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Abstrakt
Det  som eftersökts  i  detta  examensarbete,  genom en empirisk  studie  är  elevers 
uppfattningar om elevinflytande i deras vardag i förskoleklassen. I undersökningen 
ingick sex elever som alla fick berätta om olika saker som de upplevde att de hade 
inflytande över eller kunde vara delaktiga i. Eleverna berättade om sådant som de 
upplevde  att  de  kunde vara  med och bestämma om,  påverka,  eller  välja  kring. 
Eleverna beskrev och berättade såväl om samlingar som skillnader mellan fritids 
och skola samt om inne och ute aktiviteter, där de mer eller mindre kunde påverka 
eller  bestämma  saker  som  hände.  Genom  elevernas  berättelser  kunde  deras 
uppfattningar och upplevelser om inflytande urskiljas. Det intresse som ligger till 
grund för denna undersökning är att lyfta fram och söka förstå barns perspektiv och 
göra deras röster hörda, och på så sätt synliggöra deras uppfattningar,  samt hur 
elevers uppfattningar av inflytande kommer fram och synliggörs när de själva får 
beskriva  den  vardagliga  verksamheten  i  förskoleklassen. Genom  att  elevernas 
beskrivningar  och berättelser  visade elevernas  uppfattningar  och upplevelser  av 
inflytande kunde tre olika teman lyftas fram, elevernas svar delades in i teman som 
blev, Fröken vet bäst, Relationer och Verksamheters olikheter. Exemplen som visas under 
varje  tema är  valda  för  att  synliggöra  de  uppfattningar  som eleverna  uttryckte. 
Resultatet  från den genomförda  undersökningen visar  att  eleverna som ingick i 
studien uppfattade ett ganska svagt demokratiskt inflytande över undervisningen i 
klassrummet, men upplevde goda sociala relationer med andra elever och vuxna i 
skolan, eleverna uppfattade också stora skillnader mellan de olika verksamheterna i 
skolan.  De tillfrågade  eleverna  upplevde  dessutom att  det  fanns  möjligheter  att 
påverka olika saker i  skolan och komma med förslag som realiserades vid vissa 
tillfällen.

Nyckelord:  elevers  uppfattningar,  inflytande,  förskoleklass,  barns  perspektiv, 
fenomenologi, empirisk undersökning, elevaktivitet.
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Inledning
”Eleven 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.  
Informationen  och  formerna  för  elevernas  inflytande  ska  anpassas  efter  deras  ålder  och  
mognad” (Lgr11, s15). 
I citatet som är hämtat ur nya läroplanen Lgr 11 så framgår det att eleverna ska 
stimuleras till aktivitet i skolan och att inflytande ska anpassas efter elevers ålder 
och  mognad.  Vidare  framgår  det  i  läroplanen  att  undervisningen  i  skolan  ska 
präglas av demokrati som ska genomsyra hela verksamheten. Det framkommer i 
forskningsfältet  om elevinflytande att  ämnet är  ett  mångfacetterat  och komplext 
begrepp som kan tolkas och förstås på skilda sätt, elevinflytande är heller inte ett 
entydigt  och enkelt  begrepp.  Studier  om elevinflytande utgör  ett  allmänintresse 
menar Forsberg (2000). Inflytande är något som den svenska skolan aktivt måste 
arbeta med, då det ingår i skolans mål och värdegrund. I Lgr 11 står det också att 
eleverna ska kunna påverka i skolan, ta ansvar och vara delaktiga.  Ett av sätten 
delaktighet kan tolkas och förstås på är politisk delaktighet som Elvstrand (2009) 
väljer att utgå i från, vilket innebär hur elever kan vara delaktiga i beslutsfattande, 
detta  kan  nämnas  som  elevers  möjlighet  till  inflytande.  Det  andra  sättet  som 
Elvstrand (2009) väljer att  tolka delaktighet  på är den sociala delaktigheten som 
innebär elevers uppfattningar av delaktighet i gemenskapen med kompisar, lärare 
och andra vuxna i skolan.
Barndomsforskningens sätt att se på barndomen är ansatsen för hur elevinflytande 
tolkas  och  förstås  i  detta  examensarbete.  Inom  Barndomsforskningen  används 
begreppet barndom för att markera att barndomen är en period i livet som studeras, 
vilket  Elvstrand (2009)  menar ges en samhällelig och kulturell  betydelse.  Aspán 
(2005) lägger vikt vid hur barn uppfattar sina liv, sin barndom och sin barndom i 
skolan. Elvstrand menar också att studier av barn inte enbart bör ske genom sociala 
konstruktioner  som  är  genomförda  av  vuxna,  då  barn  ska  vara  delaktiga  i 
konstruktionen av sitt eget liv. Barn ska därigenom kunna göra sina röster hörda. 
Forsberg (2000) menar att inflytande är ett uttryck för vem som bestämmer, men 
menar samtidigt att det samhälleliga intresset för elevinflytande kan bedömas som 
omfattande,  och  att  detta  kan  vara  en  indikator  för  vikten  av  att  studera 
elevinflytande.
Elevers  uppfattningar  är  centrala  inom  barndomsforskningen,  även  i  skolans 
uppdrag är det uppfattningarna som är viktiga att föra fram och synliggöra, det är 
därför  intressant  att  söka  elevers  uppfattningar  om  inflytande  i  detta 
examensarbete. Elevers uppfattningar kan tolkas genom att se på det genom barns 
perspektiv, att det är vad som visar sig för barnet. I detta grundar sig mitt intresse 
att undersöka och ta del av elevers uppfattningar. Eftersom skolan ska sträva efter 
att inflytandet ökar med elevers stigande ålder och mognad så riktades mitt intresse 
mot  elevers  uppfattningar  i  förskoleklassen,  vilken  är  elevernas  första  intåg  i 
skolans värld.  Läroplanen säger att  elever ska kunna påverka i  skolan och vara 
delaktiga.
Inom fältet för forskningen på området lyfts barns uppfattningar fram, hur barn 
uppfattar sin barndom, att barn ska vara delaktiga i konstruktionen av sitt eget liv 
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och att barn/elever ska kunna göra sin röst hörd i skolan, inflytande är således det 
som  visar  sig  för  barnet. Då  det  både  finns  ett  samhälleligt  intresse  och  ett 
forsknings intresse för elevinflytande så finns också ett intresse att studera det. 
Problemet  som  är  intressant  att  studera  är  om och  hur eleverna  uppfattar 
elevinflytande. Mitt problemområde grundas i om elever i förskoleklass upplever 
att de har inflytande och kan påverka i skolans verksamhet, så som styrdokumenten 
säger att de ska kunna. Har de alls några uppfattningar av inflytande? Detta kan 
sammanfattas  med  att  intresset  ligger  i  att  lyfta  fram  och  söka  förstå  barns 
perspektiv  och  göra  deras  röster  hörda,  och  på  så  sätt  synliggöra  deras 
uppfattningar.
Problemformuleringen är  -  Vilka  uppfattningar  framkommer och synliggörs  när 
eleverna själva får beskriva deras vardag i förskoleklassen.



Bakgrund
Utgångspunkten för denna undersökning är barns upplevelser och uppfattningar 
av  inflytande.  Det  som  ligger  till  grund  för  denna  utgångspunkt  är  den 
fenomenologiska  teorin,  barns  perspektiv  samt  barndomsforskningen. 
Fenomenologi  handlar  om  människan  och  världen,  oavsett  vilket  fenomen  som 
studeras så ligger fokus på människans erfarenheter av, synsätt eller perspektiv på 
samma fenomen som det som studeras.  Med barns perspektiv menar Johansson 
(2003) det som visar sig för barnet, barns intentioner och uttryck för mening. Inom 
barndomsforskningen ses barndomen som en period i livet som studeras. 
Inledningsvis  följer  här  en  översiktlig  genomgång  av  skolans  och  samhällets 
förändringar  med  tiden  och  vad  det  inneburit  i  skiftningar  och  motiv  för 
elevinflytande. Sedan följer vuxnas och elevers uppfattningar om inflytande vilket 
följs  av  olika  synsätt  och  perspektiv  på  barn  och  barndomen.  Avslutningsvis 
kommer ett avsnitt om samtal för lärande. Detta tar sin grund i fältet för tidigare 
forskning kring detta komplexa ämne, samt ur läroplanen och styrdokumenten för 
skolan.

Skolan och samhället
Samhällets  demokratisering  började  redan  för  ett  par  hundra  år  sedan  när 
folkskolan grundlades  1842.  Den grundskola  vi  känner till  i  dag tog form långt 
senare, först år 1962. Skolans uppdrag i läroplanen Lgr 62 var att fostra eleverna till 
fungerande  medborgare.  Tankar  om  elevinflytande  fanns  med  i  de  tidiga 
läroplanerna  under  1960 och  1970  talen  men motiven för  inflytandet  var  då  av 
skiftande karaktär, inflytande sågs först som användning för karaktärsfostran och 
senare som lösningen av disciplinära problem i skolan (Forsberg, 2000). 
Först genom Lgr 80 kom inflytande att lyftas fram som elevernas eget, elevernas 
ansvar  skulle  öka  och  medinflytandet  stiga  i  takt  med ålder  och  mognad,  men 
fokuset låg mestadels på elevers kollektiva inflytande (Forsberg, 2000). Thornblad 
(2008)  beskriver  hur  elever  kunde  vara  mer  aktiva  genom  nya  arbetssätt  med 
varierad  undervisning,  dessa  medförde  möjlighet  till  större  inflytande.  Forsberg 
(2000) beskriver hur elevinflytande fastställdes i  skollagen först 1991,  för att  öka 
inflytandet  för  eleverna.  Under  1990  talet  vänder  intresset  för  inflytande  från 
kollektivet till enskilda elevers möjligheter att påverka skolvardagen. Fram tills i år 
(2011)  var  Lpo  94  den  gällande  läroplanen  för  skolan.  I  Juli  2011  kom  nya 
läroplanen  för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. I Lpo 94 
stod  det  hur  rektorn  hade det  övergripande  ansvaret  för  att  elevinflytande 
realiserades och formerna för  hur detta skulle utvecklas.  I  skolans nya uppdrag 
ingår att uppmuntra till att skilda uppfattningar förs fram och att synliggöra elevers 
rätt till inflytande (Lgr 11). Skolan ska vara förberedande för elever att aktivt kunna 
delta  i  samhällslivet,  eleverna  ska  också  kunna  utveckla  sin  förmåga  till  att  ta 
ansvar och utöva inflytande (Lgr 11). Samhällets intresse för inflytande i skolan är 
omfattande menar Forsberg (2000). 
Forsberg  menar  att  det  inte  finns  några  enkla  svar  för  vad  som  avses  med 
elevinflytande eller hur det kan studeras, beskrivas eller förstås. 
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Dock anser Forsberg att elevinflytandet har stärkts sedan det skrevs in i skollagen 
och i de skolförordningar som finns, i dessa framgår det att varje skola ska utforma 
lokala arbetsplaner för hur elevinflytande ska arbetas med. 

Sammanfattningsvis
För att sammanfatta detta kastas ljus på elevinflytandets skiftningar som gått från 
att  användas som motiv för fostran av fungerande medborgare,  karaktärsfostran 
och som lösningar på disciplinära problem. Senare låg fokuset  på det kollektiva 
inflytandet,  som  skulle  öka  med  stigande  ålder.  Inte  förrän  på  1990  talet  lyfts 
elevinflytande fram till att gälla enskilda individers möjlighet till påverkan. I den 
nya läroplanen Lgr11 framgår det att elevers rätt till inflytande ska synliggöras och 
eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande. 

Elevers & vuxnas uppfattningar om inflytande
Inflytande och delaktighet kan förstås på skilda sätt. Elvstrand (2009) väljer att väva 
in delaktighet, inkludering och inflytande i det överordnade begreppet demokrati. 
Elvstrand menar att barn är aktörer i en social kontext, men hon menar också att de 
är individer som är aktiva och delaktiga i sitt eget liv.  Thornblad (2008) visar hur 
Rädda Barnen uttrycker grunden för inflytandet som är att barn/elever blir lyssnade 
på  och  att  deras  tankar  och  uppfattningar  bemöts  med  respekt.  Rädda  Barnen 
menar  också  att  barn  ska  kunna  göra  sin  röst  hörd  och  få  inflytande  över  sin 
situation och att detta sker genom dialog mellan elever och lärare i klassrummen. 
Vidare menar de att barn ska få ett lärande som ger dem tillit till sig själv. Rädda 
Barnen  utgår  från  samma  värdegrund  som  FN’s barnkonvention. 
Barnkonventionen menar att barns bästa ska beaktas och vara i fokus. Aspán (2005) 
anser att barn ska respekteras samt bli sedda och hörda. Danell (2006) menar hur 
elevers  uppfattningar  och  upplevelser  av  inflytande  står  i  relation  till  lärares 
uppfattning av hur arbetet med inflytande ska se ut i skolan. Detta kan förstås som 
att lärarens roll  och agerande är avgörande för hur elever uppfattar inflytande i 
skolan,  eleverna  påverkas  av  lärarna  och  av  lärarnas  uppfattningar  om  hur 
inflytande ska arbetas med i klassrummen ser ut.

Danell (2006) menar också att inflytande skiljer sig beroende på elevers ålder, yngre 
elever uppfattar inflytande på ett sätt och äldre på ett annat. Bae (2009) pekar på att 
inflytande och arbetet med det försvåras om inte pedagoger kan ändra synsätt från 
sitt eget perspektiv till barns perspektiv. Elvstrand (2009) och Aspán (2005) menar 
båda att elevers uppfattningar av inflytande i skolan avgörs av pedagogers roll och 
inställning. Bae beskriver hur barns perspektiv görs synligt när barn själva får ge 
uttryck för sin mening, då sätts barns perspektiv och barns synsätt i fokus av vuxna. 
Pramling/Samuelsson (2008) visar hur tillgången till barns perspektiv gynnar den 
pedagogiska verksamheten, genom detta kan barns förståelse utvecklas. Bae (2009) 
beskriver hur formella rutiner kan undertrycka barns rätt till delaktighet, barns rätt 
stärks  i  stället  menar  Bae,  genom  individuella  val.  I  Lgr  11  beskrivs  det  hur 
undervisning ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 
att aktivt deltaga i samhällslivet. 



På liknande sätt beskriver Einarsdottir (2010) skolans roll, att skolan ska arbeta på 
ett  sätt  som  skapar  aktiva  demokratiska  medborgare. Elever  som  deltog  i 
Einarsdottirs studie upplevde ett svagt demokratiskt inflytande på undervisningen, 
de upplevde främst att de hade inflytande över raster och kunde göra val mellan 
olika aktiviteter. När barnen fick fotografera saker som de ansåg sig ha inflytande 
över  så  fotograferade  de  flesta  barnen lekplatsen  och  sina  kompisar.  Detta  kan 
tolkas  som  att  eleverna  upplevde  mest  inflytande  över  sådant  som  inte  direkt 
hängde i hop med själva undervisningen utan eleverna upplevde att de mest hade 
inflytande över och kunde påverka den fria tiden och gemenskapen med andra 
elever  i  skolan.  Bae  (2009)  menar att  det  är  viktigt  att  läraren möter  upp barns 
initiativ och välkomnar dem samt ger barnet möjlighet att uttrycka känslor och att 
läraren ger respons på dem. Läraren måste ha en attityd som är lekfull i arbetet med 
yngre elever,  och att  läraren kan skifta till  barns perspektiv och möta barnet på 
barnets nivå. 
Thornblad (2008)  menar att  skillnader finns i  hur elever upplever och uppfattar 
inflytande, studier visar på hur yngre elever ofta är nöjda med sitt inflytande, vilket 
också kan bero på att  yngre elever inte har samma förväntan av inflytande som 
äldre elever har, främst när det gäller vad de kan och förväntar sig kunna påverka 
och ha inflytande över. 
Forsberg (2005) beskriver hur inflytande kan definieras utifrån vilken grad elever 
upplever att de har inflytande. Forsberg (2005) beskriver olika intressen för hur man 
kan välja att se på inflytande. Det subjektiva intresset är elevers uppfattningar av 
inflytande,  författaren  menar  att  det  kan  finnas  svårigheter  för  individer  att 
formulera  sina  egna  intressen  vilket  gör  det  hela  problematiskt.  Det  objektiva 
intresset Forsberg (2005) talar om är lärares uppfattningar om vad som kan främja 
elevers intressen, lärares uppfattningar styrs också av kursplaner och läroplaner. 
Författaren menar att genom detta förhållningssätt så söker inte de vuxna förstå 
barns synsätt. Forsberg (2005) menar att det subjektiva och det objektiva intressena 
kan komplettera varandra.  Nästa begrepp Forsberg (2005) tar upp är det formativa 
intresset vilket innebär att formandet av intressen står i fokus, Forsberg menar hur 
dessa intressen kan omformuleras genom dialog och möten med andra. Forsberg 
(2000) tar också upp begreppet makt och syftar på hur det går i hop med inflytande, 
detta är elevers möjlighet att  påverka menar Forsberg,  och menar hur det är ett 
socialt  fenomen. Elvstrand (2009) beskriver två former av delaktighet,  social och 
politisk delaktighet. Den politiska delaktigheten menar Elvstrand (2009) är elevers 
möjlighet  till  inflytande  i  beslutsfattande.  Den  sociala  delaktigheten  innebär  att 
elever känner delaktighet, tillhörighet och gemenskap i klassen, med kompisar och 
att eleven känner sig accepterad och upplever goda relationer. 
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Olika perspektiv på barn och barndomen
När forskare relaterar sitt arbete till livsvärldsfenomenologi så är förutsättningen 
för det att forskaren utgår från barns perspektiv, det som då eftersöks är kunskap 
om  barns  upplevelser  utan  att  värdera  dem  menar  Johansson  (2003).  Det  är 
ambitionen i  detta  examensarbete,  att  utgå  från  livsvärldsfenomenologin  för  att 
söka  förstå  barns  perspektiv,  det  som  visar  sig  för  barnet.  Det  är  deras 
uppfattningar och upplevelser av inflytande som eftersöks. 

Inom barndomsforskningen ses barn som delaktiga och aktiva i konstruktionen av 
sitt eget liv (Elvstrand, 2009). Det som då eftersöks är barns uppfattningar om sin 
barndom, skolbarndom och sitt eget liv. Aspán (2005) menar hur barndomen kan 
betraktas men aldrig fångas in, barndomen är något som pågår här och nu, detta är 
ett sätt menar Aspán, att söka barns perspektiv. Pramling/Samuelsson (2003) väljer 
att använda begreppet barns perspektiv för att se på barns lärande, utveckling och 
lärmiljö. Pramling/Samuelsson menar att barn ska ges möjlighet att ge sin egen syn 
på den lärmiljö de vistas i,  vikt läggs i  att  eleverna ska vara aktiva i  deras eget 
lärande. Begreppet barns perspektiv som Pramling/Samuelsson (2003) lyfter fram 
kan liknas vid FN’s barnkonvention som uttrycker hur varje elev har rätt att själva 
uttrycka  sin  mening  och  blir  respekterade.  Detta  kan  även  liknas  vid  det 
intressebegrepp  som  Forsberg  (2000)  benämner  som  det  subjektiva 
intressebegreppet då fokus ligger på barns upplevelser och erfarenheter. Detta kan 
tolkas som ett sätt att låta barns uppfattningar träda fram. 

Ett annat begrepp som Pramling/Samuelsson (2003) använder är barnperspektivet 
som  tolkas  som  när  vuxna  har  stor  kunskap  om  barn,  barns  utveckling  och 
erfarenheter, med denna kunskap kan goda lärmiljöer skapas. Detta begrepp kan 
liknas med artikel 3 i barnkonventionen som beskriver att de som bestämmer om 
sådant som gäller barn först och främst ska tänka på vad som är bäst för barnet.  
Likheter till detta kan även dras till Forsbergs (2000) objektiva intressebegrepp som 
har fokus på att elevers intressen främjas då vuxna har barns bästa i åtanke. 
Detta kan förstås som att undervisningen i skolan antingen kan bygga på vuxnas 
kunskaper  om  barn,  att  lärmiljön  då  skapas  för  barns  bästa.  Eller  så  kan 
undervisningen bygga på barns delaktighet i den, då elever kan ge uttryck för vad 
de  är  intresserade  av  och  de  kan  då  själva  vara  aktiva  i  planeringen  för  den 
undervisning som de ska vara delaktiga i, elevers uppfattningar formas i den miljö 
som eleverna vistas i.  Detta måste dock ske inom ramen för skolans mål och de 
utformade  kursplaner  och  läroplaner  som  ligger  till  grund  för  det.  Samhällets 
allmänintresse ställer krav på skolan, skolan måste följa med i utvecklingen och i de 
förändringar som sker,  på så sätt  förbereds eleverna för att  aktivt  kunna delta i 
detta föränderliga samhälle de ska ingå i.



Detta  citat  från  Pramling/Samuelsson  (2008)  belyser  barns  perspektiv  och 
meningskapande på ett intressant sätt.

"The key to getting children to share their ideas and enabling a teacher to interpret  
these is to understand children´s construction of meaning. When a teacher takes a  
child´s  perspective  then  she  grasps  the  child´s  meaning  because  a  child´s  
construction of meaning reveals her perspective" (s, 207). 

Citatet  kan  förstås  och  sammanfattas  med  att  om  läraren  förstår  barns 
meningsskapande så underlättar det när barn ska delge sina tankar och åsikter till 
andra. När vuxna kan använda och förstå barns perspektiv så möjliggörs samtidigt 
barns meningsskapande. 
Johansson (2003) förstår barns perspektiv som det som visar sig för barnet, barns 
uttryck för mening. Vidare menar Johansson att grunden för att närma sig barns 
perspektiv  är  att  skapa sig en förståelse  för  andra människor,  förståelsen måste 
också användas, till exempel genom interaktion, dialog och kommunikation med 
andra  människor.  Johansson  (2003)  synliggör  distansen  respektive  närheten  till 
barns perspektiv genom att utgå från tre teman som är barn är medmänniskor, vuxna 
vet bäst samt barn är irrationella.
Det första temat Barn är medmänniskor som fokuserar på barn som personer med 
behov  och  egen  vilja,  önskningar  och  skilda  förmågor.  Johansson  beskriver  det 
andra temat  Vuxna vet bäst när vuxna utgår från sitt  eget  perspektiv och agerar 
utifrån vad som är bra för barnet, då är det inte alltid möjligt eller nödvändigt att se 
till barns perspektiv. Detta tema kan förstås i relation med Pramling/Samuelssons 
(2008) begrepp barnperspektivet samt med artikel 3 i FN’s barnkonvention, vilka 
båda  utgår  från  vuxna  som  agerar  utifrån  barns  bästa.   Det  tredje  temat  som 
Johansson  (2003)  använder  sig  av  är  Barn  är  irrationella då  tar  vuxna  sitt  eget 
perspektiv och synsätt för givet och vuxna ser på barns intentioner som om de vore 
utan rationell mening, att barns agerande sker för att utmana vuxna och de regler 
som finns. Dessa begrepp kan förstås som att de går in i varandra, pedagoger håller 
sig  ofta  inte  till  bara  ett  av begreppen,  utan rör  sig  mellan de olika synsätten i 
arbetet med barn. 

Samtal för demokrati och lärande 
Nedan  diskuteras  samtalets  betydelse  för  elevers  lärande,  elevers  demokratiska 
kompetens med deliberativa samtal som grund samt elevers inflytande som grund 
för lärandet.

Elevaktivitet i relation till lärandet
Aspán (2005) såg i sin studie hur aktiva elever bättre löste olika uppgifter när det 
kom  till  grupparbeten  och  redovisningar  av  sådana  arbeten.  Selberg  (2001) 
beskriver  hur  viktigt  det  är  att  elever  är  aktiva  i  sitt  eget  lärande,  detta  menar 
författaren är en process som kräver tid, tid för elever att göra egna reflektioner 
över olika frågor som hur, vad, när och varför. När elever ges tid till att arbeta med 
sådant som är intressant för dem så ökar deras engagemang menar Selberg (2001). 
Detta  kan  förstås  som att  det  är  av  största  vikt  att  det  finns  en  dialog  och  en 
kommunikation om lärande, där elever är aktiva och delaktiga. 
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Samt att elever behöver tid för att kunna relatera sitt lärande till olika verksamheter, 
då kan de även synliggöra sina uppfattningar om inflytande.
Bae (2009) visar med två exempel på hur samtal och interaktion med andra kan bli 
lärorika. 
Första exemplet visar ett samtal med svårigheter för förståelse mellan en pedagog 
och en elev med minoritetsbakgrund, en äldre elev med samma bakgrund kommer 
för  att  hjälpa  till  med  kommunikationen  och  då  kan  de  tre  tillsammans  föra 
samtalet vidare och det blir givande för alla tre, då de lär sig nya ord tillsammans 
och hindren för förståelsen mellan pedagogen och pojken kan minska och försvinna 
tack vare den andra pojken som kom in och stöttade i samtalet. 
Det andra exemplet som Bae (2009) tar upp är när barns uttryck för mening blir 
uppmärksammat av pedagogen. Ett barn som vanligtvis är blygt och inte säger så 
mycket börjar leka vid matbordet och bjuder in pedagogen i leken, pedagogen ser 
till barnets perspektiv och samtalar och leker med barnet på barnets nivå. Barnet 
kunde genom leken utveckla sitt verbala språk och växte i sitt uttryck tillsammans 
med  pedagogen  som  såg  till  barnets  behov.  Barnets  behov  av  bekräftelse 
tillgodosågs och ett lärande uppstod. 

Elevinflytande i relation till lärande
Aspán (2005) beskriver att vissa elever i hennes studie var bättre på att göra sin 
röster hörda och ta för sig av inflytande än elever som inte var vana att ta någon 
plats.  Selberg (2001) menar på att  elevers lärande underlättas om läraren har ett 
förhållningssätt som karaktäriseras av dialog, Selberg menar också att inflytande är 
viktigt i elevers lärprocesser, och att lärandet är här och nu. Selberg (2001) såg i sin 
studie  att  elever  med erfarenhet  av  både  självständigt  arbete  och  erfarenhet  av 
inflytande över sitt eget lärande hade större utbyte av att arbeta med grupparbeten 
och vid redovisnings tillfällen kunde de lättare ta stöd av och hjälpa varandra.
I Lgr 11 beskrivs det hur elever ska utmanas i  att  arbeta både självständigt och 
tillsammans  med  andra,  då  kan de  känna  en  större  tillit  till  sin  egen  förmåga. 
Thornberg  (2010)  såg  i  sin  studie  med  yngre  barn,  i  årskurs  ett  och  två  samt 
förskoleklasselever  en  undervisning  som  mer  liknade  traditionell 
klassrumsundervisning där fokus hos eleverna låg i att svara rätt på lärarens frågor 
och  lyssna  på  lärarens  instruktioner.  Thornberg  såg  också  att  vid  olika 
klassrumsmöten, som klassråd så styrde läraren mötena med ett mönster som kallas 
IRE  som  står  för  initiering,  respons  och  utvärdering.  Vilket  inte  öppnar  för 
delaktighet och en dialog med eleverna. 

Deliberativa samtal och demokratisk kompetens
Aspán  (2005)  belyser  hur  elevers  demokratiska  kompetens  kan  stödjas  genom 
samtal och möten. I Aspáns studie lyftes tid fram som något viktigt, att tid finns så 
att elever gemensamt ska kunna reflektera över sådant som är angeläget för dem. 
Englund (2000) beskriver en typ av samtal som han benämner som deliberativa. 
Deltagarna i deliberativa samtal ska kunna lyfta fram fler än ett synsätt på ett ämne, 
de ska också vara beredda att möta dessa olika synsätt och sträva efter att komma 
överens. Detta förhållningssätt om dialog och samtal kan jämföras med det begrepp 



Johansson (2003)  använder för  att  beskriva hur en dialog med barnet  möjliggör 
barns  perspektiv,  genom att  utgå  från  barns  synsätt  kan  barns  upplevelser  och 
uppfattningar framträda. Hilmarsson (2003) menar att det är viktigt att elevernas 
uppfattningar och erfarenheter kommer fram i klassrummet, 
att  undervisningen  styrs  av  samtal  och  dialog.  Läraren  måste  ha  förmågan  att 
lyssna till varje individ för att skapa förtroende och en välfungerande grupp. 
Englund (2000) belyser hur deliberativa samtal kan vara ett sätt för hur lärare och 
elever tillsammans kan nå demokrati och delaktighet i skolans vardag. Elvstrand 
(2009) menar också att deliberativ demokrati med samtal som grund kan underlätta 
förståelsen för andra personers synsätt. Även Lgr 11 tar upp samtal som möjligheter 
för elever att utveckla sin kommunikation och få tilltro till sin språkliga förmåga. 
Englund (2000) menar att samtal ska ligga till grund för att gynna eleverna, deras 
utgångspunkt, deras lärande och förståelse för omvärlden är viktigt.

Sammanfattning
Avslutningsvis dras slutsatser att genom samtal och dialog kan elever få inflytande 
över sin situation i skolan. Dock är lärarens roll avgörande för hur elever uppfattar 
inflytande, eleverna blir också påverkade av lärares uppfattningar för hur arbetet 
med inflytande ska se ut. Men elever kan uppleva inflytande över fler saker i skolan 
än  bara  i  det  som  sker  i  klassrummet  med  läraren,  elever  kan  uppleva  social 
delaktighet, och uppleva inflytande över relationer med andra elever och vuxna, 
över raster och frilek i skolan. I studier visar elever hur de upplever inflytande i 
sociala relationer med kompisar och i den fria leken ute på skolgården. Detta är 
barns perspektiv som görs synligt, med barns uttryck för mening. Barndomen har 
tagits upp i relation med barndomsforskningen, då ses barndomen som en period i 
livet som studeras. Barn ska ses som aktiva individer som är delaktiga i sitt eget liv. 
I Lgr 11 kastas bland annat ljus över att elevers rätt till inflytande ska synliggöras. 
Slutligen kan fastställas att elevaktivitet är gynnande för elevers lärande samt att 
dialog och samtal mellan elever och lärare skapar förtroende i  klassrummet och 
därigenom kan demokrati och delaktighet nås. Elever med erfarenhet av inflytande 
kan bättre utnyttja värdet och lärandet som kan nås i grupparbeten, och eleverna 
kan ta hjälp av varandra. Elevers lärande och barndomen är här och nu. Betydelsen 
av barns uppfattningar är centrala, de kan uppleva inflytande i olika sammanhang 
inom skolans verksamheter, lärarens roll är också central för elevers uppfattningar.
Nedan beskrivs studiens syfte där elevers uppfattningar lyfts fram. 
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Undersökningens syfte och metod
Nedan presenteras syftet och metoden för den empiriska undersökningen. I syftet 
presenteras frågeställningen och under metodavsnittet presenteras valet av metod 
och bakgrunden till det.

Syfte 
Vilka  uppfattningar  om  inflytande  har  elever  i  förskoleklass  om  de  olika 
verksamheterna i skolan, när det gäller upplevelser av inflytande, som att kunna 
bestämma, påverka och välja?

Metod
Metoden som valts för den empiriska undersökningen är att genom intervjuer söka 
elevers uppfattningar om inflytande. Eftersom det är uppfattningarna som eftersöks 
så  görs  inga  försök  till  att  beskriva  hur  verkligheten  faktiskt  är  för  eleverna. 
Metoden för att samla in empirin blev kvalitativa intervjuer med halvstrukturerade 
intervjufrågor  för  att  kunna få  en bild  av "respondentens  bild  av  världen"  som 
Merriam (1994) uttrycker det. Den insamlade informationen tolkades sedan för att 
få fram deltagarnas upplevelser och uppfattningar. Dimenäs (2007) menar att man 
som forskare måste försöka bortse från sin egen förförståelse för att få tillgång till 
respondentens  uppfattningar.  Dimenäs  (2007)  och  Merriam  (1994)  beskriver 
svårigheterna med att utföra kvalitativa intervjuer, att erfarenhet och övning krävs 
för att få en djupare förståelse och insikt av den insamlade informationen. Dimenäs 
(2007)  beskriver  vikten  av  att  få  med  sig  kunskap  om  intervjuer  som  blivande 
lärare, då den är viktig vid arbetet med elever i skolan, för att kunna möta dem där 
de är. Med kunskapen om hur elever uppfattar och erfar olika saker så kan man 
hjälpa dem vidare i deras utveckling. 
I  denna  kvalitativa  undersökning  så  är  elevers  uppfattningar  av  olika  fenomen 
centrala.  När  det  är  olika  uppfattningar  av  fenomen  som  undersöks  så  är  den 
fenomenologiska livsvärldsteorin en god utgångspunkt. Fenomenologin som Kvale 
(2009)  beskriver  eftersöker  människors  uppfattningar  om  olika  fenomen  utifrån 
deras  eget  perspektiv.  Försök  görs  att  beskriva  världen  som  den  upplevs  av 
intervjupersonen. Kvale menar hur det är undersökningspersonens levda livsvärld, 
och teman som framkommer i den som forskaren söker förstå. Intervjuaren utgår då 
från  en  intervjuguide  för  att  ställa  öppna  icke  ledande  frågor.  För  att  få  fram 
beskrivningar  och  olika  aspekter  av  intervjupersonens  livsvärld  måste  den 
information som framkommer i resultatet tolkas och analyseras (Kvale, 2009). Kvale 
beskriver vidare hur fenomenologin handlar om medvetande, upplevelse och den 
mänskliga  livsvärlden. Fenomenologin  inkluderar  också  människans  kropp  och 
handlande  i  en  historisk  kontext,  fenomenologin  har  bidragit  till  att  klargöra 
förståelseformen  i  en  kvalitativ  forskningsintervju. För  att  samla  in 
intervjumaterialet så användes ljudupptagning med hjälp av en diktafon. Merriam 
(1994) menar att det är en vanlig metod att använda när man genomför intervjuer 
och på det sättet kan materialet sparas och spelas upp flera gånger. 



Merriam menar också hur intervjuaren kan höra sig själv och därigenom utveckla 
sin  intervjuteknik.  Bell  (2006)  tar  upp  fördelarna  med  ljudupptagning  då  full 
uppmärksamhet kan riktas mot intervjupersonen under hela intervjun, Bell menar 
också  att  intervjupersonens  kroppsspråk  och  gester då  framträder,  vilka 
intervjuaren kan anteckna i efterhand. Kvale (2009) beskriver också hur intervjuaren 
då kan koncentrera  sig  på dynamiken i  intervjun.  Med ljudupptagning får  man 
också med tonfall och pauser som vore omöjliga att få med om enbart anteckningar 
skulle göras. Kvale menar också hur transkriberingen av materialet underlättas när 
man kan lyssna igenom materialet om och om igen. En nackdel med ljudinspelning 
i  jämförelse  med videoinspelning är  att  visuella  uttryck som ansiktsuttryck  inte 
kommer med. Videoinspelning valdes dock bort med tanke på risken som finns att 
intervjupersonerna enligt  Kvale (2009)  då kan känna sig obekväma.  Kvale anser 
också att videoinspelning ger en alldeles för rik information av material som blir en 
för tidsödande process att analysera. 

Tankar kring genomförandet
Johansson (2003) menar att för att få tillgång till barns livsvärld så krävs det mer än 
närvaro, närhet, erfarenhet och respekt. Det krävs också tid, tid för att få barns tillit  
och förtroende. Med detta i åtanke blev valet av skola ganska enkelt, en skola där 
jag är bekant hos flera i personalgruppen men också hos många av barnen, främst 
barn  i  förskoleklass  och  i  årskurs  ett.  Eftersom  tiden  jag  hade  på  mig  för  att 
genomföra  denna  undersökning  var  begränsad  så  fanns  inte  möjligheten  att 
etablera nya kontakter på en skola där jag var okänd. Bell (2006) beskriver hur man 
får göra så gott man kan under de omständigheter man skriver sitt arbete. För mig 
innebarr det  den begränsade tiden,  vilket också är en begränsning hos de flesta 
forskare och studenter som genomför undersökningar och studier. 
Missivet (se bilaga 1) skickades ut till alla föräldrar i klassen. Information om att 
endast vissa av eleverna skulle komma att intervjuas framgick också. En fundering 
som till en början fanns var att jag inte skulle hinna få in svarslapparna till sista 
inlämningsdatumet som jag satt upp. Jag fick in 12 av 25 svarslappar vid det utsatta 
stopdatumet, på grund av tidsbegränsningen för genomförandet av intervjuerna till 
detta examensarbete så fanns ingen möjlighet att invänta sena inlämningar. Två av 
de 12 inlämnade svarade nej på min förfrågan om medverkan. Av de 10 Ja svaren 
jag fått in så valdes tre av dessa bort då de eleverna var nya och okända för mig. Det 
kändes viktigt att jag var känd av de elever som skulle intervjuas. Av de sju elever 
som nu skulle intervjuas var två pojkar och resten flickor. Ingen urskiljning av kön 
gjordes vid intervjuerna, ej heller vid sammanställningen av dem. Bell (2006) menar 
att nybörjaren kan vara bekymrad över hur många intervjuer som bör göras, 
Bell menar dock att inga givna regler för detta finns. Målet med intervjuerna är att 
få  till  ett  resultat  som svarar  på de frågor man ställt  sig och som sedan går  att 
analysera och sammanställa. Bell (2006) menar att vid mindre och kortare projekt så 
finns ofta inte utrymme för genomförande av mer än ett fåtal intervjuer. Med färre 
antal intervjuer finns också en risk för skevhet, ett exempel på det som Bell tar upp 
är om alla intervjuer i en undersökning genomförs av en och samma intervjuare, 
och som är väldigt engagerad i sitt ämne kan leda in intervjupersonen åt olika håll, 
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detta  kan  ske  både  omedvetet  och  medvetet.  Även  ordval  och  språkbruk  som 
forskaren använder kan bli ledande i olika riktningar. Detta försökte jag ha i åtanke 
när  mina  intervjuer  genomfördes,  genom att  inte  ställa ledande  frågor  och  inte 
påverkas av min egen förförståelse. Detta gjordes genom att öppna frågor ställdes 
och försök gjordes  att  inte  lägga in egna värderingar  vid olika ord eller  frågor. 
Eleverna fick själva beskriva sina uppfattningar, då det var vad som eftersöktes. Bell 
(2006) menar att det kan visa sig svårt att analysera sitt material och svaren man fått 
in. Bell syftar också på att formuleringen av frågor och genomförandet av själva 
intervjuerna tar mycket tid i anspråk, detta var också en av anledningarna till att jag 
ansåg att de sju elever jag nu skulle intervjua var tillräckligt i antal. Jag hade inte 
möjlighet att vänta in fler svarslappar eller etablera kontakt med de tre elever som 
var okända för  mig. Utifrån mina frågeställningar och mitt  syfte utformades  en 
intervjuguide  (se  bilaga  2)  med  öppna  frågor  för  att  försöka  nå  elevernas 
uppfattningar av inflytande. De frågor som ställdes till eleverna formulerades för 
att ligga i nivå med deras förståelse, Bell (2006) beskriver att språkbruket måste vara 
begripligt  för  respondenten.  Därför  användes  ordvalen  bestämma,  välja  och 
påverka  när  eleverna  fick frågor  om att  beskriva  olika situationer  i  deras  levda 
vardag i förskoleklassen, för att höra hur de upplevde och uppfattade inflytande.

Genomförandet av intervjuerna
Till mitt förfogande hade jag två förmiddagar att genomföra intervjuerna på. Jag 
blev tilldelad ett rum på andra våningen i skolan, platsen var lugn och vi blev inte 
störda  alls  under  intervjuernas  gång.  Under  den  första  förmiddagen påminde 
pedagogen barnen om lapparna med frågor om att delta vid intervjuer som de fått 
hemskickade, och att jag var där för att genomföra intervjuer  med ett antal elever. 
Inför varje intervju förklarade jag syftet med intervjuerna och att eleverna när som 
helst kunde välja att avbryta intervjun om de inte längre ville delta. Jag förklarade 
också användandet av diktafonen och syftet med den.
Forsberg  (2000)  menar  att  inflytande  har  att  göra  med  elevers  möjligheter  att 
påverka, därför valde jag att använda frågor som att få välja, bestämma och påverka 
i  stället  för  att  använda begreppen inflytande och delaktighet  då de  kändes  för 
abstrakta för eleverna i fråga. Den första förmiddagen blev fyra elever intervjuade, 
fler hanns inte med då barnen hade fruktstund, rast och rörelse som de också ville 
vara med på. Under den andra förmiddagen hade jag tre elever kvar att intervjua 
men  på  grund  av  ett  bortfall,  då  en  elev  blev  sjuk  så  genomfördes  endast  två 
intervjuer. Totalt ingick då sex elever i min undersökning. 
Intervjuerna skiftade i  längd,  några blev upp emot  20  minuter  långa och andra 
intervjuer bara runt 8 minuter långa. Detta berodde på hur utförligt barnen svarade 
på mina frågor, en del barn var lite svårare att få utförliga och längre beskrivningar 
och svar ifrån. En elev verkade rastlös och hade lite svårt att sitta still och snurrade 
på stolen under större delen av intervjun, det resulterade i att den intervjun bara 
blev närmare 8 minuter lång. Andra elever berättade målande om olika händelser 
de varit med om och hade mer utförliga svar på de frågor jag ställde. 



Jag  upplevde  inte  att  någon  av  de  intervjuade  eleverna  blev  störda  av  eller 
påverkade av att diktafonen låg på bordet. Vissa av eleverna var dock nyfikna på 
hur den fungerade och hur ljudet  kunde fastna däri.  Men jag upplevde inte att 
något  av  detta  påverkade  intervjuerna.  Jag  försökte  ta utgångspunkt  i  barnens 
perspektiv i mitt förhållningssätt gentemot barnen under intervjuerna. Jag försökte 
hålla mig relativt passiv med egna kommentarer och värderingar, för att låta deras 
röster  bli  hörda  och  deras  synsätt  träda  fram,  för  att  på  detta  sätt  söka  deras 
uppfattningar.

Behandling av materialet
Kvale (2009) menar att det är till intervjuarens fördel att transkribera materialet så 
nära intervjutillfället som möjligt, då har man fortfarande intervjun färskt i minnet 
och  man  kan  då  anteckna  de  gester,  pauser  och  uttryck  som  framkom  under 
intervjun.  Med  detta  i  åtanke  blev  valet  att  transkribera  intervjuerna  samma 
eftermiddag som de genomfördes. Val gjordes också att enbart transkribera själva 
intervjuerna,  eftersom  tiden  var  en  begränsning.  Alltså  transkriberades  inte  det 
inledande  samtalet  med  uppvärmande  frågor  som  varje  intervju  började  med, 
frågorna handlade då om kompisar, tidigare förskola, vad eleverna gillar osv. Jag 
förklarade  för  eleverna  om rätten att  avbryta  intervjun,  att  den spelades  in  och 
varför. Detta skedde delvis eftersom föräldrarna gett sitt samtycke, då det är vad 
som krävs för genomförande av intervjuer med barn, men det garanterar inte att de 
i sin tur frågat sina barn om de faktiskt vill delta. De inspelade intervjuerna delades 
sedan  in  i  tre  olika  teman  som  framkom  genom  analysen  och  tolkningarna  av 
elevernas svar, detta kunde ske efter noga genomläsningar av det transkriberade 
materialet som skrivits ned på papper. Intervjuerna klipptes sedan ut och sorterades 
in i de tre teman som trädde fram. Olika typer av teman framkom till en början, till 
exempel beslutsfattande, som slutligen blev temat fröken vet bäst. De tre teman som 
framkom om hur eleverna uppfattar inflytande presenteras i resultatkapitlet. Dock 
såg svaren lite olika ut beroende vilka elever som tillfrågades, alla tre teman gick 
inte  att  urskilja  i  samtliga  elevers  svar,  utan  de  har  sammanställts  från  alla 
intervjuer  som  genomfördes.  Elevernas  uppfattningar  såg  dock  relativt  lika  ut 
angående  många  av  frågorna,  dock  fanns  olika  nyanser  och  vissa  skillnader  i 
svaren. 
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Etiska aspekter
Under genomförandet av intervjuerna till min empiriska undersökning följdes de 
forskningsetiska principer vetenskapsrådet utformat (www.vr.se). Vetenskapsrådet 
har  utformat fyra huvudprinciper  som jag utgick ifrån.  Informationskravet -  både 
föräldrar  och  elever  informerades  om  undersökningens  övergripande  syfte  och 
upplägg.  Samtyckeskravet - de informerades också om att föräldrarnas underskrift 
med godkännande krävdes inför intervjuerna, och att även eleverna skulle få ge sitt 
samtycke  vid  intervjutillfället. Konfidentialitetskravet -  Föräldrar  och  barn 
informerades om sekretessen, att inga personuppgifter eller personlig information 
skulle kunna utvinnas i materialet.  Nyttjandekravet - De informerades slutligen om 
att  den  information  som  framkommer  under  intervjuerna  enbart  kommer  att 
användas i min uppsats. 

Bell (2006) beskriver fördelen med att skicka ut brev med intervjuns form och syfte 
samt  den  intervjuades  rättigheter  och  de  etiska  riktlinjer  undersökningen  utgår 
ifrån i  god tid innan själva intervjutillfället.  Då har  respondenten tid på sig  att 
överväga  sitt  deltagande  menar  Bell,  samt  vad  det  innebär  att  ställa  upp  vid 
intervjun.  Respondenten ska även ges information om de etiska principerna och 
rättigheterna vid själva intervju tillfället. 



Resultatet
Nedan presenteras resultatet och analyserna av den empiriska undersökningen som 
genomförts. Resultatet presenteras genom de tre teman som gick att kategorisera ur 
de svar som eleverna gett. De tre teman som presenteras är Fröken vet bäst, Relationer 
och Verksamheters olikheter. 
I exemplen som följer nedan så är elevernas svar märkta med till exempel  E1: för 
eleven i  intervju ett  osv. Mina frågor och kommentarer är markerade med  I: för 
intervjuare.  Klassens  fröken  som  nämns  i  intervjuerna  omskrivs  som  fröken  1  
Intervjuerna  har  transkriberats  exakt  som  de  framkommit  på  inspelningen. 
Exemplen  nedan  är  avskrivningar  från  inspelningarna.  Det  är  elevernas  eget 
talspråk som skrivits ut, så som eleverna uttrycker sig, så är det också nedskrivet. 
Exemplen  presenteras  inte  ur  kronologisk  ordning,  endast  delar  ur  de  olika 
intervjuerna exemplifieras. Eleverna nämner vid flera tillfällen ordet "gåkompis" det 
är den elev som en elev alltid håller i handen och går tillsammans med när de ska 
på utflykter eller gå till matsalen osv. Exemplen nedan synliggör de uppfattningar 
som eleverna ger uttryck för.

Fröken vet bäst
Detta är det  första temat som gick att  utläsa när elevernas svar analyserats  och 
kategoriserats. Det  framkom att  många av eleverna inte ansåg sig ha så mycket 
inflytande över själva undervisningen i förskoleklassen, men flera av dem verkade 
heller inte missnöjda med att det var på det viset. Jag har valt att visa exempel ur  
intervjuerna för att sedan komma till en sammanfattning av det som framkom kring 
detta tema. 
Ett exempel på hur eleverna uppfattar bestämmande är - 

 "I: Hur skulle du kunna göra för att få bestämma mera då? E1: Då måste man typ  
fråga fröken om typ....man får vara fröken med fröknarna.. I: Hur menar du då? E1:  
Då får man bestämma..och hålla koll på barnen.."

Detta exempel visar att eleverna uppfattar frökens status som eftersträvansvärd och 
en position som innebär beslutsfattande. Eleverna verkar uppskatta att fröken är 
den som bestämmer i klassrummet, till exempel när fröken bestämmer vilka lekar 
som ska lekas –

 "I: Är det bra eller dåligt då att det är fröknarna som bestämmer? E2: Jag tycker att  
det är bra att fröknarna bestämmer för att....dom tar ju lekar som det inte blir så  
mycke skrik av.. I: Aha..mm.. I: Hur menar du då? E2: mm....jaa det blir som lugn  
lek då..inge spring då.."

När fröken väljer lekar inomhus så upplever eleverna att det inte blir så mycket 
skrik och spring, det verkar bli en lugnare atmosfär i klassummet som flera elever 
belyser  som  positivt.  Fröken  verkar  enligt  elevernas  uppfattningar  lyssna  till 
eleverna, de kan komma med förslag som tas i beaktning, en elev beskriver hur 
dennes  förslag  om  att  eleverna  kunde  sitta  bredvid  sin  ”gåkompis” i  matsalen 
uppskattades av fröken som beslutade att de kunde göra så, detta exempel visar på 
det - 
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"I: Känner du att vuxna lyssnar på dig? E1: Jaa dom lyssnar....och jag ger alltid  
förslag till dom.. för att vi har varsin gåkompis, jag har en som heter (barns namn)  
och när vi skulle gå till matsalen då....typ då sa jag till (fröken1) att man ju kunde  
sitta breve sin gåkompis, för det hade hon inte tänkt på.. I: I matsalen alltså? E1:  
jaa....så kan man sitta breve sin gåkompis, och så blev det så att man sitter breve sin 
gåkompis.. I: Vad bra, så var du med och bestämde det? E1: Ja det var jag, det var  
bra."

 Även fast fröken verkar vara den som bestämmer och vet bäst i elevernas ögon så 
har eleverna ändå möjlighet att göra sin röst hörd och ge uttryck för sin mening i 
olika  sammanhang.  I  klassrummet  sitter  eleverna på bestämda platser  både vid 
borden och på mattan vid samlingen, barnen sitter alltid bredvid samma elev, vilket 
är ”gåkompisen”. Fröken har enligt eleverna satt upp lappar med barnens namn så 
de ska veta var de ska sitta, detta visas –

 "I:  När  ni  sitter  vid  borden  och  har  lektion  i  förskoleklassen,  kan  ni  sitta  
tillsammans då och jobba eller? E6: Nja....vet inte, jo fast vi har platser..där namnen  
står.. I: Vem har satt ut dom namnlapparna då? E6: Det har fröken gjort, vi sitter  
med samma..det sitter en lapp på bordet."

 Vissa aktiviteter verkar var bunden till klassens fröken och kan komma att falla 
bort om hon är frånvarande. En elev uttryckte önskan om att få bestämma att få 
jobba i helgboken trots att fröken inte var där, när frågan ställdes om vad den ville  
bestämma om –

 "I: Finns det nått särskilt som du skulle vilja vara med och bestämma om? E6: Jaa  
några grejer..vissa. I: Vad skulle det kunna vara då? E6: Jaa jag hade ju kunnat rita  
å skriva i helgboken i dag, fast det gick inte, för (fröken1) var inte här....men om jag  
bestämde då hade då..då kunde jag det. I: Ja just det.." 

Eleven visar uttryck för en vilja att påverka vissa saker i undervisningen. Vid frågor 
om elever skulle vilja ändra på saker i skolan så verkar de flesta nöjda med hur det 
är i skolan och att fröken bestämmer. Dock har eleverna uppfattningen av att barn 
har rätt att bestämma och påverka på saker i skolan. Flera av de tillfrågade eleverna 
uttryckte ingen större vilja till att själva vara med och påverka och bestämma om 
olika saker i skolan.
 Detta kan sammanfattas med att deras uppfattningar tyder på att de är nöjda med 
deras möjlighet  till  inflytande i  klassrummet,  det  framgår att  eleverna uppfattar 
fröken  som  den  beslutsfattande,  den  position  i  skolan  som  innebär 
bestämmanderätt. 



Relationer
Detta  är  det  andra  temat  som  gick  att  urskilja  från  sammanställningen  av 
intervjuerna. Relationer och gemenskapen både elever emellan men också mellan 
elever och vuxna verkar vara något som är betydelsefullt för eleverna. Många av 
eleverna har bästisar men kan ändå leka med andra i klassen. Eleverna verkar tycka 
att rättvisa och att alla ska få vara med är det som är viktigt. Ett exempel på detta är 

 "I: När ni sitter och jobbar med nått, kan ni välja vem ni vill sitta bredvid då? E4:  
Jaa man får sitta så här tillsammans, men inte liksom välja helt.. I: Hur är det då?  
E4: Vi sitter med våra gåkompisar..som vid samma bord å så.. I: mhm. I: När kan du  
välja kompis helt själv då? E4: Alltså när (barns namn) har gått hem då kan jag ju  
välja att va med nån annan för om (barns namn) är här då ska jag ju va med..eller  
då är ju som vi med varann..typ bara vi.. I: Mhm okej E4: mm så är det ju lite när  
man är bästisar. I: mm ja just det"

Detta  exempel  visar  hur  viktigt  kompisrelationer  verkar  vara  för  eleven,  vissa 
elever som denna i exemplet verkade mer bundna och fästa vid speciella kompisar 
än vad andra uttryckte att de var, vissa elever gav uttryck för att de kunde leka med 
olika kompisar  hela  tiden  och  att  det  var  okej  att  flytta  runt  mellan  olika 
kompisgrupper.  Flera elever delade uppfattningen om att rättvisa var viktigt, att 
det var lika för alla. Att lyssna framgick också som något viktigt hos eleverna, flera 
gav uttryck för att de tyckte det var viktigt att andra, både barn och vuxna skulle 
lyssna på dem när det skulle berätta något, till exempel vid samlingen – 

"I: Känner du att vuxna lyssnar på dig? E4: Ja det gör dom. I: Andra barn då? E4:  
mm det gör dom, men inte vissa barn..dom stör när man pratar..som vid samlingen  
å så..det  vill  man ju inte då..när man pratar.  Till  exempel  så när jag pratar så  
babblar dom, vissa..  I: mhm. E4: Men mina kompisar är helt tysta, men när jag  
sitter..då är jag helt tyst när andra pratar..så dom är så här..i bland dumma tycker  
jag.. I: Hur skulle man kunna göra för att få dom som babblar att bli tysta då? E4:  
Man får säga till..tyst! Jag vill inte att ni pratar när jag pratar..det är inge kul..eller  
så får man säga till fröken..Man måste lära sig att lyssna också ju.. I: mm precis.."

Att få prata, göra sin röst hörd och att bli lyssnad på, att andra visar respekt var 
något som flera elever upplevde som viktigt i relationen med andra, annars är man 
inte en bra kompis, upplevde flera av eleverna. En elev upplevde att andra elever 
störde när den skulle berätta om något, eller blev ombedd vid samling att berätta 
om en händelse. Flera elever delade uppfattningen att de (alla elever) behövde lära 
sig att  lyssna,  att  det  var  en viktig egenskap att  lära  sig.  Respekt mellan elever 
upplevdes som viktigt, men också mellan elever och fröken. Till exempel visade en 
elev på ett exempel när den hade kunnat önska sin bästis som ”gåkompis” och att 
fröken då lyssnade på det  önskemålet  och det kunde infrias.  Detta visar att  om 
elever uttrycker åsikter och kommer med önskemål så lyssnar fröken till detta och 
tar till sig det. Detta är respekt menar vissa elever
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Flera elever upplever att det är bra som det är bestämt med ”gåkompisar”, då blir 
ingen utanför –

 "I: Är det bra att ni har gåkompisar, tycker du? E3: Ja det är det för då blir ingen  
utanför I:  Vem har bestämt vilka som är gåkompis med varann då? E3:  Det är  
(Fröken 1) som har det I: Kan ni bestämma om ni vill gå med nån annan då? E3:  
Nää det kan man inte för man måste gå med sin gåkompis...men bara om den är  
sjuk eller så då kan man det.. I: Ja just det.."

Detta exempel visar hur de flesta elever upplevde detta som positivt. Några elever 
uppfattade att en viss elev tog mycket plats i klassen, detta visas med detta exempel 

"I: Vem är det som bestämmer i skolan då? E3: Jag tycker att det är en som heter  
(barns namn) som är ett barn..Han tror att han är fröken I: Vad bestämmer (barns  
namn) om då? E3: (Barns namn) bestämmer att vissa ska gå ut fast inte (barns  
namn) behöver det.. 
I: Mhmm"

Sammanfattningsvis uppfattade eleverna en orättvisa när en elev stack ut och tog 
mer utrymme än andra gjorde, och vad flera upplevde att elever skulle göra. Eleven 
i fråga gjorde sin röst hörd mer än vad som var ett önskvärt beteende hos andra 
elever.  Eleverna verkar vilja ha rättvisa och att det ska vara lika för alla. Att ha 
respekt för andra lyfts också fram som något viktigt i elevernas uppfattningar, till 
exempel genom att lyssna på andra när de pratar. Det finns alltså uppfattningar om 
utrymme för påverkan i klassrummet. 

Verksamheters olikheter
Vid detta tredje tema träder elevers uppfattningar om skillnader mellan skola och 
fritids fram. Det är mer fritt på fritids och under förskoleklassens verksamhet så är 
det  mer  styrt  med  bestämda  lekar,  samlingar  och  läxor,  detta  är  elevers 
uppfattningar som visas med detta exempel – 

"I:  Finns  det  nått  som  du  kan  vara  med  och  påverka  på  då?  E5:  Vet  faktiskt  
inte...eller jo på fritids kan man det, då kan man vara inne före mellis och så får man  
välja vad man ska göra inne.. I: Ja just det I: I förskoleklassen då? E5: Det är nån av  
fröknarna då.. fast om jag fick välja då skulle jag välja kulbanan I: Om du säger att  
du vill leka med den då, får du det då? E5: Nja ibland men mest på fritids kan jag  
det I: jaha mm"

Detta exempel visar att eleven uppfattar det så att i förskoleklassen då bestämmer 
fröken, på fritids kan eleven välja mer själv, både ute och inne. Om eleven fick välja 
då skulle den välja kulbanan, men det verkar inte alltid vara möjligt, mer frekvent 
verkar möjligheter till sådana val finnas på fritids. 
Samtliga  elever  uttrycker  uppfattningar  om  markanta  skillnader  mellan 
förskoleklass och fritids. Fritids uppfattar eleverna som fri lek, fria val, möjlighet till 
påverkan och önskemål om aktiviteter och lekar. En av de största skillnader som 
eleverna upplevde var momentet samling, detta är något som enbart förekom under 
skoltid och som startade skoldagen då den ägde rum från morgonen, detta visas 
med följande exempel – 



"I: Är det skillnad mellan förskoleklassen och fritids?
E1: Ja alltså först är vi på fritids en stund å leker sen så när det kommer en låt då  
ska vi städa å gå till samlingen... I: Har ni samling på fritids också? E1: Nää det är  
på skolan bara
I: När ni går till samlingen då, vad gör ni då? E1: Då är det som skola sen..efter I:  
Aha okej"

Eleverna berättar hur elever som kommer tidigt till skolan hinner leka på fritids 
innan skoldagen börjar, men när en låt spelas då ska de städa för att sedan förflytta 
sig in till förskoleklassens samlingsrum, just detta upplevde eleverna var en tydlig 
brytning från fritids till  skola.  Elevers gemensamma uppfattning om vem det är 
som bestämmer från det att skoldagen börjar tills fritids tar vid är att det är fröken. 
På fritids bestämmer också fröknar men då finns mer utrymme till påverkan och 
bestämmande av aktivteter upplever eleverna. 
Elever berättar hur fröken vid samlingen talar om vad som ska hända under dagen, 
detta upplever eleverna som något fastställt och redan bestämt, något som inte går 
att  ändra  på.  Fri lek  verkar  inte  finnas  under  denna  tid,  det  är  elevernas 
uppfattning, då ska de göra läxa, skriva i helgboken, prata, leka bestämda lekar, gå 
på utflykt eller leka utomhus. Fri lek är något som de flesta elever upplever händer 
på fritids, då kan de välja fritt menar en elev. Elever beskriver hur de kan skriva 
upp sig på en tavla om de vill gå ut på fritids, då kan de gå ut själva - 

 "I: Vem är det som bestämmer vad ni ska göra? E3: Olika men mest (Fröken 1)..om  
vi kanske ska göra nån läxa eller så..annars kan vi gå ut också.. I: Får man välja vad  
man vill göra ute då? E3: Nja när vi....på fritids då får man det..då kan man skriva  
upp sitt namn på en tavla..alltså så dom vet att vi gått ut..fröknarna..Så kan man  
måla en säl också I: Jaha va smart. E3: mm.."

Även  fast  skoltiden  innebär  mer  styrda  aktiviteter  så  delar  flera  elever  den 
uppfattningen att  det  går  att  påverka en del  saker och komma med förslag.  De 
förslag  som  eleverna  kommer  med  blir  ofta  realiserade  under  fredagar,  detta 
exempel visar detta – 

"I: Vem är det som bestämmer i skolan? E5: Det är (fröken 1) och andra fröknar  
men mest (fröken 1) för hon är ju som våran fröken i klassen.. I: Kan ni vara med  
och bestämma nått då? E5: Nja men man kan komma med förslag å så I: Vad händer  
med förslagen sen då? E5: Jaa ibland på Fredagar kanske vi kan göra så med det då..  
I: Är det okej att det är så? E5: Jaa....för då blir det roligt när man får då.. I: Ja just  
det.."

Detta upplever eleverna som något mycket positivt och spännande, kanske just för 
att det är något som bara händer i bland, det blir en skillnad från hur verksamheten 
ser  ut  de  andra  dagarna.  En  elev  upplever  att  det  inte  alls  finns  så  mycket  att 
påverka på under själva skoldagen utan all form av påverkan sker på fritids -  
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 "I: Finns det nått som du kan vara med och påverka på? E6: Nä inte i skolan..men  
på fritids kan man det..välja en massa saker.. I: Vadå till exempel? E6: Om man till  
exempel är inne före mellis då måste man gå ut sen efteråt..men om man är ute före  
mellis då kan man välja att va inne sen efter eller ute igen om man vill..det kan man  
välja.. I: Jaja så man kan välja efter alltså? E6: mm joo det får man. I: Men man  
måste vara ute före eller efter alltså? E6: mm fast man får ju välja me ju"

Sammanfattning.
Genom elevernas beskrivningar så framkommer det att det mestadels är fria val och 
frilek på fritids, men det lyser ändå igenom att vissa regler finns att följa även där,  
eleverna måste till exempel gå ut minst en gång under eftermiddagen på fritids, 
men val finns att välja tidpunkt för när de vill gå ut. Detta blir ju inte ett helt fritt 
val, då regeln finns att de måste gå ut vid något tillfälle, men eleverna uppfattar det 
ändå som fritt val, kanske just eftersom de själva kan välja när de går ut och när de 
är inne. Detta verkar uppskattas av flera elever då många nämner detta. Eleverna 
upplever fritids som fritt trots att de själva berättar att regler finns. Skolan upplevs 
som helt styrd och fastställd. Men detta verkar inte upplevas som något negativt av 
eleverna. De verkar godta och acceptera hur skoldagen ser ut och deras möjligheter 
till påverkan i den, eftersom det går att välja bland olika saker i olika verksamheter.



Diskussion av metod och resultat
I  detta avsnitt  diskuteras den metod som  använts,  sedan följer en diskussion av 
resultatet av den empiriska undersökningen. Slutligen följer avslutande tankar och 
tillsist förslag för vidare forskning.

Diskussion av metod
Valet av metod, att göra intervjuer med elever kändes relevant och motiverat i detta 
arbete. Att genomföra en delvis strukturerad kvalitativ intervju var ett sätt att få 
fram elevers uppfattningar. Merriam (1994) hävdar att intervjuer är det bästa sättet 
för att få reda på vad någon vet om en särskild sak eller vad olika personer tänker 
på. Intervjuerna i min undersökning hjälpte mig att få reda på vad eleverna tänkte 
och uppfattade. Det kändes som ett klokt val att intervjua elever som jag var bekant 
med, detta val infriades då eleverna uppfattades som avslappnade kring mig och de 
kunde  prata  fritt  om det  jag  frågade efter.  Merriam  (1994)  beskriver  hur  delvis 
strukturerade intervjuer  styrs  av en uppsättning frågor eller  teman,  så var  även 
mina intervjuer upplagda. Jag tycker att jag fick bra svar på mina frågor, det finns 
alltid sådant som man hade kunnat göra annorlunda, jag hade till exempel kunnat 
ställa  fler  uppföljande  frågor  än  vad  jag  gjorde.  Jag  försökte  dock  göra  en  del 
förändringar  i  hur  jag  ställde  frågorna  allt  eftersom  intervjuerna  fortlöpte.  Jag 
kunde  svara  an  på  det  som  utvecklade  sig  under  intervjuerna.  Merriam  (1994) 
menar  att  intervjuare  genom  delvis  strukturerade  frågor  kan  svara  an  på 
situationen så som den utvecklar sig och ställa frågor allt eftersom respondenten 
pratar och öppnar sig. Jag som ovan intervjuare kände mig också mer trygg och 
bekväm med lite struktur på mina frågor i stället för att göra helt ostrukturerade 
intervjuer. Detta stämmer också överens med det Merriam (1994) menar, att ovana 
forskare känner sig mer hemma med att följa ett frågeschema.

Ljudupptagningen
Valet av att använda diktafon för insamlandet av materialet anser jag var en god 
idé, eleverna glömde bort den och kunde prata fritt  utan att  distraheras av den, 
precis som Merriam (1994) också nämner. Diktafonen är också liten och behändig 
att  använda  och  den  fungerade  tillfredställande.  Ljudet  hördes  mycket  bra  så 
transkriberingen av materialet skedde utan problem, det var också enkelt att tyda 
den exakta ordalydelsen eftersom jag ville använda mig av citat i mitt resultat. Bell 
(2006) menar att ljudinspelning är att föredra när man tänker använda sig av citat. 

Om intervjuerna
Jag anser  att  valet  av  skola  var  självklart  då jag var  känd av eleverna  där,  det 
kändes avslappnat och naturligt att vara i den miljön. Antalet elever som ingick i 
min studie, som är relativt liten, både sett ur tidsaspekt men också i storlek, var 
empirin ändå tillräcklig,. Trots att det endast blev 6 intervjuer så framkommer ändå 
nyanser i elevernas svar och uppfattningar om inflytande i skolan. 
Om arbetet skulle breddas och göras större skulle det kunna vara aktuellt att vidga 
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insamlingen av materialet till kanske dubbelt så många respondenter. 
För  att  på  så  sätt  få ännu  bredare  och  tydligare  nyans  i  svaren. Men  för  min 
undersökning och min frågeställning så anser jag ändå att  antalet intervjuer var 
tillräckligt för att få fram svar som täckte mina frågor. 
Kvale (2009) menar att det är svårt att genomföra kvalitativa intervjuer men också 
att  analysera  texten,  det  krävs  erfarenhet  hos  forskaren  till  det.  Egen  kritik  till 
studien är  den risk som Kvale  (2009)  nämner,  att  analysen kan hamna för  nära 
textens  nivå  och färgas  av personliga  åsikter.  Detta  har  försökt  tas  i  beaktning, 
genom att inte lägga in personliga värderingar vid analysen av materialet.

Tillförlitlighet och giltighet
När  det  kommer  till  de  nyanser  och  skillnader  som  framkommer  i  elevernas 
uppfattningar av inflytande, så kan denna undersökning anses vara tillförlitlig och 
giltig. Bell (2006) diskuterar hur reabiliteten eller tillförlitligheten är ett mått på i 
vilken utsträckning ett tillvägagångssätt i en metod ger samma resultat vid olika 
tillfällen,  alltså  hur  bra  jag  genomfört  mina  intervjuer.  De  uppfattningar  som 
framkom genom intervjuerna skulle troligen komma att visas igen om eleverna fick 
samma frågor vid något annat tillfälle. Validiteten eller giltigheten beskriver Bell 
(2006) som ett mått på om en fråga man ställer beskriver det man vill att den ska 
beskriva, Merriam (1994) menar att giltigheten beror på om forskaren kan visa att 
hon återgett  rekonstruktionen som kommit  fram via  den metod man använt  är 
trovärdig eller ej. Det är perspektiv man är intresserad av än själva sanningen i sig.  
Genom citaten som visas i  resultatgenomgången återges elevernas berättelser  av 
uppfattningar på ett tydligt sätt.

Diskussion av resultat
Nedan diskuteras resultatet av den empiriska undersökningen med utgångspunkt i 
tidigare  forskning,  samt  läroplanen  som  framkommer  i  bakgrunden  och  de  tre 
teman som gått att utläsa ur materialet. De tre teman som använts är Fröken vet bäst, 
Relationer och  Verksamheters  olikheter som  diskuteras  i  tur  och  ordning.  Barnen 
verkar  kunna  göra  jämförelser  mellan  olika  verksamheter  och  dess  innehåll, 
eleverna visar också på skillnader och betydelsen av relationer och varför fröken är 
fröken i deras uppfattningar. Eleverna lägger vikt vid betydelsen av att lyssna på 
andra, att det är att visa respekt för andra människor. 

Fröken vet bäst
Flera av de tillfrågade eleverna uttryckte att de ansåg att det var bra att det var 
fröken som bestämde i de flesta fallen, bland annat för att det då blev rättvist och att  
leken  blev  lugn,  utan  spring  eller  skrik.  Detta  kan  jämföras  med 
Pramling/Samuelssons (2008) tolkning av barnperspektivet, som innebär att vuxna 
har  stor  kunskap  om  barn,  barns  utveckling  och  erfarenheter,  samt 
barnkonventionens  uttryck  för  att  vuxna  ska  agera  utifrån  vad  som är  bäst  för 
barnet,.  Genom att  eleverna uttryckte  uppfattningar av att  fröken vet  bäst så kan 
tolkningar göras att eleverna uppfattade inflytande som barnperspektivet, alltså att 



barnets bästa ska vara i fokus hos vuxna, goda lärmiljöer kan då skapas som är till 
barns  bästa. Eleverna  uttrycker  inte  att  de  har  så  mycket  inflytande över själva 
undervisningen, men dock inflytande över en del saker under skoldagen, som att få 
igenom ett förslag om att sitta bredvid sin  ”gåkompis” i matsalen, att välja lekar 
osv. Vissa elever uttrycker inte att de tycker att det är så viktigt att få vara med och 
bestämma eller påverka saker i skolan. Detta kan även bero på det Thornblad (2008) 
menar på att yngre elever inte har så höga förväntningar på inflytande i skolan, och 
inte vet vad de kan ha inflytande över. De är ofta mer nöjda än äldre elever. Fröken 
i  den  aktuella  klassen  verkar  utifrån  elevernas  uppfattningar  göra  ett  bra  jobb, 
eftersom inte eleverna verkar var missnöjda med hur deras situation i skolan såg ut. 
Detta tema kan också liknas med det Forsberg (2000) beskriver med det objektiva 
intressebegreppet, vilket kan sammanfattas med att vuxna har barns bästa i fokus, 
detta intresse som vuxna har styrs också av de läroplaner och kursplaner de har att 
arbeta utifrån. Mitt tema  fröken vet bäst kan jämföras med Johanssons (2003) tema 
vuxna  vet  bäst då  vuxna  utgår  från  sitt  eget  perspektiv  och  agerar  utifrån  vad 
han/hon anser är bra för barnen, då är det heller inte nödvändigt eller möjligt att se 
till eller följa barns perspektiv. 

Dessa två teman tycker  jag stämmer med de uppfattningar som eleverna  i  min 
undersökning har, det är fröken som bestämmer i det mesta, men det verkar också 
vara  bra  då  eleverna  inte  visar  något  missnöje.  Elevers  uppfattningar  och 
upplevelser av inflytande står enligt Danell (2006) i relation till lärarens uppfattning 
av hur arbetet med elevinflytande ska se ut i skolan. Eleverna uttrycker samtidigt 
hur de uppfattar att de har inflytande över andra saker som inte har med läraren i 
klassrummet att göra. De upplevde inflytande med kompisar, i den fria leken, på 
fritids samt över val vid olika lekar. Eleverna i min undersökning visade liknande 
uppfattningar  som  eleverna  i  Einarsdottirs  (2010)  studie,  om  upplevelser  av  ett 
svagt  demokratiskt  inflytande  över  undervisningen.  Mest  inflytande  upplevde 
eleverna  att  de  hade  under  raster  och fria  aktiviteter.  Detta  upplevde  också de 
elever som ingick i min studie. En elev fick ge uttryck för sin mening och fröken såg 
till barnets synsätt och perspektiv som Bae (2009) pekar på, då eleven fick igenom 
ett förslag om att sitta bredvid sin  ”gåkompis” i matsalen, då blev eleven lyssnad 
på. Då eleven kunde göra sin röst hörd så kunde eleven också som Rädda Barnen 
uttrycker det får inflytande över sin situation och att detta då skedde genom dialog 
mellan eleven och läraren. Rädda Barnen menar att grunden för inflytande är att 
elever  blir  lyssnade  på. Detta  tema avslutas  med reflektionen över  att  eleverna 
verkar uppleva fröken och frökens position i klasrummet som eftersträvansvärd, att 
det är sättet för att  kunna bestämma, detta visar tydligt exemplet om att för att  
kunna bestämma så kan man "fråga om man får vara fröken med fröken", att det skulle 
möjliggöra en beslutsfattnings position. 
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Relationer
Relationerna mellan eleverna i klassen verkar starka, goda och betydelsefulla för 
eleverna. Det är viktigt att vara med och leka med den man är bästis med, så länge 
de  bägge  bästisarna  är  på  skolan/fritids.  När  den  ena  gått  hem  eller  av  olika 
anledningar inte är där då går det bra att leka med andra. Vissa elever verkar inte 
lika fäst vid en speciell person utan kan leka med olika elever.
Barnen har ”gåkompisar” som är en speciell kompis som eleven sitter bredvid vid 
samling,  vid  samma  bord  och  går  bredvid  när  de  ska  på  utflykt  eller  gå  till 
matsalen, detta verkar eleverna tycka är bra, då "ingen blir utanför" och de vet hela 
tiden bredvid vem de ska sitta eller gå, ingen otydlighet finns.
Å andra sidan finns risk med formella rutiner då som Bae (2009) menar, kan barns
rätt till delaktighet undertryckas. Barns rätt stärks istället genom individuella val 
menar Bae. Regler och rutiner är bra för barn, då de blir trygga av att veta vad de  
ska göra, men de behöver också få vara delaktiga i sin egen skolbarndom menar 
Aspán (2005). Pramling/Samuelsson (2008) menar att elever måste få möjlighet att 
ge sin syn på den lärmiljö de vistas i. Detta tema om relationer skulle kunna liknas 
med den sociala delaktigheten som Elvstrand (2009) talar om, att elever kan känna 
delaktighet  och  tillhörighet  i  klassen,  känna  gemenskap  och  acceptans  med 
kompisar  och  uppleva  goda  relationer  i  skolan.  Detta  lyser  igenom  som  något 
viktigt i det eleverna i min undersökning ger uttryck för. En del elever verkade inte 
uppskatta att somliga elever tog mer plats i klassen än andra, Aspán (2005) visar 
just på hur vissa elever är bättre än andra på att ta för sig av inflytande och göra sin 
röst  hörd,  mer  än  vad  andra  elever  kan  eller  vill.  Detta  verkade  vara  ett 
irritationsmoment hos vissa av eleverna i min studie. 
Likvärdighet och lika för alla framkom som något centralt i elevernas uppfattningar 
när det gäller relationer i skolan. Detta tema som jag här beskriver kan liknas med 
Johanssons (2003) tema barn är medmänniskor vilket innebär att elever uppfattas som 
personer med vilja, behov, önskningar och skilda förmågor. Rädda Barnen menar 
att barn ska bli lyssnade på, deras tankar och uppfattningar ska bli bemötta med 
respekt.  Detta anser jag är något som ska ske både mellan barn och vuxna men 
också barn emellan. 
Eleverna som ingick i studien som Einarsdottir (2010) genomfört upplevde att de 
mest hade inflytande över saker som kompisar och leken på lekplatsen. Detta liknar 
uppfattningarna som speglas hos de elever som ingick i min studie, att fritids, val 
mellan olika lekar och kompisrelationer var de saker som de mest kunde påverka 
på. Dessa  uppfattningar  av  inflytande  kan  liknas  vid  det  subjektiva 
intressebegreppet  som  Forsberg  (2005)  beskriver  är  elevers  uppfattningar  av 
inflytande. Eleverna i min studie upplevde att vissa barn inte lyssnade på dem när 
de skulle prata, det upplevdes som något viktigt hos eleverna att de andra skulle 
göra så, elevers demokratiska kompetens kan enligt Aspán (2005) stödjas genom 
samtal och möten. Även i Lgr 11 framkommer det att samtal ger elever möjligheter 
att utveckla sin kommunikation och tilltro till sin språkliga förmåga.



Verksamheters olikheter
Detta är det tredje och sista temat som kunnat urskiljas i elevernas uppfattningar. 
Eleverna visar att de tydligt uppfattar stora skillnader mellan skoltid och fritids tid, 
på skoltid så finns samlingen, flera styrda aktivteter, lekar och regler. Fritids tiden 
innebär större valmöjligheter,  mer fri lek och val  mellan att  vara ute eller inne. 
Elever menar hur de kan välja när och var de ska vara ute på fritids, medan det sker 
på bestämd tid under skoltiden. Eleverna visar uppskattning för möjligheten till val 
av lekar  och aktiviteter  under  vissa  dagar,  till  exempel  att  de  kan komma med 
förslag på saker som sen kan komma att realiseras under fredagar. 
Detta  är  ett  exempel  på  demokrati,  när  elever  och  lärare  kan  bestämma  saker 
tillsammans, Aspán (2005) menar att elevers demokratiska kompetens kan stödjas 
genom samtal. Under förmiddagarna när  det är skola så har eleverna samling. De 
berättar bland annat vad de gjort i helgen, detta visar att det finns en dialog mellan 
läraren  och  eleverna,  Selberg  (2001)  menar  att  elevers  lärande  underlättas  om 
lärarens  förhållningssätt  karaktäriseras  av  dialog.  Under  samlingen  leks  också 
bestämda lekar, ibland skriver de också i helgboken, men det beror på vilken fröken 
som är i klassen. 
På fritids är det färre styrda aktiviteter. Rädda Barnen menar att barn ska kunna 
göra sin röst hörd och få inflytande över sin situation. Elvstrand (2009) och Aspán 
(2005) menar att elevers uppfattningar av inflytande i skolan avgörs av pedagogens 
roll och inställning. Detta syns i elevers beskrivning av tillexempel den önskan att 
leka med kulbana, men det får eleven inte så ofta gehör för i förskoleklassen, detta 
är möjligt mest på fritids (se exemplet). Det visar vilka olika roller pedagoger har i 
olika verksamheter. Eleverna upplever att de har mest inflytande över fritids och 
den fria leken. Detsamma såg Einarsdottir  (2010)  i  sin studie,  eleverna i  hennes 
studie upplevde mest inflytande över den fria tiden och den fria leken. Hilmarsson 
(2003) menar på att lärare måste ha förmågan att lyssna till varje individ för att 
skapa förtroende och en välfungerande grupp. Detta framkommer som något som 
uppfattas  viktigt  av eleverna i  min studie,  att  fröken lyssnar och tar till  sig det 
eleverna säger och tycker.  Elvstrand (2009) beskriver den politiska delaktigheten 
som  elevers  möjlighet  till  inflytande  i  beslutsfattande,  vilket  eleverna  i  min 
undersökning  verkar  ha  ett  ganska  svagt  inflytande  över,  förutom  då  de  kan 
komma med förslag på aktiviteter eller lekar. 
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Avslutande reflektioner
Eleverna i min undersökning visar att de uppfattar visst inflytande över olika saker 
i  skolan men främst över det sociala,  med kompisar och på fritids.  Att eleverna 
ändå hade så tydliga uppfattningar om inflytande och delaktighet förvånade mig en 
aning, att uppfattningarna handlade om att inflytande kunde innebära att få vara 
med och  välja,  påverka  och  bestämma  om olika  saker  i  deras  levda  vardag  på 
skolan. Eleverna kunde göra jämförelser mellan olika verksamheter, visa hur goda 
relationer  ska  se  ut  enligt  deras  uppfattningar  och  varför  fröken  är  fröken  och 
verkar  veta  bäst,  som  eleverna  upplevde  det.  Det  som  studeras  i  kvalitativ 
forskning är hur människor upplever världen, det är också det som gjorts i denna 
undersökning.  De  frågor  jag  ställde  under  intervjuerna  beskrev  det  jag  ville 
beskriva. Det som eftersöktes var elevers uppfattningar och det var också elevernas 
uppfattningar  och  upplevelser  av  inflytande  som  framkom  i  den  empiriska 
undersökningen.  Eftersom det var elevernas uppfattningar som eftersöktes så är 
valet  av  metod,  kvalitativ  intervju  relevant  för  denna  studie.  Eleverna  i 
undersökningen  uppfattar  ett  ganska  svagt  demokratiskt  inflytande  över  själva 
undervisningen, men det finns en hel del saker som de kan vara med och påverka 
på.  Eleverna  kanske  verkligen  har  mer  inflytande  i  den  pedagogiska 
undervisningen än vad som visades genom elevernas uppfattningar, men det är i så 
fall  inget  som  framkom  i  min  undersökning,  genom  de  frågor  som  ställdes. 
Inflytande är som framkommit och belysts tidigare ett vitt begrepp som är komplext 
och det kan inte så enkelt brytas ned i verksamhetens vardag i skolan. 
Kvale  (2009)  hävdar  att  även  intervjuer  som  genomförts  av  mindre  erfarna 
intervjuare, som inte uppfyller vanliga riktlinjer för intervjuer, i vissa fall ändå kan 
ge värdefull information. Och det är min förhoppning att detta examensarbete gjort. 

Avslutningsvis återkommer jag nu till problemområdet och problemformuleringen 
för undersökningen. Problemet är om och hur eleverna uppfattar elevinflytande.
Mitt  problemområde  grundas  i  om  elever  i  förskoleklass  upplever  att  de  har 
inflytande och kan påverka i skolans verksamhet, så som styrdokumenten säger att 
de ska kunna, eller har de alls inga uppfattningar av inflytande?
Detta kan sammanfattas  med att  intresset  ligger  i  att  lyfta fram och söka förstå 
barns  perspektiv  och  göra  deras  röster  hörda,  och  på  så  sätt  synliggöra  deras 
uppfattningar.  Problemformuleringen  är  -  Vilka  uppfattningar  framkommer och 
synliggörs när eleverna själva får beskriva deras vardag i förskoleklassen.
Eleverna i undersökningen har uppfattningar om inflytande, att det är något de kan 
vara med och bestämma och påverka på. Delvis i förskoleklassen men mestadels på 
fritids och i relationer med kompisar. Det är elevers uppfattningar som framkommit 
i undersökningen genom deras beskrivningar av deras vardag i skolan. Elevernas 
perspektiv på deras vardag i skolan har framkommit genom att de fått göra sina 
röster  hörda  i  intervjuerna.  Dock  uppfattade  eleverna  inflytande  som  ett 
barnperspektiv, då den vuxna har stor kunskap om barn - alltså upplever eleverna 
att fröken vet bäst.



Förslag för vidare forskning
Det skulle vara intressant att se om uppfattningarna om elevinflytande förändras 
när eleverna blir äldre, ett eller flera års skillnad skulle vara intressant att följa upp. 
Om uppfattningarna hos eleverna också förändras med den stigande åldern och det 
ökade inflytandet. 
I Lgr 11 står det att elevernas inflytande ska öka med stigande ålder och mognad, 
men fungerar det så? Spelar lärares olikheter och olika inställning verkligen roll i 
vad eleverna uppfattar och upplever som inflytande i skolans verksamhet?
Eftersom inflytande ska öka med stigande ålder kan det också vara intressant att se 
om eleverna  klarar  av  att  göra  jämförelser  om graden  av  deras  inflytande  från 
förskolan,  vidare  genom  förskoleklassen  och  upp  till  årskurs  ett.  Har 
uppfattningarna ändrats eller skiftats längs vägen och har upplevelsen av själva 
inflytandet  och vad de kan ha inflytande över ändrats  över  tiden?  Detta  skulle 
kunna vara något att byggare vidare på utifrån min undersökning, detta är således 
mitt förslag till fortsatt och vidare forskning inom ämnet elevinflytande, sett från 
elevers uppfattningar och ur deras perspektiv. 

31



Referenser
Aspán, M. (2005). Att komma till sin rätt. Barns och vuxnas perspektiv på ett 
Skolprojekt för ökat elevinflytande. Stockholm: Stockholms Universitet. 

Bae, B. (2009). Children’s right to participate, challenges in everyday 
Interactions. European Early Childhood Education Research Journal,
 Elektronisk [Pdf format]. Tillgänglig: 2011-08-24
<http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t776628938> 

Bell, J, (2006). Introduktion till Forskningsmetodik, Fjärde upplagan, Studentlitteratur.

Danell,  M, (2006).  På tal om elevinflytande - Hur skolans praktik formas i  pedagogers  
samtal, Luleå tekniska universitet. Elektronisk [Pdf format] ISSN: 1402-1544.

Dimenäs, J (2007). Lära till lärare att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt  
och vetenskaplig metodik, Liber AB

Einarsdottir, J. (2010). Children’s experiences of the first year of primary 
School. European Early Childhood Education Research Journal,
Elektronisk [Pdf format]. Tillgänglig: 2011-09-04
<http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t776628938> 

Elvstrand,  H.  (2009).  Delaktighet  i  skolans  vardagsarbete.  Linköpings  Universitet. 
Elektroniskt [PDF dokument]. Tillgänglig 2011-08-29  1:1 ISBN 9789173935845. ISSN 
1654‐2029 

Englund,  T.  (2000).  Deliberativa  samtal  som  värdegrund  –  historiska  perspektiv  och  
aktuella  förutsättningar.  Elektronisk  [Pdf  format].  Tillgänglig  2011-09-04 
<http://www.skolverket.se/publikationer?id=752> 

Forsberg, E, (2000). Elevinflytandets många ansikten - En fråga om makt, Skolverket.

Forsberg, E,  Läraren måste inte abdikera för att eleverna ska få inflytande,  Pedagogiska 
Magasinet, nr 3, 2005. Tillgänglig: 2011-09-06 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2005/08/24/lararen-
maste-inte-abdikera-eleverna-ska-fa-inflytande

Hilmarsson,  H, TH (2003)  Samtalet  med känslomässig intelligens,  En handledning i 
konsten att samtala. Utbildningshuset AB.

Johansson, Eva (2003)  Att närma sig barns perspektiv – forskares och pedagogers möten  
med  barns  perspektiv. Pedagogisk  forskning  i  Sverige,  ÅRG  8,  nr  1-2,  s  42-57. 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2005/08/24/lararen-maste-inte-abdikera-eleverna-ska-fa-inflytande
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2005/08/24/lararen-maste-inte-abdikera-eleverna-ska-fa-inflytande


Göteborgs Universitet. Elektronisk [Pdf format]. Tillgänglig: 2011-08-29. 

Kvale, S, (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund.

Läroplanen för Grundskolan, Förskoleklassen och Fritidshemmet. Lgr 11.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Merriam, S B, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, 1994.

Pramling & Samuelsson (2008), Children´s perspectives as  ”touch downs” in time: 
assessing  and  developing  children´s  understanding  simultaneously, Gothenburg 
University, Gothenburg. Elektroniskt [Pdf format].
http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/03004430802
667039  .   Tillgänglig: 2011-09-12  

Selberg, G. (2001). Främja elevers lärande genom elevinflytande, Lund, 
Studentlitteratur.

Thornberg, R., (2010). School democratic meetings: Pupil control discourse in 
disguise. Teacher and Teacher Education , 924‐932. 

Thornblad,  H.  (2008).  Vems  röst  väger  mest?  Barn  och  vuxna  om elevinflytande  i  
skolan. Barns rätt till utbildning. 
Elektronisk [PDF dokument]. Tillgänglig: 2011-08-24
<http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=5056784>

(Vetenskapsrådet) Forskningsetiska principer.
http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.htm
l 

33

http://shop.rb.se/Product/Product.aspx?ItemId=5056784
http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/03004430802667039
http://www.tandfonline.com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/03004430802667039
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575


BILAGA 1: Missiv.
Hej Föräldrar!
Mitt  namn är  Linda  Rundqvist,  jag  går  sista  terminen på  lärarutbildningen  vid 
Mittuniversitetet i Härnösand. Jag läser mot grundskolans tidigare år (F-5).
Jag skriver mitt examensarbete om elevers inflytande i förskoleklass. Nu har ju era 
barn för en tid sedan börjat  förskoleklassen vilket är deras första stora steg in i  
skolans värld.
Min fråga till er är om ni vill ge ert samtycke till att ert barn blir intervjuad, om hur 
han/hon upplever att det är att vara elev i förskoleklassen?
Jag  kommer  så  klart  att  följa  de  forskningsetiska  regler  som  Mittuniversitetet 
arbetar utifrån och som finns i detalj på vetenskapsrådets webbsida 
(www.vr.se) 
Jag beskriver kort mitt arbete:
Mitt syfte med min undersökning och med mina intervjuer är att kunna ta del av 
barnens/elevernas uppfattningar om inflytande i förskoleklassen.
Om du/ni som förälder väljer att låta ert barn medverka vid min undersökning så 
måste jag få ert samtycke till det genom underskrift. Jag kommer också vid intervju 
tillfället  be  om  barnets  medgivande  till  att  delta,  om  barnet  inte  vill  behöver 
han/hon så klart inte medverka. 
Ingen  obehörig  kommer  få  tillgång  till  mitt  intervju  material,  det  är  för 
forskningssyfte enbart. De som läser den slutgiltiga uppsatsen kommer inte kunna 
peka ut enskilda personer eller andra privata detaljer ur materialet. 
Jag kommer att spela in intervjuerna med en diktafon för att få med allt som sägs 
och för att enklare kunna sammanställa svaren i mitt arbete sedan.

Jag vill avslutningsvis berätta att min färdiga och godkända uppsats kommer att 
publiceras i en databas för uppsatser som heter DIVA. 

Min förhoppning är att ni föräldrar tycker att detta känns intressant och att jag får 
er tillåtelse för intervjuerna.
Ni  får  mer än gärna  kontakta  mig om ni  vill  ha  mer  information  eller  svar  på 
eventuella frågor.
Linda Rundqvist. 070-xxxxxx9. lixxxxxxxx@hotmail.com 

Jag behöver ert svar och medgivande så snart som möjligt men senast torsdag 29/9.
Min ambition är att börja med intervjuerna under vecka 40. Intervjuerna kommer 
ske under skoltid och vara ca 30 min. Detta utskick går ut till alla elever i klassen 
men jag kommer bara ha möjlighet att intervjua ca 10 barn, detta på grund av den 
knappa tiden jag har på mig. 

Tack för att du tagit del av detta. Mvh Linda



Medverkan vid intervju om elevinflytande.

____Ja,  jag  ger  min  tillåtelse  till  att  mitt  barn  får  medverka  vid  intervju  med 
ljudinspelning.

____Nej,  jag  ger  inte  min tillåtelse  att  mitt  barn  medverkar  vid  intervju  med 
ljudinspelning.

____Jag vill veta om mitt barn är en av de som blir intervjuad.

Barnets namn:_______________________________________

Förälders/Vårdnadshavares underskrift:

___________________________________________________

Namnförtydligande:___________________________________

Denna del lämnas åter till Förskoleklassens lärare senast torsdag 29/9

Tack!
Linda Rundqvist
070-xxxxxx9
 lixxxxxxxx@hotmail.com
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BILAGA 2: Intervjuguide. 
Innan själva intervjun startade informerades eleverna om sekretessen, möjligheten 
att  avbryta  intervjun,  övergripande  syfte  med  intervjun  samt  användandet  av 
diktafonen.
Några uppvärmningsfrågor började intervjun, som var de gått på förskola, vad de 
tyckte om förskoleklassen och övriga tankar och småprat.
Intervju frågorna:
Skulle du kunna beskriva hur din dag i förskoleklassen ser ut? - morgonsamling, 
lektioner osv..
Finns det något som du skulle vilja ändra på? (Hur, varför, kan du beskriva...

Känner  du  att  det  finns  något  som  du  kan  påverka på  under  skoldagen,  med 
läraren och/eller med kompisar? (Finns det något som är bra eller dåligt med det? 
hur uppfattar eleven påverkan?)

Kan du komma i håg något tillfälle på förskolan då du kunde bestämma över något 
särskilt? Kan du bestämma över liknande eller helt annan sak nu i förskoleklassen? 
(bestämma, välja påverka mer/mindre.. hur menar du då..?)

Jobbar ni  enskilt  eller får du sitta och jobba tillsammans med någon kompis på 
lektionerna? (Vem bestämmer det? i så fall får du bestämma med vilken kompis du 
vill sitta med då?)

Kan  du  berätta  om  något  tillfälle  när  du  själv  fått  välja vad  du  vill  göra  i 
förskoleklassen? (beskriva om det var på någon lektion eller rast, hur det gick till..)

Kan du beskriva för mig om det finns något särskilt som du skulle vilja vara med 
och bestämma om i klassrummet? (eller på rasten?)
- Eller ändra på? Hur skulle du göra då? 

Vem tycker du bestämmer i skolan?
Varför är det så tror du?

Hur skulle man kunna göra för att  få  bestämma olika saker i  skolan då? -  Hur 
skulle man komma överens om det? (Någon särskild man kan prata med om det 
tror du?

Är det viktigt att få vara med och välja och bestämma olika saker? Varför då/inte? 
Har barn rätt att bestämma saker i skolan, eller ska man göra som läraren/fröken 
säger hela tiden?
Upplever du att vuxna lyssnar på dig? - Hur känns det, hur gör du då? 

Tack för att du ville delta i min intervju, har du några frågor om det vi nyss pratat 
om?
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