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Denna studie handlar om barns inflytande och delaktighet och på vilket sätt lärare 
låter barn vara delaktiga i förskola och skola. Syftet med studien är att problematisera 
och visa på hur verksamma lärare i förskolan och grundskolan arbetar för att barn 
ska bli delaktiga och ha inflytande över sin egen vardag och om barn tillåts be-
stämma. Studien bygger på intervjuer med fem förskollärare och fyra grundskollä-
rare. 

Resultatet visar att barn inflytande och delaktighet skiljer sig åt mellan förskolan och 
grundskolan och att innebörden av inflytande och delaktighet skiljer sig åt i verksam-
heterna. Våra intervjusvar pekar på att förskollärarna lägger fokus på barns idéer och 
initiativ och att barnen är delaktiga i de lärandeprocesser som sker i förskolan. Dock 
visar vår undersökning att pedagogerna har det yttersta ansvaret i att ta vara på dessa 
idéer och initiativ och utifrån dessa forma verksamheten. Intervjusvaren med grund-
skollärarna visar att barn inflytande och delaktighet i grundskolan är begränsat till att 
barn enbart kan påverka en mindre del av vardagens planering. Det vill säga att i re-
sultatet synliggörs en mer lärarstyrd verksamhet i grundskolan än den som framträ-
der i förskola. 
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1. Inledning 

Enligt Skollagen (Skollagen 2010:800) ska utbildningen utformas så att den bidrar 
till barn och elevers utveckling. I verksamheten skrivs barns inflytande och delaktig-
het fram som en viktig del i barns lärande och utveckling.  

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 
för ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Skollagen 2010:800) 

Detta är vad inflytande och delaktighet handlar om, att barn ska lära sig hur man tar 
ansvar och hur de kan och bör kunna påverka det som de anser vara viktigt. Med 
detta som bakgrund började vi fundera kring vår egen skoltid och erfarenheterna av 
denna. Våra möjligheter till inflytande och delaktighet var mycket begränsade vare 
sig det gällde förskolan eller grundskolan. Våra lärare bestämde över verksamheten 
och barnens önskemål eller erfarenheter tillgodosågs inte. Med detta i våra ryggsäck-
ar så väcktes ett intresse för att göra en studie om barns inflytande och delaktighet i 
förskolan och grundskolans tidigare år.  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) skrivs följande:  

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 
grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 
(Skolverket, 2010, s. 10)  

Utifrån detta kan man se att i förskolans läroplan läggs ansvaret på pedagogerna att 
vara lyhörda och planera efter vad barnen intresse och behov men hur detta infly-
tande ser ut är inte preciserat.  

Detta står till viss del i kontrast till läroplanen för grundskolan som säger följande 
kring begreppen inflytande och delaktighet: 

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 
rör dem. (Skolverket, 2010) 

I grundskolans läroplan finns tydliga direktiv kring att elever ska ges inflytande över 
utbildningen och att arbetet med delaktigheten ska ske kontinuerligt. Som vi har visat 
ovan finns det uppenbara begreppsskillnader gällande hur inflytande och delaktighet 
arbetas med i förskolan och i grundskolan.  

Vi anser båda att det är viktigt att lärare tar till vara barns intressen, erfarenheter och 
initiativ i verksamheterna och vi kommer därför i denna studie att vidare undersöka 
hur lärare i realiteten arbetar med inflytande. Detta gör vi genom att genomföra en 
rad intervjuer med olika lärare där vi undersöker hur det faktiska arbetet med infly-
tande ser ut men även hur dessa lärare ser på begreppet inflytande. Då vi ämna att 
titta närmare på skillnaden mellan inflytande på förskolan och inflytande i grundsko-
lan kommer vi att intervjua lärare från båda verksamheterna. Avslutningsvis tror vi 
att om alla barn och elever får komma till tals kan möjligheter skapas för ett bra kli-
mat och en miljö där alla kan trivas och utvecklas i förskolan och skolan. Denna 
ståndpunkt hoppas vi kunna styrka genom denna studie.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Denna studie handlar om barns och elevers inflytande och delaktighet. Syftet med 
studien är att problematisera och visa på hur verksamma lärare i förskolan och 
grundskolan arbetar för att barn ska få inflytande och bli delaktiga i sin egen vardag 
och till vilken grad barn tillåts bestämma samt hur de verksamma lärarna ser på be-
greppen delaktighet och inflytande. Vi uppnår syftet genom att besvara följande frå-
geställningar. 

1. Hur tolkar förskollärare och lärare inflytande och delaktighet i förskolan och 
grundskolan? 

2. Hur arbetar förskollärare och lärare med barns inflytande och delaktighet i 
förskolan och grundskolan?  

 

1.2 Begreppsdefinition 

Inflytande 

Vi tillämpar Nationalencyklopedins (2014a) definition på inflytande där ordet bety-
der ”Möjlighet att påverka”, alltså hur och vilka möjligheter barn har att påverka. 

Delaktighet 

Vi tillämpar Nationalencyklopedins (2014b) definition på delaktighet där ordet bety-
der ”aktiv medverkan” här syftar vi på hur mycket förskolläraren och läraren tillåter 
barn att vara med och ha inflytande. 

2. Teoretisk anknytning 

I detta avsnitt diskuteras de teorier och den forskning som är relevant för vårt arbete 
för att på så vis kunna sätta denna studie i ett större sammanhang. Vi har delat upp 
våra teoretiska utgångspunkter i tre rubriker där vi först tar upp forskning kring in-
flytande och delaktighet generellt, sedan tar vi upp forskning kring inflytande och 
delaktighet i förskolan och sedermera i grundskolan. Avslutningsvis belyser vi styr-
dokumenten i relation till temat. Det vill säga vi tittar närmare på var styrdokumen-
ten säger gällande inflytande och delaktighet.  

2.1 Inflytande och delaktighet   

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2010) skriver om hur synen och idéen 
kring delaktighet och inflytande har förändrats på 30 år. Vi har enligt Sommer, Pram-
ling Samuelsson och Hundeide gått ifrån att delaktighet på 1960-talet innefattade en 
vilja att skapa en social kompetens hos individen för att få ett demokratiskt samhälle 
till att på 1980 – talet istället utgöras av en vilja att delaktighet faktiskt sker ute i 
samhället. 

Om vi tittar längre bak i tiden så menar Dewey (1916) att om barn får göra saker på 
egen hand och vara delaktiga i beslutet och att det inte bara är lärarna som talar om 
hur allt fungerar så skapas en bättre lärandemiljö. Dewey (1916) skriver vidare att 
barnen får en ökad motivation till skolarbetet om de får vara med och bestämma över 
sin situation. 
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Hart (1997) framhåller ett barns mogenhet som en viktig faktor gällande när ett barn 
ska involveras i beslutstagandet. Barns olika intelligenser utvecklas olika fort och 
med detta som kunskapsbas blir det lättare för lärare att se när ett barn är moget att 
delta fullt ut i bestämmandet. Hart tydliggör sina ståndpunkter genom en stege där 
varje steg representerar olika mognadsgrader i delaktighetsprocessen. De första tre 
trappstegen handlar till största del om delaktighet och inte inflytande. På denna nivå 
styr de vuxna till största del fortfarande med viss delaktighet hos eleverna. De efter-
följande trappstegen representeras av större inflytande och en större grad av upp-
giftsinitierade hos barnen. Det vill säga barnen kommer med förslag, genomför och 
delar sina beslut med vuxna.   

Vidare skriver Hart (1997) om olika metoder för att öka delaktigheten i hos barnen. 
Han menar att en viktig faktor i detta är en känsla av att det genomförs har ett syfte. 
Känslan hos barnet att uppgiften har ett syfte leder enligt Hart till ökad delaktighet.  
Ett syfte kan vara att ett projekt som barnen har arbetat med slutligen visas upp för 
skolan och för resterande elever.  

Det som Hart skriver går till viss del i enlighet med de teser som framläggs av Kernell 
(2002). Han menar att vi har gått ifrån en klassrumssituation där läraren har haft en 
i mångt och mycket auktoritär roll och eleverna ytterst lite att säga till om. Med tiden 
har lärarens roll förändrats och blir en mer demokratisk ledare där han/hon tar vara 
på elevernas åsikter och förslag och blivit mer av en handledare. Den demokratiske 
ledaren fick ibland göra avkall på tydligheten för att kunna ta tillvara på alla elevers 
åsikter. I pedagogiska verksamheter av idag har läraren generellt sett hittat ett sätt att 
vara demokratisk men med bibehållen tydlighet.   

Tham (2010) menar att man kan skilja mellan ett formellt elevinflytande i form av till 
exempel klassråd och informellt elevinflytande som ske inom ramen för de olika 
undervisningsmomenten och elevernas påverkan på dessa. Tham menar vidare att 
den formella framträder tydligast i skolans värld. Den informella delen är mer svår-
identifierad.  

Arnér (2009) menar att orden inflytande respektive delaktighet ofta används syno-
nymt i dagligt tal i förskolan, men att begreppen kan användas olika utifrån sam-
manhanget. Skillnaden mellan inflytande och delaktighet menar hon kan vara att vid 
inflytande har barnen en reell möjlighet att påverka sin situation och vid delaktighet 
får de vara med i sådant som redan är bestämt. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att inflytande och delaktighet i 
förskolan och skolan måste förstås utifrån både en demokratisk aspekt och en läran-
deaspekt. De menar att: 

Barns möjlighet att delta och bli lyssnade på är en odiskutabel demokratisk rättighet samtidigt 
som det är en pedagogisk utgångspunkt. Utifrån ett synsätt på lärande som förändring av kun-
nande är barns möjlighet att konstituera ny kunskap i en specifik lärandesituation beroende av 
vuxnas förmåga att utgå från det sätt barn betraktar, tänker om och förstår sin omvärld (Pram-
ling Samuelsson 1994, Marton & Booth 1997). Detta innebär att vuxnas förhållningssätt dels ut-
går från ett barnperspektiv, dels verkar för ett tydligt medvetet och riktat lärande. Samtidigt är 
barns delaktighet en förutsättning för att de ska kunna kommunicera sina erfarenheter och tan-
kar. Vi menar att det sätt på vilket vuxnas tolkningar av barns meningsskapande och barns möj-
lighet att uttrycka och delge dessa samspelar med varandra är avgörande inom såväl forskning 
som i förskolans och skolans praxis. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.81) 
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2.3 Förskola 

Barns delaktighet i förskolan är de vuxnas ansvar. Det är också personalens ansvar att få alla 
barn delaktiga för det är de vuxna som ger förutsättningarna för barnens delaktighet. Det är 
vuxna som har makten att göra barn delaktiga. (Eriksson 2009, s. 203) 

Pramling Samuelsson (1999) menar att i förskolan finns det stora möjligheter för 
barn att delta i olika beslutssammanhang. Lärare och barn kan tillsammans diskutera 
fram vad som ska gälla i förskolan när det gäller frågor om trivsel, samvaro och olika 
teman i verksamheten. Till exempel om barn tillsammans med lärarna aktivt får delta 
i beslut som rör den pedagogiska miljöns utformning så stärks barnens självkänsla. 
Både i gruppen såsom hos individen och barnen känner att de har inflytande och är 
delaktiga i hur de vill ha det, vilket kan innebära att ett bra klimat utvecklas i försko-
lan.  Vidare så skriver Pramling Samuelsson (1999) att genom att samtala och lyssna 
på barns tankar och åsikter lär sig barn att människor har olika attityder och värde-
ringar som styr deras synpunkter och handlande.   

Pramling Samuelsson menar även om barn ska ha inflytande och känna delaktighet 
kan de inte få bestämma allt i verksamheten. Ett exempel är mattider, detta måste 
lärare ha bestämmanderätt över. Detta för att är rutiner och inflytande och delaktig-
het handlar ju inte om att barnen ska vara med att organisera allt i förskolan utan 
bara det som är relevant och det som de berörs av. 

Eriksson (2009) menar att om man som lärare är tillåtande och inte hindrar barnen 
så ökar också barnens möjligheter till att få känna delaktighet och barnens själv-
känsla och självförtroende stärks.  

När det gäller barns inflytande i förskolan menar Campner och Persson (2000) att 
det finns utrymme varje dag i den dagliga verksamheten att barnen får själva styra 
och bestämma vad de vill leka och sina val av aktiviteter. Campner och Persson me-
nar vidare, att det krävs av lärarna att de skapar miljöer som inbjuder till detta. En 
viktig aspekt i relation till barns inflytande och delaktighet är att barnen ska lära sig 
ta ansvar för sina egna handlingar och miljön i förskolan. För att barn i huvudsak ska 
känna att de har inflytande och är delaktiga måste man som lärare lyssna på deras 
åsikter och se till att barnet blir respekterat.  

Eriksson (2009) skriver att lärarens syn på barn och delaktighet spelar en viktig roll 
för hur delaktiga barnen får vara. Den vanligaste uppfattningen som många lärare 
har är att vara delaktig är samma sak som att barnen har inflytande. Eriksson beskri-
ver tre definitioner på begreppet delaktighet i förskolan.  

Den första definitionen handlar om att barnen får vara med och säga vad de vill ex-
empelvis att lärarna ska läsa en bok på samlingen eller vilken sång de ska sjunga, ge-
mensamt på samlingen, genom att barnen får göra sin röst hörd så är de delaktiga.  

Den andra definitionen handlar om hur barn visar sina känslor i gruppen och hur de 
upplever samhörighet och gemenskap med andra i förskolan. Att barn har tilltro till 
sig själva och till sina kamrater är ett tecken på god tillhörighet och delaktighet.  

Den tredje definitionen handlar om barns handlingar och aktiviteter i förskolan. Att 
barnen får vara med och bestämma hur dagen planeras stärker deras självkänsla och 
de känner att de har inflytande och medbestämmanderätt. Här handlar det också om 
att hjälpa barn att inte bli repetitiva utan att barnen får en variation av erbjudanden 
samtidigt som barnet får sin vilja fram. 
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Niss, Hindgren och Westin (2007) skriver att det finns förskolor som använder sig av 
ett material som kallas för ICDP (International Child Development Programmes) vil-
ket på svenska översätts till Vägledande samspel. ICDP är ett vägledande material 
och ett program om inflytande och samspel mellan barn och vuxna, som tar upp det 
positiva samspelets betydelse för barnets utveckling. Det är av stor betydelse att det 
finns ett positivt samspel mellan lärarna och barnen och en förutsättning för barns 
lärande. Ett av ICDP:s mål är att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan 
lärarna och barn, barn och barn och lärare och lärare. Vidare så skriver Niss, Hind-
gren och Westin att när lärarna samspelar med barnen och utgår från barns intresse, 
tankar och behov blir det möjligt för barnen att vara delaktiga och få inflytande i 
verksamheten. Genom detta får barnen ta eget ansvar efter sin förmåga och mog-
nadsnivå. Lärarens uppfattning om barnet påverkar i stor grad det bemötande barnet 
får. Lärarnas positiva intresse och engagemang för barns utveckling är en förutsätt-
ning för att barn ska utveckla en stark självkänsla och tro på sig själv. Barn tar efter 
det mönster som finns i lärarnas samspel med barnen och med varandra.  

ICDP inriktar sig även på att utveckla ett respektfullt bemötande mellan omsorgsgi-
vare och barn, det är de positiva relationerna som är i fokus.  En annan viktig aspekt 
som författarna tar upp är synen på barnet. Om lärarna ser på barnet med en negativ 
inställning så leder detta med stor sannolikhet till att barnet börjar uppföra sig nega-
tivt och barnet börjar då även att nervärdera sig själv och detta kan leda till att dessa 
barn får en sämre uppfattning om sig själva. Om läraren istället ser på barnet med en 
positiv inställning kommer barnet att uppföra sig i enlighet med den. Självkänsla och 
självförtroendet hos dessa barn blir högre än hos barn som lärarna är negativt in-
ställda mot. Därför menar Niss, Hindgren och Westin at det är bra att ständigt arbeta 
med att skapa positiva beskrivningar om barnen. Vidare skriver de att för att barnen 
ska kunna få inflytande och delaktighet i verksamheten, måste lärarna vara empa-
tiska och lyhörda för barnens erfarenheter och intressen (Niss, Hindgren & Westin, 
2007). 

2.4 Grundskola 

Här skriver vi om en del av den forskning som har genomförts kring delaktighet och 
inflytande i grundskolan och de aspekter av detta som är av vikt för denna studie. I 
vår studie ligger fokus delvis på att undersöka hur lärare i realiteten arbetar med in-
flytande och delaktighet. Vi har valt att dela in avsnittet i tre delar där ena delen foku-
serar på demokratiaspekten av inflytande i grundskolan och den andra delen fokuse-
rar på demokratiska råd i skolan och forskningen kring detta och den sista delen fo-
kuserar på vad skolans styrdokument säger kring inflytande i klassrummet.  

Två forskare som behandlar frågan kring inflytande i klassrummet och hur läraren 
kan eller bör arbeta med detta är Denise Friedman och Amy Roberts. Roberts och 
Friedman (2013) skriver om ett begrepp vid namn "immediacy behaviors" (Roberts & 
Friedman, 2013, s. 1) och hur detta begrepp påverkar inflytande hos barn. De menar 
att delaktigheten hos barn och ungdomar beror i stor grad på hur direkt eller tydlig 
läraren är. Direktheten och tydligheten benämns som immediacy. 
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2.4.1 Demokrati 

Inflytande och delaktighet handlar till stor del om demokrati. Enligt Nationalencyk-

lopedin (2015) kan man skilja på bland annat ekonomisk demokrati och beslutdemo-

krati. I begreppet beslutsdemokrati ingår till exempel föreningsdemokrati. I den dag-

liga pedagogiska verksamheten som bedrivs i skolor är det framförallt en beslutsde-

mokrati som råder.   

Mattlar (2006) skriver om en vilja att skapa en gemenskap i skolvärlden där barnen 
och lärarna för vidare de grundläggande svenska värderingarna. Han menar vidare 
att detta kan genomföras genom inflytande och att barn får ta ansvar. Det är av vikt 
att förståelsen för att delta i beslutsfattandet finns hos de inblandande parterna. Och 
skolan blir en viktig faktor i att skapa denna gemenskap som ligger till grund för att 
föra vidare värderingar. Att få vara med och bestämma är något som är viktigt att alla 
förstår och inser vad det innebär.  

Rädda barnen (2004) beskriver om hur barnen under 18 saknar möjlighet att påverka 
politiska beslut, framförallt på kommunal nivå där besluten påverkar barnen i hög 
grad. Rädda barnen skriver om praktiska lösningar där barn kan och får påverka sa-
ker på just den kommunala nivån. Exempel som tas upp är att skriva medborgarför-
slag, konsultationer och barnombud.  

Dewey (1916) skriver om hur barn lär sig genom att få uppleva, alltså om barn får 
vara med och bestämma och vara delaktiga i hur deras undervisning ska se ut så lär 
sig barnen om demokrati och blir motiverade att fortsätta, vilket enligt Dewey skapar 
en utbildningsform som utbildar aktiva demokratiska medborgare. Att barn får vara 
med i konkreta demokratiska situationer ökar deras vilja att påverka. 

Skolinspektionen (2012) rapporterar att inslag av att forma demokratiska medbor-
gare finns på de inspekterade skolorna men att det är mindre vanligt med undervis-
ning som syftar till att införliva alla de demokratiska kompetenserna. Skolinspektion-
en menar vidare att man främst utvecklar dessa kompetenser genom att väcka ele-
vernas vilja att påverka och delta i beslut i klassrummet. Detta leder i förlängningen 
till en vilja att påverka och delta i olika samhällsbeslut.  

Diskussionen kring demokratiska kompetenser och dess påverkan i klassrummet tas 
ett steg vidare genom Skolverket (2014). Skolverket menar att barns och ungdomars 
förståelse för mänskliga rättigheter till stor del börjar i klassrummet. Om de får trä-
nas i att bland annat ha förståelse för andras åsikter, det vill säga att det finns ett öp-
pet klimat i klassrummet kommer de att i framtiden kunna tolka och agera utifrån de 
mänskliga rättigheterna.  

2.4.2 Demokratiska råd 

I enlighet med det som skrivits ovan kommer vi i detta avsnitt redogöra för en del av 

den forskning som finns kring hur demokratin i skolan utövas genom olika demokra-

tiska råd. Demokratiska råd tar till vara på elevernas tankar och åsikter och arbetar 

med att sätta dessa i praktiken.  
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Demokratiska råd i skolan handlar om att barn får vara med och ge förslag på änd-
ringar som de önskar, dels för att göra saker inom undervisningen bättre men även 
dels raster, måltider och den allmänna trivseln på skolan. Här skapas då ett råd som 
består av några representanter från olika delar av skolan, det kan vara skoladminist-
rationen, lärare men viktigast är ju så klart barnen på skolan (Korpela, 2004).  

På klassrådet tas olika förslag upp. Förslag på saker som kan förändras eller förbätt-
ras, detta tas sedan upp i elevrådet som det skrivs om nedan. Här kan läraren låta 
uppgifterna att vara ordförande och sekreterare rotera så att alla barn får sin tid att 
prova på. Sedan skickas en representant som tar med klassens olika förslag till elev-
rådet (Korpela, 2004). 

Korpela (2004) skriver om ett elevråd där barnen har fått en utbildning i vad de har 
för rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen och de andra styrdokumen-
ten. Läraren går igenom vad det betyder att vara ordförande och sekreterare och hur 
ett möte går till. På mötet kan olika ämnen tas upp som följer mötes dagordning. 

Korpela (2004) skriver vidare om mer specialiserade demokratiska råd som till ex-
empel rastråd som tar upp saker som hör till rasterna på skolan, Miljöråd som tar 
upp saker som har med miljön att göra både inomhus som utomhus och den sociala 
miljön där frågor om mobbning inkluderas. Korpela skriver även om matråd som tar 
upp förändringar med skolmaten och sist om idrottsråd där idrottsaktiviteter som till 
exempel utedagar tas upp men även idrottsundervisningen. 

Ett av de viktigaste demokratiska råden är elevråd. På Sveriges elevråds hemsida kan 
man läsa följande:  

Ett elevråd fungerar bäst när skolan ger det förutsättningar att fungera. På en skola där 
det finns en vilja och ambition att stötta elevernas organisering och detta arbete får 
verkliga resurser, kommer det alltid vara lättare för ett elevråd att lyckas. För att kunna 
fokusera på att utöva sitt inflytande krävs att man inte hela tiden måste slåss för att få 
finnas till. Ett elevråd som har förutsättningar i form av resurser, tid och stöd från sko-
lan kommer att komma längre än ett som inte har det. Ett elevråd som består av elever 
som vet hur man utövar inflytande kommer att lyckas bättre än ett som inte har det. 
(Svea, 2015)  

Vidare kring frågan om demokratiska råd kan man läsa om det faktum att det på 
varje undervisningsenhet bör finnas forum för lärare, barn och föräldrar att kunna 
samtala kring frågor som rör parterna. Detta för att de berörda parterna ska kunna 
bidra med sina ståndpunkter i olika frågor innan de slutgiltiga besluten fattas (Skol-
verket 2013b).  

2.2 Styrdokument 

I detta avsnitten kommer vi att titta närmare på vad styrdokumenten säger kring in-

flytande och delaktighet i förskolan och i grundskolan.  

I Konventionen för barns rättigheter (UNICEF, 1989) står det att alla barn ska bli 
hörda och lyssnade på och deras åsikter och förslag ska uppmärksammas med tanke 
på deras ålder och mognad.  

 

Skolverket (2013a) menar att inflytande och delaktighet ger barn en lärorik infalls-
vinkel i hur dagens demokratiska samhälle fungerar och hur de kan vara med och 
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påverka de beslut som fattas. Att barnen får vara med att påverka sin vardag gör 
alltså att de får ”en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Skollagen 
2010:800, kap 10). 

I både förskolans och grundskolans läroplaner skrivs det också uttryckligen att bar-
nen ska få utöva inflytande över sin utbildning (Skolverket, 2011) och att de utifrån 
deras förmåga ska få ha inflytande i deras egen miljö både den fysiska och den sociala 
miljön (Skolverket, 2010).  

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsik-
ter 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 förstå och handla ef-
ter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 
(Skolverket 2010, s. 11) 

Vidare skrivs följande: 

I förskolan läggs grunden för att barn skall förstå vad demokrati är. Barns sociala utveckling 
förutsätter att de allt efter förmåga få ta ansvar för sina egna handlingar och miljön i förskolan. 
De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen 
av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. (Skolverket, 2010, s. 14)  

 

Förmåga att delta i processen kring beslutsfattande diskuteras av Skolverket under 
punkten Skolutveckling. För att elever på grundskolan ska kunna delta i beslutsfat-
tande behöver de ha en grund gällande vilka regler och ramar som gäller. Detta ligger 
som en del i skolans uppdrag. Uppdraget mer preciserat handlar om att ge eleverna 
demokratins redskap och inflytande i konkreta situationer (Skolverket, 2013a). 

Ett av de mål som ingår i skolans läroplan behandlar detta med demokratins redskap. 
Skolan ska enligt styrdokumenten ge eleverna kunskap om de faktorer som styr de-
mokratin och arbeta med att eleverna kontinuerligt förbättrar sina förmågor att delta 
i demokratiska processer. Denna kontinuerliga process följer ett mönster där elever-
na blir allt mer delaktiga i frågor gällande skolans arbete (Skolverket, 2011). 

Lärarens uppgift blir enligt ovan nämnda styrdokument att inkludera eleverna i pla-
neringen och utvärderingen av den pedagogiska verksamheten så att de får utöva in-
flytande över sin egen skolgång.  Inflytandet ska vara faktiskt och de ska kunna på-
verka till exempel undervisningsmetoder samt innehåll. Men för att eleverna ska vilja 
ta ansvar bör lärare också arbeta med att skapa ett främjande klimat där eleverna 
övar sin förmåga att ta ansvar (Skolverket, 2011). 

I första kapitel i läroplanen för grundskolan står det skrivet att elever i dagens skola 
ska få tillfälle att träna sin kreativitet, nyfikenhet samt sin förmåga att pröva de olika 
uppslag som de själva har skapat. Undervisningen ska planeras så att eleverna kan 
öva sin initiativförmåga (Skolverket, 2011).  Detta förutsätter att läraren har arbetat 
med att eleverna får utöva inflytande över de ramar och metoder som styr undervis-
ningen.  

3. Metod 



9 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera val av metod, urval, datainsamling och bear-
betning. Vidare kommer vi diskutera de etiska överväganden som vi har gjort.  

3.1 Val av metod 

Bjørndal (2005) skriver om hur olika metoder för insamling av data har både för- och 
nackdelar som gör att de ibland inte är lika lämpade för olika undersökningar. Detta 
funderade vi över och kom fram till att vi ville göra intervjuer. Vi kände att intervjuer 
var bättre än enkäter eftersom svaren skulle bli fylligare än vid en enkätundersökning 
(Denscombe, 2009). Våra frågeställningar krävde en metod där vi behövde få ut en 
mer kvalitativ respons från våra informanter. Vi valde att använda oss av semistruk-
turerade intervjuer för att samla in relevanta data.  

Vi funderade också på observationer men kom fram till att vårt ämne inte är lätt att 
observera utan att vara med i alla situationer i förskolan och skolan. Då observationer 
skulle vara så svårt att få något synbart resultat på, så kände vi att intervjua lärare 
skulle vara en bättre metod för att få svar på våra frågeställningar. 

3.2 Urval 

Vi har intervjuat fem förskollärare på två förskolor och fyra grundskollärare på en 
grundskola, i två mellanstora städer i Sverige. Eftersom vi bor på olika orter blev vårt 
urval delat på två olika urvalsgrupper, vilket vi kände var positivt då det gav möjlighet 
till fylligare data. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009) när vi 
valde informanter till vår studie. Bekvämlighetsurvalet skriver Denscombe (2009) 
handlar om att urvalet görs utifrån vad som är bekvämt. Författaren poängterar att 
det främst handlar om vad som är ekonomiskt och praktiskt rimligt. Bekvämlighets-
urvalet vi gjorde hade sin grund i både ekonomiska och tidsmässiga skäl. 

När vi valde informanter så valde vi först förskola och skola sedan frågade vi perso-
nerna på plats om de ville delta i undersökningen. När vi intervjuade i förskolan upp-
kom ett tillfälle där fler ville medverka i studien och detta var skälet till att det var två 
förskolor som blev involverade i studien. 

3.3 Datainsamling 

Denscombe (2009) skriver att med intervjuer finns det både för och nackdelar med 
att förbereda de som ska intervjuas om ämnet innan intervjun utförs. Detta kan leda 
till att de intervjuade kommer med väl genomtänkta svar och intressanta tankegångar 
som går utöver de första tankarna om ämnet. Nackdelen med denna sorts intervju är 
där den intervjuade är förberedd är att den kan skapa svar som är standardiserade 
och typiska så att de svarar som alla andra säger och kanske inte nödvändigtvis deras 
egen åsikt. Vi valde att inte förbereda de lärare som skulle intervjuas i förväg. 

Vi använde oss av diktafoner och anteckningsblock. Innan vi gjorde intervjuerna frå-
gade vi lärarna om de ville ställa upp och om det kändes bra att vi spelade in inter-
vjun. Vi var noga med att berätta att det bara var vi som skulle lyssna på inspelning-
arna.  

Bjørndal (2005) menar att ljudupptagning av intervjuer ger en noggrann och kom-
plett spegling av svaren från de som intervjuats. Han menar på att det är bra att ha 
anteckningsblock som ett komplement till inspelade intervjuer för att kunna fånga 
ansiktsuttryck och stämningar i rummet som inte tas upp av ljudupptagningen. Detta 
beaktade vi men beslutade att inte göra.  
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Stukat (2011) skriver om hur intervjuaren ska under en intervju utföra denna i en 
miljö som är trygg för respondenten och där man inte kan bli störd. Detta lyckades vi 
med ganska bra. Dock under en intervju kom några barn in och skulle hämta kläder 
och vi var tvungna att avbryta under några minuter men sedan återupptogs intervjun 
utan avbrott. 

3.4 Bearbetning 

Vi transkriberade de intervjuer som vi gjort. Detta var ett tidskrävande arbete, men 
kändes värdefullt för att det "väcker samtalet till liv igen." (Denscombe, 2009, s.260) 

Efter detta gick vi igenom varje transkription för att först hitta datamaterial som var 
intressant och relevant i relation till vår studie. Efter detta sorterade vi bort den data 
som inte var relevant för vårt syfte och våra frågeställningar. Vi strukturerade sedan 
vårt datamaterial i olika teman för förskolan och skolan och gjorde därefter en ge-
mensam analys. 

3.5 Etiska överväganden  

De etiska aspekterna är en företeelse som det är av yttersta vikt att överväga i arbete 
med intervjuer. De etiska aspekterna innefattar hur intervjun genomförs och bearbe-
tas utifrån en rad olika punkter. Den första punkten som bör ta hänsyn till är enligt 
Kvale (2007) samtyckeskravet. Detta innebär att den intervjuade måste bli informe-
rad om vad det innebär att delta, syftet med intervjun och hur den eventuella inform-
ationen kommer nyttjas. Alla tillfrågade blev informerade om detta och de intervju-
ade gick med på villkoren. Ytterligare en del av de etiska övervägandena är det så kal-
lade konfidentialitetskravet. Informationen som kommer av en intervju ska hanteras 
anonymt och personerna som deltar ska inte kunna bli identifierade (Kvale, 2007). Vi 
har i denna studie inte använt oss av namn och den information vi har fått fram har 
enbart använts till denna studie.  

Vi diskuterade om vårt ämnesområde kunde skapa olust hos någon, främst om det 
skulle påverka några av våra intervjuade på ett negativt sätt. Bjørndal (2005) skriver 
om hur man kan utgå från ”gyllene regel” (s. 139) och vi diskuterade och kom fram till 
att vårt arbete inte är ifrågasättande mot någon specifik person utan handlar mer om 
hur lärare arbetar med barns inflytande och svårigheten mellan praktiken och läro-
planen. 

I enlighet med Kvale menar Vetenskapsrådet (2011) skriver om fyra begrepp som hör 
ihop med god forskningssed. Dessa är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfi-
dentialitet. 

Sekretess handlar om att viss fakta inte får publiceras, alltså detta har mycket att göra 
med vad du får forska om och vilka uppgifter som får publiceras utan att någon kan 
bli skadad på något vis. Detta har vi tillämpat genom att vårt ämne är ett ämne där 
inga känsliga uppgifter som är riktade mot en specifik person uppkommer. 

Tystnadsplikt hör ihop med sekretess på många sätt eftersom här handlar det om att 
de uppgifter som inte får publiceras inte heller får pratas om från mun till mun. Vi 
tillämpade detta mer genom att hålla informanterna anonyma. 

Anonymitet handlar om att inga av de uppgifter som publiceras ska kunna spåras till 
en viss person. Vi tillämpade detta genom att så långt vi kunde ta bort alla uppgifter 
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som riktades mot en enda person. Vi försökte också i så stor utsträckning som möjligt 
göra så att ingen i studien kunde känna igen någon annans svar. 

Konfidentialitet handlar om att skydda personers privatliv så att studien inte påver-
kar informantens fysiska, psykiska eller sociala hälsa. Detta är inte så aktuellt i vår 
studie eftersom vi inte tar upp några uppgifter som har med informanternas privatliv. 
vi har tillämpat detta genom att utföra intervjuerna i en miljö som är trygg för infor-
manterna 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Det vi undersökt och problematiseras kan inte generaliseras och det kan inte förvän-
tas stämma på alla förskolor och skolor. Det är en representation av de förskolor och 
skolor som vi utfört vår studie på. Vi känner att vi utfört intervjuerna på ett sätt där 
informanterna fått ta sig an ämnet inflytande och delaktighet från flera olika perspek-
tiv, alltså att de får beskriva hur de ser på inflytande och delaktighet och beskriva hur 
de arbetar med inflytande och delaktighet i flera olika situationer vilket ger en tro-
värdighet då svaren överensstämmer med varandra. 
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4. Resultat 
Här redovisar vi det resultat som vi fick fram av intervjuerna. Vi har delat upp vårt 
resultat i förskola och grundskola. Vi arbetade fram kategorierna utifrån svaren som 
vi fick under våra intervjuer.  

4.1 Förskolan 

Här presenteras intervjusvaren från våra intervjuer med förskollärarna och en sam-
manställning av den information som framkommit i dessa intervjuer.  

4.1.1 Förskollärarnas syn på begreppet inflytande och 

delaktighet utifrån intervjuerna  

Förskollärarna som intervjuades anser att inflytande och delaktighet är när barnen 
får vara med och påverka vad de vill göra på dagarna i förskolan. Detta sker varje dag 
i förskolan genom olika sätt och i olika situationer. Att barnen har inflytande och får 
vara delaktiga anser förskollärarna bidrar till att barnen utvecklar självtillit och själv-
förtroende. Förskollärarna anser att begreppen inflytande och delaktighet flyter ihop 
och de gör ingen skillnad mellan de respektive orden. 

Förskollärarna beskriver att de lyssnar på vad barnen vill och att de hela tiden för en 
dialog mellan sig och barnen. De berättar om att det ska finnas en demokratisk stäm-
ning i verksamheten där barnen känner att de får vara med att bestämma. Barnen får 
komma med önskemål över hur verksamheten ska planeras. Detta menar de och hän-
visar till läroplanen, då förskolans verksamhet ska utgå från barnens egna intressen 
och viljor.  

Att barnen lär sig om demokrati är också något som förskollärarna tar upp i intervju-
erna. Vidare att barnen lär sig att ta egna beslut och att få reda på vad dessa beslut 
innebär. En ytterligare aspekt som förskollärarna lyfter är att om barnen har fått välja 
aktivitet men vill ändra sig på grund av kompisen vill göra något annat, så tillåter de 
inte barnet att ändra sig många gånger. 

4.1.2 Hur arbetar förskollärarna med inflytande och 

delaktighet? 

Förskollärarna förklarar att barn får välja aktiviteter vid samlingen, som de har efter 
frukosten. Då sitter alla barnen på mattan och en av förskollärarna sitter bredvid en 
White board tavla med olika bilder som representerar olika aktiviteter. Barnen får ta 
sin namnbricka och sätta under den aktivitet/bild som den vill göra. Det kan vara att 
gå ut på gården och leka, vara inne och leka, ha vattenlek eller pyssla.  

Förskollärarna förklarar att de anser att det är en mycket bra metod för att låta bar-
nen själva få ta ansvar över sina dagar. De menar vidare att mesta ska vara tillåtande i 
förskolan. Men att vissa saker måste förskollärarna bestämma som till exempel när 
det är dags att äta och när barnen ska sova. Om lärarna märker att vissa barn väljer 
att göra samma sak jämnt, måste de hjälpa dessa barn så att de även gör andra saker 
vilket gynnar barnens utveckling. Förskollärarna beskriver också hur samspelet mel-
lan dem själva och barnen har betydelse för hur mycket barnen får vara delaktiga i 
planering och vid val av aktiviteter. 
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När förskollärarna får frågan om det finns något i förskolan som inte är tillåtet, eller 
det som de tycker är farligt för barnen eller inte går att genomföra så svara en förskol-
lärare. 

Nä egentligen inte, men om barnen vill gå till affären och köpa glass så kan vi ju inte tillåta att de får gå 
själva och göra det, det är väl det som kan räknas som farligt. 

Arbetet med inflytande och delaktighet upplevs som en viktig del av förskolans verk-
samhet. Begreppen inflytande och delaktighet uppfattas mycket lika och de intervju-
ade förskollärarna skiljer inte på dessa. Genom intervjusvaren får vi också fram att 
alla är överens om att det bara finns fördelar med att låta barnen vara med och be-
stämma. Förskollärarna pekar även på att det är viktigt att barnen känner att deras 
åsikt och viljor är lika viktiga som om det kommer från en vuxen person. Dessutom så 
stärks barnens självförtroende och självkänslan.  

Förskollärarna tycker att inflytande är viktigt för att barnen ska få stärkt självförtro-
ende och en stärkt självbild. De pratar också om hur barnen får förtroende för förs-
kollärarna om de får vara med och bestämma.  

4.2 Grundskolan  

Här presenteras en sammanställning av de intervjusvar som framkommit under in-
tervjuerna. Vi har valt att dela in resultatdelen i två delar utifrån våra frågeställning-
ar. Den ena delen fokuserar på hur de tillfrågade lärarna ser på begreppen inflytande 
och delaktighet och i den andra delen ligger fokus på hur de intervjuade faktiskt arbe-
tar med begreppen rent konkret.  

4.2.1 Hur beskriver grundskollärarna inflytande och 

delaktighet utifrån intervjusvaren? 

Grundskollärarna tycker att inflytande och delaktighet handlar om att vara lyhörd 
och ta till vara på barnens intressen och få in dem i planeringen. De menar dock att 
det är viktigt att barnen inte styr verksamheten helt utan en viss auktoritet ska finnas 
kvar hos läraren.  

Delaktighet det är väl när man är lyhörd och lyssnar på elevernas åsikter, lyssnar på om 
de har något önskemål, så ibland kan det ju vara så under ett arbete att jag hade tänkt 
mig på ett speciellt sätt men jag kanske ändrar på små detaljer som gör att de ändå 
känner att de är delaktiga men det är inte så långt att dem styr för det är det inte frågan 
om utan det är jag som styr men det kan vara små saker.  

Grundskollärarna pratar vidare om att inflytande och delaktighet ökar barnens moti-
vation att arbeta vidare med de uppgifter som är aktuella vid tillfället. Det vill säga i 
de uppgifter som eleverna deltar aktivt i, och utövar inflytande i. Motivation beskrivs 
som en viktig faktor i att få eleverna att fortsätta anstränga sig i sin egen kunskapsut-
veckling. De upplever undervisningen som rolig om de själva kan påverka och de fun-
gerar som en viktig motivationsfaktor.  

Något som också nämns som en viktig faktor i arbetet med delaktighet och inflytande 
är att försöka få eleverna att förstå hur ett demokratiskt samhälle är uppbyggt och 
vilka grundprinciper som styr denna process för att på så vis i framtiden kunna bli 
aktiva medborgare som kan påverka sin egen framtid.  

En av de intervjuade talar om inflytande som en känsla hos eleverna, en känsla av att 
de kan vara med och påverka. Detta för att man senare i livet ska kunna uttrycka sina 
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åsikter. I vuxenlivet ställs enligt den intervjuade krav på att man kan påverka sin egen 
situation och ett av skolans uppdrag är att förberedda eleverna för framtiden och det 
som komma skall.  

Jag tänker att de får vara medbestämmande, delaktiga i att de känner att de kan vara 

med och påverka. 

En annan av de intervjuade beskriver delaktighet som en aspekt i undervisningen 

som ligger hos läraren, det vill säga att eleverna ska bli lyssnade på av pedagogen. 

Pedagogen kan sedan göra små ändringar i det ursprungliga konceptet för att 

hörsamma dessa önskemål. Inflytandet kan således enligt intervjupersonen vara olika 

stort och gälla situationer där det fungerar att tillåta inflytandet. Vissa önskemål går 

inte att tillgodose.  

Jag kan ju inte ställa om mig helt i min planering. Om vi säger att jag har tänkt så här 

att idag behöver vi göra det här i matte till exempel så kanske eleverna säger ”Neeej vi 

vill inte göra matte, vi vill ha bild” och då kan jag inte bara säga att ”Ok, då tar vi bild!” 

 

Sammanfattningsvis kan man se att de intervjuade har likartade synsätt på inflytande 

och delaktighet på så vis att de ser inflytandet som viktigt för att motivera eleverna. 

Inflytandet kan dock inte styra undervisningen helt utan ses som en faktor i att skapa 

ett gynnsamt klassrumsklimat.  

4.2.2 Arbetet med inflytande 

Grundskollärarna berättar att de låter barnen vara med och bestämma vid vissa delar 
av undervisningen såsom huruvida arbetet ska ske i grupp eller enskilt. Den huvud-
sakliga planeringen styrs av läraren eftersom planeringen måste hållas inom vissa 
ramar utifrån läroplansmålen. De berättar även att barnen får påverka genom att visa 
och berätta vad de vill göra och att man då som lärare visar att man lyssnar genom att 
låta barnen göra detta vid ett bättre pedagogiskt tillfälle. 

Som nämnts ovan så arbetar de intervjuade bland annat med inflytande i form av att 
barnen får delta i beslut gällande gruppformationer. Det vill säga barnen kan vara 
med och bestämma om de ska arbeta två och två eller i större grupper.  

vi jobbade med problemlösning i matte och så hade jag tänkt att jag skulle ha några grupper och 
då var det någon som sa att de ville bara vara två, någon som ville vara ensam. Ja, ok, det tycker 
jag det gör ingenting. 

Att flera av ämnena går i varandra menar en del grundskollärarna gör att inflytande 
inte är svårare att uppnå i något speciellt sammanhang utan att inflytande handlar 
mycket om hur man som lärare tar emot barnens idéer och deras åsikter. Andra anser 
att det är lättare med inflytande i ämnen som är naturligt mer tematiska än andra. 

Grundskollärarna menar på att barnen kan användas som en resurs i att hitta och 
förstå nya företeelser som finns i bådas gemensamma verklighet. Ett exempel som 
beskrivs är om läraren känner sig vilsen i den digitala verklighet som råder i skolan så 
kan eleverna vara delaktiga i att finna vägen. Det kan handla om att hjälpa pedagogen 
i att förstå sig på hur en applikation på en Ipad fungerar.  
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… vi har börjat arbeta lite digitalt och så. Vi har ju Ipads för varje elev och under många år hade 
vi Smartboards tidigt och så där, och jag är ju lite äldre och inte alls hemma hos den här digitala 
tekniken. Jag känner att eleverna har många gånger hjälpt mig och kunnat lära mig hur man 
gör, hur man arbetar rent praktiskt med det här och ”Åh nu blev det så här, vad gör jag nu?” Att 
man vågar erkänna att fröken inte vet allt. Att man kan få lite hjälp av dem också. 

Grundskollärarna nämner reflektion som inflytande alltså att låta barn berätta vad de 
tyckte var bra och vad som var dåligt och som lärare vara lyhörd på detta. De påpekar 
dock ofta att det ska vara läraren som bestämmer och att barnen får bestämma om 
utrymmet finns och detta avgör läraren.  

Ett exempel som tas upp i en intervju handlar om hur en röstning kan gå till och hur 
de undviker att barnen tycker som alla andra och inte nödvändigtvis som dem själva 
vill. 

… när det gäller röstningar och sånt då brukar jag faktiskt just det här att de ska våga stå för vad 
de tycker, men det är väldigt lätt att de blir påverkade av varandra, och då får de flytta ner mot 
bänken så att de inte ser vad de andra vill, och så får de räcka upp handen så att det blir liksom 
mer ”Det här är vad jag vill” och inte vad hela gruppen vill, när man frågar efter. 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att barn i förskolan har en relativt stor påver-
kan på verksamheten och lärarna kan låta barnen styra verksamheten i större ut-
sträckning än vad lärarna kan göra i grundskolan. 

Grundskolans verksamhet är mer styrd eftersom läroplanen måste styra verksamhet-
en men grundskollärarna arbetar med inflytande på ett sätt där barnen får vara med 
och bestämma detaljer i ett ämnesområde. 

Lärarna har konkreta exempel på hur de kan arbeta med inflytande och för många 
handlar inflytande om att vara lyhörd och att lyssna på vad barnen har för önskemål 
och då integrera dessa önskemål i lektionerna. 
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5. Diskussion  
I detta avsnitt presenteras vår resultatanalys och resultatdiskussion i relation till tidi-
gare forskning. 

5.1 Resultatanalys och resultatdiskussion 

Det vi har kommit fram i denna studie om barns inflytande och delaktighet i försko-
lan och skolan är att det ser väldigt olika ut i de olika verksamheterna. I förskolan så 
anser förskollärarna att det är en självklarhet att de låter barnen ha inflytande och 
vara delaktiga samt att ta ansvar för vad de vill göra i verksamheten medan grund-
skollärarna ser inflytande och delaktighet som ett sätt att motivera eleverna för fort-
satta studier. Generellt sett menar grundskollärarna att inflytandet inte får ta för stor 
plats utifrån att man har läroplansmål att uppfylla.  

Pramling Samuelsson (1999), Eriksson (2009) och Campner och Persson (2000) är 
alla överens om att det är viktigt att läraren låter barnen vara få inflytande och vara 
delaktiga i förskolans verksamhet och att det viktig att barnen får vara med och på-
verka vad som sker i förskolan under dagen. Det är också viktigt att låta barnet ta an-
svar efter sin egen förmåga och mognadsnivå. Detta gäller enligt vår studie till viss 
del även grundskolan. Lärare på grundskolan anser att det är viktigt med inflytande 
och att eleverna bör vara delaktiga i beslut som rör klassrumssituationen. Dock me-
nar grundskollärarna att eleverna inte ska göras delaktiga i för stor grad då eleverna 
inte har förmågan att påverka på ett ändamålsenligt sätt. Det vill säga eleverna har 
inte förståelse för hur olika moment i klassrummet behöver planeras för att på bästa 
sätt sättas i relation till kunskapskrav och mål.  

Genom att lärarna samspelar med barnet och utgår ifrån barnets önskningar, tankar 
och behov blir det möjligt för barnet att få inflytande och vara delaktiga. Något som 
kan resulterar i ökad självkänsla och självförtroende hos barnen. Litteraturen är inte 
överens om begreppen inflytande och delaktighet betydelse. Till exempel menar Ar-
nér (2009) att inflytande innebär att barn har en reell möjlighet att påverka sin situ-
ation och delaktighet innebär att de får vara med i sådant som redan är bestämt. 
Detta är en definition som inte framträder hos de intervjuade förskollärarna. De gör 
istället ingen skillnad mellan begreppen. Självförtroende talar grundskollärarna som 
en del i varför de arbetar med inflytande hos eleverna. De menar att genom att arbeta 
med begreppet inflytande på olika sätt känner eleverna att de kan påverka och de 
upplever en större vilja att fortsätta arbeta med de aktuella uppgifterna. En känsla av 
att kunna påverka kan leda till ett ökat självförtroende.  

I enlighet med Arnér (2009) som menar att inflytande kräver en reell möjlighet att 
påverka sin situation kan det sägas att grundskollärarna arbetar med inflytande. 
Detta genom att de får vara med och påverka i beslutsfattande men i mindre omfatt-
ning. Ett exempel på ett område där eleverna kan utöva reellt inflytande är bland an-
nat då de väljer ämnesområde. Däremot skulle grundskoleelevernas situation mer 
kunna beskrivas som ett deltagande då de stora besluten kring undervisningen redan 
är fattade. Anledningen till att de stora besluten, det vill säga arbetsgången redan är 
bestämd kan vara att lärarna i grundskolan, till skillnad mot lärarna i förskolan, har 
konkreta mål som måste uppfyllas och inte enbart strävandemål.  
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Roberts och Friedman (2013) skriver om hur lärarens tydlighet och beteende i klass-
rummet påverkar hur barn är delaktiga. Detta är intressant för barn vill ju vara med 
och påverka och har läraren en tydlighet där barnen känner att de har en chans att 
påverka och att läraren verkligen lyssnar på dem så kommer barnen få och vilja på-
verka sin skolsituation. En lärare kan säga att han låter barnen ha inflytande genom 
att han lyssnar när de uttrycker sina åsikter, men i klassrummet så beter han sig på 
ett sätt som barnen uppfattar som att det är fel att uttrycka sina åsikter. 

Korpelas (2004) praktiska förslag för att öka barns inflytande är intressanta och 
många av de demokratiska råden är nog allmänt bekanta bland lärare och en del har 
till och med funnits sedan vår egen grundskoletid. Men vi återkommer till det som 
Tham (2010) skriver att vill inte lärarna lägga tid och energi på att låta barnen ha in-
flytande så blir det inte av. Allt står och faller på läraren och dennes vilja. Detta är ett 
mönster som vi ser både i förskolan och i grundskolan. I klassrumssituationen på 
grundskolan är det en ständig strävan att uppfylla de kunskapskrav och mål som satts 
upp och om läraren upplever att det är tidkrävande att arbeta med inflytande så 
kommer denna lärare troligtvis att arbeta med begreppet men i mindre omfattning.  

Att demokratiska råd inte togs upp alls tycker vi är intressant, I förskolan kanske det 
inte är möjligt med demokratiska råd på grund av barnens ålder. Vi började fundera 
om lärarna inte ser på inflytande på det sättet, flera av svaren som vi fick under inter-
vjuerna syftar ju på hur de låter barn vara med och ha inflytande i och om själva lekt-
ionstillfället. Det kan vara så att i de tidigare åren är barnen i utveckling av sig själva 
och på så sätt själviska på många sätt och detta kan hindra demokratiska råd från att 
vara effektiva verktyg för att få en demokratisk atmosfär. I grundskolan kan man uti-
från intervjusvaren se att ingen av lärarna talar kring demokratiska råd men elevråd 
ska finnas på varje skolan även om de lärare som intervjuades inte talade om detta. 
Pramling Samuelsson (1999), Eriksson (2009) och Campner och Persson (2000) me-
nar som tidigare nämnts att inflytandet bör öka med mognadsnivån och detta leder ju 
till slutsatsen att i denna studie bör vara att inflytande på grundskolan ökar. På vilket 
sätt detta sker är inte specificerat. Det vill säga att införandet av demokratiska råd 
kan ses som ett steg i utvecklingen utifrån mognadsnivå.  

Campner och Persson (2000) tar upp i sin forskning hur viktigt det är att barnen får 
vara delaktiga och ha inflytande, detta för att de senare i skolan och även i vuxenlivet 
ska kunna stå på egna ben och kunna välja vad de själva vill. Både förskollärarna och 
grundskollärarna är överens om att det är viktigt att barn får ha inflytande och delak-
tighet då det stärker deras förmåga att kunna påverka olika frågor och det är viktigt 
att ge barn en trygg grund att stå på och att de därigenom lär sig demokrati som be-
grepp och vilka processer som styr demokrati.   

Sammanfattningsvis kan man säga att när det gällde inflytande och delaktighet i 
grundskolan uttrycker sig lärarna på ett annat sätt än i förskolan. De lärare vi har in-
tervjuat har alla gemensamt att läraren bestämmer det övergripande upplägget för 
elevernas skoldag och detta bottnar i att det är kunskapsmålen som styr verksamhet-
en i skolan. Barnen skall prestera och arbeta efter kunskapsmålen. Det gör verksam-
heten mer styrd än i förskolan. Barnen har svårare att ha inflytande och delaktighet i 
skolan, då kraven finns inom samtliga ämnen och ser olika ut. 
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I förskolan finns det nästan ingenting som är direkt omöjligt för barnen att ha infly-
tande över och att vara delaktiga i tyckte förskollärarna, men det finns ju vissa riktlin-
jer som förskollärarna måste bestämma som när det ska vara samlingar, när det är 
dags att äta, sova middag, eller när de måste gå in. Förskollärarna som vi intervjuade 
tyckte att det ska vara en inbjudande miljö. Att det är viktigt att arbeta för att ta till-
vara på barnens tankar och idéer. Grundskollärarna berättar mer om hur barnen får 
komma med förslag på ändringar i planeringen men att det är läraren som har det 
slutgiltiga bestämmanderätten. Detta är ett enligt oss ett bra sätt att träna barnen på 
demokrati, här blir dock risken att det blir för styrt. Det gäller som sagt att hitta en 
bra nivå där barnen får tillräckligt med inflytande för att det ska vara bra. Som synes 
ovan är skillnaderna i inflytande i grundskolan respektive i förskolan inte så stora 
egentligen. I båda verksamheterna måste pedagogerna styra verksamheten vad gäller 
övergripande planering och eleverna eller barnen kommer med förslag på eventuella 
förändringar.  

Det intryck av att inflytande och delaktighet som förskollärarna ger är att barnen får 
stort utrymme att bestämma vad de vill göra i vardagen. Men att låta barnen be-
stämma allt innebär detta inte enlig förskollärarna. Vi menar inte att förskollärarna 
ska bestämma allt som barnen ska göra utan att de måste vara medvetna om att de 
ska arbeta med balansen mellan för mycket och för lite. 

Förskollärare arbetar med inflytande och delaktighet genom att barnen får välja akti-
viteter som de ska göra. Grundskollärare låter barnen komma med förslag på vad 
som kan ändras på planeringen. Här har vi två olika verksamheter där den ena verk-
samheten låter barnen planera sin egen dag med väldigt få begränsningar och den 
andra verksamheten tillåter barnen att endast påverka planering väldigt liten grad i 
jämförelse med förskolan. Inflytande och delaktighet måste få ta större del i skolan, 
men med en eftertänksamhet på vad detta betyder i verksamheten. Dock är den vik-
tigt att beakta att grundskolan har vissa centrala innehåll i de olika ämnena, det vill 
säga områden som ska gås igenom under läsåret. Detta innebär att eleverna inte kan 
styra sina egna aktiviteter på samma sätt. Därför arbetar grundskolepedagogerna mer 
med att eleverna styr metoderna för att arbeta med en viss aktivitet.  

För att få barn mer delaktiga måste läraren lägga tid på detta, tid som måste tas från 
något annat. Detta blir då ett problem i skolan där tid är en bristvara, och det är inte 
givet att det är delaktigheten som vinner. Disponeringen av tid är en fråga om lärar-
nas prioriteringar. Lärarna bör därför ha en hög grad – kanske högre än nu – av 
medvetenhet om betydelsen av delaktighet och inflytande. I belysning av vårt resultat 
förespråkar vi ett större fokus på ämnet, såväl i utbildning som i styrdokument. Ett 
konkret förslag kunde vara att även grundskolans lärare utbildades i ICDP (Niss, 
Hindgren & Westin, 2007) 

Syftet med studien är att problematisera och visa på hur verksamma lärare förskolan 
och i grundskolan arbetar för att barn ska ha inflytande och bli delaktiga sin egen 
vardag. Barnen i förskolan har alltså lättare att få bestämma över verksamheten. I 
grundskolan är det annorlunda, här har inte barnen bestämmande rätt över betydel-
sefulla beslut inom verksamheten utan de får enbart vara med och påverka i mindre 
beslut. Inflytande betyder således inte samma sak för lärare beroende på vilket sta-
dium läraren arbetar på.  



19 

5.4 Vidare forskning 

I vår studie har vi inriktat oss på hur inflytande och delaktighet ser ut i förskolan och 
i grundskolan. I en fortsatt studie skulle observationer kunna användas som ett kom-
pletterande material. Ett annat sätt att forska vidare på vore att se om det finns något 
samarbete mellan förskola och skolan då det gäller inflytande och delaktighet. 

Vi har genomgående haft ett lärarperspektiv på inflytande och delaktighet. En ytterli-
gare aspekt för att studera temat djupare är att inkludera barnen och deras åsikter. 
Vidare skulle arbetet med demokratiska råd kunna utforskas i grundskolan.  

5.5 Pedagogisk relevans 

Detta arbete har stor relevansen för det pedagogiska arbetet i förskola och grund-
skola.  Det för att inflytande och delaktighet ska finnas med i verksamheterna som en 
röd tråd i allt arbete. Dels för att det motiverar och stärker barnens utveckling och 
lärande, dels för att det är viktigt i relation till att kunna påverka ett demokratiskt 
samhälle och att bli en aktiv samhällsmedborgare i nutid och framtid.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Syftet med studien är att problematisera och visa på hur verksamma lärare i grund-
skolan och förskolan arbetar för att barn ska bli delaktiga och ha inflytande över sin 
egen undervisning och till vilken grad barnen tillåts bestämma. 

Forskningsfrågor: 

Hur arbetar lärare för att barn ska få känna sig delaktiga i undervisningen och verk-
samheten i både förskola och grundskolans tidigare år? 

I vilka situationer arbetar lärare mest med inflytande och delaktighet i undervisning-
en? 

*Vad betyder begreppet delaktighet och elevinflytande för dig? 

*Är det viktigt att elever får vara delaktiga och ha inflytande? 

*Hur arbetar du med elevinflytande och delaktighet? 

*Finns det situationer som är lättare att låta eleverna vara delaktiga och ha inflytande 
i? Vilka och varför? 

*Finns det situationer som är omöjliga att låta eleverna vara delaktiga och ha infly-
tande i? Vilka och varför? 

 

 


