
 

Akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elevinflytande utifrån pedagogens perspektiv  

– förskolan till årskurs 2 
 

 

 

  

Författare:                                                                                         Handledare: 
Jenny Lahti                                                                                       Kamran Namdar 
Susanne Kemppi 
 
Examensarbete                                                                                Examinator: 
på grundnivå i lärarutbildningen                                                 Margaret Obondo 
 
Termin: 
Ht 2009 



2 
 

 

                                                                                                     

 
 

Akademin för underhållning, kultur  
och kommunikation 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Examensarbete på grundnivå 

                                                                                                  15 högskolepoäng 

 

 

 

SAMMANFATTNING

 
Jenny Lahti 

Susanne Kemppi 

 

Elevinflytande 

utifrån pedagogens perspektiv – förskolan till årskurs 2 

 

2009                                                                                               Antal sidor: 28 
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kvalitativt syfte genom semistrukturerade intervjuer. Vi valde respondenter som 
arbetar inom förskolan och skolan. Resultatet visade att pedagogerna inte arbetar 
aktivt och medvetet med elevinflytande, vilket våra läroplaner ger stort utrymme för. 
Via analysen kom vi fram till att Lpfö 98 och Lpo 94 uttrycker stort utrymme för 
elevinflytande vilket pedagogerna inte utnyttjar i sitt pedagogiska arbete. Slutsatser vi 
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1. Inledning  
När vi tänker tillbaka på vår egen grundskoletid kan vi inte komma ihåg att vi hade 
inflytande i vårt lärande. Det var pedagogen som bestämde vad vi barn skulle lära oss 
och frågade vi varför, fick vi inget bra svar. Kanske bidrog det till att vi båda inte var 
engagerade och motiverade i vår skolgång. För att barnen ska vilja gå i skolan och 
vilja ha ett aktivt lärande tror vi att vi pedagoger måste få barnen mer aktiva i 
verksamheterna, det är här vi tror elevinflytande kommer in. Genom att ge barnen 
mer inflytande gör vi dem delaktiga i sin vardag och lärandeprocess. Vad vill barnen 
lära sig och hur tycker de om att arbeta? Om vi fått vara med och planera vår 
undervisning i grundskolan tror vi att vi skulle varit mer engagerade och villiga att 
lära oss.  
 
Dagens läroplaner ger uttryck för att barn och elever ska vara delaktiga och ha 
inflytande över sitt eget lärande genom att vara delaktiga i verksamhetens planering, 
genomförande och utvärdering. Dessa ger även utryck för ett stort utrymme för 
pedagogerna att utveckla elevinflytandet vilket är en av de demokratiska 
förutsättningarna i Lpfö 98 och Lpo 94. Genom att arbeta med inflytande tror vi 
barnens/elevernas inlärningslust, självkänsla och medvetenhet för ett meningsfull 
lärande ökar. Vi ser även att arbetet med att uppfylla läroplanernas strävansmål och 
mål blir lättare. Elevinflytande är en mänsklig rättighet då barn och elever måste få 
äga rätten att påverka sin utveckling och inlärning. 
 
Under vår utbildning har vi uppmärksammat vikten av att barn och elever är 
delaktiga och har inflytande i sin lärandeprocess och sitt lärande, genom att utgå från 
barnet/eleven med dess förutsättningar, erfarenheter och behov. Men under vår VFU 
har vi inte sett så mycket elevinflytande som vi tror krävs för att eleverna ska vara 
engagerade och motiverade i sin inlärningsprocess. Varför är elevinflytande inte en 
naturlig del i undervisningen? Vilka hinder ser pedagogerna med elevinflytande 
eftersom de inte utövar det mer synligt? Är det svårt att arbeta med elevinflytande på 
ett naturligt och effektivt sätt? Vilka är anledningarna att lärarna inte arbetar med 
elevinflytande aktivt? Är det kanske vi som inte har märkt elevinflytandet, även om 
det funnits där?  Vad vet pedagogerna om elevinflytande? Många frågor dyker upp 
och därför vill vi i vårt examensarbete undersöka hur pedagoger arbetar för att skapa 
elevinflytande och om det kan stärkas.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger arbetar för att stärka 
barnens/elevernas inflytande i verksamheten/undervisningen.  

1.2 Forskningsfrågor 
1. Hur ser pedagogerna på elevinflytande? 
2. Hur arbetar pedagogerna med elevinflytande? 
3. Utnyttjar pedagogerna utrymmet för elevinflytande som läroplanerna ger 

uttryck åt?  
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2. Litteraturgenomgång 
Vi kommer i detta kapitel att presentera: 
 

 Normativt perspektiv 

 Vetenskapligt perspektiv 

 Praktiskt arbete med elevinflytande 
 
Med normativt perspektiv menar vi läroplaner, skolverket och SOU, statens offentliga 
utredningar. Det vetenskapliga perspektivet avser litteratur av forskare och övriga 
författare. Under praktiskt arbete med elevinflytande lyfter vi fram exempel på 
arbetssätt och metoder ur verkligheten.    

2.1 Normativt perspektiv 

2.1.1 Varför arbeta med elevinflytande? 
Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) vilar förskolan och skolan 
på demokratins grund. Därför skall verksamheterna utformas utefter demokratiska 
grundläggande värderingar.  
 
Enligt Skolverket (1998) ses elevinflytande som ett demokratiskt förhållningssätt som 
ska genomsyra skolans vardag och hela dess verksamhet. Elevernas inflytande ska 
påverka innehållet i undervisningen lika mycket som på vilket sätt undervisningen 
bedrivs. Elevinflytande förutsätter att skolan genom dialog gör eleverna medvetna 
om undervisningens mål, dess innehåll och arbetsformer. Det är av stor vikt att 
skolan utgår från elevernas förutsättningar och behov. Därför är det viktigt att 
tillsammans med eleverna stäva efter att finna arbetsformer och arbetssätt efter 
dessa. Det handlar såväl om elevgruppens demokratiska påverkan som också varje 
enskild individs möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande.  
 
Att fostra demokratiska medborgare ser SOU (1996:22) som en av skolans främsta 
uppgifter. SOU utgår från tre punkter i sitt resonemang: Det är en mänsklig rättighet 
för elever ha inflytande, skolan ska fostra demokratiska medborgare och delaktighet 
är en förutsättning för allt lärande. Eleverna ska lära sig att byta perspektiv, visa 
social sympati och medkänsla för andras situation, visa empati och tolerans. Detta 
kan utvecklas om eleverna blir delaktiga och får inflytande, vilket även bidrar till att 
eleven blir respekterad, hörda och sedd. Enligt SOU (1996:22) ger läroplanerna och 
kursplanerna stort utrymme att lokalt komma överens om undervisningens upplägg, 
så alla elever får inflytande över arbetsformer, arbetssätt och undervisningens 
innehåll. 

2.1.2 Lpfö 98 
I Lpfö 98 står det att förskolans uppdrag bland annat är uppmuntra barns nyfikenhet 
och intressen och att deras inlärningslust skall stimuleras.  
 
Grunden för de demokratiska värderingarna ska läggas i förskolan och barnen ska 
lära sig demokratins innebörd. Under barnens utveckling skall de efter förmåga 
tränas att ta ansvar över sina egna handlingar och förskolans miljö. Det är barnens 
intressen och behov som skall ligga till grund för förskolans miljö och planering av 
verksamheten. 
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Förskolans skall sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed få möjlighet att påverka sin situation, 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 
för förskolans miljö och  

 utvecklar sin förmåga att handla efter demokratiska principer 
genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande. (Lpfö 98 kap.2.3) 

2.1.3 Lpo 94 
Enligt Lpo 94 ska undervisningen i skolan bygga på demokratiska arbetsformer och 
eleverna skall förberedas för att aktivt delta i samhället. Eleverna skall även lära sig 
att ta personligt ansvar genom att delta i planering och utvärderingar av 
verksamheten.  
 
De demokratiska principerna ska omfatta alla elever genom att eleverna ska vara 
delaktiga, ta ansvar och ha möjlighet att påverka. Under elevens utveckling är det 
viktigt att eleven lär sig ta ett större ansvar över sitt eget arbete och för skolmiljön, 
samt få möjlighet till ett påtagligt inflytande över utbildningen. Alla som arbetar i 
skolan ska enligt skollagen arbeta för att stärka de demokratiska arbetsformerna.  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

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

 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga 
att arbeta i demokratiska former. (Lpo 94 kap. 2.3) 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 

2.2.1 Utgå från eleven 
Enligt Dewey (1997) är det viktigt att läraren utgår från elevernas tidigare 
erfarenheter och därifrån handleder till vidare utveckling. För att eleverna ska 
utvecklas måste det finnas aktiva vanor, med det menar Dewey att vanorna 
inkluderar tankar, uppfinningsförmåga och initiativ att prova vanorna mot nya 
syften. Om eleverna endast har rutiner hämmar det utvecklingen. Skolan måste med 
andra ord arbeta på ett sätt att eleverna vill utvecklas och ge verktyg för att det ska 
kunna ske.  

Enligt Dewey behöver eleverna reflektera och få prova sina idéer. Sin nya kunskap 
ska eleverna kunna knyta an till sin vardag och se hur de kommer att kunna använda 
sig av det i framtiden.  Eleverna ska samtidigt som de lär sig någonting 
grundläggande, lära sig någonting praktiskt som de kan använda sig av i sin vardag. 
För att eleverna ska kunna behålla sitt intresse är det viktigt att de känner att de vill 
ha kunskapen, när det sker kommer eleven ha disciplin till att slutföra arbetet. 
Intresset kommer att driva dem att göra arbetet och disciplinen gör att arbetet blir 
klart.  

Dewey menar att målen inom skolan lätt blir det som styr innehållet och verkligheten 
blir avlägsen, lärarna och eleverna arbetar mekaniskt utan att reflektera vad de 
arbetar med och varför. Målen måste därför komma från eleverna liksom på vilket 
sätt de vill arbeta för att uppnå dessa. På vägen ska eleverna reflektera över sitt arbete 
och göra upp nya mål. Pedagogerna måste ta elevernas erfarenheter och reflektioner 
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på allvar och se till att knyta an kunskapen till deras vardag. Skolan, samhället och 
individen måste ses som en helhet.  

2.2.2 Lärandeprocessen 
Genom kommunikation lär vi oss enligt Dewey (1997). Dewey menar att när vi 
kommunicerar delar vi våra erfarenheter till det blir gemensam egendom. Om 
utveckling ska ske måste vi människor samverka med varandra. Skolan behöver 
sträva efter att eleverna arbetar med gemensamma aktiviteter, eleverna behöver på 
egen hand komma fram till hur de ska fungera i grupp. Eleverna måste alltså tränas 
för att bli sociala varelser som fungerar i samhället. Skolan får inte vara skild från 
samhället. Eleverna måste få hjälpa varandra genom att kommunicera, det är så de 
lär sig.  
 
För att elever ska lära sig i skolan måste de enligt pedagogen Sundgren (1996) få 
reflektera och pröva fakta praktiskt innan kunskapen kan befästas. Därför är det 
viktigt att eleverna är i centrum och att läraren utgår från elevernas tidigare 
erfarenheter. ”Tanke, känsla och handling måste vara med för att den förändring i 
elevers medvetenhet som undervisning och skola vill åstadkomma skall komma till 
stånd. En demokratisk skola blir därmed en nödvändig grund för insiktsfullt 
lärande.” (Sundgren 1996 s. 15-16) 
 
Selberg (2001) har utifrån sin forskning utvecklat en modell hur elever lär sig som 
beskriver elevens lärandeprocess i åtta steg, eleverna ska vara delaktiga i alla steg för 
att lärandet ska bli meningsfullt: 

1. Ingång till lärande; eleverna tar upp och frågar om sådant som de undrar över 
eller är mer intresserade av. 

2. Förberedelse av arbetsval; eleven samlar in eventuella frågor, tankar och 
funderingar samt förslag inför val av arbete. Därefter motiverar och 
argumenterar eleverna för sina val samt bestämmer arbetsgång och förbereder 
innehåll genom att börja granska källor. 

3. Arbetsval; eleven väljer innehåll och arbetsform efter att ha diskuterat olika 
alternativ. Därefter bestämmer eleverna problem och frågeställningar som ska 
finnas med i arbetet. Eleverna ska diskutera läroplanens och kursplanens 
betydelse för valet av arbete tillsammans med läraren och eleverna 
dokumenterar sina motiveringar och syfte. 

4. Planering av arbete; eleven utformar tankar och frågor om arbetets innehåll, 
planerar och diskuterar i grupp eller enskilt. Eleverna är delaktiga i 
bestämmelser om hur arbetet ska göras och vilka syften och mål som ska 
uppfyllas, samt vilka skolämnen som ska ingå och samverka till exempel 
informationskällor, tidsramar, redovisningsform och utvärdering.  

5. Genomförande av det planerade arbetet; eleven bestämmer studiemiljö, 
samarbetsformer och arbetsredskap. Eleverna letar därefter svar på sina frågor 
och antaganden. Eleven arbetar med egna planeringar och löser problem. 

6. Bearbetning och planering av redovisning av lärandet; eleven bearbetar och 
sammanställer information och söker mönster i resultatet. Eleverna reflekterar 
och drar slutsatser av sitt resultat samt planerar och tränar redovisningen. 

7. Redovisning av läranderesultatet; eleven redovisar sitt arbete på det sätt den 
själv valt. Eleven förklarar och demonstrerar sina resultat och inspirerar till 
diskussion. Eleverna reflekterar över frågor, tankar och resultat. Eleverna 
lämnar in sammanställningen av arbetet. 
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8. Utvärdering av resultatet; eleven reflekterar över, bedömer och presenterar 
resultatet av lärandet. Eleverna diskuterar varandras resultat och reflekterar 
över nya erfarenheter tillsammans med läraren. Eleverna är med i 
diskussionen om mål och syften har uppfyllts eller till vilken grad. Därefter 
diskuteras vilka nya arbeten resultatet kan generera och vilka förbättringar 
eleverna kan åstadkomma i nästa arbete. 

 

Selberg påstår att i klasser där eleverna har lite inflytande sker så gott som hela den 
här processen i lärarlaget eller hos den enskilde läraren, vilket leder till direktiv eller 
en uppgift som eleverna ska genomföra. Eleverna får ha synpunkter på den redan 
planerade uppgiften och genomför den. Ofta redovisas resultatet i någon form av 
prov. Selberg anser att elever med litet inflytande utesluts från att utveckla kunskaper 
och kompetenser som styrdokumenten förväntar sig att undervisningen ska 
innehålla. 
 

2.2.3 Lärarens roll 
De centrala delarna i demokrati enligt Sundgren (1996) är rätten att yttra sig fritt och 
att tänka, de delarna är mycket begränsade inom skolan. Skolan måste ta in 
demokratin så att eleverna har rätt till sin egen kunskapsprocess, elevinflytandet 
måste bli större i skolan. För att det ska fungera med ökat inflytande bland eleverna 
måste även ansvaret från eleverna öka. Lärarens roll i skolan blir då att se till att mål- 
och resultatstyrningen ska fullföljas. Läraren måste med andra ord kunna ge eleverna 
mer inflytande samtidigt som styrdokumentens mål uppfylls.  Sundgren menar att 
den senaste läroplansreformen strävar efter att ge eleverna ökat inflytande men att vi 
måste ändra skolans traditionella undervisningssätt för annars kommer inlyftandet 
inte öka.  

Selberg (2001) menar att eleverna kan utveckla de färdigheter och kunskaper 
styrdokumentens mål strävar efter, genom att själva delta och vara involverade i sitt 
lärande. Ju mer erfarenhet elevgruppen har av inflytande, desto lättare uppfylls 
läroplanernas mål. Hon anser att lärarens attityd till elevinflytande är avgörande för 
hur undervisningen ser ut. I informella lärandemiljöer som främjar elevinflytande 
kommunicerar och arbetar lärarna tillsammans med eleverna för att göra eleverna 
delaktiga i sin lärandeprocess. Lärarnas uppgift är att vägleda, stötta och bekräfta 
eleverna i sin lärandeprocess. Läraren har dessutom ansvar för att alla elever kan 
vara med och skapa förutsättningar därefter. 
 
Dysthe (1996) har kommit fram till genom sin forskning att lärande och förståelse 
skapas i en process genom samspel och utbyte mellan lärare, elev och stoff.  Korpela 
(2004) menar i en skola där eleverna och vuxna är mer jämlika och samverkar i 
varandras världar så uppstår fler situationer där barnen kan visa upp fler egenskaper 
och visa upp ett engagemang.  Dysthe (1996) anser att en ständigt öppen dialog 
mellan lärare och elever samt mellan eleverna är en nödvändig förutsättning för att 
kunna utgå ifrån elevernas erfarenheter och för att åstadkomma en gemensam 
referensram. Enligt Selberg (1999) är lärarens dialog med eleverna ett betydelsefullt 
och viktigt verktyg för att kunna involvera alla i undervisningen och på så vis även 
bygga upp närmre relationer. Lärarens roll blir enligt Dysthe (1996) att skapa 
situationer där eleverna får möjlighet att integrera med läraren och varandra, inte 
överföra kunskap genom envägskommunikation. Hon påpekar dock att läraren måste 
vara vaksam att alla röster blir hörda eftersom alla elever inte är lika verbalt aktiva 
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och ibland förekommer det att det är samma elever som alltid pratar. Både Dysthe 
(1996) och Selberg (1999) hävdar att lärarens förhållningssätt till elevers inflytande 
får en avgörande betydelse i undervisningen. 

2.2.4 Förutsättningar 
Dysthe (1996) skriver att det finns tre villkor för en hög inlärningspotential; 
engagemang, elevernas delaktighet och högt ställda förväntningar. En förutsättning 
för att nå äkta engagemang hos eleverna krävs det att läraren anser att eleverna har 
något att bidra med och visar tydligt detta för dem. Det har även visat sig att eleverna 
måste tydligt se en koppling mellan sina erfarenheter och vad de ska lära sig. Dysthe 
menar även att det är nödvändigt att eleverna har en viss insikt i lärandemålen och 
inlärningsmetoderna. Genom sin forskning har Dysthe sett att elevernas engagemang 
är beroende av lärarens erfarenhet och kunskap om att erbjuda inlärningsaktiviteter 
som engagerar och involverar eleverna i ett meningsfullt samspel med innehållet i 
ämnet. Utan sådana kunskaper ser Dysthe det omöjligt att utveckla och skapa 
pedagogiska processer som är givande. Det andra villkoret, elevernas delaktighet ser 
Dysthe som en nödvändig förutsättning för lärande. När eleverna själva formulerar 
egna åsikter, tankar och förenar dessa med tidigare erfarenheter och kunskap, skapas 
lärande. En förutsättning är då att så många som möjligt aktivt deltar i 
undervisningen. Det tredje villkoret, högt ställda förväntningar menar Dysthe måste 
anpassas efter varje elev. Hon ger som förslag att läraren kan ställa tillförlitliga frågor 
och ta elevernas svar på allvar. Läraren kommer då visa att denne tar eleverna på 
allvar, vilket ökar elevernas självkänsla och självtillit. Vidare skriver Dysthe att hon 
ser ett dialogiskt klassrum som en nödvändighet och förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle.  
 
Genom studier har Selberg (1999) sett skillnader i elevgrupper med mer eller mindre 
erfarenhet av inflytande. Elever med mer inflytande har kontroll över situationen och 
över vad de vill ska hända. Den kontrollen saknades i elevgrupperna med mindre 
erfarenhet av inflytande. Elevgrupper med mer erfarenhet av inflytande formulerade 
mål, valde innehåll, metoder och arbetsformer tillsammans med sina lärare. De 
deltog i beslut om innehållet, tolkade sina och andras erfarenheter och innehåll de 
måste prioritera. Genom kritisk granskning av varandras tankar och frågor ledde det 
till att eleverna fördjupade och breddade sitt lärande. De sökte även information på 
olika sätt, tog hjälp och lärde av varandra, diskuterade, samarbetade och tog ställning 
till stoffet mer än den elevgruppen med mindre erfarenhet av inflytande. Selberg har 
även sett att elevgrupper med mindre erfarenhet av inflytande hade större problem 
att planera det egna lärandet och arbetade mer avskilt och parallellt med varandra. 
De använde inte heller vad-frågor, utan tog hjälp av böckerna om vad som skulle 
läras in. De planerade dessutom sitt arbete mindre väl och lärde sig genom att 
kopiera redan befintliga texter. Det visade sig att variationer erfarenhet av inflytande 
ger olika kvalitet på lärandet. 

2.2.5 Verksamhetens roll 
Enligt Korpela (2004) främjas elevinflytande då lärarna arbetar i arbetslag och 
eleverna ställer frågor och ger förslag på hur problem kan lösas. I den moderna 
skolan där vi ska ha helhetssyn och där eleverna ska kunna ha elevinflytande passar 
inte 40 minuters lektioner in bra. Skolkulturen har ett stort avgörande om 
elevinflytande fungerar och finns på skolan. För att pedagogerna ska lyckas med sitt 
uppdrag måste de inse att alla elever på skolan är allas ansvar. Som ledare är de 
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otroligt viktiga personer och måste visa att alla kan samarbeta. Det är pedagogens 
skyldighet att visa eleverna hur de kan få inflytande och de måste få öva detta.  
 
Wingård (1992) menar att det är viktigt att börja tidigt med inflytande, redan vid 
skolstart. För att eleverna ska få mer inflytande tycker Wingård att skolan ska ha en 
plan för hur detta ska genomföras, eleverna har rätt till inflytande. För att inflytandet 
ska stärkas är det viktigt att eleverna förstår hur viktiga de är och att deras åsikt 
räknas. Wingård menar att det är viktigt att eleverna vet hur deras skola fungerar, så 
att de ser hur komplext det är när saker ska bestämmas. När eleverna ska börja 
förstärka sitt formella inflytande är det viktigt att ge eleverna realistiskt hopp och 
klassrådet ska ha en tid, som ska hållas. När eleverna har klassråd är det viktigt att 
alla får komma med åsikter och att alla ämnen tas upp. Det får inte bli ett centrum för 
konflikter och gnäll. Eleverna ska kunna säga hur de vill arbeta och hur de tycker att 
de olika ämnena kan förbättras, skolans utveckling ska prioriteras. Det är viktigt att 
komma ihåg att det inte är lärarens åsikter som kommer fram på klassrådet utan 
elevernas.   

Selberg (1999) ser att det är av stor betydelse hur arbetsdagen i skolan organiseras. 
Stort utrymme med vida ramar ger eleverna större möjlighet att styra över 
undervisningens innehåll och aktiviteter. Tiden kan dock vara avgörande för 
resultatet av arbetet, då den många gånger måste ge utrymme för dialog, planering, 
utförande, redovisning och utvärdering, vilket enligt Selberg många lärare ser som ett 
problem med elevinflytande, då det kräver en större tidsåtgång. Ett annat problem är 
att det kan vara svårt att kombinera intresset från flera ämnens håll för att få tiden att 
räcka. 

2.3 Praktiskt arbete med elevinflytande  
På Rinkebyskolan har de arbetat aktivt med elevinflytande enligt Tham (1998). För 
att lyckats har de samarbetat flitigt mellan lärare, elever, föräldrar och rektor. Det har 
varit viktigt att skolan har tagit alla parter på allvar och sett till att alla fått komma till 
tals. Skolan stävar numera efter att eleverna bygger upp och utvecklar kunskap i 
stället för att upprepa traditionell skolkunskap. Tanken är att det ska bli ett livslångt 
lärande.  

Tham skriver att när Börje Ehrstrand 1989 kom som ny rektor till Rinkebyskolan ville 
han starta upp skolan på nytt genom att involvera föräldrar, lärare och elever i 
upprustning av skolan. Genom samarbetet fick alla en känsla av sammanhållning och 
gemenskap. Under tiden renoveringen fortgick prövades nya arbetsformer för att 
främja elevers och föräldrars inflytande, till exempel klassråd, elevråd och en lokal 
styrelse med majoritet av föräldrar. För att förhindra fortsatt vandalisering 
utformades även ett joursystem för alla nya sjuor då de hjälpte städarna och 
vaktmästaren.  

En annan åtgärd som eleverna arbetade fram enligt Tham, är att frukost serveras på 
skolan för att förhindra att lever kommer försent på morgonen eller är hungriga hela 
förmiddagen vilket kan störa skolarbetet. Nu håller Rinkebyskolan dörrarna öppna 
både dagar och kvällar då de förändrat verksamheten till stöd för elever på skoltid 
och fritid. Rinkebyskolan kom att utvecklas till en verksamhet som genomsyras av 
demokrati och en anda där samtliga vuxna och elever tar ansvar för sin miljö och 
verksamhet.   
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Numera tar eleverna ställning till lärarnas utformning av undervisningen genom 
regelbundna utvärderingar då de även får komma med egna önskemål vilket 
motiverar eleverna. Även föräldrar har påverkat den pedagogiska verksamheten till 
exempel genom att få utvecklingssamtalen längre, alla skolans lärare har fått gå 
kurser i språkutvecklande arbetssätt och inköp av datorer till skolan där föräldrarna 
även får delta i datakurser på kvällstid. Föräldrarna har också efterfrågat kurser inom 
diverse ämnen för att kunna hjälpa och motivera sina barn, enligt Tham.  

En annan skola som Tham skriver om är Kråkbergsskolan i Sunderbyn. Där har 
lärarna arbetat med elevinflytande genom arbetslag och ämnesövergripande teman 
där lärarna utgår från elevernas intressen. Schemat ser också lite annorlunda ut mot 
andra skolors, det är ofta långa block där eleverna jobbar sammanhängande med 
samma sak. Det är inte alla ämnen som de kan arbeta integrerat med och de finns 
med som på ett traditionellt schema. Samtal är en viktig del i arbetet i skolan där 
eleverna får föra fram sina åsikter och lärarna kan diskutera med eleverna på ett 
naturligt sätt. Lärarna gör även återkommande intervjuer och utvärderingar med 
eleverna och de får även med jämna mellan rum gå igenom kursplanerna och 
betygskriterierna för att se vilka krav som ställs på dem och hur de kan nå målen. Om 
skolan ser varje individ, kanske eleven får ork att arbeta i skolan. 

Tham nämner även Ersnäs skola i Ersnäs där grundtanken är att barnets lärande 
måste utgå från barnet och arbetet. Klassrådet har en väsentlig plats i verksamhetens 
vardag för att lära eleverna den demokartiska processen. Lärarna ser även att barnen 
ska utnyttja hela frirummet som de har i skolan när det handlar om skolans regler 
och ramar, vilket de även ser som en demokrati fråga. En annan fast rutin som skolan 
ägnar sig åt är veckoplaneringen där eleverna planerar sitt jobb och sätter upp egna 
mål.  

Tham skriver också att lärarna strävar efter att våga släppa kontrollen och att inte ha 
allt planerat utan ser hellre att lärare och elever prövar olika vägar mot kunskap till 
exempel genom att ta hjälp av bibliotek, internet, lärare och andra elever. Lärarna ser 
dock kolans tid som ett problem, då de tar tid att vara en lyssnande lärare. Liksom 
Rinkebyskolan strävar lärarna efter gemensam kunskap och inte den traditionella 
skolkunskapen.  

Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden (1999) skriver i sin rapport från skolverket om 
skolors arbete med inflytande. En förutsättning för att skolor ska kunna arbeta med 
inflytande är att skolan är en demokratisk arbetsplats och eleverna får öva på att 
arbeta i den demokratiska andan. Många skolor i rapporten har börjat arbeta med 
inflytande för att komma till rätta med de tunga sociala problem som finns i skolan. 
Hur det arbetas med inflytande är beroende på hur läraren definierar elevinflytande. 
I rapporten skrivs det om två olika sorters lärare; de som tror på elevinflytande och 
tror att eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera och de lärare som 
känner att om eleverna diskuterar och väljer vad de ska arbeta med minskar det som 
de måste lära sig.   
 
Danell m.fl.(1999) berättar att skolarna arbetar med inflytande på olika sätt, skolorna 
kan exempelvis arbeta med eget arbete och tema arbeten. Sätten skiljer sig åt hur 
man arbetar men alla upplever att deras arbetssätt ökar inflytandet bland eleverna.  
Det de flesta skolorna har upplevt när de har arbetat för att öka inflytandet är att det 
har skapat fler mötets platser mellan lärare- elev och mellan elev- elev. För att det ska 
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kunna ske en dialog och samarbete mellan alla parter krävs det att alla ska kunna 
komma till tals och då krävs samtal på olika sätt.  

2.3.1 Portfolio och Storyline 

Enligt Mourau och Wretman (2005) finns bland annat två arbetssätt som stämmer 
väldigt bra överrens med det inlärningssätt som Dewey talar för, portfolio och 
storyline. Portfolio och storyline är även två metoder som passar bra in på 
arbetssättet som styrdokumenten stödjer, det vill säga att eleverna är aktiva och 
ansvariga över sin lärandeprocess. Att använda sig av portfolio är bra när man vill att 
eleverna ska kunna se sin utveckling och synliggöra sitt lärande. När man använder 
sig av portfoliometodiken tränar sig eleverna i första hand att reflektera och 
utvärdera sina arbeten, eleverna utvecklar ett metatänk.  Det är viktigt att portfolion 
inte blir ett sätt att spara arbeten på, utan att eleverna kan se hur det har utvecklats 
och vad det har lärt sig under sin lärprocess.  

När man ska starta en portfolio enligt Mourau och Wretman är det viktigt att man 
som pedagog går igenom med eleverna vad som ska vara med i den och hur den ska 
fungera. Sedan ska eleverna träna på att reflektera över sitt lärande och hur deras 
lärande ser ut gentemot de uppställda målen. Det är självklart viktigt att eleverna vet 
vilka mål de har att arbeta efter och hur de kan nå dit. Det är även bra om eleverna 
kan gå tillbaka till sina arbeten efter en tid för att se hur de kan utveckla sitt lärande 
och hur det kan ske praktiskt. När man arbetar med portfolio är det viktigt att barnen 
och eleverna känner att det är deras arbeten och att det på sitt eget arbetssätt nått 
kunskapen. Under portfolio arbetet ska pedagogen vara handledare för barnen/ 
eleverna och visa att arbetet är viktigt och håller en hög standard.  

När det gäller storyline menar Mourau och Wretman att man överlåter ägandet av 
lärandet till eleverna. Man arbetar mycket med att träna demokratiska arbetsformer, 
vilket styrdokumenten även flitigt tar upp.  Pedagogerna styr eleverna till 
faktakunskap genom att ge nyckelfrågor som de får arbeta och reflektera över.  

Storyline har en berättande form och ett tema, exempelvis driva en åker, zoo eller en 
affär. Eleverna får utifrån det skapa och forska. Eleverna utgår från sina egna 
erfarenheter och ju längre arbetet pågår ju mer lär sig eleven genom samarbetet och 
kommunikationen med sina arbetskompisar. Eleverna får pröva sina hypoteser 
genom att diskutera och göra olika undersökningar under arbetets gång. Det är 
viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta på så varierat sätt som möjligt och att 
läraren hela tiden finns till hands och kan handleda och ställa nyckelfrågor för att 
arbetet ska utvecklas.  

2.4 Sammanfattning 
Enligt författarna är nyckel till elevinflytande ett demokratiskt förhållningssätt, där 
barnet/eleven är i centrum. All verksamhet ska utgå från elevens förutsättningar, 
behov och intressen vilket även läroplanerna uttrycker.  
 
Förutsättningen för elevinflytande är att det förekommer en öppen dialog och 
kommunikation mellan lärare, elever och stoff. Under reflektion och samarbete med 
varandra sker lärande och kunskapsutveckling. Lärandeprocessen kräver att 
barnen/eleverna är delaktiga i sitt lärande genom ha inflytande i syfte, mål, 
planering, genomförande utvärdering. Pedagogens attityd till elevinflytande är enligt 
författarna helt avgörande hur inflytandet i undervisningen möjliggörs. Dennes roll 
är att handleda och vägleda eleverna i sin lärandeprocess genom att motivera, 
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engagera och vardagsanknyta lärandet så att eleven kan se en tydlig koppling mellan 
sina tidigare erfarenheter och den nya kunskapen. 

3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i den här uppsatsen, för att få svar på vårt 
syfte och våra forskningsfrågor. Som datainsamlingsmetod valde vi att använda oss 
av intervjuer. Enligt Denscombe (2000) är intervjuer bra om man vill ha djupare och 
mer ingående information från respondenterna än vad man får om man använder sig 
av exempelvis enkäter. Denscombe presenterar tre olika sorters intervjuer: 
Strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 
intervjuer liknar ett frågeformulär, där respondenten kommer att få svara på frågarna 
med hjälp av svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer går till så att respondenten 
får prata fritt utefter forskarens teman, respondentens tankar ska komma fram.  Med 
semistrukturerade intervjuer menas att forskaren har färdiga frågor som ska besvaras 
men är samtidigt flexibel och kan ta frågorna i annan följd och ge följdfrågor för att 
respondenten ska kunna utveckla sina svar och tankar. Vi valde att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer för att vi ville få svar på vissa specifika frågor samtidigt 
som vi ville att respondenterna skulle kunna tänka till och utveckla sina idéer med 
hjälp av våra följdfrågor så som Denscombe beskriver.  
 
För att intervjuerna ska ge så mycket information som möjligt är det bra om man 
enligt Denscombe (2000) förberett respondenterna väl genom att informera om vad 
intervjun kommer att handla om och hur lång tid det kommer att ta. Forskaren ska 
även se till att det finns en mötesplats som passar för intervjun där man kan sitta i 
lugn och ro. När det gäller upptagningen av information på intervjuerna kan man 
enligt Denscombe använda sig av fältanteckningar, bandinspelningar och 
bildupptagning. När vi gjorde våra intervjuer använde vi oss av bandspelare och fält 
anteckningar för att få med allt respondenterna sa, för att resultatet skulle bli så 
heltäckande som möjligt. Bildupptagning kändes inte relevant för vår undersökning.  
 
Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer fick vi ett bra djup på 
intervjuerna och trygga respondenter. Vi valde ovanstående metoder för att få ut så 
mycket relevant informations om möjligt som vi sedan skulle kategorisera och 
analysera. Vi ville även att respondenterna skulle känna sig trygga under intervjuerna 
så att vi fick trovärdig information.   

3.2 Datainsamlings process 
När vi bokade in våra intervjuer med respondenterna informerade vi dem om de fyra 
etiska principerna och talade om hur intervjun skulle gå till samt hur länge det skulle 
ta. Vi lät respondenterna välja vart vi skulle sitta under intervjun så att de skulle 
känna sig trygga och vi kunde sitta ostört.  
 
Denscombe (2000) menar att när forskaren förbereder intervjun ska han/hon se till 
att all teknisk utrustning fungerar och att han/hon är väl förberedd genom att kunna 
sina intervjufrågor.  Han tipsar dessutom om att respondenten och forskaren ska sitta 
i 90 graders vinkel under intervjun.  Genom att starta intervjun med ”lätta” frågor om 
deras bakgrund och avsluta med att de kan fylla i om det är något de vill tillägga eller 
har missat under intervjun, avdramatiseras intervjun.  
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För att respondenterna skulle känns sig så trygga som möjligt använde vi oss av 
Denscombe tips. Vi hade material för intervjuerna som fungerade och var väl 
förberedda med frågor. Vi satt i enskilda rum, i 90 graders vinkel så gott det gick, där 
det var lugnt och tryggt för respondenterna. De första frågorna handlade om 
respondenternas bakgrund och vi avslutande intervjuerna med att de fick lägga till 
eller förtydliga sig om de vill.  
 

3.3 Urval 
När vi valde ut våra respondenter gjorde vi ett strategiskt urval enligt Stukát (2005). 
Med strategiskt urval menas att forskarna valt ut respondenter efter vad 
undersökningen letat efter. Vi valde respondenter från våra partnerskolor, en F-9 
skola och en förskola med åldrarna 3-5, vi gjorde ett bekvämlighetsurval enligt 
Stukát. Men bekvämlighetsval menar Stukát att man valt respondenter som man lätt 
har tillgänglighet till och vet hur de arbetar.  
 
Vi valde sammanlagt tio respondenter, fem pedagoger från förskolan och fem 
pedagoger från skolan. Från förskolan var tre barnskötare och två förskolelärare. De 
fem skolpedagogerna som vi valde var en förskolelärare i förskoleklass och de fyra 
grundskolelärare i årskurs 1-2. Samtliga respondenter har arbetat mellan 6-40 år 
med barn och deras utveckling.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Enligt Stukát (2005) räcker det om man transkriberar de relevanta delarna i 
intervjuerna, på detta sätt kommer troligtvis ingen viktig information gå till spillo. 
När det gäller analysmetoden menar Stukát att det är bra om man kategoriserar 
svaren respondenterna gett efter transkriberingen så att man kommer in på djupet i 
analysen. När vi hade transkriberat de väsentliga delarna i intervjuerna läste vi 
igenom transkriberingarna flera gånger innan vi började kategorisera. Vi började med 
att försöka att hitta de större likheterna i intervjuerna, som blev till huvudkategorier. 
Sedan började vi med att bryta ner varje huvudrubrik till flera underrubriker. Under 
denna process blev det mycket diskussion om vad respondenterna menade med sina 
svar och hur vi kunde kategorisera på ett bra och rättvist sätt så att alla respondenters 
avsikter blev rätt tolkade.  
 
När vi skulle sätta igång med vår analysprocess började vi med att läsa igenom 
litteraturdelen och resultatdelen för att söka efter likheter och olikheter i resultatet.  
Sedan börja koppla ihop de olika delarna. Vi försökte se hur de olika kategorierna i 
resultatdelen överrensstämde eller sade emot litteraturdelen. Enligt Denscombe 
(2000) ska man försöka se mönster, samband, gemensamma drag och skillnader, 
vilket vi gjorde genom att läsa de olika delarna flera gånger och hitta skillnaderna 
eller olikheterna. I analysen kategoriserade vi innehållet efter våra forskningsfrågor, 
därefter kopplade vi ihop resultatet med litteraturen. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
De fyra etiska principerna menar Stukát (2005) är till för att skydda respondenterna 
integritet. Därför har i arbetet varken namnget respondenterna eller skolorna vi 
använt oss av. Principerna ska även styra upp så undersökningen blir riktig, 
noggrann och vetenskapligkunskap. Principerna man ska följa är enligt Stukát:  
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3.5.1 Informationskravet: 
De som berörs av studien ska informeras om studiens syfte och att deltagandet är 
frivilligt. De berörda ska även informeras om tillvägagångssättet och hur resultaten 
kommer att användas och presenteras. Vi har för att tillgodo se detta krav informerat 
respondenterna syftet med studien och hur vi kommer att använda oss av resultatet, 
att undersökningen är frivillig har vi också informerat respondenterna om.  

3.5.2 Samtyckeskravet: 
Alla i studien har rätt att bestämma över sin medverkan, hur länge och på vilka 
villkor den ska medverka. Om respondenterna är under 15 år ska samtycke från 
vårdnadshavare finnas. Det är viktigt att det inte blir ett beroende förhållande mellan 
respondenten och forskaren, respondenten ska kunna avbryta utan att känna skuld. 
Respondenterna har i studien fått information om att intervjuerna är frivilliga och på 
deras villkor. Vi hade inga respondenter under 15 år så inget samtycke var relevant.  

3.5.3 Konfidentialitetskravet: 
Med det menas att respondenterna ska kunna vara helt anonyma. Forskaren ska 
förvara personuppgifter på sådant sätt att anonymitet behålls. Det är även bra om 
respondenterna får tillgång till resultatet eller en sammanfattning av 
undersökningen. För att rätta oss efter detta krav har vi skyddat respondenternas 
identitet och erbjudit tillgång till resultatet och hänvisat vart det slutliga resultatet 
kommer att publiceras.  

3.5.4 Nyttjandekravet: 
Informationen som samlats in får inte användas till annat syfte än till 
forskningsändamål. Informationen får inte utnyttjas. Den insamlade informationen 
vi får fram kommer endast att användas i denna studie.  

4.  Resultat 
I vår resultatdel har vi kategoriserat våra tio respondenters svar utefter två 
huvudrubriker som utgår från forskningsfrågorna: 

 Pedagogernas syn på elevinflytande 

 Pedagogernas arbete med elevinflytande 

Vår tredje forsknings fråga kommer analyseras i resultatanalysen. 

4.1  Pedagogernas syn på elevinflytande  
De flesta av våra respondenter tyckte att elevinflytande gick hand i hand med 
demokrati. Några använde inte begreppet demokrati men deras syn på begreppet 
elevinflytande genomsyrades av demokratiska arbetssätt. Pedagogerna på förskolan 
lyfter fram barnens egna val i den fria leken och i de fria aktiviteterna medan 
pedagogerna i skolan mer uttrycker diskussioner tillsammans med eleverna om 
utformandet av skolans vardag. Två pedagoger från förskolan och samtidiga 
pedagoger från skolan förknippar elevinflytande även med att barnen får vara med 
och bestämma i den lärarstyrda verksamheten. Två pedagoger tyckte även att det 
handlar om att anpassa undervisningen och aktiviteter efter barnens/elevernas behov 
och inlärningsstilar. En av pedagogerna på förskolan menade också att det inte 
behöver handla om aktiviteter, utan små vardagliga saker under barnens dag: 
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Elevinflytande handlar inte bara om aktiviteter man väljer att 
göra, utan också att barnen får välja vilken kamrat de vill vara 
med, de kanske väljer vilken tröja de vill ha på sig ute, hela 
dagen består av val och det tycker jag är inflytande eller 
demokrati. 

 
De flesta från skolan och en av pedagogerna från förskolan ansåg att elevinflytande är 
förknippat med utformningen av gemensamma regler. Pedagogen på förskolan säger 
att:  
 

Regler på avdelningen skapar inte jag, utan de skapar vi 
gemensamt. Ger man barnen det förtroendet kommer det fram 
en mall på bra grejer som man kan använda sig av och det är 
mycket lättare att leva efter det här, om man själv har varit med 
och diktat. 

 
Samtliga pedagoger från skolan påpekar också vikten av att samtala och ta eleverna 
och deras idéer på allvar.   
 

4.1.1 Barnens/elevernas respons på elevinflytande 
Pedagogerna tror att om barnen/eleverna känner att de har inflytande i den dagliga 
verksamheten, blir de sedda, hörda och tagna på allvar.  
 

Om barnen känner att de har inflytande över det dagliga arbetet 
på avdelningen, att deras ord väger tungt, att man som pedagog 
tar hänsyn till vad de säger och att man involverar det i 
verksamheten, tror jag gör att barnen känner både stolthet, 
glädje att gå hit och att det finns vuxna som lyssnar på dem. 

 

De flesta pedagoger anser att barnen/eleverna presterar bättre när de fått vara 
delaktiga i hela processen det vill säga allt från planering, regler och aktiviteter. 
Barnen/eleverna upplever processen som mycket viktigare och blir mer engagerade 
när de själva fått vara med och bestämma. Pedagogerna i skolan betonar även att 
eleverna blir stärkta av mer ansvar. En av skolpedagogerna uttrycker sig så här: 
 

Fördelarna är ju att det blir alltid bättre resultat om barnen 
själva känner att de får vara med och påverka. Det är ju vara 
mer positivt om de känner att det här har vi bidragit till eller 
det här har dom fått önskat, det märker man tycker jag att dom 
blir mera delaktiga och engagerar sig, ja dom blir stärkta i det 
dom gör på något sätt. 

 

Men några av pedagogerna påpekar att de är rädda för att eleverna ska spåra ur om 
de får för mycket inflytande och ansvar. Tvärtom anser en av pedagogerna från 
förskolan att det blir mindre stökigt om barnen gör saker de verkligen tycker om.  
 

4.1.2 Inflytandets roll  
Hälften av pedagogerna tycker att det behövs mer elevinflytande i verksamheterna, 
då de anser att det är viktigt att få med sig barnen/eleverna vid tidig ålder, från 
början.  Tre andra pedagoger höll med men till viss del då de tror att det är svårt när 
barnen är så små så de inte vet vad de har inflytande i. Pedagogerna tycker att 
inflytande är bra när de själva bestämmer var, när och hur.  
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Två av skolpedagogerna tror att utvecklingen är på väg tillbaka till mer strukturerad 
och auktoritär undervisning vilket de tycker är bra, då de ser elevinflytande som ett 
hot mot undervisningen på så sätt att eleverna får för vida ramar.  
 

4.1.3 Nackdelar och hinder med elevinflytande 
Pedagogerna såg många nackdelar och hinder med elevinflytande. Många var eniga 
om att verksamheternas begränsade ekonomier och resurser var en bidragande orsak. 
Skolans pedagoger nämnde även att tiden inte räcker till för att det är så många mål 
som måste uppnås liksom att schemat är begränsat till olika ämnesblock och många 
olika moment. Risken finns att eleverna har för stora ambitioner och inte hinner växa 
in i det ansvar som elevinflytandet kräver. Många av pedagogerna är dessutom rädda 
för att eleverna ska tappa respekten och att gamla traditionella mönster och rutiner 
ska brytas.  Två av pedagoger nämner även att de ser en fara med elevinflytande då 
många elever specialiserar sig på något ämne de tycker är kul och tappar resten.  

Både förskolepedagoger och skolpedagoger ser att det kan finnas svårigheter med 
elevinflytande då barngrupperna är stora. Förskolans pedagoger tror även att det kan 
vara svårt med elevinflytande när barnen är så små och kanske inte klarar av ansvaret 
och gör fel val.  

Det är elevinflytande så till den grad att de får bestämma lite 
själv vad dom ska göra så är det ju endel som inte klarar av det 
ansvaret, som inte får nånting gjort alls, har man då mer 
struktur så de inte får vara med och bestämma så blir det nog 
mer gjort.  

 
Samtliga pedagoger tycker att det kan vara svårt att samarbeta då många har olika 
åsikter och trampar i gamla pedagogiska traditioner och värderingar.  Två av 
pedagogerna på förskolan tycker att det saknas vidvinkel seende då framför allt 
många äldre pedagoger innehar ett smalt tunnelseende gentemot elevinflytande. 
Dessutom anser de att de sitter för mycket ”gammalt” i förskolans väggar.  

4.2 Pedagogernas arbete med elevinflytande  
När vi ställde frågor om pedagogernas arbetssätt med elevinflytande fick vi inte så 
många och utförliga svar vilket ger en tunn information om det. 

En viktig aspekt som samtliga pedagoger vill utveckla mer är att utgå från 
barnens/elevernas perspektiv och på vad som kommer att gynna dem i framtiden. 
Alla pedagoger är överrens om att genom att vara lyhörd och lyssna på 
barnen/eleverna uppmärksammas vad de vill, önskar göra, tycker, tänker, känner etc. 
så kan därefter åsikter och önskemål få inflytande i verksamheten. En pedagog 
berättar hur de kan arbeta: 

 
Genom att man har kontinuerliga små möten/träffar där man 
tillsammans diskuterar hur man vill ha det på klassen, i gruppen 
eller på skolan. Och att eleverna själva får vara med och påverka 
det för dom allra flesta vill ju att det ska vara lugnt och skönt och 
tryggt och att man har normer att hålla sig till. Att dom själva får 
vara med och jobba fram det är viktigt. 

 
Genom att vara lyhörd på barnen/eleverna kan många nya inspirerade idéer och 
förslag utvecklas. Pedagogerna i skolan arbetar mycket med att diskutera 
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skolverksamheten och på så sätt stämma av med eleverna och blottgöra deras 
lärandeprocess.  En pedagog i skolan anser att utvecklingssamtalen är en trygg miljö 
där eleverna kan framföra sina åsikter och elevens påverkan kan synliggöras och 
diskuteras.   
 

4.2.1 Barnens/elevernas inflytande i verksamheten 
Samtliga pedagoger anser att barnen/eleverna har inflytande i verksamheten till viss 
del. Idag ges barnen möjligheter till inflytande i den fria leken som sker dagligen på 
förskolan.  

Barnen har en ganska lång stund både på morgonen och på 
eftermiddagen där det är fri lek, de får gå vart dom vill inom 
husets väggar för att leka med vad de vill i stort sätt. 

Pedagogerna nämner även att förskolan har aktiviteten ”barnens fria val” där barnen 
själva får välja en av ett antal förbestämda aktiviteter under en förmiddag i veckan. 

Barnen får välja på morgonsamlingen vad de vill göra under 
förmiddagen. Då har vi lite olika saker de får välja mellan; läsa, 
pyssla, leka ute, måla eller bygga.  

En av pedagogerna nämner att barnen har inflytande i gruppverksamheten genom att 
de tillsammans diskuterar vad de har gjort, varför, om man tyckte det var roligt och 
vad man vill göra nästa gång. Samma pedagog nämner även att barnen ibland får 
inflytande i samlingen innan lunch genom att få bestämma vad de vill göra eller få 
agera fröken.  

Pedagogerna i skolan nämner att eleverna har inflytande i samlingar, klassråd och 
diskussioner i klassrummet där de samtalar om hur eleverna vill arbeta och 
utvärderar tidigare genomförda arbeten. En av pedagogerna anser att hon med små 
medel kan hjälpa och lyssna av eleven vilket arbetssätt som är bäst ämnat.   

4.2.2 Formellt inflytande 
Det var endast skolan som hade något formellt inlyftande där man utgick från en 
dagordning samt hade ordförande och sekreterare. Skolans pedagoger berättar att 
klassråd är en viktig del i deras verksamhet och att eleverna där får träna på 
demokrati och se hur det går till i vuxen livet. Skolan består av tre olika avdelningar 
med en F-2 i varje. Varje avdelning har sitt eget råd och sedan så har de storråd där 
alla tre avdelningarna träffas och diskuterar utefter en dagordning. Pedagogerna på 
förskolan anser att barnen är för små för att kunna ta beslut och ha inflytande på 
formellt sätt. Det är under klassråden som lärarena känner att eleverna har mycket 
inflytande och det är vid dessa tillfällen som eleverna får uttrycka vad de vill 
helhjärtat. Pedagogerna uppmuntrar eleverna att komma med förändringar och 
önskemål för att inte endast uttrycka negativa klagomål. 
 
Pedagogerna nämner att de i skolan arbetar med komet, vilket är ett belöningssystem 
som bygger på att vid god prestationen få en belöning som alla elever har varit med 
och bestämt tillexempel uppträda eller film. Ett demokratiskt arbetssätt som både 
förskolan och skolan arbetar efter är ”handuppräckning” där eleverna får lära sig att 
ta ställning och att ibland rätta sig efter andra.  
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4.2.3 Informellt inflytande 
En pedagog på förskolan anser att konceptet ”learning by doing” är ett bra arbetssätt 
och att det är enkelt att åstadkomma genom elevinflytande då barnen många gånger 
väljer att arbeta praktiskt och kreativt. Pedagogerna på skolan anser att ett annat 
arbetssätt som är praktiskt och kreativt är temaarbete. Varje termin påbörjas ett nytt 
tema när eleverna får vara delaktiga ifrån början som sedan stäcker sig över resten av 
terminen.  
 
Pedagogerna i förskolan hade några få men olika förslag hur man kan arbeta med 
inflytande. En av pedagogerna ville dela upp barnen i mindre grupper för att lättare 
se och höra barnen. Baka och laga mat var ett annat av hennes förslag vilket är ett 
roligt inslag hon saknar från förr. En annan pedagog vill införa ”barnens fria val” fler 
dagar i veckan och arbeta med teman. Gymnastiken är ett ämne där pedagogerna ser 
möjligheter till elevinflytande genom att barnen/eleverna ibland får välja vad de vill 
göra och även agera fröken. Förskolan låter även barnen få leka fröken i de mindre 
samlingarna. En av pedagogerna vill sträva efter att barnen ska få prova på så mycket 
som möjligt själva genom att tillexempel få bestämma vem de vill sitta bredvid i 
matsituationer. Hon menar att ”som pedagog måste man utmana sig själv och låta det 
bli rörigt ibland utan att vara rädd för det.” 
 
En annan aspekt som en av förskolans pedagoger och samtliga av skolans pedagoger 
nämner är att de vill sätta sig ner och prata med barnen/eleverna och fråga vad de 
tycker om och vill hålla på med för att sedan spinna vidare på deras idéer. En av 
skolans pedagoger vill ha möjlighet att forska fram elevernas individuella 
inlärningsstilar och arbeta med tema utefter elevernas val. En annan pedagog vill 
införa ”roliga timmen” igen där eleverna får leva ut och forma innehållet till vad de 
vill.  

5. Resultatanalys  
I resultatanalysen vill vi svara på arbetets syfte med hjälp av samtliga 
forskningsfrågor som analyseras med stöd av litteraturen. Analysen är uppdelad efter 
forskningsfrågorna.  

5.1 Hur ser pedagogerna på elevinflytande? 
De flesta av våra respondenter ansåg att elevinflytande handlar om demokrati vilket 
även några av författarna anser. Enligt SOU (1996:22) är en av skolans främsta 
uppgifter att fostra demokratiska medborgare vilket även skolverket menar då 
elevinflytande ska ses som ett demokratiskt förhållningssätt som ska sätta sin prägel 
på hela skolans verksamhet. Enligt Lpfö 98 läggs grunden för de demokratiska 
värderingarna redan i förskolan därefter ska skolan arbeta vidare med elevinflytande 
för att förbereda eleverna för ett aktivt liv i vårt demokratiska samhälle.  

Enligt Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden (1999) finns det två sorters pedagoger: 
de som tror på elevinflytande och de som tror att kunskaperna minskar med 
elevinflytande. En av pedagogerna på förskolan ansåg att elevinflytande ger 
engagerade och samarbetsvilliga barn.  Dysthe (1996) har genom sin forskning 
upptäckt att elevernas engagemang är beroende av pedagogens kunskap och 
erfarenhet om att erbjuda inlärningsaktiviteter som engagerar och involverar 
eleverna. Det är viktigt att läraren kan erbjuda arbetssätt och innehåll som engagerar 
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och intresserar barn och elever. Selberg (2001) anser att pedagogens attityd till 
elevinflytande är avgörande för hur undervisningen ser ut.  
 
Det rådde olika meningar om det behövs mer elevinflytande. Hälften av pedagogerna 
tycker att det behövs mer inflytande medan två av pedagogerna är rädda att eleverna 
ska spåra ur om de får för mycket inflytande och ansvar vilket ingen av vår litteratur 
styrker. Tre ansåg att det behövs mer inflytande till en viss del, de tror att barnen är 
för små för mer inflytande och ansvar. Wingård (1992) menar dock att det är viktigt 
att börja tidigt med inflytande vilket även Dewey (1997) och Sundgren (1996) anser 
då de menar att pedagogen måste utgå från barnens och elevernas tidigare 
erfarenheter och barnet/eleven ska stå i centrum.    
 
Hinder för elevinflytande som de flesta pedagoger nämner var verksamheternas 
begränsade ekonomier, resurser och stora barngrupper, vilket litteraturen inte berör 
något om. Däremot nämner flera av författarna att pedagogens attityd och kunskap 
om elevinflytande är många gånger avgörande. Skolans pedagoger säger även att de 
är begränsade till olika ämnesblock vilket även Korpela (2004) anser är ett hinder. 
Hon anser att om skolan ska ha en helhetssyn kan inte ämnesblocken styra 
verksamheten. Skolans pedagoger anser att det tar för mycket tid att arbeta ingående 
med elevinflytande när det finns så många mål att uppnå, vilket även Selberg (1999) 
påpekar. Just det här resonemanget ser Dewey (1997) som en fara då han menar att 
målen inom skolan lätt blir det som styr innehållet. Selberg (2001) anser att elever 
kan utvecklade kunskaper och färdigheter som styrdokumentens mål strävar efter 
genom att själva vara involverade och delta i sitt lärande.  En stor risk med 
elevinflytande enligt pedagogerna är alltför stora ambitioner och för mycket ansvar 
för barnen och eleverna vilket litteraturen inte stödjer. Enligt Selberg (1999) är de 
barn och elever som har erfarenhet av inflytande som lär sig att hantera 
lärandeprocessen. De barn och elever som har mindre erfarenhet av inflytande klarar 
sig dock sämre i sin lärandeprocess. Ju mer erfarenhet av inflytande en elev har, 
desto lättare uppfylls läroplanernas krav.  
 
Några av pedagogerna är rädda för att eleverna ska tappa respekten och att gamla 
traditionella mönster, undervisningssätt och rutiner ska brytas. Vilket andra nämner 
som hinder för elevinflytande då det sitter mycket gammalt i väggarna och gamla 
traditionella mönster fortfarande genomsyrar verksamheterna. Sundgren (1996) 
anser att senaste läroplansreformen strävar efter att öka inflytandet och då måste 
gamla traditioner brytas.  

5.2 Hur arbetar pedagogerna med elevinflytande? 
Vi har genom analysen kommit fram till att pedagogerna inte arbetar aktivt med 
elevinflytande, däremot är samtliga pedagoger villiga att utveckla arbetet. De vill utgå 
mer från barnens perspektiv och förbereda dem för vårt demokratiska samhälle, 
vilket Dewey (1997) ser som ett av förskolans och skolans främsta mål.  

Enligt Dysthe (1996) är en förutsättning och nödvändighet för att skapa ett 
demokratiskt samhälle ett dialogiskt klassrum. Pedagogerna i skolan använder sig av 
dialog och kommunikation för att utforma vardagen i skolan genom att arbeta mycket 
med att diskutera och på så sätt stämma av med eleverna och blottgöra deras 
lärandeprocess. Dewey (1997) anser att eleverna genom kommunikation delar sina 
erfarenheter och blir till gemensam egendom. Två av pedagogerna använde sig av 
detta arbetssätt då de beskrev att de tillsammans med barnen individuellt och i 
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gruppverksamhet diskuterar vad som gjorts, varför, om barnen tyckte att det var 
roligt och vad barnen kan tänka sig göra nästa gång. I Selbergs (2001) modell är ett 
av stegen utvärdering där pedagogen tillsammans med barnen och eleverna ska 
diskutera och reflektera över arbetets gång och utveckling för att lärandet ska bli 
meningsfullt. Enligt Lpo 94 ska eleverna lära sig att ta ansvar genom att aktivt delta 
och utvärdera verksamheten, något som alla pedagoger är överrens om.   

Samtliga pedagoger påpekar vikten av att kommunicera och ta barnen/eleverna och 
deras idéer på allvar, vilket Lpfö 98 och Lpo 94 uttrycker som strävhandsmål.  Alla 
pedagoger tror att barnen och eleverna känner att de då blir sedda, hörda och tagna 
på allvar. Ett av förskolans arbetssätt är ”barnens fria val” som är baserat på barnens 
egna önskemål och intressen liksom den fria leken. Nästan alla pedagoger anser att 
barnen och eleverna presterar bättre om de är delaktiga i verksamheten och dess 
utformning. Exempel på detta är arbetet med utformningen av gemensamma regler 
som pedagogerna tillsammans med barnen kommer överens om. Genom att vara 
delaktiga och engagerade blir barnen och eleverna stärkta och presterar bättre vilket 
även Dysthe (1996) anser. Genom sin forskning har Dysthe kommit fram till att 
förståelse och lärande skapas i en process genom samspel och utbyte mellan lärare, 
elever och stoff. Hon menar att en ständigt öppen dialog är en förutsättning för att 
kunna utgå från elevernas erfarenheter och för att skapa en gemensam referensram. 
Vilket några av våra respondenter anser då de ser elevinflytande som att anpassa 
undervisningen och aktiviteter utefter barnen och elevernas behov och 
inlärningsstilar. 
 
Pedagogerna i skolan ansåg att klassråd är ett verktyg för elevinflytande, där eleverna 
får träna på de demokratiska grundprinciperna, vilket Lpo 94 styrker. Wingård 
(1992)ser även att klassråden är ett viktigt tillfälle där elevernas önskemål och åsikter 
får komma fram, samtidigt som det inte får bli ett centrum för konflikter och gnäll, 
vilket även pedagogerna nämner att de strävar efter. 
 
Pedagogerna i skolan använder sig av arbetssätt som ”komet” och handuppräckning 
och pedagogerna i förskolan låter barnen ibland få rollen som fröken i samlingar och 
under gymnastiken, vilket kan tolkas som bra arbetssätt då Dewey (1997) anser att 
skolan ska sträva efter gemensamma aktiviteter där eleverna får komma underfund 
med hur de agerar i grupp, samtidigt som de tränas i att bli sociala varelser i 
samhället. ”Learning by doing” är ett arbetssätt som en pedagog rekommenderar, 
vilket kan liknas med skolans tema arbeten. Sundgren (2005) och Dewey (1997) är 
två författare som förespråkar att man ska reflektera och pröva kunskap och fakta 
praktiskt innan den befästs. Metoden är bra då den ger utrymme för olika 
inlärningsstilar och arbetssätt och kan anammas i alla åldrar.  
 

5.3 Utnyttjar pedagogerna utrymmet för elevinflytande som 

läroplanerna ger yttryck åt? 
Enligt Skolverket (1998) vilar läroplanerna på en demokratisk grund och 
verksamheterna ska utformas efter ett demokratiskt förhållningssätt. De flesta 
respondenter nämner att de associerar demokrati med elevinflytande vilket kan 
speglas i deras arbetssätt. Genom att barnen får inflytande i små vardagliga val och 
genom samtal och diskussioner få sina åsikter och önskemål hörda vilket bland annat 
Dysthe (1996) förespråkar, strävar pedagogerna efter att utforma verksamheten efter 
de grundläggande demokratiska värderingarna som det normativa perspektivet ger 
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uttryck åt. De flesta pedagoger från skolan och en pedagog från förskolan ansåg även 
att utformning av gemensamma regler är en viktig del av elevinflytande.  
 
Enligt normativa perspektivet ska barnens och elevernas inflytande påverka 
innehållet i undervisningen och på vilket sätt undervisningen bedrivs. Pedagogerna i 
skolan samtalar med eleverna om hur de vill arbeta och hälften av pedagogerna anser 
att de kan utveckla nya idéer och förslag genom att vara lyhörda. Skolverket (1998) 
påpekar även att eleverna ska vara medvetna om undervisningens mål, innehåll och 
arbetsformer. Vi anser att skolans pedagoger till en liten del uppfyller vad Skolverket 
ger uttryck för genom att samtala med eleverna om undervisningens innehåll och 
komma fram till bra arbetsformer.  Ingen av pedagogerna nämner något om målen.  
Dewey (1997) menar däremot att målen måste komma från eleverna liksom på vilket 
sätt de vill arbeta, därefter ska eleverna reflektera över arbetes gång och göra upp nya 
mål. Selberg (2001) hävdar för att lärandet ska bli meningsfullt måste eleverna vara 
delaktiga i syften och mål vilket kan ses som en brist i arbetet för att främja 
elevinflytande.  
 
Två av pedagogerna associerar anpassning av undervisning och aktiviteter efter 
barnens/elevernas behov och inlärningsstilar med elevinflytande vilket vi finner i 
likhet med Skolverkets (1998) anförande om att pedagogen tillsammans med 
eleverna ska finna arbetsformer och arbetssätt. Genom analysen finner vi dock att 
pedagogerna inte arbetar så. Enligt Selberg (2001) måste eleven vara med och 
bestämma arbetsformer och arbetssätt för att få inflytande i lärandeprocessen.   
 
Förskolans uppdrag enligt Lpfö 98 är bland annat att barnens inlärningslust, 
nyfikenhet och intressen ska stimuleras, vilket pedagogerna på förskolan lyfter fram 
genom den fria leken och aktiviteten ”barnens fria val”. Enligt Dewey (1997) är det 
viktigt att barnen får prova sina idéer och reflektera för att utveckla nya erfarenheter 
som leder till kunskap.  Analysen visar att förskolan strävar efter att uppfylla 
uppdraget. Enligt Lpfö 98 ska grunden läggas för de demokratiska värderingarna 
redan i förskolan, genom att barnen bland annat ska lära sig demokratins innebörd.  
Hälften av pedagogerna tyckte att det är viktigt att ge barnen inflytande från tidig 
ålder, samtidigt som flera pedagoger nämnde att barnen är för små för inflytande. 
Analysen visar att pedagogerna är oeniga om vid vilken ålder barn mogna för 
inflytande Korpela (2004) ser dock att det är viktigt att införa inflytande så tidigt som 
möjligt.  
 
I Lpfö 98 står det att barnen ska efter dess förmåga tränas att ta ansvar över sina 
egna handlingar och förskolans miljö där barnens intressen och behov ska ligga till 
grund för planering för verksamheten och miljön. Endast en av pedagogerna på 
förskolan nämner att barnen har inflytande genom utvärdering utav 
gruppverksamheter. Genom analysen har vi kommit fram till att det föreligger brister 
för vad Lpfö 98 ger uttryck för, Selberg (2001) menar att det är viktigt att barn 
utvecklar ansvar och att utgå från barnens intressen för att lärande ska bli intressant 
och engagerande. 
 
 Enligt Lpfö 98 strävansmål ska varje barn utveckla sin förmåga att yttra sina åsikter, 
tankar och ges möjlighet att påverka sin situation vilket två av pedagogerna 
förknippar med elevinflytande då de tycker att barnen ska få vara med och bestämma 
i gruppverksamheten. Genom analysen ser vi dock att pedagogerna endast tycker 
men inte agerar. Det andra strävansmålet gällande inflytande är att barnen ges 
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möjlighet att träna sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans 
miljö vilket en av pedagogerna på förskolan strävar efter att uppfylla genom 
utformningen av gemensamma regler. Förskolans tredje strävansmål handlar om att 
barnen ska träna på att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika 
samarbets- och beslutsfattande former. ”lerning by doing” är ett arbetssätt som en av 
pedagogerna nämner vilket är ett begrepp och arbetssätt som Dewey (1997) myntat.  
Andra arbetssätt som förskolans pedagoger anammar är att låta barnen få leka fröken 
i samlingar och på gymnastiken. Detta strävans mål kan även uppfyllas genom 
utformning att gemensamma regler som vi tidigare nämnt.  
 
Enligt Lpo 94 ska grunden för undervisningen vara på demokratiska arbetsformer 
samt att eleverna ska förberedas för livet i samhället. För att uppfylla vad Lpo 94 
uttrycker använder sig skolans pedagoger bland annat utav klassråd och 
belöningssystemet ”komet” och handuppräckning. Wingård (1992) nämner klassråd 
som ett bra arbetssätt för att lära eleverna de demokratiska spelreglerna.  Även här 
har analysen visat att pedagogerna inte arbetar storskaligt med elevinflytande. 
 
Eleverna ska enligt Lpo 94 kunna ta ansvar och påverka i planering och utvärdering 
samt ha inflytande över utbildningen som ska växa med utvecklingen. Endast en av 
pedagogerna nämner att eleverna har inflytande genom utvärderingar. Selberg 
(2001) hävdar att eleven ska ha inflytande i planering och utvärdering för att lärandet 
ska bli menings fullt och för att synliggöra elevens lärandeprocess vilket kan vara en 
orsak till att målen inte uppfylls.  
 
Lpo 94 strävansmål för inflytande är att eleverna ska sträva efter att ta ansvar för sina 
studier och arbetsmiljö. Det andra strävansmålet är att elev ska under sin utveckling 
få större inflytande över utbildningen och dess arbete. Det tredje strävansmålet 
handlar om att eleverna ska ha kunskap om demokratins principer och tränar sin 
förmåga att agera därefter.  För att uppnå dessa strävansmål nämner pedagogerna att 
de arbetar med klassråd, teman, regler och diskussioner. 
 
Genom analysen har vi kommit fram till att respondenterna inte arbetar aktivt eller 
medvetet med alla mål och strävansmål ur det normativa perspektivet. Dewey (1997) 
och Sundgren (1996) anser att det är viktigt att pedagogerna utgår från eleverna och 
deras tidigare erfarenheter vilket kan ses som en bidragande orsak till brist till 
elevinflytande.    
   
Ytterligare anledning kan vara liksom Selberg (1999) nämner att tiden kan vara 
avgörande för arbetet vilket många av respondenterna påpekat. Korpela (2004) anser 
att 40 minuters lektioner inte främjar elevinflytande, då pedagogerna verkar 
stressade över att hinna med alla moment och mål som ska uppfyllas vilket Dewey 
(1997) ser som en stor fara.  
 
Vi ser liksom Selberg (2001) att pedagogens attityd till elevinflytande kan vara 
avgörande för hur verksamheten och undervisningen ser ut. Danell, Klerfelt, Runevad 
och Trodden(1999) beskriver att det finns två sorters lärare; de som tror på 
elevinflytande och de som inte tror på det.  Selberg (2001) anser att i miljöer som 
främjar elevinflytande är kommunikationen viktig, vilket även Dysthe (1996) 
förespråkar. För att göra barnen och eleverna delaktiga i sin lärandeprocess har vi 
kommit fram till att pedagogerna behöver ha en röd tråd genom det pedagogiska 
arbetet vilket vi ser saknas. Selberg (2001) har utvecklat en modell vi tror kan ligga 
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som grund för arbete med elevinflytande, där hon beskriver elevernas lärandeprocess 
som gör eleven delaktig för att lärandet ska bli meningsfullt.  Andra metoder som kan 
hjälpa pedagogerna är portfolio och storyline, enligt Mourau och Wretman (2005)  är 
detta två metoder som gör eleverna engagerade och aktiva samt ansvariga över sin 
lärandeprocess.  
 
Dysthe (1996) ser att ett dialogiskt klassrum är en förutsättning och nödvändighet för 
ett demokratiskt samhälle. Finns ingen kommunikation hämmas barnen och eleverna 
i sin kunskapsutveckling enligt Dewey (1997) då han anser att vi lär oss genom 
kommunikation. Dewey menar även att om utveckling ska ske måste vi samverka 
med varandra. Om det råder brist på detta kan det utvecklas som en bidragande 
orsak till brist på elevinflytande.  
 
Genom analysen har vi upptäckt att förskolan och skolan fortfarande genomsyras av 
gamla traditionella mönster och traditioner, vilket kan ses som hinder för 
elevinflytande. Korpela (2004) menar att skolkulturen har ett stort avgörande om 
elevinflytande ska fungera. Enligt Sundgren (1996) är det viktigt att ändra skolans 
traditionella syn för att uppfylla normativa perspektivets mål och strävansmål. 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 
Vårt val av en kvantitativ undersökning visade sig vara ett bra val därför att vi kunde 
nå vårt syfte. För att få bredare vinkel på arbetet kunde vi ha komplettera med 
observationer då vi kände att respondenterna satt inne med mer information än de 
utgav sig av att ha. Under intervjuerna kunde vi fått ut mer information om vi ställt 
fler följdfrågor. Något som hade gynnat oss skulle vara att förbereda respondenterna 
bättre genom att dela ut intervjubilagan innan så de kunde förbereda sig och inte vara 
nervösa vilket kan ha gjort att de glömt viktig information. De etiska 
ställningstaganden tycker vi att vi hanterat på ett bra sätt då vi skyddat 
respondenternas identitet.  
 
För att få ett mer professionellt synsätt kunde vi ha använt oss av lärarutbildade 
pedagoger då barnskötare har ett mer omsorgsbetonat yrkessätt. Men risken finns att 
resultatet inte skulle överrens stämma med verkligheten eftersom dagens förskolor 
och skolor har pedagoger med olika utbildningar.   
 
Valet av bearbetning av respondenternas information med bandspelare och 
transitering anser vi vara ett bra val då endast papper och penna skulle gjort arbetet 
svårt för oss eftersom vi förmodligen skulle missat viktiga detaljer.  
 
Analysprocessen har fortskridit på ett bra sätt då vi varit ordentligt pålästa och 
kunnat föra bra diskussioner med varandra. Det har även underlättat att vi båda haft 
samma grundsyn på elevinflytande så inga onödiga diskussioner har tagit vår tid.   

6.2 Resultatdiskussion  
Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka hur pedagoger arbetar för att 
stärka barnens/elevernas inflytande i verksamgeten/undervisningen.  Via analysen 
har vi kommit fram till att pedagogerna inte tycks arbeta medvetet eller aktivt med 
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elevinflytande vilket det normativa perspektivet uttrycker som förhållningssätt och 
mål. 
 
En förutsättning och nödvändighet för elevinflytande är att pedagogerna utgår från 
varje individuellt barn med dess erfarenheter, förutsättningar, intressen och behov, 
vilket är en nödvändighet för att finna lämpliga arbetsformer och arbetssätt. Tham 
(1998) skriver om Kråkbergsskolan där lärarna utgår från elevernas intressen i sin 
undervisning vilket vi tror motiverar eleverna att bli intresserade av undervisningen. 
Vi fick känslan att pedagogerna många gånger glömmer eller ignorerar denna viktiga 
utgångspunkt i arbetet med elevinflytande då de gärna ser barnen i grupp. Beror 
detta på bristande kunskaper, ignorans, oengagemang, omedvetenhet eller tidbrist? 
Oavsett vad det beror på så är det pedagogernas ansvar att se varje enskilt barn och 
sätta den i centrum.  
 
Dagens förskolor och skolor ska vila på en demokratisk grund med demokratiska 
arbetsformer. Vi ser att pedagogerna till viss del är medvetna om demokratins vikt 
genom att några av dem utövar arbetsformer som stödjer detta men många verkar 
inte medvetna vilket är skrämmande. SOU (1996:22)påpekar dessutom att inflytande 
är en mänsklig rättighet och att skolväsendet har i uppgift att fostra demokratiska 
medborgare samt att inflytande och delaktighet är en förutsättning för allt lärande. Vi 
tror att pedagogerna på förskolan bedriver verksamheten till viss del fortfarande i 
gamla traditionella mönster då några även påpekar att det sitter för mycket gammalt i 
väggarna.  Andra orsaker kan vara att de är för lite insatta i vad läroplanen uttrycker, 
för lite planeringstid eller stora barngrupper vilket kräver större kunskap och 
engagemang hos pedagogen. Vi tror att skolans pedagoger är för inriktade på 
kursplanerna och glömmer bort läroplanerna och på det sättet glöms de 
demokratiska värderingarna bort, pedagogerna har en tendens att utveckla 
tunnelseende för att de blir allt för fokuserade på mål i sin undervisning.  Vi ser även 
att pedagogerna i skolan liksom i förskolan många gånger har ett allt för traditionellt 
undervisningssätt vilket Sundgren (1996) menar måste ändras för att elevinflytandet 
ska stärkas. För att öka pedagogernas medvetenhet vad det gäller demokratiska 
arbetsformer och arbetssätt anser vi att det är viktigt att regelbundet läsa 
läroplanerna och reflektera, gärna tillsammans med arbetslaget.  
 
För att stärka elevinflytande anser vi att varje pedagog måste ha en medveten plan 
med sitt arbete. En rödtråd måste löpa genom arbetets gång för att barnen och 
eleverna ska bli medvetna om sin lärandeprocess och för att lärandet ska bli 
meningsfullt. Vi anser att det är viktigt att börja med elevinflytande när barnen är 
små för att sedan öka inflytandet och ansvaret vart efter barnets utveckling och ålder. 
Genom att fördela ansvaret till barn/elev kan en tung börda lyftas från pedagogens 
axlar då hon inte behöver dra hela processen själv. Är man osäker tror vi att det kan 
vara bra att utgå från en modell vilket Selberg (2001) har utvecklat som beskriver 
elevens lärandeprocess i åtta steg där eleven ska vara delaktig. Den modellen anser vi 
kan vara bra att utgå ifrån i sitt arbete. Andra arbetssätt som är bra att arbeta utefter 
för att främja elevinflytande är enligt Mourau och Wretman (2005) portfolio och 
storyline där barnen och eleverna ser sin utveckling och synliggör sitt lärande. För att 
kunna arbeta med porfolio och storyline krävs det att pedagogerna har kunskap om 
metoden och förstå vikten av ett samarbete då metoderna många gånger utvecklas 
bäst om de är tvärvetenskaplig.     
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En nödvändighet och förutsättning för elevinflytande är enligt Dysthe (1996) ett 
dialogiskt klassrum. Pedagogerna måste skapa situationer där barn/elever får 
möjlighet att integrera med varandra och pedagogen. Även Dewey (1997) anser att vi 
lär oss genom kommunikation. Det är viktigt att det inte sker en envägs 
kommunikation i våra förskolor och skolor. Alla barn måste bli sedda och hörda. 
Någon respondent har nämnt att hon stärker elevinflytande genom diskussioner 
vilket vi anser är väldigt bra. Men i det stora hela tror vi det råder brist på 
kommunikation. För att råda bot på detta måste tillfällen ges att pedagoger och barn 
möts på lika villkor för att kommunicerar och reflektera, vilket Danell, Klerfelt, 
Runevad och Trodden (1999) kommit fram till i sin rapport.  
 
Selberg (2001) menar att barn och elever med erfarenhet av elevinflytande lättare 
uppfyller läroplanernas krav. Genom sina studier har hon observerat att elever med 
större erfarenhet av inflytande lär sig bättre metoder och arbetsformer och får större 
inflytande i lärandets syfte och mål. Vi tror dessutom att eleverna utvecklas mer 
kunskapsmässigt av att vara delaktiga i lärandeprocessen. I vår litteraturgenomgång 
har vi gett exempel på framgångsrikt arbete med elevinflytande i Ersnäs skola, 
Rinkebyskolan och Kråkbergsskolan, där man ser att läroplanens mål inte är omöjliga 
att uppnå. Ett arbetssätt för att nå målen enligt Tham (1998) är att barnen skriver 
veckoplanering. Vi anser metoden är bra då den tydliggör barnens lärande och mål 
men vi finner dock att det finns svårigheter med veckoplaneringen, då barnen kan 
manipuleras att planera efter lärares önskemål, vilket självklar inte är meningen.  
Meningen är att eleverna ska känna att det är deras planering och att de också har 
rätt att ändra i den. För att det ska fungera måste pedagogerna våga släppa kontrollen 
och lita på sina barn och elever. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna utgår ifrån 
barnen och anpassar ansvaret och inflytandet efter barnens förutsättningar.  

 
I Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden (1999)  rapport kan man läsa om att det 
finns två olika pedagoger: de som tror på elevinflytande och dessutom inte tror på 
det. Vi tycker att det är skrämmande att det i dag år 2009 finns pedagoger som 
fortfarande inte tror på inflytandets verkan. Vi anar genom analysen att det råder ett 
vist tvivel hos några av våra respondenter om tron på elevinflytande och dess framtid. 
Enligt Selberg (2001) är pedagogens attityd avgörande för elevinflytandets 
utformning och storlek. Vi tror att pedagogerna behöver mer kunskap och inblick i 
elevinflytandets påverkan för att bli mer medvetna och positivt inställda för att våga 
satsa på arbetssätt som främjar elevinflytande. Vi tror dock att det inte är något man 
gör över en dag, utan det tar tid och det kräver samarbete. För att elevinflytandet ska 
ökas anser vi att hela verksamheten måste enas och utforma gemensamma mål att 
sträva mot. Ensam är inte stark utan styrkan sitter i gemenskapen. Rinkebyskolan 
som Tham (1998) skriver om har till exempel arbetat med att stärka elevinflytandet 
under flera år, vilket vi tror behövs för att få ett fungerade förhållnings- och 
arbetssätt. De har även involverat föräldrar i arbetet, vilket vi anser kan vara bra då 
föräldrarna får en större inblick och förståelse och därför kan lättare motivera och 
hjälpa sina barn. Att involvera föräldrar i verksamheter kan även bidra till att arbetet 
försvåras då allt för många blir inblandade och vill få sin röst och vilja hörd.      
 
Vi anser att alla barn är olika och att vissa behöver mer vuxet stöd än andra vilket är 
viktigt att ha beaktning när man inför elevinflytande. Mängden och utformningen av 
elevinflytande är pedagogens ansvar då hon/han måste se till barnets förutsättningar. 
Det måste finnas en balans med elevinflytande så att barnen motiveras och inte 
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stjälps. Genom arbetets gång har vi insett att lagom är bäst då vi inte heller få 
glömma bort att barn är barn och därför inte bör belastas med för mycket ansvar.    

6.3 Slutsatser 
Slutligen kan vi konstatera att en nödvändighet och förutsättning för elevinflytande 
är att barnet/eleven står i centrum och pedagogens attityd till elevinflytande är helt 
avgörande för dess omfång och kvalité. Genom utbildning och fortbildning tror vi att 
kunskapen och medvetenheten om inflytandets roll kan utvecklas. Under vår 
utbildning märker vi att vi fått en gedigen grund av kunskaper att utgå ifrån när vi 
kommer ut i verksamheterna vilket vi tror är en nödvändighet och förutsättning för 
att arbeta medvetet och aktivt för att stärka elevinflytande. Under examensarbetes 
gång har vi kommit fram till att arbetet med elevinflytande inte enbart är en 
arbetsform eller metod utan vi vill mer se den som en syn eller en livsstil som ska 
genomsyra hela verksamhetens vardag i den mån barnen är mogna för den.  
 
Vi ser med stor glädje och förhoppning fram emot de nya läroplanerna som vi tror 
kommer ge hopp för ett stärkt och ökat elevinflytande.  
 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Vi skulle vilja utveckla vårt examensarbete med elevinflytande genom att ge 
pedagoger i förskola och skola en modell att arbeta efter en tid, som kan liknas 
Selbergs (2001) modell, där arbetet är förankrat i elevinflytande. Därefter skulle vi 
vilja tillsammans med pedagogerna utvärdera deras arbete och analysera resultatet.   
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du arbetet som pedagog? 
3. Vilken åldersgupp arbetar du med? 
4. Vad tänker du på när du hör begreppet elevinflytande? 
5. Upplever du att barnen/eleverna har inflytande i din barngrupp/klass? 
6. Vilka möjligheter finns för elevinflytande? 
7. Kan du beskriva på vilket sätt du arbetar för att barnen/eleverna ska få 

inflytande i verksamheten? 
8. Om du fick fria tyglar, på vilket sätt skulle du då vilja du arbeta vidare med 

elevinflytande? 
9. Vilka fördelar/nackdelar finns med elevinflytande? 
10. Tycker du att det behövs mer elevinflytande? 

 
 


