ordning 

uppgifterna ska göras. I slutet av veckan utvärderar pedagogen och eleven planeringen 

tillsammans. Utformningen på planeringen kan se olika ut på olika skolor. Axiö & Palmquist 

(2000) menar att detta inflytande inte ger eleven särskilt stort inflytande över innehållet i 

uppgifterna. Inflytandet i eget arbete handlar om när och hur eleven ska göra en uppgift inte 

vad och varför. 

 

Enligt Sträng & Dimenäs (2000) ska pedagogen vid eget arbete ses som en handledare. 

Handledning innebär att pedagogen träffar elev eller elevgrupp vid ett flertal tillfällen. 

Handledning är inte att gå runt i klassrummet med 30 elever och hjälpa var och en under en 

matematiklektion.  Detta eftersom det blir en för kort tid med varje elev för att det ska bli 

kvalificerad handledning, det fördjupade mötet mellan pedagog och elev om innehållet 

uteblir. Handledarens uppgift är att hjälpa elever att utveckla kunskap om något genom sitt 

eget kunnande. Det kan för den lärande innebära att bemästra situationer, konflikter, lösa 

problem eller att fördjupa sina kunskaper. 
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Ett annat sätt som Skolverket (1999) tar fram är individuellt temaarbete, där eleverna har 

inflytande över både innehåll, planering och arbetsgång inom ett eget ämnesområde. Även här 

är upplägget olika från olika skolor och även beroende på åldersgrupp. Nedan redovisas ett 

exempel från Skolverkets rapport (1999). Detta exempel ligger som grund för alla årskurserna 

1-6 och kan användas både vid enskilt arbete och arbete i grupp. 

 
Planering av egna arbeten 

1. Välj problem, fråga, ämne 
2. Vad kan/vet du redan om det? Skriv en lista eller gör minneskarta. Här får du uppslagen till 

många bra frågor. 
3. Vad vill du veta, pröva, lösa, undersöka? 

a. vilket är målet för ditt arbete? 
b. sortera och välj ut vad du vill arbeta vidare med. 

4. Planera när, var och hur du ska arbeta. 
a. Gör en skriftlig tidsplan. 
b. Vad kan jag göra hemma och vad måste göras i skolan? 
c. Studiebesök? Egetarbetetid? 
d. Vilka arbetssätt passar dig och ditt arbetsområde? Var hittar du informationen du 

behöver för att gå vidare? Lärare, biblio, böcker, Internet, ämnesspecialister föräldrar. 
5. Samla fakta, material, erfarenhet. 
6. Sortera material. 

a. Vad har du lärt dig, förstått, sett? 
b. Vad vill du visa, lära andra? Vilka? 

7. Planera din redovisning. 
a. För vem ska du redovisa? 
b. Vad tycker du att mottagaren ska få ut av din redovisning? 
c. På vilka olika sätt kan du presentera ditt material? Modell, Utställning, pjäs, bild, text, 

diagram, prat. 
d. Vilka sätt har du använt förut, vad behöver du träna, Variera dig. 
e. Hur lång/omfattande blir din redovisning? 
f. Provredovisa, Hjälpmedel? 

8. Redovisa. Har du arbetat enligt planen, blir din redovisning intressant och lyckad! 
9. Utvärdera. 

a. Nådde du dina, klassens mål? Vad gick bra, mindre bra? Förklaringar? Vad lärde du 
dig om eget arbete, som du kan tänka på till nästa gång? 

b. Vad frågade klasskamraterna om? 
10. Nya idéer, nya jobb (Skolverket, 1999, s 21). 

 

Ett annat exempel på elevinflytande som Skolverket (1999) tar upp är gemensamma 

temaarbeten. Grupparbete eller temaarbeten grundar sig på en konstruktivistisk syn på 

lärande. Detta menar Sträng & Dimenäs (2000) innebär att eleven själv konstruerar sin 

kunskap, men att själva lärandeprocessen kan påverkas positivt genom att de lärande tar del 

av varandras hypoteser och tankar. Temaarbeten utformas oftast genom att pedagogen 

bestämmer vad som ska läras. Eleverna i sin tur får tillsammans medverka i planering, 

utformning, välja redovisningsform, kamrater att arbeta med och medverka i diskussioner och 

beslut om utvärdering. Axiö & Palmquist (2000) hävdar att graden av inflytande oftast 

bestäms av pedagogen och även vad eleverna får ha inflytande över. I grundskoleförordningen 
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(2002) kan man läsa om att eleverna ska ges tillfälle att tillsammans med pedagogen behandla 

frågor som är av gemensamt intresse för eleverna. Vad som är av gemensamt intresse är bland 

annat lektionsinnehåll, samarbete mellan olika ämnen, hur arbetsbördan är och andra viktiga 

frågor för eleverna. 

 

2.4 Tidigare och pågående forskning om elevinflytandet över 

undervisningen i förskola och skola 

”Vad är bra och dåligt på din förskola? Rita, skriv och berätta för regeringen.” Den 

uppmaningen har alla förskolebarn nyligen fått, för förskoleminister Hallengren vill veta.  

 

Hallengren (2004) menar att de som är ytterst berörda har inte tidigare blivit tillfrågade. Nu 

vill ministern att barn skickar in teckningar och vykort om vad de tycker. Under tiden ska 

även förskollärarstudenter intervjua 250 stycken fyra och fem åringar. Syftet med detta är att 

regeringen vill ta del av barns egna tankar och idéer, om både bra och dåliga saker och vad 

som kan bli bättre. Hallengren berättar att hon är medveten om att det som skett under barnens 

dag naturligtvis kommer att prägla deras svar, men frågan är viktig. Demokrati, inflytande och 

rätten att framföra sina åsikter kan man lära sig tidigt. Hallengren har tidigare besökt många 

förskolor och pratat med både pedagoger och föräldrar men nu är det barnens tur! Under 

hösten kommer regeringen att presentera en proposition till riksdagen om hur kvaliteten i 

förskolan kan förbättras. Denna gången har barnen fått vara med och påverka.  

 

Forsberg (1992) hävdar efter en undersökning om vad elever anser om deras rätt till 

elevinflytande, att en fjärdedel av de (36) elever i de yngre skolåren menar att de vuxna inte 

bryr sig alls eller lite om vad eleverna tycker.  Många elever menade också att det inte tjänade 

någonting till att försöka förändra situationen.  Pedagogerna ansåg däremot att eleverna hade 

stort inflytande över trivsel och miljöfrågor. När det gällde att bestämma om läromedel och 

arbetsformer menade pedagogerna att eleverna inte har tillräckliga kunskaper för att få vara 

med och bestämma. 

 

Vad ger då elevinflytande för effekter? Detta har Selberg (1999) studerat genom att undersöka 

lärandeprocessen i skolor med mycket inflytande och även skolor med olika grad av 

inflytande. Enligt Selberg har inflytande en avgörande betydelse för att elever ska klara målen 

för undervisningen. I undersökningen visade det sig att vad och hur eleverna lär sig står direkt 
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i relation med hur mycket inflytande eleverna har. Både pedagogens förhållningssätt och 

erfarenhet av elevinflytande spelar en stor roll för att få eleverna aktiva och ta eget ansvar för 

sitt lärande. Pedagogen styr undervisningen genom att väcka elevernas nyfikenhet och lär 

eleverna hur man planerar sin undervisning. Selbergs undersökning pekar på att eleverna inte 

har så stort inflytande. Undersökningen visar också att i skolor som har lyckats utveckla 

elevinflytande klarar fler elever att nå upp till strävansmålen. 

 

Selbergs (2001) forskning visar på många möjliga sätt att nå de nationella styrdokumentens 

mål för arbetet i skolan. Eleverna uppfyller de nationella målen om att ha ansvar för sitt eget 

lärande genom att de själva får delta och ta del i sitt eget lärande.  I undersökningen kom det 

fram att de elever som har stor erfarenhet av inflytande har god kontroll över vad som händer 

och vad de vill ska hända. I elevgrupper med litet inflytande saknades denna kontroll. Det är 

pedagogens inställning och förväntningar på eleverna som är avgörande för hur elevernas 

utbildning ser ut. 

 

Nilsson och Svensson (2000) undersökte vad pedagogerna ansåg om elevers inflytande, vad 

eleverna får bestämma om och i hur stor grad pedagogerna anpassar undervisningen för 

eleverna.  Det var tre stycken pedagoger som deltog i undersökningen. Alla pedagogerna 

trodde att eleverna ansåg att de hade inflytande. Pedagogerna ansåg att eleverna hade stort 

inflytande över planering, arbetssätt och utvärdering. De menade också att de gav eleverna 

inflytande ofta eller ibland. Två av pedagogerna anpassade sin undervisning ganska mycket 

efter elevernas önskemål medan den tredje inte anpassade undervisningen alls. Nilsson och 

Svensson (2000) hävdar att det bara är tur om eleverna får en pedagog som är positiv till 

elevinflytande. Det är lätt att tro att de elever som har klassråd och elevråd har mycket 

inflytande över undervisningen men så behöver det inte alls vara. 

 

I en regeringsproposition (1996) redovisades olika studier av elevinflytande som genomförts 

under senare år.  Dessa undersökningar har i huvudsak Skolverket utfört. Studierna visade alla 

samma sak och det var att eleverna inte har något inflytande över undervisningen. Eleverna 

kan varken påverka undervisningens uppläggning eller innehåll. Eleverna får inte heller vara 

med att välja läromedel. 
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2.5 Vad säger Lpfö 98 om elevinflytande? 

Lpfö 98 talar klart och tydligt om att förskolan vilar på demokratins grunder. Verksamheten 

ska därför ansvara för att man tillämpar ett demokratiskt arbetssätt, där barnen aktivt deltar. I 

förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är, men de ska även 

förberedas på delaktighet och ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle. 

 

Verksamheten ska utgå från barnens intressen, erfarenhetsvärld, motivation och drivkraft för 

att söka kunskap. Utrymme för barnens kreativitet, fantasi och där med egna planer ska ges 

och flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i förskolan och 

dess innehåll. De intressen och behov som barnen själva ger uttryck för på olika sätt bör ligga 

till grund för utformningen av miljö och planering av den pedagogiska verksamheten.  

 

Varje barn ska få möjligheten att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna. Barnens nyfikenhet, intresse och företagsamhet ska uppmuntras och deras 

vilja och lust att lära ska stimuleras. Pedagogerna ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina åsikter och därmed få möjligheten att påverka sin situation. 

Pedagogerna ska även sträva efter att barnen utvecklar förmågan att ta ansvar för sina 

handlingar och miljön. Men även att de utvecklar förmågan att förstå och handla efter 

demokratiska principer. Detta kan ske genom att barnen får delta i olika former av samarbete 

och beslutsfattande. 

 

Pedagogerna ska verka för att varje enskild individ utvecklar förmågan och viljan att ta 

ansvar, utöva inflytande i förskolan men även att verka för att varje barns uppfattningar och 

åsikter respekteras. Pedagogerna ska även sträva efter att ta tillvara på varje barns förmåga 

och vilja att ta ett större ansvar för sig själv och för samvaron i gruppen. Barn och pedagoger 

ska tillsammans se till att varje barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka 

verksamhetens innehåll och arbetssätt och även utvärdering. Pedagogerna måste även se till 

att pojkar och flickor ska ha både lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. 

Förskolan måste vara tydlig när det gäller mål och innehåll i verksamheten för att föräldrar 

och barn ska kunna utöva sitt inflytande. 
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2.6 Vad säger Lpo 94 om elevinflytande? 

I avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag tar Lpo 94 upp att det offentliga skolväsendet 

vilar på demokratins grund. De hävdar också att en viktig uppgift som skolan har är att 

förmedla och förankra, de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på, hos eleverna. 

Det är viktigt att den enskilda skolan är tydlig när det gäller mål, innehåll och arbetsformer, 

detta för att elever och vårdnadshavare ska kunna ha det inflytande som de har rätt till och 

vara med och påverka. Undervisningen ska även bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.  För att eleverna ska kunna utveckla sin 

förmåga att utöva inflytande och ta eget ansvar ska eleverna få delta vid planeringar och 

utvärderingar av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter.  För att kunna uppnå detta krävs ett aktivt samspel mellan skolans personal, elever 

och nära kontakt med hemmen och det omgivande samhället.  

 

I Målen och riktlinjerna menar Lpo 94 att alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den 

enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.  

Pedagogen ska även tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den 

egna gruppen. Det är skolans ansvar att varje elev efter genomgången grundskola känner till 

grunderna för samhällets lagar och normer och vet sina rättigheter och skyldigheter i skolan 

och i samhället. 

 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det 
egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt 
skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (Lpo 94, s. 28). 

 

I Lpo 94 finns det även mål att sträva mot, där det går att läsa om att skolan ska sträva mot att 

varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Skolan ska även sträva 

mot att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan. Eleven bör ha kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga 

att arbeta i demokratiska former. 

 

Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 

över den kulturella och fysiska miljön. Pedagogerna ska utgå från att eleverna kan och vill ta 

ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. De ska även se till att alla 

elever oavsett kön, social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
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arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande ålder 

och mognad.  Pedagogerna ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande och 

lika stort utrymme i undervisningen. De ska även se till att eleverna får pröva olika arbetssätt, 

arbetsformer och tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. Eleverna 

ska förberedas för delaktighet och medansvar för de rättigheter och skyldigheter som präglar 

ett demokratiskt samhälle. 

 

2.7 Problemprecisering  
 Hur ser pedagogerna i förskolan och skolan på elevinflytande? 

 Vad resulterar elevinflytande i? 

 Är det någon skillnad eller likhet mellan elevers inflytande i förskola och skola? 

 Anser pedagogerna inom förskolan och skolan att de lever upp till läroplanerna, vad 

gäller elevinflytandet? 
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3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

3.1 Teori 

Dewey (1998) utgår från två kategorier individen och det sociala sammanhanget. Individen 

ska stå i centrum för utbildningen.  Dewey hävdar att individen utvecklas genom samspel med 

omvärlden. I detta samspel lär sig individen sociala regler och att förstå sammanhang. För att 

en elev ska kunna utvecklas krävs att eleven ges möjligheter att aktivt pröva och 

experimentera i sin utbildning. Det är detta som Dewey kallar Learning by doing. Samspelet 

mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger en kunskap som är en förutsättning för att 

individen aktivt ska kunna påverka det samhällssystem individen lever i. 

 

Dewey (1999) visar hur viktig kommunikationen är i undervisningen för att demokratin ska 

kunna utvecklas. Enligt Dewey behöver alla vara utbildade för att ett samhälle ska kunna bli 

demokratiskt. Ett demokratiskt samhälle ska bygga på frivilligt engagemang och intresse. 

Detta menar Dewey är omöjligt utan utbildning. Ser man samhället som en rörelse som 

ständigt är i förändring måste vi se till att vi fostrar våra barn till att ta initiativ och vara 

anpassningsbara. Gör vi inte det kommer barnen att få en chock över alla förändringar som 

ständigt sker Det är därför viktigt som Dewey (1998) påpekar att pedagogen ständigt och 

uppmärksamt håller ett öga på vad barnen intresserar sig för. Genom att observera barnen kan 

pedagogen ta del av barnens intressen och liv samt se vad de är mogna för.  Det ska även ges 

utrymme för den enskilda elevens frihet och utveckling. Skolan är samhällets styrinstrument 

både när det gäller elevernas egen utveckling och samhällets framtid. 

 

Dewey (1998) menar att vi som pedagoger ska förbereda eleverna för framtiden genom att 

göra eleverna anpassningsbara och låta dem ta initiativ. Eftersom vi inte vet hur framtiden ser 

ut hävdar Dewey att pedagogerna ska fostra eleverna till att nyttja alla sina resurser. Detta 

betyder att pedagogerna måste utgå från elevernas intressen och behov. Med att utgå från 

elevernas intressen och behov menar Dewey att den lärande eleven ska vara aktiv i 

undervisningssituationer medan läraren ska ses som en handledare. Om inte läraren anknyter 

till elevernas intressen så blir utbildningen något som pressas utifrån, det blir påtvingade 

meningslösa idéer.  Tar pedagogen inte hänsyn till eleverna så blir utbildningsprocessen enligt 

Dewey slumpmässig och nyckfull. Tar pedagogen däremot hänsyn till elevernas intressen och 
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behov får den en positiv effekt, annars menar Dewey att det leder till att barnet splittras eller 

hämmas i sin utveckling. 

 

Dewey (1998) menar att ämneskunskaperna ska vara redskap för att förstå verkligheten. 

Därför är barnets eget handlande en mycket viktig komponent i utbildningen. Det är genom 

det egna praktiska handlandet som barnet skapar föreställningar och begrepp om verkligheten.  

Dewey förkastar formalisering och menar att det är ett brott mot barnets naturliga utveckling. 

 
Demokrati uppfostras man till genom att leva i ett demokratiskt samhälle, under medborgligt ansvar. 
Vår traditionella skola är inget demokratiskt samhälle med lärjungarnas medbestämmande. Snarast 
motsatsen. Den måste emellertid bli det för att fylla sin uppgift (Dewey, 1998, s. 39). 

 

Dewey (1998) menar att pedagogerna ska förbereda eleverna för framtiden, genom att låta 

skolan bli ett miniatyrsamhälle. I detta samhälle ska eleverna få vara delaktiga i 

undervisningen. Dewey ger inte några konkreta förslag på hur vi ska göra för att eleverna ska 

få vara delaktiga. Hur ska vi då som pedagoger arbeta för att få eleverna delaktiga?  

 

3.2 Metod 

I arbetet använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Kvale (1997) menar att kvalitativa 

forskningsintervjuer har som fördel att man får inblick i intervjupersonens livsvärld, 

upplevelser och hur de förhåller sig till dessa. Intervjuerna i sin tur som May (2001) skriver 

om är semistrukturerade. Detta gör det möjligt för de intervjuade att besvara frågorna i egna 

termer och utöver det fördjupa sig och diskutera inom de ställda frågorna. Semistrukturerade 

intervjuer innebär också att frågorna oftast är specificerade. Specificerade frågor används för 

att vi ska kunna jämföra intervjuerna med varandra.   

 

Vi har valt att intervjua pedagoger från fyra medelstora kommunala förskolor och fyra 

medelstora kommunala skolor, det vill säga förskolor med 3-5 avdelningar och skolor med 

klasserna 1-6. Genom att ha medelstora förskolor och skolor kan vi jämföra dessa med 

varandra. Vårt val av medelstora förskolor och skolor baseras på att vi i huvudsak har gjort 

våran verksamhetsförlagda utbildning på dessa, men även att vi båda bor i ett område med 

flera medelstora förskolor och skolor. Vi har tidigare erfarenheter av att enkäter har en 

tendens att bli obesvarade och att de inte ger någon detaljerad information. Vi anser därför att 

samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade ger utförligare svar. Enligt Kvale (1997) 
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kan även en person förändra sin uppfattning och sina svar under intervjun genom nya aspekter 

och sammanhang. Vi har ställt pedagogerna samma frågor (bilaga 2), detta för att vi sedan 

lättare ska kunna jämföra dem. Pedagogerna vi intervjuade arbetar med elever 3-5 år och 

elever som går i årskurs 1-3. Vi valde att intervjua fem pedagoger i förskolan och fem 

pedagoger i skolan. Detta eftersom vi anser att bearbetning och analys av tio stycken 

intervjuer är vad som inryms i vår tidsplan. Intervjuerna spelades in på band. Detta 

underlättade analysen av intervjuerna, då vi kunde gå tillbaka och lyssna igen. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Vi har till alla rektorer skrivit ett brev (bilaga 1) där vi presenterar oss och förklarar syftet 

med vårt arbete. I brevet frågar vi om tillstånd att få intervjua pedagogerna i förskolan och 

skolan. Informanterna har även fått en kort redogörelse för arbetets innehåll och dess syfte, 

detta påpekar även Vetenskapsrådet (2002) som ett viktigt informationskrav. Samtyckeskravet 

som Vetenskapsrådet understryker har vi fått godkänt av både informanter och dess 

arbetsgivare. 

  

Enligt Vetenskapsrådet ska det vara omöjligt för utomstående att identifiera informanterna. 

Alla pedagogernas namn är därför fingerade och vi benämner inte heller förskolorna eller 

skolorna vid deras riktiga namn. Banden som vi använt för att spela in intervjuerna kommer 

efter avslutat arbete att förvaras så att obehöriga ej äga tillträde.   

 

3.4 Bearbetningsmetod av intervjumaterial 

Vi har lyssnat av och skrivit ner alla intervjuer. Därefter har vi valt att utgå från våra 

forskningsfrågor (bilaga 2). Vi kommer under varje forskningsfråga att redovisa först svar 

från pedagogerna i förskolan, sedan svar från pedagogerna i skolan och därefter kommer vi att 

jämföra deras svar med varandra. Patel och Davidsson (2003) menar att man ska inför 

slutbearbetningen av textmaterialet avsätta en längre tid för att kunna gå igenom texterna 

noggrant. Detta har vi också gjort för att kunna redovisa svaren så korrekt som möjligt. Vi är 

väl medvetna om att det är våra tolkningar av svaren och att detta kan påverka resultatet.  I vår 

bearbetning av intervjumaterialet kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod. Därefter 

kommer vi i vårt resultat att redovisa svaren med löpande text och citat. Efter varje 

forskningsfråga kommer en analys av resultaten.   
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3.5 Metoddiskussion 

Vi utförde en pilotstudie för att se om våra frågor var tydliga och konkreta. Pilotstudien 

innefattade fyra informanter, två pedagoger från förskolan och två pedagoger från skolan. 

Frågorna visade sig vara tydliga och informationsgivande, vilket gjorde att vi valde att 

använda frågorna i vår studie. 

 

Under studiens gång har vi gjort en del upptäckter som vi kommer att bära med oss till 

framtida studier. Det gäller att vara ute i god tid för att få tag på informanter. Det är även bra 

att ha några i reserv på grund av att det alltid kan förekomma återbud eller oförutsedda 

händelser som gör att intervjuare eller informanter inte kan infinna sig till intervjun. 

 

Vi fann den semistrukturerade intervjuformen väldigt givande eftersom informanterna hade 

möjlighet att uttrycka sig med egna termer och diskutera sig fram till svaren på frågorna. 

Trots att att informanterna ska uttrycka sig fritt är det lätt att genom följdfrågor leda dem in på 

svar som vi förväntat oss. Bandinspelning är ett utmärkt medel för att få med alla detaljer i 

intervjuerna. Det krävdes mycket arbete att skriva ner intervjuerna men det var underlättande 

för oss i vårt fortsatta arbete med analysen. Med hjälp av bandinspelningen upptäckte vi att vi 

som intervjuare skyndade på genom att inte låta informanterna tänka någon längre stund. Vi 

ställde nästa fråga innan informanterna svarat klart på tidigare fråga, det är en svår avvägning 

när nästa fråga ska ställas. Detta menar vi beror på att vi som intervjuare är ovana. En nackdel 

med bandinspelningar är att informanterna känner sig obekväma, vilket kan leda till att de 

svarar på ett kortfattat sätt.  
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4 Redovisning av resultat 
Vi har döpt förskolans pedagoger till: Annika, Ariel, Agneta, Alicia och Anneli och skolans 

pedagoger till Britta, Berit, Bettina, Bodil och Birgit. 

   

4.1 Hur ser pedagogerna i förskolan och skolan på elevinflytande? 

Förskolan 

Alla de intervjuade pedagogerna inom förskolan tror och upplever att barnen vill ha 

inflytande. 

 

Det är ingen av förskollärarna som avsätter någon särskild tid där barnen är med och planerar. 

Pedagogerna menar att de gör planeringen själva och har en plan för vad de ska arbeta med. 

Utifrån pedagogernas planering anser Ariel, Agneta, Alicia och Anneli att de frågar och 

lyssnar av barnen, vad de är intresserade av och tycker är roligt. Detta använder de sig sedan 

av i sin planering av aktiviteter. 

 
…jag lyssnar på vad de vill göra, kanske inte frågar rakt ut men man märker ju vad det är de tycker är 
intressant och så lägger jag liksom arbetet från det. (Agneta) 
 
 …vi pedagoger gör planeringen och en plan för vad vi vill jobba med. Sen försöker vi fånga upp vad 
barnen är intresserade av… (Ariel) 

 

Annika, Ariel och Alicia brukar vid olika tillfällen plocka fram ett visst antal saker eller några 

aktiviteter som barnen får välja mellan och på så vis menar de att barnen har inflytande.  Till 

skillnad från Ariel och Alicia anser Annika att små barn inte klarar av att välja på för många 

saker, då de kan bli frustrerade. 

 

Annika, Ariel, Alicia och Anneli frågar och diskuterar med barnen vilka sånger man ska 

sjunga och vilka teman man ska jobba med. 

 
Det kan vara en vanlig sångsamling, där man ber barnen att idag ska ni få vara med och välja sånger, 
så får ett barn i taget välja. (Annika) 
 
Vi frågade våra i en samling. Vad tycker ni vi ska göra för något i ett sådant här tema? Cirkus! Sa de 
med en gång och det blev en cirkusföreställning och de fick bestämma precis vad de ville vara. (Ariel) 
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Ariel menar också att inflytande kan vara om man vill ha ketchup till maten eller vantar om 

man ska gå ut. Annika hävdar att små barn kan ha inflytande på olika sätt. Annika, Ariel, 

Alicia och Anneli betraktar den fria leken som en inflytelserik del av dagen, då får barnen i 

stort sett själva bestämma vad de vill leka. Annika, Ariel och Alicia finner att det är 

nödvändigt att pedagogerna är med och styr upp.  

 
 …efter maten gör vi ofta så att om de har en fri lekstund att de får välja men man får ju hela tiden vara 
med och styra därför att det är små barn det handlar om. (Annika) 
 
Så att det gäller att ha inflytande men att man styr upp det, så klarar de det på sin nivå. (Annika) 
 
…ja de får inte helt bestämma själv, det är ju lite styrt ändå. (Alicia) 

 

Skolan 

Alla pedagogerna tror att eleverna vill ha inflytande men många menar på att eleverna endast 

vill ha inflytande till viss del.  

 
....men  det finns ju ändå en del vad ska man säga, jag gissar mer än hälften som tycker att det är 
bekvämt om de slipper tycka utan att de bara får göra det man säger… (Berit)  
 
Till viss del tror jag de vill ha inflytande, men inte hur mycket som helst. (Bodil)  
 
…ibland tror jag att de tycker att det är ganska skönt att slippa och bestämma. För det är ofta mycket 
val de ska ta, vad det än gäller. (Birgit) 

 

Britta, Berit, Bodil och Birgit använder sig av elevinflytande vid bestämmelser om teman. 

Eleverna får vara med och bestämma om vad de ska arbeta med och hur. Eget arbete och egen 

planering använder sig Berit, Bettina och Bodil av i undervisningen.  

 
Ja de planerar ju om man säger hur vi lägger upp veckan, vilka läxor och vilka dagar de har läxor. 
(Berit) 
 
Ja de har en del så att säga eget arbete, där de själva gör klart arbete och sådär. (Bettina) 
 
Asså, om man ska jobba med geografi så kanske någon vill jobba med djur, någon annan kanske vill 
jobba med kommunikationen. (Berit) 

 

Britta och Birgit benämner inflytande med att eleverna får välja i vilken ordning de känner för 

att utföra momenten. Vidare menar alla pedagogerna att inflytande också är att lyssna på och 

fråga vad eleverna tycker och vad de vill. Pedagogerna anser att de frågar eleverna väldigt 

mycket och att de tar med eleverna i arbetet. Pedagogerna tycker också att det är viktigt att 

man som pedagog lyssnar på eleverna, så att eleverna ser att det som de önskat går att 

genomföra. 
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Jämförelse mellan pedagoger förskola/skola 

Både pedagogerna Ariel, Agneta, Alicia, Anneli och alla pedagogerna i skolan menar att de 

lyssnar och frågar eleverna om vad de är intresserade av och vad de tycker skulle vara roligt 

att göra. Annika, Ariel, Alicia, Anneli, Britta, Berit, Bodil och Birgit är alla eniga om att 

elevinflytande är frågor och diskussioner om teman och dess utförande. 

 

Alla pedagogerna i förskolan är eniga om att barnen vill ha inflytande men i skolan är man 

mer tveksam om eleverna alltid vill ha inflytande. I förskolan finns det ingen direkt avsatt tid 

för barnen att planera tillsammans med pedagogerna. Däremot finns det fler tillfällen för 

planering tillsammans med eleverna i skolan. I förskolan ser man den fria leken som något 

som barnen har mycket inflytande över, men den fria leken nämns inte av pedagogerna i 

skolan. 

 

Analys 

Många av pedagogerna menar att eleverna vill ha inflytande, men en del av dem tror att 

eleverna tycker att det är bekvämt om de får slippa välja ibland. Genom att säga att det är 

skönt för eleverna att slippa, slipper även pedagogen ta hänsyn till allas tyckande och 

tänkande. Det blir mer bekvämt för pedagogen om hon själv får välja vad som ska göras.  

 

Vidare menar en del av pedagogerna att arbetet blir både mer givande och roligare om 

eleverna får vara med och bestämma. Många pedagoger anser att elevinflytandet är positivt 

och att eleverna får vara med vid väljandet av teman och ibland ordningen på saker. De flesta 

av pedagogerna påpekar att svårigheten med inflytande är att det är många viljor. 

Pedagogerna uppfattar elevinflytandet som positivt när de själva bestämmer när eleverna ska 

ha inflytande. Det blir då ett styrt inflytande. 

 

Ett par av pedagoger menar att eleverna får ge synpunkter på undervisningen genom att 

pedagogen frågar vad de tycker. Även detta blir då styrt eftersom eleverna bara får ge 

synpunkter när läraren frågar. Elevinflytandet borde vara något som genomsyrar vardagen och 

som ständigt sker i dialogen mellan elev och pedagog. Trots detta menar pedagogerna att 

elevinflytandet ska genomsyra verksamheten. 
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4.2 Vad resulterar elevinflytande i? 

Förskolan 

Pedagogerna menar att barnen finner verksamheten roligare och mer givande om de får vara 

med och ha inflytande. Det kan föra med sig ett reflekterande synsätt, ett kritiskt synsätt, och 

att barnen inte ”köper allt”. Elevinflytande kan även göra så att barnen utvecklar ett mer 

självständigt tyckande, tänkande och att de lär sig lyssna på andra. Barnen lär sig även att 

uttrycka sig i ord, men också att det är viktigt att de kan vara med och påverka.  

 
…jag tror att det kan föra med sig ett reflekterande synsätt […] också att man får ett självständigt 
tyckande och tänkande. (Annika) 
 
...om barn upplever att vuxna lyssnar på dem så tror jag det är lättare för barnen att lära sig lyssna på 
andra också. (Ariel) 
 
Att de kan tycka och att de själv kan säga vad de tycker. (Anneli) 

 

Svårigheterna med elevinflytandet tycker pedagogerna är att det finns många viljor och 

många önskemål, det är svårt att kunna tillgodose alla. De menar att barn har livlig fantasi, 

vilket leder till att barn har orimliga idéer. Pedagogerna anser att de barnen som hörs mest tar 

för sig mest, vilket kan göra att andra barn kommer i skymundan. Detta kan leda till att 

samma barn som har mest inflytande hela tiden. Barnen är väldigt beroende av sina kompisar 

och gör gärna som den andra vill och inte som de själva känner. 

 
…klarar man inte av att styra upp det. Då väljer barnen fritt och då kan det bli lite pannkaka. (Annika) 
 
…vissa grejer som barn säger är helt orimliga […] har lite livligare fantasi. (Agneta) 
 
…och det är så många viljor och man vill så mycket. Asså man kan ju inte tillgodose dem allihop. 
(Alicia) 

 

Skolan 

Pedagogerna menar att elevinflytandet resulterar i att eleverna blir mer intresserade av det de 

jobbar med och att arbetet blir roligare. Det kan föra med sig att det blir bättre arbetsklimat 

mellan pedagoger och elever. Elevinflytandet för med sig en känsla för demokrati och det 

ökar känslan för att man kan uttrycka sig och sina synpunkter. Eleverna kan känna sig mer 

motiverade om de arbetar med något de är intresserade av och det blir bättre arbetsro menar 

pedagogerna. 

 
Man hoppas ju att eleverna ska ta mer ansvar för sitt eget lärande. (Bodil) 
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De barn som i alla fall själva får lära sig att tänka efter klarar sig nog bättre, att ta egna initiativ och 
våga säga vad man tycker. (Britta) 
 
…om de är motiverade att jobba med någonting de är intresserade av så tror jag att det blir ett mycket 
bättre arbete. (Berit) 

 

Att eleverna är många ser pedagogerna som en svårighet med elevinflytande på grund av att 

det blir många viljor. När det är så många olika viljor anser pedagogerna att det är svårt att 

hinna med allting, eftersom det även finns saker som måste göras. Pedagogerna menar att det 

är svårt för eleverna att vara med och bestämma om något som de inte vet så mycket om. 

 
…det man inte vet något om är ju svårt att vara med och bestämma […] Det kan vara tillexempel med 
deras läsinlärning. Där är det ju svårt att vara med och påverka och ha inflytande allt för mycket. 
(Bodil) 
 
Svårigheten är tycker jag att de inte ser rimligheten i vad de kan bestämma om… (Berit)   

 

Jämförelse mellan pedagoger förskola/skola 

Pedagogerna inom både förskolan och skolan anser att arbetet blir både mer givande och 

roligare om eleverna får vara med och påverka. De anser också att barnen lär sig tycka och 

tänka genom att de får ge uttryck för sina synpunkter. Förskolans och skolans pedagoger 

finner även svårigheter med elevinflytandet så som att det är många viljor och önskemål. 

Pedagogerna menar också att det är svårt att genomföra alla önskemål. 

 

Analys 

Pedagogerna i undersökningen menar att elevinflytandet både får ett positivt och negativt 

resultat. Pedagogerna lägger stor vikt vid vad eleverna kan vinna på elevinflytande bland 

annat ett reflekterande och kritiskt synsätt, ett självständigt tyckande och tänkande, 

meningsfullhet med arbetet, ökat intresse, de lär sig lyssna på varandra och att de kan 

påverka, bättre självkänsla, delaktighet och uttrycka sig i ord. Det enda som pedagogerna 

nämnde att de själva kan vinna med elevinflytande är lugnare arbetsklimat. Detta kan bero på 

som en av pedagogerna nämner att tiden i förskolan och skolan är elevernas tid och att 

pedagogerna är där för elevernas skull. 

 

Elevinflytandet ses även av pedagogerna som negativt så som, att det är många viljor, att det 

inte alltid är praktiskt, eleverna pratar i mun på varandra, skriker och har orimliga idéer. 

Pedagogerna menar att det är de som inte klarar av att ta hand om alla viljor och idéer på ett 
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bra sätt och att det är de som inte kan tillgodose alla. De uppfattar inte att det är eleverna som 

för med sig det negativa, pedagogerna lägger aldrig skulden på eleverna. 

 

4.3 Är det någon skillnad eller likhet mellan förskolans och skolans 

inflytande? 

Förskolan 

Ariel, Alicia och Anneli är alla osäkra på hur det ser ut och går till i skolan gällande elevers 

inflytande. Annika och Agneta tror sig veta att pedagoger och elever kan föra en diskussion 

på ett helt annat sätt med de elever som går i skolan.   

 
Jag tror att man kan ha ett helt annat elevinflytande i skolan, där barnen är med i diskussionen på ett 
annat sätt än de är här. Men vi gör det på vår nivå här. (Annika) 

 

Ariel anser att skolan är mer strukturerad och mer indelad i lektioner och att pedagogerna i 

förskolan har möjlighet att vara mer flexibla än pedagogerna i skolan, eftersom de kan lägga 

upp dagen ganska fritt. Anneli menar att skolan har blivit bättre på elevinflytande, men anser 

att förskolan fortfarande ligger längre fram när det gäller elevinflytande. Anneli menar också 

att det är lättare för förskolan att nå målen om elevinflytande eftersom barnen oftast kommer 

som små och vistas en längre tid i förskolan. Enligt Anneli har pedagogen i skolan barnen 

bara i tre år innan de flyttas över till nästa stadium med ny pedagog. 

 

Annika, Ariel och Alicia tycker att man bör se inflytandet i ett åldersperspektiv och menar på 

att ju äldre barnen blir desto mer ansvar kan de ta. 

 
För det är väldigt stor skillnad på de lite större barnen. De vet och de kan de har lättare att tänka sig in i 
det. Ju äldre de blir ju mer konsekvenstänkande har de. (Annika) 

 

Skolan 

Alla fem pedagogerna hävdar att de inte vet hur det går till i förskolan och därför kan de inte 

se några direkta likheter eller skillnader. Britta, Bettina och Birgit tror att elevinflytandet ökar 

med elevernas ålder. 

 
Det är jättesvårt att kunna svara på eftersom vi vet ju inte riktigt hur förskolan gör, vi känner inte till 
varandra så väl. Däremot har vi börjat nu med att vi ska gå in och kolla varandras […] och auskultera 
hos varandra för att få den röda tråden igenom ändå från dagis ända till årskurs nio. (Bodil) 
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Jämförelse mellan pedagoger förskola/skola 

Varken pedagogerna i förskolan eller pedagogerna i skolan vet så mycket om varandras arbete 

med elevinflytande. Däremot är pedagogerna överens om att inflytandet ökar med elevernas 

mognad och ålder. 

 

Analys 

Många av pedagogerna menar att de inte vet hur inflytandet i de respektive verksamheterna 

tar sig i uttryck. Genom att säga att de inte vet hur inflytandet tar sig i uttryck säger de 

indirekt att inflytandet skiljer sig åt. De kan inte se några likheter alls i inflytandet i förskolan 

och skolan. 

 

När eleverna är äldre tror flera pedagoger att eleverna kan ha mer inflytande än när de är små 

och att det blir lättare eftersom eleverna förstår mer och kan se vad inflytandet resulterar i. De 

förstår även vad demokratiska beslut är men det gör inte de små. En del av pedagogerna anser 

att man kan föra en diskussion på ett helt annat sätt med eleverna i skolan. Men i förskolan 

anser pedagogerna att de ändå gör det på sin nivå. Pedagogerna lägger stor vikt vid att 

eleverna har mer inflytande i skolan. Men eftersom eleverna har elevinflytande på sin nivå 

och att det anpassas efter elevens ålder och mognad, undrar vi varför pedagogerna lägger så 

stor vikt vid att elevinflytandet ökar i skolan. De uppfattar på så sätt ökandet av elevinflytande 

som en skillnad mellan förskolan och skolan. När pedagogerna tänker på elevinflytande är det 

många av dem som tänker på organiserat elevinflytande så som elevråd och klassråd. Det blir 

då svårare att ta på elevinflytandet i förskolan eftersom det inte är organiserat på samma sätt.  

 

Som vi tidigare skrev menar några av pedagogerna att man i skolan kan föra en diskussion på 

ett helt annat sätt med eleverna där och att de förstår innebörden av demokratiska beslut och 

vad elevinflytandet resulterar i, utifrån detta anser pedagogerna att det skulle vara lättare att 

ha inflytande i skolan. Ändå tror de att det är lättare för förskolan att anpassa inflytandet till 

sina elever. De dubbla budskapen kan bero på att hela skolan ses som mer strukturerad, vilket 

inte förskolan ses som. Några pedagoger menar att de har eleverna i förskolan en längre tid, 

vilket gör att man har mer tid på sig att bygga upp inflytandet. 
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4.4 Anser pedagogerna i förskolan och skolan att de lever upp till 

målen i läroplanerna, vad gäller elevinflytande? 

Förskolan 

Alla pedagogerna anser att de känner till målen i läroplanen, men de kan inte säga vad det 

exakt står. Annika, Ariel, Alicia och Anneli hävdar att de på deras förskola lever upp till 

målen i läroplanen om elevinflytande. Pedagogerna ser läroplanen på olika sätt, Annika ser 

den som luddig och att den är en tolkningsfråga.  Alicia menar på att man uppfyller målen 

utan att tänka på det, läroplanen bara är där och Anneli anser att läroplanen är en bekräftelse 

på det hon jobbat med i många år. En del av pedagogerna anser att de kan förbättra sig när det 

gäller arbetet med elevinflytande. 

 

Skolan  

Alla pedagogerna anser att de känner till målen i läroplanen men de kan inte säga vad det 

exakt står. Pedagogerna tror att de uppfyller målen om elevinflytande. Britta och Bodil säger 

att de i sina kommuner har elevinflytande som ett prioriterat mål och därför känner de till 

målen om elevinflytande i läroplanen. Berit och Bettina menar på att de lever upp till målen i 

läroplanen på grund av att de har elevråd och klassråd. Britta anser att läroplanens mål inte är 

så konkreta och Birgit säger att elevinflytandet kommer automatiskt och att det inte är något 

man tänker på. En del av pedagogerna anser att de kan förbättra sig när det gäller arbetet med 

elevinflytande. 

 

Jämförelse mellan pedagoger förskola/skola 

Varken pedagogerna i förskolan eller skolan vet ordagrant vad som stå i läroplanerna. I båda 

kategorierna av pedagoger anser man att man kan förbättra sitt arbete med elevinflytande. 

Pedagogerna inom både förskolan och skolan har olika synsätt på läroplanerna. 

I förskolan säger pedagogerna att de vet att de uppfyller målen i läroplanen medan 

pedagogerna i skolan tror att de uppfyller målen i läroplanen.  

 

Analys 

Ett par pedagoger menar att de känner till elevinflytandet i läroplanerna eftersom de har det 

som ett prioriterat mål. Genom att uttrycka sig så skyddar de sig och tar inte vidare upp vad 

som står i läroplanerna. Beror det kanske på att de tycker det är förargligt att de inte är bättre 

insatta i läroplanerna?  Det finns de pedagoger som menar att de inte vet ordagrant vad det 
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står i läroplanerna. Men de vet att elevinflytandet finns med i dem. Genom att alla 

pedagogerna kan nämna hur de arbetar med elevinflytande på sin skola eller förskola 

uppfyller de mer eller mindre målen för elevinflytande. Detta eftersom alla pedagogerna har 

sin uppfattning om vad elevinflytande är. 
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5 Diskussion 
Under arbetets gång har det dykt upp många nya tankar, kunskaper och funderingar hos oss 

som vi gärna vill ta med oss i vårt framtida yrke och dela med oss till andra. Vi är väl 

medvetna om att det är vi som tolkar litteraturen och svaren från intervjuerna. Vi kan därför 

inte garantera validiteten i vårat resultat. 

 

 I intervjun kom det fram att det inte är någon pedagog i förskolan som avsatte någon speciell 

tid för planering tillsammans med barnen. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att 

man som pedagog måste se över sin verksamhet och finna tillfällen för elevinflytandet. Vi 

anser att pedagogernas svar beror på deras tidspress och att det då är lättare om pedagogerna 

själva gjort grovplaneringen. Det kan även bero på att pedagogerna inte ser elevinflytandet 

som något som ska planeras in utan att det istället ska genomsyra hela verksamheten. Även de 

intervjuade pedagogerna i skolan menar att elevinflytandet ska genomsyra verksamheten. Det 

finns dock några pedagoger i skolan som ser elevinflytande som en avsatt tid för tillexempel 

elevråd och klassråd.  Vi anser att den här skillnaden beror på att skolan har en lag. Skollagen 

(2002) slår fast att eleverna i varje klass ska ges tillfälle att tillsammans med pedagogen 

behandla frågor som är av gemensamt intresse. Vi anser själva att elevinflytandet inte är något 

som ska planeras in, vi tycker som en del av pedagogerna att inflytandet ska genomsyra hela 

verksamheten. Genomsyrar elevinflytandet hela verksamheten så får eleverna en helhet som 

gör att inlärningen både underlättas och blir roligare. Selberg (1999) hävdar att inflytandet har 

en avgörande betydelse för om eleverna ska klara av att nå upp till målen i läroplanerna.   

 

Enligt Dewey (1998) ska pedagogerna utgå från elevernas intressen och behov. Även 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) hävdar att de behov och intresse som barn ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljön och planering av den pedagogiska 

verksamheten.  Detta menar både pedagogerna i förskolan och i skolan att de gör genom att 

lyssna och fråga eleverna vad de tycker, de använder sig sedan av det som kommit fram i 

planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi anser att det är viktigt att man som 

pedagog är lyhörd för barnens intressen och behov. Vi upplever själva att det är till stor hjälp 

vid både planering och genomförande. Detta leder i sin tur till en verksamhet för alla. 

Läroplanerna uttrycker klart och tydligt att alla verksamheter ska utgå från den enskilda 

individen. Det märks tydligt genom studien att alla pedagoger både inom förskola och skola 

delar uppfattningen om att man som pedagog ska utgå från varje elevs intresse och behov.  
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Selberg (1999) menar att graden av inflytande har betydelse för om eleverna ska klara att nå 

de nationella styrdokumentens mål, ju mer inflytande desto större möjlighet för eleverna att 

nå målen. Skolverket (1999) hävdar att elevinflytandet ökar elevernas motivation, får dem att 

känna ansvar och förbättra sina prestationer. Genom vår undersökning fick vi fram just detta 

att pedagogerna tror att arbetet i förskolan och skolan blir både mer givande och roligare om 

eleverna får vara med och påverka. Många av pedagogerna anser också att eleverna lär sig 

tycka och tänka när de får ge uttryck för sina synpunkter. I undersökningen fick vi även fram 

att det finns en del svårigheter med elevinflytande så som att det finns många viljor och 

önskemål. Många viljor och önskemål kan självklart ställa till problem, men vi tycker inte att 

det egentligen är ett problem. Det gäller att som pedagog finna ett arbetssätt som kan tillvarata 

allas synpunkter. Det gäller även att vara flexibel och kunna anpassa sig efter elevgruppen. En 

fråga som dykt hos oss är om elevinflytandet alltid är positivt? Varken den litteratur vi funnit 

eller vår undersökning har kunnat peka på något negativt. Vi anser själva att det inte finns 

något negativt med elevinflytandet. Elevinflytandet kan däremot misstolkas, det finns 

pedagoger som menar att elevinflytande är när eleverna får välja när de ska utföra olika 

uppgifter. Men är detta egentligen inflytande? Axiö & Palmquist (2000) menar att detta 

inflytande inte ger eleven särskilt stort inflytande över innehållet i uppgifterna. Detta 

inflytande handlar om när och hur eleven ska göra en uppgift inte vad och varför. Vi anser att 

eleverna måste få ha inflytande över när, hur, vad och varför i undervisningen.  Vi menar att 

detta ger en bättre förståelse för det eleverna arbetar med och varför de gör det, eleverna får 

på så vis en bättre helhet av undervisningen. 

 

Från början tänkte vi att det var en skillnad gällande elevinflytande i de båda verksamheterna 

förskola och skola men frågan är om det är en skillnad. Det beror kanske på mognad och ålder 

och vilket ansvar eleven klarar av att ta. Många av pedagogerna menar att det är viktigt att 

låta eleverna ha inflytande redan från tidig ålder för att sedan öka ansvar och inflytande med 

ålder och mognad. Detta slår både Skollagen (2002) och Nyberg (2003) fast. Vi fann i både 

litteraturen och undersökningen att elevinflytandet kan se olika ut, inte i hur mycket 

inflytande eleven har utan nivån på det. Kihlström (1998), Pramling Samuelsson & Sheridan 

(1999) hävdar att pedagogerna i förskolan använder elevinflytande vid tillfällen som fria 

leken, om eleven vill ha vantar eller inte, sånger och mat. Skolverket (1999) menar att i skolan 

används tillfällen som planering av egna arbeten och teman för elevinflytande. Pedagogerna i 

vår undersökning tog även upp tillfällen som elevråd och klassråd. I intervjuerna är det ingen 

som nämner att eleven i skolan får välja sånger, om de vill ha vantar eller inte och vad de vill 



 32

äta och dricka. Vi anser att det beror på att man tar detta som självklart, pedagogerna i skolan 

tänker inte på att detta är ett inflytande som grundar sig i förskolan. Eleverna får ta det ansvar 

som de är mogna att ta. 

 

Genom studien kom vi fram till något som förvånade oss och det är att pedagogerna i 

förskolan inte vet hur elevinflytandet i skolan ser ut och pedagogerna i skolan vet inte hur 

elevinflytandet i förskolan ser ut. Detta överraskade oss eftersom vi i vår utbildning arbetar 

över gränserna för att få en röd tråd genom alla stadier och elevens utveckling. Vi ser det som 

självklart att man som pedagog i förskolan vill se vart eleven kommer och som pedagog i 

skolan vart eleven kommer från. Vad kan det bero på att pedagogerna inte vet mer om 

varandras verksamheter? Vi hävdar att det är brist på både pengar och tid som är avgörande i 

fall pedagogerna får komma och se varandras verksamheter. Vårt mål är att jobba utifrån ett 

helhetsperspektiv och handleda eleverna i det livslånga lärandet. Därför ser vi detta arbete 

som ett steg på vägen till mera insyn i varandras pedagogiska verksamheter. 

 

Dewey (1998) menar att man ska utgå från elevernas intressen och erfarenhetsvärld. Detta 

poängterar även Lpfö 98. De intressen och behov som barnen själva ger uttryck för på olika 

sätt bör ligga till grund för utformningen av miljö och planering av den pedagogiska 

verksamheten (Lpfö 98). Lpo 94 påpekar att undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet, detta stödjer även 

Dewey. Genom vår studie kom det fram att pedagogerna inte vet vad det står ordagrant i 

läroplanerna. Men det viktiga är inte att veta vad där står ordagrant, utan det viktiga är att man 

som pedagog tagit till sig innebörden. I förskolan säger pedagogerna att de vet att de uppfyller 

målen i Lpfö medan pedagogerna i skolan tror att de uppfyller målen i Lpo. Eftersom vi har 

lärt oss hur vi ska jobba med läroplanerna för att de ska genomsyra alla verksamheterna anser 

vi att det är synd att pedagogerna ute i verksamheterna inte har bättre insyn i läroplanerna. 

Detta kan bero på att pedagogerna inte fått någon direkt information och kunskap om 

läroplanerna. Samtidigt har vi kommit fram till att pedagogerna omedvetet lever upp till 

målen om elevinflytande. Vi tycker att det är bra att pedagogerna lever upp till målen men det 

hade varit bättre om de hade vetat vad det egentligen står i läroplanerna. Det underlättar för att 

kunna sätta sig in i andras verksamheter och det ger en större möjlighet att kunna förmedla sin 

egen verksamhet till andra, om pedagogerna är insatta i läroplanerna.   
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För att återgå till våra nya tankar, kunskaper och funderingar så har vi verkligen fått en 

djupare insikt i varandras verksamheter. Under studien har vi besökt både förskolor och 

skolor där vi träffat elever och pedagoger och fått se verksamheternas utformningar. I vårt 

sökande av informanter har vi fått både avböjelser i telefon och på plats både på grund av 

tidsbrist och dålig kommunikation mellan pedagogerna på några av verksamheterna. Detta har 

fått oss att inse att vi i framtiden kommer att ta besökare på större allvar och vara väl 

förberedda.  

 

Under arbetets gång har vi kommit underfund med hur vi kan utveckla arbetet för framtida 

forskningsstudier. Det hade varit intressant att veta vad eleverna tycker om sitt eget 

inflytande. Stämmer elevernas syn på elevinflytandet överens med pedagogernas? 

Könsperspektiv, finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors inflytande? Vad anser 

pedagogerna och vad anser eleverna? Det hade även varit intressant att göra studien med äldre 

elever och se om svaren hade blivit annorlunda.   
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6 Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att söka svar på frågor kring pedagogers uppfattningar om 

elevinflytande i förskola och skola och vad elevinflytande kan resultera i. Vi ville också 

undersöka om det fanns någon skillnad eller likhet mellan elevers inflytande i förskolan och 

skolan, samt om pedagogerna i förskolan och skolan ansåg att de levde upp till målen i 

läroplanerna, vad gäller elevernas inflytande? För att få svar på våra frågor valde vi att 

använda oss av kvalitativa intervjuer, detta eftersom vi anser att samspelet mellan intervjuaren 

och informanten ger utförligare svar än till exempel enkäter. Intervjuerna spelades in på band, 

vilka vi sedan har skrivit av och analyserat.    

 
Sammanfattningsvis vill vi än en gång poängtera hur viktigt det är att pedagogerna i förskolan 

och skolan har insyn i varandras verksamheter. Med insyn i varandras verksamheter vet man 

som pedagog vad man ska arbeta för, för att eleverna ska få en röd tråd genom hela sin 

utbildning. Många av pedagogerna menar att det är viktigt att låta eleverna ha inflytande 

redan från tidig ålder för att sedan öka ansvar och inflytande med ålder och mognad, detta slår 

även Skollagen (2002) och Nyberg (2003) fast. Nyberg hävdar att hänsyn ska tas till elevers 

åsikter beroende på ålder och mognad.  

 

Pedagogerna ser elevinflytandet som positivt, de tror att eleverna tycker att undervisningen 

blir roligare, intressantare och mer givande. Detta stödjer även Dewey (1998), Johansson & 

Pramling Samuelsson (2003) och Skolverket (1999). De menar alla att elevinflytandet har en 

gynnsam inverkan på lärandet. Både vi och pedagogerna som vi intervjuade anser att 

elevinflytandet ska genomsyra hela verksamheten och inte bara vara enstaka planerade 

tillfällen. Eleverna måste få ha inflytande över när, hur, vad och varför i undervisningen.  Vi 

anser att detta ger en bättre förståelse för det eleverna arbetar med och varför de gör det, 

eleverna får på så vis en bättre helhet av undervisningen.  

 

Lpfö 98 och Lpo 94 är dokument som innehåller mål som pedagoger, elever och alla 

verksamheter ska sträva mot och nå upp till. Lpo 94 påpekar att skolan ska sträva mot att 

varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan. Eleven ska ha kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. Lpfö 98 menar att pedagogerna ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin förmåga att uttrycka sina åsikter och därmed få möjligheten att påverka sin situation. Vi 
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har genom vår utbildning burit med oss läroplanerna, vilket gör att vi är medvetna om hur 

viktiga de är. Genom studien kom det fram att pedagogerna lever upp till läroplanerna, men 

att de egentligen inte är medvetna om vad som står om elevinflytande.   

 

Vi vill med detta arbete uppmärksamma alla som har en möjlighet att direkt påverka elevers 

utbildning, om hur viktigt elevinflytande är för att eleverna ska kunna utvecklas till 

demokratiska samhällsmedborgare.   
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Bilaga 1: Brev till rektorn 

Hej! 

 
Vi är två studenter som går sjunde och sista terminen på lärarutbildningen vid 

Kristianstad Högskola. Vi ska den här terminen göra vårt examensarbete och vi 

har valt att inrikta oss på elevinflytandet i förskola och skola. Detta för att en av 

oss går inriktningen Lek utveckling lärande (0-6 år) och den andre Språk och 

skapande (0-12 år). Det vi hade tänkt inrikta oss på i arbetet är pedagogers syn 

på inflytandet i förskolan och skolan, vi undrar därför om det finns någon 

möjlighet att få intervjua pedagoger inom förskolan på avdelning 3-5 år och 

pedagoger i skolan som jobbar med klasserna 1-3? 

 

För att göra detta arbetet möjligt hoppas vi att ni vill ge oss tillstånd att intervjua 

pedagoger från er förskola och skola. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 
 
 

Maria Nilsson Annika Edmundsson 
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Bilaga 2: Forskningsfrågor 
A. Hur ser pedagogerna i förskolan och 

skolan på elevinflytande? 

 

 

1. När gick du ut din utbildning? 

 

2. Vilka delar av undervisningen är 

eleverna med och planerar? 

 

3. På vilka sätt uppmuntrar du eleverna 

att framföra sina synpunkter på 

undervisningen (t.ex. genom 

utvärdering)? 

 

4. Tror du att eleverna vill ha inflytande?

 

5. På vilket sätt tror du eleverna vill ha 

inflytande? 

 

6. Anser du att pojkar och flickor har lika 

stort inflytande? 

 

B. Vad resulterar elevinflytande i ? 

 

7. Vad tror du elevinflytande för med 

sig? 

 

8. Vilka är svårigheterna med att 

eleverna är med och bestämmer?  

 

C. Är det någon skillnad eller likhet mellan 

förskolans och skolans inflytande? 

 

9. Hur ser du på förskolans respektive 

skolans inflytande vilka är 

likheterna/skillnaderna?  

D. Anser pedagogerna inom förskolan och 

skolan att de lever upp till målen i 

läroplanerna, vad gäller elevinflytande? 

 

10. Känner du till målen om 

elevinflytande? 

 

11. Hur anser du att ni lever upp till målen 
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om elevinflytande i läroplanen? 

 

12. Hur har läroplanerna påverkat dig och 

din syn på elevinflytande? 

 

 

 

 
 
 
 


