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ABSTRACT 

 

Studien har fenomenografi som analysmetod och undersöker fyra lärares uppfattningar och 

attityder av barn och elevers inflytande i förskolan och grundskolan, hur lärarna uppfattar 

demokrati samt vilka attityder de har av de texter som finns i styrdokumenten. Syftet är att 

väcka tankar kring det egna förhållningssättet, ge större insikt för samhällets betydelse i dessa 

frågor samt visa på hur viktigt barn och elevers inflytande är både i och utanför skolan. 

Genom litteratur har vi gjort kopplingar utifrån intervjuerna till vad modern samhällsteori 

säger om barn- och ungdomskultur. Studien har skrivits utifrån vad två lärare i förskolan och 

två lärare i grundskolans yngre åldrar har för uppfattningar och attityder och därför kan ingen 

generalisering av resultatet genomföras. Vi kom fram till att lärarna arbetar aktivt med att ge 

barn och elever inflytande som de anser skapar individer med bra självkänsla men att lärarna 

samtidigt känner sig styrda av uppnåendemål. 

 

 

Ämnesord: barn- och ungdomskultur, förskola, grundskolans tidigare år, inflytande.
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1. INLEDNING 
 

Vi valde att fördjupa oss i, samt skriva om elevinflytande på ett tidigt stadium men visste inte 

riktigt hur vi skulle inrikta oss från början. Efter hand har vårt examensarbete vuxit fram till 

att vi ville titta närmare på vilka uppfattningar som kan finnas hos lärare kring inflytande i 

dagens förskola och grundskolans tidigare år. Barn och elever har i dagens samhälle en annan 

roll än förr, deras inflytande har ökat både i och utanför skolan. Detta har gjort oss 

intresserade av hur mycket inflytande som kan vara bra för barnen i deras livslånga lärande 

till att bli goda, demokratiska medborgare. Genom att få ta del av hur andra lärare tänker om 

barns inflytande kan vi reflektera över detta inför då vi själva ska börja arbeta som lärare. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det föll sig naturlig för oss att välja barn och elevers inflytande i skolan eftersom att det är ett 

viktigt ämne som har stor betydelse för vår framtida yrkesutövning. Vi valde att intressera oss 

för hur begreppet inflytande kan uppfattas hos förskolan och grundskolans lärare, i de yngre 

åldrarna, eftersom vi båda två går en lärarutbildning som ger oss behörighet till att arbeta både 

i förskola och grundskola upp till år 5. Utifrån hur vi upplever att det är nu, anser vi att 

elevinflytande både hörs och syns mest i de högre årskurserna.  

 

Kan detta bero på vad lärarna som arbetar mot dessa åldrar har för tankar kring inflytande? 

Som två blivande lärare finner vi att det är viktigt att uppmärksamma detta fenomen som 

elever och barns inflytande i skolan har kommit att bli, i och med att det mer och mer 

uppmärksammas ibland annat de olika styrdokumenten. Det är enligt oss även så att det som 

står i de olika styrdokumenten om inflytande kan tolkas olika av olika personer beroende på 

vad de har för förförståelse av begreppet. Det är detta som vi är intresserade av att ta reda på: 

hur begreppen demokrati, inflytande samt innehållet i styrdokumenten om dessa begrepp, 

uppfattas av lärare i förskolan och grundskolan. 

 

Enligt läroplanerna Lpfö98 och Lpo94 är det viktigt med de grundläggande demokratiska 

värderingarna i skolans verksamhet samt delaktighet. Lpfö98 börjar med meningen 

�Förskolan vilar på demokratins grund� (s. 3), som vidare visar på att verksamheten ska 
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använda sig av demokratiska former och på det viset lägga grunden till ett växande ansvar och 

intresse hos barnen för att längre fram aktivt delta i samhällslivet.  

 

Vidare kan man ta del av ett eget avsnitt som handlar om barns inflytande vilket bland annat 

tar upp att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar förmågan att förstå och handla efter 

demokratiska principer genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Samt 

att barnen ska förberedas för delaktighet och ansvar samt för de rättigheter och skyldigheter 

som finns i ett demokratiskt samhälle. (Utbildningsdepartementet, 1998) 

 

Lpo94 börjar på liknande sätt som Lpfö98 med meningen �Det offentliga skolväsendet vilar 

på demokratins grund� (s. 3), för att sedan ta upp att undervisningen ska förmedla kunskap 

om grundläggande demokratiska värderingar samt att undervisningen ska genomföras med 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna i att aktivt delta i samhällslivet. Även i 

Lpo94 finns ett eget avsnitt om inflytande som där har namnet �Elevernas ansvar och 

inflytande� (s. 13) som visar på att ansvar och inflytande hör ihop. Genom att eleverna får ett 

större ansvar för det egna arbetet samt skolmiljön, får de då inflytande på utbildningens 

utformning. 

 

Efter att Ingrid Nilsson, universitetslektor vid Sektionen för lärarutbildning på högskolan i 

Halmstad, gav oss en föreläsning om fenomenografi blev vi väldigt inspirerade av henne att 

använda just fenomenografi som metod. På grund av detta har vi valt att använda oss av 

fenomenografi i vår studie.  

 

Vi ställer oss frågande till om det kanske inte alltid är rätt och bra att ge eleverna för mycket 

inflytande och om de nu ges inflytande i förskolan/grundskolan, vad är det som de egentligen 

ska ha inflytande över? Utifrån detta ser vi en möjlighet att använda oss av modern 

samhällsteori kring elever och barns inflytande som vi sedan kommer att nyttja oss av i vår 

analys. 

 



 7

1.2 Problem och syfte 

 

Vi har under våra praktikperioder blivit uppmärksamma på att det kan vara svårt att på ett bra 

sätt få eleverna att bli mer delaktiga och få inflytande över sitt eget lärande. I Lpo94 och 

Lpfö98 står att vi ska göra eleverna till goda samhällsmedborgare, de ska kunna bli delaktiga i 

samhället. Skolan ska på det viset kunna spegla vårt samhälle och vice versa. Denna studie 

ger kunskap om hur inflytande uppfattas av fyra lärare i förskolan och grundskolan som 

vidare kan bidra med att väcka tankar kring det egna förhållningssättet i dessa frågor, samt ge 

en större insikt för samhällets roll när det gäller barn och elevers rätt till inflytande. Detta för 

att visa på hur viktigt det är med barn- och elevinflytande både i och utanför skolan, men även 

se till vilket ansvar som detta inflytande kan ge samt, utifrån de intervjuade lärarnas 

uppfattningar, hur mycket de unga klarar av detta beroende på ålder och mognad. 

 

I början av processen ställde vi oss många frågor som berör inflytande, vilket är fokus i vårt 

examensarbete. Vilka uppfattningar och attityder har lärarna till kraven som står skrivna i de 

olika styrdokumenten i dessa stadier? Att våra barn och elever i skolan får vara med och 

påverka ser vi som en självklarhet, men hur mycket inflytande är egentligen bra för våra barn? 

Vad klarar barn och elever av samtidigt som de fortfarande ska vara barn? Eller är det så att 

de blir bra demokrater och samhällsmedborgare som vuxna genom detta inflytande? Dessa 

frågor har inget med själva studien att göra, men de har lett oss fram till våra frågeställningar 

som vi preciserar under rubriken Frågeställning. 

 

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på vad fyra lärare, två i förskolan och två i 

grundskolans yngre åldrar, har för uppfattningar och attityder kring barn och elevers 

inflytande i förskolan och grundskolan. 
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1.3 Frågeställning 

 

Vårt examensarbete grundar sig på elevinflytande och vi använder oss av fyra lärares 

uppfattningar för att få svar på frågeställningarna nedan, som vi analyserar utifrån modern 

samhällsteori: 

 

1. Vilka är lärares uppfattningar och attityder av barn och elevers inflytande i 

förskolan och grundskolan?  

 

 2. Vilka är lärares uppfattningar av demokrati? 

 

 3. Vilka är lärares attityder av styrdokumentens texter om inflytande? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi har i vår studie inget syfte att ta reda på barn och elevers uppfattningar av inflytande. 

Meningen är endast att ta reda på fyra specifika lärares uppfattningar och attityder av 

inflytande och vi vill inte generalisera uppfattningarna. Detta har medfört att vi samlat in 

diverse litteratur inom områdena modern samhällsteori och barn- och ungdomskultur, 

kvalitativa intervjuer samt fenomenografi. För att få en uppfattning om hur elever och barns 

inflytande i förskolan och grundskolan kan och borde se ut, har vi valt att titta på tidigare 

forskning samt utvalda styrdokument. Att ta reda på uppfattningar leder oss in på vårt val av 

datainsamlingsmetod, kvalitativa djupintervjuer, som tillämpas bäst inom fenomenografi. 

Eftersom det inom fenomenografi, som är vår analysmetod, inte fokuseras på det subjektiva 

har vi i analysen tittat på de kollektiva uppfattningarna. Då vi går en lärarutbildning som ger 

behörighet att arbeta både i förskolan samt grundskolans yngre åldrar har vi valt att fokusera 

på dessa stadier inom skolan i vår studie. På grund av detta är de intervjuade lärare upp till år 

5, ett omedvetet val är att de är kvinnor. Ett medvetet val är däremot att två av lärarna arbetar 

inom privat regi medan de andra två arbetar inom kommunal regi, vi ville ha så stor spridning 

i deras tankar och uppfattningar som möjligt. För att arbetet inte skulle bli för stort har vi 

begränsat oss till fyra intervjuer och för att få en jämvikt har vi valt två lärare från förskolan 

samt två lärare som arbetar i grundskolan. Det finns många begrepp som skulle kunna 

innefattas i denna studie men för att inte göra ett för omfattande arbete har vi valt att begränsa 

oss till att använda begreppen inflytande och demokrati. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Vi vill börja med att ge en förklaring av begreppen inflytande och demokrati innan vi går in 

på hur det resoneras kring dessa begrepp inom skolans värld. Eftersom demokratibegreppet 

ständigt förekommer i samband med diskussioner kring begreppet inflytande har vi valt att ta 

med det i arbetet för att få en förståelse för vilka likheter och skillnader som finns kring 

begreppen. I det här kapitlet kommer vi även att ta upp vad som står i de olika 

styrdokumenten om elever och barns inflytande och demokrati. Både vad förskolans och 

grundskolans styrdokument säger, samt vad forskningen säger om hur inflytandet syns i 

skolan. På detta vis är den valda litteraturen kopplad till ämnet som vi valt, barn och elevers 

inflytande i skolväsendet. 

 

2.1 Begreppsförklaring 

 

Med inflytande menas att en person har möjlighet att påverka en viss utveckling. 

Myndigheten för skolutveckling menar att: 

 �reellt barn- och elevinflytande innefattar engagemang, delaktighet och ansvar.� 

(http://www.skolutveckling.se/innehall/demokrati_jamstalldhet_inflytande/inflytande/) 

De anser att alla aktiva i skolan, elever som personal, har en viktig roll i arbetet med det 

demokratiska uppdraget och läroplanens avsikter, men även föräldrar ska ha inflytande i 

förskola och skolan. De menar också att det krävs en ständig diskussion om delaktighet och 

inflytande för att utveckla formerna för demokrati i skolan och för att öka lusten att lära. En 

viktig del av arbetet med inflytande handlar om att synliggöra både formella och informella 

beslutsprocesser. 

(http://www.skolutveckling.se/innehall/demokrati_jamstalldhet_inflytande/inflytande/) 

 

Demokrati är ett mångtydigt begrepp som kommer från grekiskan och betyder folkstyre. Inte 

någonstans i världen finns det en bestämd definition på ordet demokrati, men enligt Sveriges 

riksdag menas det att människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en demokrati. 

Folkstyre innebär bland annat att alla i ett land väljer vilka personer som ska representera dem 

i olika valda församlingar, samt att alla myndiga personer får delta på lika villkor och får en 

röst i valen. I demokratin är det majoriteten som bestämmer. 

(http://www.riksdagen.se/templates/R_Page___1514.aspx) 
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Eftersom att det inte är relevant för vår studie att gå djupare in på begreppens betydelse utan 

vårt syfte är att ta reda på vilka uppfattningar som finns hos dessa fyra lärare och vi begränsar 

oss till dessa förklaringar av begreppen i detta avsnitt. 

 

2.2 Skollagen, Grundskoleförordningen och Barnkonventionen 

 

Skollagen är ett övergripande dokument som lärare är tvungna att vara medvetna om och ta i 

beaktning när de ska undervisa i skolan. I den står bland annat att: 

  
�Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 

färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. 

Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.� 

(Skollagen, 4 kap. 1 §) 

 
Skollagen tar även väldigt direkt och tydligt upp i kapitel 4, 2 § att eleverna i grundskolan ska 

ha inflytande över sin utbildning och hur den ser ut. Den tar även upp att hur mycket 

inflytande och hur det inflytandet ska se ut som eleven enligt lagen ska ha beror på ålder och 

mognad. 

 

Tittar man närmare på begreppet demokrati som kan vara ett led i elevernas inflytande, menar 

skollagen på att elevernas utveckling påverkas mycket av inflytande i skolan. Samtidigt menar 

de också på att lärarna har ett stort ansvar för att eleverna får det stöd de behöver för att bli 

demokratiska varelser. 

 

�Utbildningen skall främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 

verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö.� (Skollagen, 1 kap. 2 §) 

 

I Grundskoleförordningen menar man på att eleverna tillsammans med läraren ska kunna få 

prata och ta upp frågor som är viktiga och intressanta för alla elever. Hur det sedan sker i 

praktiken på skolan ska stå med i en arbetsplan som varje skola ska ha. 
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Barnkonventionen tar inte upp just begreppet barns inflytande i skolan utan de pratar om 

barnens rätt till att få uttrycka sig istället. I två delar, artikel 12 och 13, skriver de bland annat 

att barn alltid ska ha rätt att uttrycka sig oavsett om det gäller för att sprida information genom 

tal och skrift eller genom någon annan uttrycksform. Inte heller får gränser av något slag 

stoppa den rätten, det är endast lagar och brist på respekt för andra som får utgöra hinder. 

 

�Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.� 

(Barnkonventionen, artikel 12) 

 
2.3 Lpo94 
 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

skrivs det mycket om värdegrunden som en bas till demokrati och elevers inflytande. Man 

skriver om elevers inflytande som de demokratiska principerna, vilka är att eleverna ska 

kunna påverka sin situation, vara delaktig och kunna ta ansvar. Dessa principer menar de ska 

gälla för alla elever i skolan eftersom det är viktigt för elevernas inlärning att allt eftersom 

kunna ta mer ansvar. I Lpo94 har ett eget kapitel ägnats åt elevers inflytande i skolan som de 

kallar �Elevernas ansvar och inflytande�. 

 

Enligt läroplanen ska alla som arbetar inom skolan se till att eleverna får bra förutsättningar 

för att de ska kunna utveckla ansvarstagande och inflytande i hela skolans miljö. Som lärare 

har man lite andra saker att ta hänsyn till och att tänka på, nämligen: 

 

�� svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

  � tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och 

  � förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter 

  och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.� (Lpo94, s.13) 

 

Begreppet demokrati syns under punkten �Mål att sträva mot� i Lpo94 där det står att skolan 

ska sträva mot att eleverna har demokratiska kunskaper samt att de förstår hur demokrati kan 

arbetas med i olika sammanhang. De menar även på att det är viktigt för skolan att sträva mot 

mål där eleverna får utveckla sitt inflytande efter hand som de utvecklar sig och sitt lärande. 
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2.4 Lpfö98 

 

I skollagen är det svårt att hitta något som behandlar barns inflytande i förskolan men i 

förskolans egen läroplan, Lpfö98, hittar vi bland annat att alla som arbetar i förskolan ska: 

 

�� verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja 

   att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan och 

  � verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.� (Lpfö98, s. 11) 

 

Läroplanen för förskolan menar på att det är i förskolan som grunden läggs för om barnen 

förstår vad demokrati är eller inte. De anser också att det är viktigt att barnen får stöd i sin 

utveckling genom att allt eftersom de klarar av det ta mer och mer ansvar för saker både i 

miljön på förskolan och i situationer som utvecklar barnet självt.  

 

Alla som arbetar på förskolan ska givetvis precis som i Lpo94 arbeta efter att barnen ska vilja 

och våga ta eget ansvar samt ha ett inflytande i förskolan. Det är även viktigt här att barnen 

får göra sig hörda och att man respekterar deras åsikter samt att det inom förskolan arbetas 

efter att lära dem demokratiska värderingar. Arbetslaget har en stor roll när det gäller barnens 

inflytande i förskolan där de bland annat ska se till att: 

 

�� ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar 

  för sig själv och för samvaron i barngruppen, 

  � se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka 

  verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen 

  av verksamheten, 

  � förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter 

  och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.� (Lpfö98, s. 11) 
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2.5 Elevinflytande i tidigare forskning 
 

Inom elevinflytande finns en hel del tidigare forskning och då vanligast i grundskolan och 

gymnasiet, men det finns även en del inom förskolan. Fördjupningsstudien som gjorts i 

Skolverkets skrift �Med demokrati som uppdrag � En temabild om värdegrunden�, bygger på 

tidigare rapporter om värdegrunden som Skolverket utfört, då frågor om demokrati och 

grundläggande värden kommit i fokus. I denna studie menar de att vi inte bara kan se 

värdegrunden som en undervisningsfråga utan vi måste även se och ta ansvar för hur 

relationer och möten fungerar i de informella strukturerna, exempelvis rasterna, möten i 

korridorer och matsalar. Fokus behöver även riktas mot lärandet som försiggår i dessa miljöer, 

annars missar skolorna en viktig aspekt och möjlighet att arbeta med det demokratiska 

uppdraget. Barn och unga kan annars lära sig att skolan består av olika sociala miljöer där 

man kan uppföra sig på helt olika sätt, det som inte tillåts i klassrummet kan vara möjligt på 

rasten. Vilket kan göra att barn och unga anpassar beteendet efter dessa mönster. Denna 

temabild grundar sig främst på hur skolor och barnomsorg klarar av att skapa rum för samtal, 

möten och goda sociala relationer, vilka är grundförutsättningar för att kunna arbeta med de 

demokratiska värdena. I samtalet är det bland annat viktigt att lyssna, söka argument och 

värdera, samtidigt som det är ett viktigt instrument för att skaffa sig en förståelse av sina egna 

och andras åsikter. Personalen menar att det är brist på tid för samtal med barnen, vilket gör 

att det kan finnas svårigheter att skapa bra sociala relationer men även brist på tid för möten 

med varandra då man ska hinna samtala, reflektera och ge varandra stöd. Detta ses som ett 

problem högre upp i grundskolan och i gymnasiet, medan man i arbetet mot de yngre åldrarna 

kan uppleva att det utvecklas nära relationer mellan barn och personal. Detta i sin tur är en 

förutsättning för demokratiska samtal, vilka personalen anser kunna ge stora möjligheter till 

att arbeta med barns värderingar och normer. Skolverket anser att dialogen är en 

grundförutsättning för arbetet med värdefrågor, och att värdegrunden handlar både om 

rättigheter och om skyldigheter, exempelvis att vi har rätten att få bli hörd samt att vi har en 

skyldighet att lyssna på andra. I arbetet med demokrati menar de att det är viktigt att veta både 

innehållet, att vara demokratisk, samtidigt som formen, att arbeta demokratiskt. Med 

innehållet handlar det ofta om förståelsen av begreppet demokrati. (Skolverket, 2000) 

 

Eleverna kan ha svårt att ta till sig kunskaper om demokrati, då det lärs in som ett abstrakt 

begrepp och skapar svårigheter att förstå det konkreta innehållet för att motivera en viss 

handling eller åsikt. Vilket kan leda till att eleverna inte ser det egna ansvaret utan lägger det 



 14

ofta på andra. Till formen av demokrati ser man det som chansen att påverka. Många skolor i 

studien jämställer demokratiarbete med elevinflytande, men hur de uppfattar vad 

elevinflytande egentligen är och vad som menas med det varierar. Ofta tänker vi olika 

formella beslutsforum, men inflytande över arbetssätt nämns också. En förutsättning för att 

eleverna ska ta eget ansvar och påverka är att de också anser sig ha en möjlighet att påverka 

och att den ger något. I de skolor där man arbetar i grupper och arbetslag med gemensam 

planering och bland annat olika arbetssätt, verkar det vara lättare att göra eleverna delaktiga 

samt ge dem inflytande och ansvar. Skolverket menar att arbetet med värdegrunden är en 

långsiktig process som alltid pågår och i alla sammanhang under hela skoltiden. (Skolverket, 

2000) 

 

I Örebros kommun har ett utvecklingsarbete om barns inflytande och delaktighet i förskolan 

genomförts sedan 2001 och de menar på att om barn överhuvudtaget ska få lite förståelse för 

demokrati måste de få vara med och bestämma om mer än vad de ska dricka. De drivande i 

arbetet är Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman, där Arnér som är universitetsadjunkt på 

pedagogiska institutionen vid Örebros universitet har ansvarat för den vetenskapliga delen 

samt utbildningen av lärarna under utvecklingsarbetet. Sollerman är pedagog vars uppgift har 

varit att agera som en drivande kraft och samtalspartner från Örebro kommuns sida av arbetet 

med att prioritera barn och elevers inflytande i samhället. De menar på att det är ett förändrat 

förhållningssätt från lärarna som gör att barn i förskolan får inflytande i sin vardag på skolan. 

Lärarna måste helt enkelt ändra sin barnsyn för att se resultat. Vidare menar de på att lärarna 

måste säga ja istället för nej genom att skapa en miljö på förskolan som gör att barnen 

kommer till tals och kan göra sig hörda. En viktig del i detta blir alltså samtalet mellan lärare 

och barn. Genom att detta har gjorts synligt för lärarna i Örebro och sedan tillämpats på 

förskolorna som varit med i utvecklingsarbetet har man även sett resultat som tyder på att 

barnen gjort positiva framsteg. De har bland annat sett att barnen har blivit mer engagerade i 

sin lek som i sin tur har gjort att det har blivit en lugnare stämning på förskolan. Ökad 

självkänsla bland barnen har även lett till att de tar fler egna initiativ samt att lärarna tycker att 

de ser mer resultat av deras pedagogiska arbete. Barnen har genom att få höra mer ja än nej 

blivit mycket mer inspirerade och tar på det viset mer ansvar för sina egna handlingar. Arnér 

menar på att vuxna ibland använder sig av onödig makt i förskolan och menar på att det var 

på tiden att vuxna slutade köra över barnen och deras tankar och idéer och istället börjar visa 

att de respekterar dem. Sollerman menar på att Lpfö98 genomsyras av att barnen ska ha 
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inflytande och utveckla demokratiska värderingar och därför är det viktigt att uppmärksamma 

och vända lärarnas perspektiv. (Örebro, 2005) 

 

Enligt Skolverkets bok �Jag vill ha inflytande över allt� menar de på att det egentligen inte är 

konstigt att Sveriges elever och barn inte anser att de har inflytande i skolorna och i deras 

utbildning. Skolverket menar på att det är lärarna som har makten och arbetet med inflytande 

och demokrati sker på deras villkor. Det är lärarna som fastställer vad elevinflytande är och på 

så vis är eleverna beroende av dem när det gäller vad och när eleverna, enligt läraren, ska få 

ha inflytande. Vidare tar boken upp att det finns många olika sätt att se på elevinflytande. 

Dels handlar det om arbetssättet i skolan och miljön men det ska även handla om det egna 

lärandet och arbetet i klassrummet. För att demokrati ska kunna utvecklas av eleverna och för 

att eleverna ska vilja lära sig måste elever och lärare ha respekt för varandra och det medför 

att de måste ha en bra kommunikation. Vidare menar de på att vår syn på respekt för barn 

grundar sig i vilken syn vi har på barn och det är inte svårt att i dagens skola hitta elever och 

barn som inte anser att de möts med respekt. I skolan kan respekt yttra sig genom att lärare 

möter barnet där det är istället för att försöka forma det efter skolan. Lpo94 har gjort att 

elevinflytande har kommit upp till ytan mycket mer men det är viktigt att lärare förstår vad 

inflytande och demokrati är samt hur det kan användas och se ut i skolan. I undersökningar 

som Skolverket har gjort menar de på att över hälften av alla elever anser att de bara har lite 

att säga till om i skolan. Nästan hälften av alla lärare i Skolverkets undersökning som 

hänvisas till i boken anser att eleverna inte klarar av det ansvar som följer med ett ökat 

elevinflytande. (Skolverket, 1998) 

 

I Selbergs bok �Främja elevers lärande genom elevinflytande� tar hon upp att elevinflytande 

ofta syns i klassrummet genom att bland annat elevernas frågor och planering syns på 

väggarna, resultatet av elevernas arbete och grupparbeten finns uppsatt samt att det finns 

hjälpmedel och redskap tillgängligt. På lektioner tas värderingar om rätt och fel upp och hela 

skolan görs tillgänglig för alla. Vidare menar hon på att elevinflytanderikt arbete gör att det 

man arbetar med en gång kan bidra till att man lär sig ytterligare en gång till. (Selberg, 2001) 

 

Under 2003 genomförde Skolverket en nationell utvärdering av grundskolan som var den 

största som verkställts genom tiderna. Det de ville var att ge en utförlig bild av hur målen 

uppfyllts samt att visa på förändringar sedan tidigare utvärderingar. I den rapporten finner vi 

att de tar upp att det i styrdokumenten syns tydligare att eleverna ska ta ett större ansvar och 
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att de ska ha inflytande över sin studiesituation. Dokumentet menar på att det största syftet för 

grundskolan är att man ska stödja eleverna i deras utveckling så att de känner ansvar och blir 

kunniga medlemmar av samhället. Vidare kan det ses att eleverna även uppfattar det som att 

de får större inflytande både vad det gäller läxor samt lektionens innehåll och arbetsform. Det 

visar sig också att under den senaste tioårsperioden har sättet att undervisa förändrats, genom 

att dagens undervisning nu mer genomförs utan att det är läraren som ständigt leder lektionen. 

Det är ämnet som styr förutsättningar för förändrat arbetssätt och elevinflytande vilket leder 

till att elevinflytande ser olika ut beroende på vilket ämne det är. (Skolverket, 2004) 

 

2.6 Sammanfattning 

 

Inflytande betyder att en person har möjlighet att påverka en viss utveckling samt att om 

demokrati i skolan ska kunna utvecklas och för att lusten att lära ska kunna öka måste det 

finnas diskussioner kring delaktighet och inflytande. Arbetet med att skapa inflytande måste 

på det sättet synliggöras. Enligt skollagen ska eleverna ha inflytande över sin egen utbildning 

men att graden av inflytande beror på elevens ålder och mognad. Läraren ska ta upp frågor 

som är viktiga och intressanta för alla och alla barn ska har rätt att uttrycka sig och göra sina 

åsikter hörda. Värdegrunden fungerar som en bas för demokrati och elevers inflytande och i 

Lpo94 har ett helt avsnitt ägnats åt elevers inflytande i skolan. Lpfö98 menar på att det är i 

förskolan som basen läggs för om barnen kommer att begripa vad demokrati är eller inte. För 

att eleverna ska kunna påverka och ta eget ansvar är det viktigt att de känner att de får lov att 

påverka samt att det ger resultat som de är med och bestämmer om. En viktig del i det hela 

blir då samtalet och diskussionerna som sker mellan lärare och barn/elev. Skolverket menar 

på att arbetet med inflytande sker på lärarens villkor eftersom att det är läraren som 

bestämmer vad elevinflytande är. Ofta syns inflytande i ett klassrum genom att planeringen 

syns på väggarna, resultatet av barnens/elevernas arbete finns uppsatt samt att eleverna lätt 

kan få tag i hjälpmedel och redskap som hjälp i deras dagliga arbete. 

 

I den senare delen av vårt arbete kommer vi att använda oss av dessa aspekter som 

tillsammans med avsnitten Teori, Resultat och Analys kommer att mynna ut i vår del 

Diskussion och slutsatser. 
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3. TEORI 
 

För att se hur barn och elevers inflytande ses som bra och/eller dåligt inom skolan och 

samhällets ramar har vi fått ta del av modern samhällsteori med inriktning på barn- och 

ungdomskultur för att förstå hur samhället och ungas inflytande kan kopplas samman. Inom 

denna genre har vi tagit del av hur Ziehe och Trondman ser på det moderna samhället och 

vilka teorier och meningar som de har. Dessa teorier kommer vi sedan att använda oss av 

under avsnittet Diskussion och slutsatser där vi skriver och diskuterar kring intervjuerna som 

redovisas under avsnittet Resultat. 

 

3.1 Modern samhällsteori 

 

Månson menar att modern samhällsteori utvecklas och förändras som allt annat levande, i takt 

med tidens gång. (Månsson, 2003) 

 

Johansson menar att inom samhällsvetenskapen kan man betrakta relationen mellan det 

�traditionella� och �det moderna� som det gamla gentemot det nya. Han menar att vi inte 

behöver utforma en absolut skiljelinje mellan det traditionella och det moderna, men samtidigt 

konstatera att det finns avgörande skillnader dessa samhällen emellan. De klassiska 

sociologerna beskrev de samhälleliga förändringsprocesserna som urbanisering, 

industrialisering och så vidare, medan de samtida förändringsprocesserna som diskuteras 

bland annat är globalisering och medialisering vilka har skapat drastiska förändringar i 

människors sätt att förhålla sig till sina livsprojekt. 

 

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv menar Johansson att vi ska fokusera på upplevelsen och 

erfarenheten av det moderna. För att komma till insikt om den mellanliggande analysnivån 

behöver man titta på både de generella förändringarna i nutiden men även på människors 

reaktioner. Upplevelsen av det moderna kan beskrivas som en kombination av kulturella rötter 

och insikten om att allt är obeständigt och flyktigt. Det är spännvidden mellan stabilitet, 

trygghet och oföränderlighet, och otrygghet, förgänglighet och upplösning som kännetecknar 

erfarenheten av det moderna. Idag är vi människor medvetna om att många relationer är 

tillfälliga, till exempel genom att vi har vänner som reser iväg, flyttar och utvecklas åt andra 

riktningar. (Johansson, 2004) 
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Jan Carle skriver i �Moderna samhällsteorier� att Bourdieu har gjort flera studier inom 

sociologin och bland annat kommit fram till flera olika begrepp samt en teori. Hans teori har 

en central tanke där individens handlingar karaktäriseras att alltid vara sociala och kollektiva. 

Då vi människor uppehåller oss i och deltar i olika sociala miljöer tar vi till oss och använder 

olika sätt att handla och förhålla oss till dessa. Eftersom människan under sitt liv lever i och 

möter många olika sociala miljöer, blir hennes sätt att handla och förhålla sig, format av alla 

de erfarenheter hon fått i olika miljöer under sin levnadstid. Vad individen då gör är att hon 

tillskriver sig ett habitus menar Bourdieu. Med habitus menar han att vi medvetet kan påverka 

de sociala miljöerna med vår levnadsbana, liksom att vi på det viset även formar strukturen 

och samhället. (Månson et al, 2003)  

 

Inom moderniteten anser Johansson att i dagens värld är det väsentligt att diskutera hur 

upplösningen av gamla mönster och traditioner kan påverka det vardagliga livet och vår 

identitet. Samt hur övergripande sociala och kulturella förändringar skapar olika konsekvenser 

för människor i bland annat olika sociala skikt. Inom sociologin finner vi forskare som 

Bourdieu, professorer som Thomas Ziehe och Mats Trondman som kan hjälpa oss inom den 

moderna samhällsteorin. (Johansson, 2004) 

 

3.1.2 Barn och ungdomskultur 

 

På Internetplatsen �En inblick i virtuella gemenskaper� kan man läsa att den tyske professorn 

Thomas Ziehe menar att människan i dag är kulturellt friställd, det vill säga hon är inte längre 

tvingad av religion och sexuallivets traditioner. Han menar att det i dagens värld inte finns 

några självklara roller att identifiera sig med, utan att varje individ själv måste finna sin 

identitet, och plats i världen. (http://alfa.ped.umu.se/student/05/grupp1/ziehe.htm) 

 

Ziehe menar i boken �Pedagogik � en grundbok� att förr var det som så att eleverna led av att 

allt var förbjudet, vilket ofta verkade ha en hämmande effekt. Det bästa med att bli äldre förr 

var att man förhoppningsvis blev någorlunda fri från alla dessa förbud. Men nu för tiden ser 

det ganska annorlunda ut för barn och ungdomar. För det första är både föräldrar och lärare 

inte lika traditionella som förr, men trots det förväntar sig ofta lärare saker av eleverna som 

krävdes av deras egen generation. Det som förr hämmade barn och ungdomar handlar nu mer 

om att de istället ska finna mening och motivation.  
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Vidare menar Ziehe även att det är mycket som barn och unga ska klara av för att kunna 

skapa en identitet i sina liv. I dagens samhälle räcker det inte med att man kan vara emot 

något och på det viset skapat sig en identitet utan nu för tiden måste barn och ungdomar vara 

för något, hitta något som de vill, kan och trivs med att göra. Lärarna förväntar sig att 

eleverna ska vara glada över att tiderna har förändrats men de tider som lärarna pratar om 

stämmer inte med de tider som eleverna lever i. Det blir en krock där lärarna menar på att 

eleverna borde ta till sig att de får vara med och bestämma, att det de läser blir mer 

vardagsnära och lärarna blir mer pålitliga. Istället menar Ziehe på att effekten av det blir att 

eleverna undrar varför de hela tiden måste göra vad de själva vill varje dag. Det som 

undervisas i skolan blir en förlängning av det som eleverna upplever varje dag, utanför 

skolan, och man riskerar då att utesluta viktiga saker som syns i dessa skillnader mellan 

vardag och skola. Dessa skillnader skulle kunna ge betydelsefulla och subjektiva 

moterfarenheter. Medbestämmande är elevens demokratiska rätt men hela individen ska inte 

stå till tjänst för att kunna formas utan det är också viktigt att eleverna får en chans, en civil 

rätt, att dra sig undan. (Bjerg et al, 2000) 

 

Mats Trondman är professor i sociologi samt lärare och forskare vid Växjö universitet. Han 

har blivit inspirerad av flera andra forskare i området för att komma fram till sin forskning 

och teori. Han menar att en empiriskt intresserad kultursociolog ständigt måste bevista de 

levda sociala och kulturella världar som utgör dess identitet och kärna. För Trondman själv, 

som kultursociolog och ungdomsforskare, innebär det att han så fort tillfälle ges, besöker 

platser där unga människor finns, till exempel skolor, kaféer och konserter. Detta gör han för 

att bland annat hålla sig à jour med individers vardagsverkligheter och samtidskänslor. Som 

ungdomsforskare anser Trondman att ungdomskulturer är: 

�de kulturella former genom vilka unga människor ger uttryck för och lever sina liv, 

de sätt på vilka de handskas med, omskapar och/eller nyskapar sina såväl materiella 

som immateriella villkors möjligheter mot bakgrund av hur dessa erfars, upplevs 

och tolkas av de unga själva.� (Trondman, 1999, s.14) 

 

Trondman menar på att det finns en mängd olika saker som fascinerar honom med barn- och 

ungdomsforskning. Vidare är han bland annat intresserad av hur barn och ungdomar formas 

till individer vilket han anser i sig säger mycket om samhället. Vidare tar han upp att i sin 

forskning har han kommit fram till att 70-80 % av Sveriges barn och ungdomar trivs med sitt 

liv men Trondman menar på att allt runt omkring dessa barn och ungdomar är väldigt 
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annorlunda jämfört med andra generationers livsvillkor. Med det menar han vidare att idag är 

barn och unga, ungdomar mycket längre än vad tidigare generationer har varit, tonåringar 

finns bland de yngre barnens beteende. Det är just ungdomsbeteendet vilket tonåringar har 

som han menar går ner i åldrarna. Vuxenbegreppet anser han kommer mycket senare i livet 

för dagens barn och ungdomar jämfört med tidigare generationer. Slutligen menar Trondman 

på det faktum att vi idag lever i en tid där vi går från industrisamhälle till ett 

informationssamhälle som i slutänden kommer att gå ut över barnen och ungdomarna och 

drabbar dem på olika sätt. (http://www.mah.se/templates/Page__6681.aspx)  

  

I dagens samhälle har generationsklyftan minskat. Barn är idag mycket mer involverade i de 

vuxnas vardag, åsikter och konflikter. De vet mycket om mycket innan de själva har fått en 

chans eller hunnit med att skapa sig egna erfarenheter och de blir snabbt medvetna om vad 

framtiden har för val, möjligheter och problem. Ofta handlar det om att vinna erkännande, 

från äldre lekkamrater och andra medmänniskor i olika situationer eller så behövs erkännande 

helt enkelt för att man vill visa att man är den man är med de egenskaper som man har. Även 

om det finns barn som klarar av att strunta i denna ständiga jakt på erkännande så vinner de 

till sist ändå erkännande på grund av att de är just självständiga. (Ziehe, 1993) 

 

Trondman anser att ungdomstiden har blivit förlängd och spänner nu över tiden från barnen är 

3 år tills de är 33 år. Vidare anser han att hela samhället har förändrats vilket gör att 

ungdomstiden �växer� på två håll. Det tar delvis längre tid för dem att starta sitt �vuxenliv� 

med allt vad det innebär med att bland annat fatta viktiga beslut och flytta hemifrån samtidigt 

som barn får ta allt större ansvar av och i familjen och vardagslivet när det gäller olika sorts 

beslut vilket gör de barnen brådmogna. Barn och ungdomar måste nu själva skapa sin identitet 

som individer jämfört med tidigare generationer som fick en hel del saker givna i till exempel 

sin tillhörighet. Vidare anser han att det har skett en erotisering av barn där de lockas av olika 

industrier till att både se ut och bete sig som tonåringar mycket tidigare. Barn som växer upp i 

dagens samhälle är väldigt socialt utsatta, mycket mer än vad vuxna är och därför är det 

väldigt viktigt hur vi hjälper barn att bli vuxna människor. Förr var det på det viset att det var 

pappan som var �överhuvud i familjen� och mamman var den som styrde upp allting. Men i 

dagens familjer är det ofta så att barnen får bestämma. De har på något vis blivit en 

förskjutning till att barnet är den som står i familjens mittpunkt istället för föräldrarna. På 

detta vis kommer barnet hela tiden att utsättas för konflikter eftersom han eller hon hela tiden 
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måste göra val där det finns flera viljor. Familjesituationen blir på det viset sådan att det 

vuxna gör är att hela tiden kompromissa istället för att vara �överhuvudet�.  

(http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0039354A) 

 

Trondman menar på att ofta är det vuxna som gör unga delaktiga i helt fel saker. Saker som de 

helt enkelt inte vill bestämma om. Det är viktigt att vuxna frågar vad de unga vill men det är 

även viktigt att de förstår att om alla får som de vill i ett samhälle bryts till sist samhället ner 

och inget skulle fungera. Vidare uppmanar Trondman vuxna att göra barn och ungdomar 

inblandade i vardagen, skapa relationer, ta dem på allvar och ge dem tillfälle att ha inflytande 

i sin vardag. Vuxna ska göra att barn och ungdomar blir ombud för sig själva och sina liv, att 

de vågar och kan uppnå saker genom att stå upp för sig själv och kunna förverkliga sina idéer. 

(http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,3565,00.html)  

 

Barn tycker mycket om idyller som kan ge dem trygghet. Ena stunden kan de verka väldigt 

vuxna och andra stunder vill de pysslas om och få trygghet. I och med att barnen nu för tiden 

mer och mer blir indragna i de vuxnas värld gör det att den tryggheten som förr fanns hos 

deras föräldrar ifrågasätts och de söker sig mer och mer efter en idyll som kan ge dem styrka. 

De vardagliga regelbundenheter som skapas blir väldigt viktiga för dessa barn. Det som då 

blir viktigt för skolan att lära sina elever är att inte skapa ytterligare fler vardagliga 

erfarenheter utan skolan ska istället se till att ge eleverna något annat. Skolan ska på det sättet 

vara artificiell för att skapa variation. (Ziehe, 1993) 

 

Trondman menar på att utan tillhörighet finns det heller ingen delaktighet, och utan 

delaktighet byggd på tillhörighet sker ingen mobilisering av inflytandet som verkar för 

ungdomar av ungdomar. Med detta vill vi avsluta med ett citat av Trondman: 

�Det är snarare så att inflytande är en viktig dimension av tillhörighet. Därmed kan 

tillhörighet skapas genom inflytande samtidigt som viljan till inflytande kräver en 

levd känsla av tillhörighet.� (Trondman, 2003, s. 183) 
 

3.2 Sammanfattning 

 

Inom modern samhällsteori finner vi barn- och ungdomskultur som en del. I denna genre 

finner vi de två professorerna inom sociologi, Ziehe och Trondman, som tittat på detta 

område. Utifrån vår Teoridel synliggörs det att samhället nu för tiden skiljer sig väldigt från 
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tidigare generationers leverne och erfarenheter. Detta innebär att lärarna ofta förväntar sig 

samma saker av sina elever som förväntades av sin egen generation, men eftersom att 

samhället och levnadsvillkoren har förändrats blir det en krock. Dagens barn och ungdomar 

får vara med och bestämma hela tiden och därför kan de uppleva det som �omotiverat� att få 

vara involverade även i skolan. Barn av idag är mycket mer inblandade i de vuxnas vardag, 

får göra fler val och får bestämma mer i familjerna och på detta vis har generationsklyftan 

minskat. Barn är mycket mer socialt utsatta och blir tidigt medvetna om vad framtiden har 

erbjuda både vad det gäller möjligheter och problem. Vilket leder till att de tidigt måste skapa 

sin egen identitet och finna sin plats i världen. Fokus har flyttats från de vuxna till de unga 

vilket gör att barn och ungdomar av idag får ta ett större ansvar. På detta vis är det viktigt att 

vuxna ser till att skapa trygghet för eleverna i skolan samtidigt som de ger dem val och ansvar 

som på ett bra sätt hjälper dem att utvecklas. 

 

Utifrån Teoridelen samt vårt syfte och frågeställningar i studien grundar sig vår Analysdel, där 

vi kommer att nyttja modern samhällsteori till att koppla de fyra intervjuade lärarnas 

uppfattningar och attityder gentemot våra frågeställningar. 
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4. METOD 
 

Eftersom att vi har valt att göra en studie med fenomenografi som analysmetod tänker vi i 

denna del ta upp vad som menas med fenomenografi samt dess kritik, och varför vi har valt 

att använda oss av kvalitativa djupintervjuer som datainsamlingsmetod. Därefter följer 

tillvägagångssätt och urval, ett avsnitt om forskningsetik samt reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Fenomenografi  

 

Fenomenologi och fenomenografi är två olika begrepp som till viss del liknar varandra men 

som ändå skiljer sig. Enligt Kvale grundades fenomenologin som filosofi av Husserl vid 

sekelskiftet och har vidare utvecklats och vidgats av andra personer. Fenomenologin försöker 

förklara förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun, som fokuserar på den 

mening som den intervjuade upplever i sin livsvärld. Han tar även upp att den 

fenomenografiska forskningen inriktar sig på kvalitativa beskrivningar av våra föreställningar 

om världen och har inspirerats av fenomenologin men delar inte de filosofiska antagandena. 

(Kvale, 1997) 

 

Larsson menar att metoden fenomenologi syftar till att beskriva människors upplevelser av 

fenomen. Att få fram vad som är �essensen� av fenomenet och den �rena� upplevelsen. 

(Larsson, 1986)  

 

Även Nilsson (2007, 2 oktober) tar upp detta på sin föreläsning, Högskolan i Halmstad, att 

fenomenologin ser till att reducera ner fenomenets väsen till kärnan, till skillnad från 

fenomenografin där forskaren försöker tolka vad en person beskriver. Vidare tar hon upp att 

syftet med fenomenografin är att empiriskt undersöka variationer i människors uppfattningar 

av begrepp och fenomen. Viktigt här är att jämföra likheter och skillnader i svaren för att 

sedan kunna kategorisera dem. 

 

Om vi tittar på vad fenomenografi egentligen står för så betyder det, enligt Uljens, två saker 

då man delar upp ordet. Fenomenon står för �att visa sig� som kommer från det grekiska 

verbet faino som betyder �ta fram något i ljuset�, samt grafi vilket också kommer från 

grekiskan och betyder �att beskriva något�. Vidare menar han på att begreppens två olika 
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uppdelningar leder fram till att man beskriver hur något ser ut när det kommer fram i ljuset för 

en människa. (Uljens, 1989) 

 

Inom fenomenografi vill man ta reda på de beskrivningar som ges av människors 

uppfattningar av olika fenomen i deras omvärld. Fenomenografi kommer ursprungligen från 

forskning om inlärning men under de senare åren har tre olika forskningsområden varit de 

framträdande. Den första inriktningen är fortfarande inlärning och samband mellan 

människors sätt att lära sig saker. Den andra inriktningen behandlar uppfattningar av centrala 

begrepp inom olika ämnen och den tredje inriktningen är hur människor uppfattar saker som 

kan vara mer eller mindre specifika. Alla dessa inriktningar går under fenomenografi och har 

gemensamt att de beskriver hur människor uppfattar ett fenomen som finns i deras omvärld. 

Ference Marton heter mannen som först började använda begreppet fenomenografi och i 

början var det främst den tredje inriktningen som användes, man ville hitta likheter och 

skillnader i människors uppfattningar. Dessa uppfattningar kategoriseras i likheter och 

skillnader i så kallade beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna kommer i sin tur ur 

av det som de intervjuade talar om att de uppfattar. (Uljens, 1989) 

 

Larsson berättar om forskningsgruppen Inom-gruppen från Göteborgs universitet som har en 

speciell utveckling av kvalitativ metod och som i deras fall handlar om människors sätt att 

uppfatta sin omvärld, genom att beskriva uppfattningar. Grundläggande för denna ansats är 

klarheten mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Någon som tittat på detta är 

Marton, som betecknar detta som en skillnad i beskrivningsnivå. Den första nivån kallar han 

för första ordningens perspektiv och handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. 

Medan den andra är andra ordningens perspektiv som handlar om hur någon upplever något, 

hur det ter sig för någon. Och Larsson menar att fenomenografins domän bygger på den andra 

ordningens perspektiv. (Larsson, 1986) 

 

Syftet med fenomenografi är inte att göra en filosofisk analys utan är en empiriskt grundad 

beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden. Empirisk är den genom att försöka analysera 

och beskriva vad ett antal människor sagt vid en intervju. Analysen leder följaktligen till att 

beskriva hur människor faktiskt uppfattar omvärlden. Detta innebär att inom fenomenografin 

är man ute efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser, samt att man 

väljer att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är. 

Den fenomenografiska ansatsen används en hel del inom pedagogiken. (Larsson, 1986) 
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Forskaren arbetar utan att på förhand ha en bestämd teori om fenomenet, alltså utan en 

bestämd tolkningsteori och där innehållet i intervjuerna översätts till en annan innebörd än 

den som uttryckts, mer eller mindre underförstådd. Larsson anser att den fenomenografiska 

ansatsen arbetar med det manifesta innehållet och analyserar det för att förstå innebörden, 

utan att översätta med hjälpa av givna tolkningsregler. Alltså att man som forskare inte ska 

reflektera och försöka tolka det som sagts. Till detta är det därför viktigt att man som forskare 

skaffar sig god kunskap om de fenomen som man tänker analysera. (Larsson, 1986) 

 

Uljens visar en bild av vad fenomenografin innebär rent praktiskt och hur arbetsgången ser ut:  

 

1. Företeelse i omvärlden 

 2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

 3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella 

 problemet 

 4. De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på papper 

 5. Analys av de skriftliga utsagorna 

 6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier 

     (Uljens, 1989, s. 11) 

 

I själva dataanalyseringen inom fenomenografin menar Nilsson (2007, 2 oktober), Högskolan 

i Halmstad, att intervjuerna transkriberas och analyseras i två steg. Först behöver forskaren 

identifiera uppfattningen som uttryckt mening (vad menas med begreppet), för att sedan 

identifiera strukturen i varje uttryckt uppfattning. På Nilssons (2007, 9 oktober) seminarium 

gick vi igenom analys av olika strukturer som ska identifieras i intervjuerna, och man kan 

finna fem olika strukturer för uppfattning av begreppet.  

 

Den första är pre-strukturell och då ges inget svar utan intervjupersonen bara upprepar ordet 

(begreppet). Nästa steg är uni-strukturell och personen ger ett svar som visar på ett sätt att se 

på begreppet, ett entydigt svar. För att på nivån multi-strukturell visar uppfattningar att se 

begreppet på flera olika sätt. Inom den relationella nivån kan personen knyta ihop olika 

�system� av begreppet, den som intervjuas kan lockas fram att reflektera och analysera 

begreppet i olika sammanhang. För att till sist ta sig upp på den sista strukturella nivån 

expanderad abstrakt, då börjar intervjupersonen själv reflektera utan hjälp av ledande frågor 

för att utveckla begreppet och komma fram till en ny kunskap. Utifrån dessa strukturnivåer 
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kan forskaren se hur en person kan uttrycka sig, på vilket djup den uttrycker sig och på så vis 

vilken grad av uppfattning de har av ett begrepp. Nilsson (2007, 2 oktober) menar vidare på 

att man i deras svar finner variationer i människors uppfattningar, som sedan kategoriseras 

genom att man jämför likheter och skillnader i hur svaret ser ut, utförligt eller �enkelt�.  

 

4.1.2 Kritik kring fenomenografi 

 

Det finns fyra kritiska frågor till fenomenografin som forskningsansats. Först och främst 

handlar det om att inom fenomenografin fokuseras det oftast på de kollektiva uppfattningarna 

istället för de enskildas. På det viset kommer den sociala inverkan på de intervjuade ofta i 

skymundan. Den andra kritiska frågan gäller om uppfattningarna verkligen skildrar innehållet 

i intervjuerna eller om det är författarens förhållningssätt som styr analysen. En tredje fråga 

som sällan har tagits upp och kritiserats inom fenomenografi finner vi kring om det skulle 

kunna vara relevant att ha en medbedömare som granskar författarens tolkning av materialet. 

Som exempel kan nämnas om författaren själv skulle sakna tillräckliga kunskaper inom ett 

visst ämne som i sin tur då kan leda till en kvalitetssänkning i tolkningen av 

intervjumaterialet.  Den fjärde och sista frågan handlar om att fenomenografi ofta saknar en 

grundläggande analys av själva forskningsansatsen och att ha en sammanhållen teoretisk ram 

hade varit bra. Dessa frågor har stor betydelse för hur fenomenografi ses på utifrån en 

forskningssynpunkt och det är viktigt att denna kritik tas tillvara på för att kunna utveckla 

fenomenografi som metod. (Starrin et al, 2001) 

 

Utifrån detta har vi blivit medvetna om problematiken inom fenomenografi vilket gör att vi 

uppmärksammar kritiken. Detta gör att i analysen av vårt arbete har vi försökt att göra en 

rättvis skildring av innehållet i intervjuerna och försökt att bortse från våra egna 

förhållningssätt. Vi kan även se ett problem där man får fram gruppens uppfattningar istället 

för att se till de enskildes, men eftersom att uppfattningarna inom fenomenografi hanteras 

kollektivt har vi anpassat vår analys efter detta. 

 

4.2 Kvalitativa djupintervjuer 

 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod, för att det enligt oss bättre passar för att ta reda på det vi vill. I 

fenomenografiska undersökningar är det även vanligast att göra kvalitativa intervjuer. 
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Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ data är i stora drag skillnaden mellan ett 

förhållningssätt som är subjektivt eller objektivt. Kvalitativ data används för att ta reda på 

subjektiva uppfattningar och kvantitativ data används för att ta reda på opersonliga 

uppfattningar som inte behöver ha belägg från subjekts olika tolkningar. För att veta vilken 

metod som ska användas måste det redas ut vad det är som ska mätas. Vill man ta reda på 

något som ska kunna bedömas som troligt för flera används kvantitativ metod medan om det 

som ska undersökas endast ska gälla för de intervjuade, väljs kvalitativ metod.  

 

Målsättningen med kvalitativa intervjuer är att ta reda på strukturer, variationer eller processer 

hos speciella egenskaper, företeelser eller innebörder. Kvalitativa metoder kan vara bland 

annat djupintervjuer, observationer, fenomenografi eller hermeneutik. Den metod som väljs 

måste vara tillämpbar till andra forskningsstudier för att få kallas vetenskaplig. När kvalitativ 

metod används vill man ta reda på det som kan upplevas men som är svårt att mäta och 

generalisera. Oftast inom fenomenografi är intervjuerna ostrukturerade men det viktigaste är 

att det inte finns några fasta svarsalternativ eller att en viss mängd svar som ska framkomma 

under intervjun. Huvudsaken är inte att ta reda på ett visst svar utifrån intervjuarens 

förförståelse utan det viktiga är istället att ta reda på hur ett visst objekt eller en företeelse 

uppfattas. Den öppna intervjun låter de intervjuade prata fritt utifrån sin egen uppfattning trots 

att intervjuaren har ett visst mål med intervjun. (Starrin et al, 2001)  

 

För vår del valde vi att använda oss av öppna frågor som vi ställer i samma följd till alla vi 

intervjuar eftersom att vi vill ha så uttömmande svar som möjligt från de vi intervjuar. Vid 

behov ställs även följdfrågor för att utveckla deras svar. Dessa ställde vi efter noggrant 

övervägande för att förhindra att svaren blir styrda. På detta vis anser vi att de svar vi har fått 

kommer utifrån de intervjuades egna uppfattningar och har på det viset en hög sanningshalt. 

Eftersom att de intervjuade gav olika uttömmande svar varierade längden på intervjuerna från 

45 minuter till 1 ½ timme. 

 

Kvalitativa intervjuer ska ha ett utforskande fokus som inte har neutrala svar. Om man i 

forskningssammanhang vill få standardsvar från de intervjuade är det bättre att satsa på att 

göra enkäter istället för intervjuer. Intervjufrågorna ska inte vara ledande utan istället ska det 

ställas raka frågor som inte riskerar att �lura� den intervjuade att svara på ett visst sätt. 

(Ejvegård, 2003) 
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Kvale anser att djupintervjun liknar den kvalitativa forskningsintervjun. Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla betydelsen av 

människors erfarenheter, frilägga intervjupersonens livsvärld framför de vetenskapliga 

förklaringarna. Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal, och är ett professionellt 

samtal. Inom forskningsintervjun finns särskilda syften och strukturer (med mer eller mindre 

systematiska frågetekniker), samt sätt att reflektera över dessa syften och strukturer. Tekniskt 

sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, med det menas att den varken är 

ett öppet samtal eller ett stängt strukturerat frågeformulär. Intervjun har en intervjuguide som 

koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor. (Kvale, 1997)  

 

Johansson och Svedner menar att i en strukturerad intervju är frågeområdena och frågorna 

oftast bestämda i förväg, svaren är vanligen öppna (förutom bakgrundsfrågorna) och oftast 

nöjer man sig med att anteckna svaren. En kvalitativ intervju har endast frågeområdena 

bestämda, medan frågorna kan variera sig från intervju till intervju, beroende på hur den 

intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. I detta fall används bandspelare då även 

pauseringar, tonfall och avbrutna meningar är viktiga för att förstå det som sägs. Syftet med 

den kvalitativa intervjun är att få så uttömmande svar som möjligt av intervjupersonen kring 

det som intervjun behandlar. (Johansson & Svedner, 2001)  

 

Även Kvale tar upp att i de så kallade djupintervjuerna är det viktigt att tränga under den 

ytliga innebörden och få fram de mer fördolda och symboliska innebörder, för att få så 

uttömmande svar som möjligt. (Kvale, 1997) 
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4.2.1 Urval och tillvägagångssätt 

 

Syftet med vår studie är att vi gärna vill gå på djupet med att ta reda på uppfattningar av 

något, i vårt fall inflytande, och därför gärna vill ha stor spridning på svar och uppfattningar 

som möjligt. Det får vi fram genom att de som vi har valt att intervjua är fyra lärare med olika 

bakgrund: L1 valde vi att kalla förskoleläraren som har arbetat i förskolan i ca 5 år men blev 

färdigutbildad förskolelärare för ungefär ett halvt år sedan, arbetar i kommunal förskola. L2 

kallar vi i studien förskoleläraren som har arbetat som förskolelärare i 30 år, arbetar på 

förskola som drivs i privat regi. Läraren som vi har valt att kalla för L3 är lågstadielärare som 

har arbetat i skolans värld lite från och till i ca 20 år, arbetar på en kommunal F � 6 skola. 

Slutligen har vi valt benämningen L4 om grundskoleläraren som är utbildad för år 1-7 och har 

arbetat i 7 år på en F � 9 friskola. Eftersom att det inom skolans värld bland de yngre åldrarna 

ofta arbetar många kvinnor har det fallit sig så att våra intervjupersoner varit kvinnor vilket 

har varit ett omedvetet val från vår sida. 

 

Intervjuerna skedde i lärarnas naturliga miljö, det vill säga på deras arbetsplatser. För att få en 

avspänd stämning och kunna uppnå ett abstrakt tänkande, vilket man strävar efter inom 

fenomenografi, samt uttömmande svar i form av uppfattningar som möjligt i samband med 

intervjuerna tog vi oss tiden att bjuda på fika innan vi startade. För att vara fullt koncentrerade 

på det samtal som skulle ge oss dessa olika uppfattningar valde vi att använda oss av 

bandspelare för att dokumentera. De fyra intervjuerna genomfördes med oss båda närvarande 

och dokumentationerna delades sedan upp genom att vi tog två var och transkriberade därefter 

dessa på var sitt håll. Transkriberingen skedde genom att vi lyssnade igenom banden och 

skrev ner intervjuerna ordagrant. Eftersom de skrivits ner ordagrant har vi lyssnat på banden 

flera gånger för att eliminera eventuella oklarheter i det som sagts. I och med detta syns en hel 

del talspråk i transkriberingarna. Resten av studien har vi valt att skriva gemensamt för att 

kunna göra ett grundligt och korrekt arbete som möjligt. 

 

Vi har på detta sätt inte spridit våra intervjuer slumpmässigt utan vi har som Staffan Larsson 

tar upp i sin bok �Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi�, istället utökat våra chanser till 

att hitta många olika meningar och attityder som möjligt genom att ha stor spridning på dem 

som vi har valt att intervjua. Vidare menar Larsson även på att om forskaren gör djupare 

intervjuer och väljer för många att intervjua kommer man på grund av tidsbrist att få ett sämre 

arbete samt att om analysen riskerar att bli ytlig försvinner även poängen med kvalitativa 
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undersökningar. (Larsson, 1986) Utifrån detta har vi därför valt att bara använda oss av fyra 

lärare eftersom vi trots allt inte har mycket tid att göra studien på.  

 

Inför våra intervjuer har vi gjort upp en intervjuguide (bilaga 2) med olika frågekategorier 

samt under dessa gjort upp ett antal frågor till intervjuerna. Detta betyder att vi har relativt 

strukturerade intervjufrågor men som ger utrymme för öppna svar vilket gör att vi verkligen 

får reda på vad dessa fyra lärare har för uppfattningar och attityder kring barn och elevers 

inflytande i förskolan och grundskolan. Vi vill gå på djupet och få så uttömmande svar som 

möjligt av dem och inom fenomenografin, som vi är inspirerade av, är följdfrågorna väldigt 

viktiga.  

 

Vi har även valt att göra en panelintervju som består av flera intervjuare och en intervjuad. 

Fördelen med panelintervjun är att intervjuarna tillsammans kan belysa olika nyanser och har 

olika roller. En är huvudintervjuare som driver intervjun framåt och den/de andra kan lyssna 

och göra anteckningar samt ställa egna frågor för att fördjupa intervjun kring den fråga man 

kommit in på. (Kylén, 1994) 

 

4.3 Etik 

 

Innan vi påbörjade vårt arbete gick vi in på Vetenskapsrådets hemsida, www.vr.se, och tittade 

på de etiska regler och principer som forskaren måste vara medveten om när man ska utföra 

forskning. Oberoende av vilken sorts forskning som ska ske måste man alltid vara medveten 

om etiken. Vi valde att titta på �Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning�, där de skriver om vikten av att skydda individen, det så 

kallade individskyddet. Kravet på att individen skyddas kan delas in i fyra delar, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är så 

kallade huvudkrav.  

 

Börjar vi med att titta på informationskravet som innebär att man ska informera de som 

innefattas av undersökningen om hur och vad som menas med studien. Det har vi gjort genom 

att i vårt informationsbrev, som vi skickade ut till lärarna, berättade varför vi vill göra 

intervjuerna och villkoren för deras medverkan.  

(http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, 2007-10-19) 
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Går vi vidare till samtyckeskravet som betyder att de som ska intervjuas måste ge sitt 

medgivande till att bli intervjuade anser vi att vi även har fått med detta i vårt 

informationsbrev (se bilaga 1). Vill de inte medverka ställer de inte heller upp på att bli 

intervjuade och de är alla vuxna personer och vi behöver inte heller tänka på att ha ytterligare 

medgivande från föräldrar. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste tänka på att det kan vara känsliga saker 

som man intervjuar om. Eftersom att det inte är känsliga saker som vi tar upp i vår studie har 

vi inte heller lagt större vikt vid detta förutom att i vårt informationsbrev berätta att alla 

uppgifter kommer att behandlas anonymt och inte heller kommer de intervjuades namn att 

nämnas. Vi anser inte att det är nödvändigt för studien att ha med sådana uppgifter. 

 

Att bara använda sig av de uppgifter som man fått fram till forskningsändamål handlar det om 

i nyttjandekravet. Vi poängterar i vårt informationsbrev till dem som ska intervjuas att denna 

studie görs som en del av vårt examensarbete och vi har inte heller anledning att använda det i 

annat syfte än i denna undersökning.  

(http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, 2007-10-19) 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

 

Inom all forskning är frågan om studiens validitet och reliabilitet viktig. Med det menas hur 

väl det som uppfattas i studien motsvarar verkligheten. Validiteten mäter om det som syns i 

resultat- och analysdelen av arbetet verkligen var det som man hade tänkt ta reda på i studien 

och reliabilitet mäter hur noggrant studien genomfördes. Viktigt är också att se till valet av 

intervjupersoner samt hur intervjuerna genomfördes för att en kritisk granskning av studien 

ska kunna ske. (Johansson et al, 2001) 

 

Inom fenomenografi handlar det om hållbarheten i de olika kategorierna, som författaren har 

kommit fram till utifrån sitt stoff, synliggörs för läsaren. Därför är det viktigt att det syns i 

författarens tolkning vilka uppfattningar som de intervjuade uttryckte samt att det är rätt tolkat 

av författaren. För att detta ska bli väl synligt använder man sig inom fenomenografi av citat 

för att kunna följa och se de olika kategorierna samt följa författarens tankar. Det blir då av 

största vikt att citat väljs som på ett bra sätt åskådliggör annars oftast begreppsmässiga termer. 

(Starrin et al, 2001) 
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I vårt fall kan vi inte prata om någon generalisering av resultat samt analys eftersom vi använt 

oss av en hel del följdfrågor för att öka de intervjuades abstrakta tänkande, detta har gjort att 

intervjuerna varierat beroende på vem som blev intervjuad. Vilket leder till att noggrannheten 

inte heller kan mätas på ett bra sätt eftersom att de intervjuade kan ha uppfattat frågorna olika. 

Det vi kan säga om validiteten för studien är att eftersom det är just dessa 4 lärares 

uppfattningar som är det viktiga ger resultatet en sann bild av det vi ville undersöka. Utifrån 

detta anser vi även att vi i studien har tagit reda på och undersökt det som vi var ute efter att 

undersöka samt att de kategorier som vi kommit fram till i vår Analysdel stämmer väl överens 

med Resultatet. 
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5. RESULTAT 

 

I den här delen tar vi upp likheter och skillnader i de fyra lärarnas uppfattningar av de svar på 

de frågor som vi ställde dem. Vi visar detta genom att redovisa för deras uppfattningar och 

attityder som vi funnit i intervjuerna, vilka vi förstärker genom olika citat. Våra 

transkriberingar av de fyra intervjuerna finns ej med som bilagor i arbetet men finns 

tillgängliga på begäran. 

 

Våra intervjufrågor (se bilaga 2) hade vi innan vi gick ut och intervjuade delat upp i olika 

områdeskategorier som vi nu använder oss av i denna sammanställning av deras 

uppfattningar. Dessa kategorier är uppdelade i sju områden efter våra intervjufrågor och vad 

vi ville ta reda på inom begreppen demokrati och inflytande. Utifrån dem kommer vi sedan att 

i avsnittet Analys begränsa oss till 4 teman som grundar sig på våra frågeställningar, Vilka är 

lärares uppfattningar och attityder av barn och elevers inflytande i förskolan och 

grundskolan?, Vilka är lärares uppfattningar av demokrati? samt Vilka är lärares attityder av 

styrdokumentens texter om inflytande?, vilka i sin tur leder fram till vad vi sedan vill diskutera 

kring i den sista delen av vår studie. 

 

5.1 Bakgrundsfrågor 

 

L1 kallar vi förskoleläraren som har arbetat i förskolan i ca 5 år men blev färdigutbildad 

förskolelärare för ungefär ett halvt år sedan, och arbetar sedan dess i kommunal förskola. 

Förskoleläraren, som kallas L2, har arbetat som förskolelärare i 30 år, har en tjänst på 

nuvarande förskola sedan 17 år tillbaka, vilken drivs i privat regi. Läraren som vi kallar för L3 

är lågstadielärare som har arbetat i skolans värld lite från och till i ca 20 år, arbetar på denna 

kommunala F � 6 skola sedan 6 år tillbaka. Slutligen har vi L4, som är grundskolelärare i år 1-

7 och har varit yrkesverksam i 7 år på en F � 9 friskola. 

 

5.2 Hur de intervjuade uppfattar demokrati i allmänhet/samhället 

 

Lärarnas uppfattningar av demokrati i allmänhet/samhället ger sig uttryck i att deras attityder 

visar sig genom att de anser att begreppet innebär att man ska kunna påverka, vara delaktig 

och få bli hörda. De uppfattar begreppet som att man får vara med att bestämma och ha 
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inflytande. Demokrati uppfattas av dem även som att man ska få säga vad man tycker, tänker 

och känner. 

 

L2: �Lyssna på varandra. Tycker jag är jätteviktigt, det är grunden för att demokratin 

ska fungera. För lyssnar man in andras så kan man också utveckla sitt eget tänkande 

med nya idéer å så. Och� sen är demokrati att alla ska få bli hörda, alla ska bli 

lyssnade på.� 

 

L1: ��att man får vara med och bestämma.. (kort paus) eehh.. att man får..ehh.. man 

får ha.. inflytande... man får vara delaktig.[�] det är ju just att de ska få vara med och 

bestämma�� 

 

L2: �Sen tycker jag det är jätteviktigt att lyssna på barnen, att lyssna in barnen å 

försöka att dom får en känsla av att vara lyssnad på, att ha en betydelse. Det är nog det 

som också blir väldigt viktigt för alla människor om man lyssnar på dom, då är man 

någonting som har betydelse för andra människor.�  

 

Demokrati är ett välkänt begrepp hos alla de intervjuade lärarna. Begreppet uppfattas som en 

naturlig del av vårt moderna samhälle, men det finns skillnader i lärarnas uppfattningar av 

vilken sorts delaktighet den �vanliga� människan har i det demokratiska samhället. 

 

L3: ��men samtidigt kan man diskutera hur mycket har vi att säga till om? Egentligen, 

som enskild människa?.... Annat än genom att vi är med och röstar om vår regering och 

riksdag då. [�] Nä, vad är vi med och bestämmer, egentligen? Det låter ju fint, men om 

man nu tycker på ett annat sätt? Vad gör man då?...� 

 

L4: �Äh, och att man faktiskt ska påverka. Inte bara att man ska få möjlighet till det, 

utan att man faktiskt ska ta den chansen. [�] att jag tycker ju att man ska göra skillnad, 

att man ska vara aktiv i samhället och att man försöker� mm, göra sin röst hörd på nåt 

sätt.� 

 

Här ser vi skillnaden genom att den ena läraren anser att det viktiga är att man ska påverka 

samt att det gör en skillnad medans den andra är tveksam till vad man som enskild person 

egentligen kan vara med och bestämma. 
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5.3 Hur de intervjuade uppfattar demokrati i förskolan/grundskolan 

 

Utmärkande för den här kategorin är att deras uppfattningar i arbetet med demokrati i 

förskolan och grundskolan är att man ska vara på barnens nivå. 

 

L3: ��och så kanske man plockar ner det på planet för klassen då... vad är man med 

och bestämmer när man går i 1:an... vad kan man va med och bestämma om 

egentligen?� 

 

L1: ��de ska få vara med, de ska få känna sig delaktiga.. dom ska få känna det.. dom 

ska.. dom ska både kunna få känna det och eehh.. kunna utföra det.. [�] vi kan ta till 

exempel som när vi startade upp så var det en flicka som var hos oss... och.. hon var... 

hon ville ha utklädningskläder... hon tyckte det var jättekul... då var det ett önskemål 

från henne.. hon hade en önskan... och vi tyckte att det var en bra idé och sa ok vi köper 

detta så vi fixade det... och då var det ett önskemål från henne och vi sa ok... sen fick 

hon leka med detta.. det var ju hela dom här leden nästan.. hon fick önska det och sen 

fick hon utklädningskläder och kunde leka med det.. är du med på det?� 

 

Med dessa citat visas att lärarna vill arbeta med det på barnens nivå för barnen och elevernas 

skull, men att det inte alltid är lätt att göra det. 

 

Annars är inte uppfattningarna detsamma för alla fyra intervjuade. Likheter fanns hos de två 

lärarna som arbetar på förskolan, där de uppfattar demokrati i förskolan som att man ska 

tillmötesgå barnen:  

 

L1: �� till exempel att dom vill bestämma vad dom vill göra... eehh.. dom berättar 

kanske spontant.. ehh.. jag vill rita, jag vill måla... då är vi flexibla och försöker 

liksom... tillgodose det direkt.. inte direkt men i den mån det går..� 

 

L2: �Sen barnens nivå där är åter igen att lyssna in, att försöka tillmötesgå barnen så 

mycket man kan.� 
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Vidare såg vi inte dessa uppfattningar hos de två lärarna som arbetar i grundskolan där deras 

uppfattningar istället handlade om att det är svårare att tillmötesgå eleverna då man i 

grundskolan har mål att uppnå. 

 

Men även hos den kommunala förskolan och grundskolan fanns det likheter i uppfattningar 

om hur mycket personalen kan arbeta med demokrati i förskolan och grundskolan. Hos 

lärarna i den förskola samt grundskola som drivs genom privat regi fann vi inga liknande 

attityder kring denna problematik. 

 

L1: � .. i förskolan... (kort paus) det är jättesvårt med våra små barn kan jag tycka...  

det är himla svårt för att det är.. dom har inte samma.. dom har inte språket... eehh.. 

men är dom... ehh.. är dom lite större så... just bland dom äldre barnen på förskolan 

då... (kort paus) då kan det vara allt från att dom... (kort paus) dom vill kanske.. att dom 

vill göra någonting, att dom vill ha någonting..� 

 

L3: �� Jag vet inte vad barnen tycker att de är med och bestämmer om egentligen...när 

man frågar dom...Jag tycker nog så här.. små barn kan inte bestämma allting själva... 

utan när man börjar i skolan måste man ha struktur i gruppen och (kort paus) ju äldre 

man blir desto mer kan man vara med och bestämma...desto mer kan man påverka sin 

inlärning och sitt sätt att arbeta och så...men från början måste man ha en viss struktur 

som den vuxne bestämmer då..� 

 

Likheter i deras uppfattningar gav sig uttryck genom att L3 pratar mycket om att man som 

liten behöver mycket struktur för att kunna lära sig, medans L1 uppfattar det som svårare när 

det är mindre barn man arbetar med. Skillnader ser vi genom att L3 uttrycker attityder som att 

alla elever är lika mycket värda och att vi alla ska ha lika respekt inför varandra oberoende av 

vad vi har vi våra �ryggsäckar�. L1 uttrycker sig genom att man ska ha �rätt� beteende mot 

varandra och visar på mer konkreta exempel att så här är vi mot varandra på förskolan. 

 

Vidare uppfattar alla lärare det som att deras barn/elever utvecklar demokratiska värderingar 

genom mycket samtal och diskussioner där man får tycka vad man vill och där man får lyssna 

på varandra. På detta sätt kan de ta till sig andras åsikter och omvärdera sina egna tankar. Det 

är viktigt att respektera likheter och skillnader i varandras åsikter och att alla barn/elever ska 

få känna sig lika viktiga. Ingen kan tvinga fram eller köra över någon annans åsikt, det är 
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viktigt att man lär sig vänta på sin tur men det är även viktigt som lärare att pusha andra till att 

våga prata utan att tvinga något barn eller elev till det. 

 

L4: �� Men mycket samtal, mycket prata å� Just det här med att dom här som hela 

tiden vill tycka, att man lär dom att lyssna på andra, å ta till sig och kanske omvärdera 

sina tankar. Medan dom som inte vill lyss, dom som inte vill säga vad dom tycker, att 

pusha dom till att våga å, tycka vad som helst liksom.� 

 

L1: �� det är ju inget vi diskuterar med barnen att det är demokrati men på nåt sätt så 

förstår dom det efter ett tag... alltså.. alltså dom blir.. dom får ju lära sig att vänta på 

något sätt.. så.. så det är så här vi arbetar det är så här man gör mot varandra... det är 

så här vi är mot varandra.. det är inte uttalat att ordet är demokrati men de får lära sig 

hur man beter sig... alltså.. detta beteendet har vi mot varandra.. detta anser vi är rätt 

beteende mot andra... det blir inte uttalat men de förstår det.. ändå.. utan att man 

berättar det..� 

 

5.4 Hur de intervjuade uppfattar barn och elevers inflytande 

 

Demokrati och inflytande är två begrepp som flyter samman, speciellt inom förskolan. De två 

förskolelärarna uppfattar det som att barnen ska få komma med önskemål och deras 

uppfattningar är att få barnen att tänka efter vad de vill och få inflytande över sin egen 

situation. 

 

L2: �Alltså inflytande och demokrati det hänger lite granna ihopa.[�] Å inflytande 

handlar också väldigt mycket om det här att vi idag låter barnet ta sin tid, vi låter dom, 

vi är inte så rädda för att dom säger �Nej, jag vill inte va med.� [�] Utan där måste 

dom få bestämma över sig själv, å då tycker jag att dom har inflytande över sin egen 

situation just då. Men att sen måste jag ju jobba med detta med tiden så att jag till slut 

har dom med. Det är min tydliga inställning, att nånstans vill jag ändå ha dom med, 

någon gång va. Men jag gör det å låter dom få tiden till det och att dom ska hitta sina 

vägar att komma med.� 
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L1: �� det är klart att de ska ha det.. på något sätt känner jag att de flyter ihop de här 

två orden.. demokrati och inflytande... dom här små kan ju klart inte ha lika mycket som 

dom stora barnen..� 

 

De två lärarna som arbetar i grundskolan har olika uppfattningar av hur elevers inflytande i 

grundskolan ser ut. Dock uppfattar de båda två det som att det är läraren som styr eftersom det 

finns styrdokument att följa men att eleverna kan påverka sin situation genom att göra vissa 

val.  

 

L3: �Då tänker jag på att när man går i skolan och ska lära sig saker så ....är det så här 

att jag som lärare borde veta...eller ska veta...vad man ska lära sig under ett år då i 

1:an till exempel.. eller 3:an som jag har nu och sen så är det min uppgift att ge barnen 

olika redskap för att de ska lära sig det här... [�] och jag styr lite och de väljer.... och 

min tanke är att de ska välja mer och mer....och att de också ska kunna göra sin 

planering mer och mer...� 

 

Även i förskolan kan man hitta denna uppfattning att läraren styr men ger vissa val till barnen. 

 

L1: �givetvis försöker vi jobba mer mot att dom ska ha inflytande.. ehh.. dom ska få 

vara delaktiga.. få bestämma och kunna komma med önskemål.. men sen kanske vi ger 

vissa val.. så dom får välja utifrån dom.� 

 

Skillnader i lärarnas, som undervisar i grundskolan, uppfattningar visar sig i något som den 

ena kallar för skendemokrati: 

 

L4: �Nää, tyvärr känner jag, att dom inte har så mycket inflytande. Det är lite sken� 

(liten harkling) skendemokrati eller liksom skeninflytande� [�] Alltså jag tänker 

mycket på just det här med att det är så himla toppstyrt, att Skolverken kommer med 

sina� Skolverket kommer, vi kommer med, alltså vi har ju mål att uppnå de, så enkelt 

är det ju.� 

 

Alla de intervjuades uppfattningar genomsyras av att läraren hela tiden vet vad barn och 

elevers inflytande ska leda till oberoende av om man undervisar i förskolan eller grundskolan. 

Och de val som görs är medvetna från lärarnas sida för att öka elevers inflytande. 
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L3: �� jag kan erbjuda flera olika uppgifter som i princip går ut på samma sak men 

barnen väljer då vilken uppgift de jobbar med.... så kan jag göra. Men jag vet ändå på 

nåt vis vart vi ska nå... vad det är man vill uppnå med det hela....� 

 

 L4: �Kanske vilket sätt dom ska lära sig, med det kallar vi lära mig lära, eller liksom 

studieteknik å så. Där har dom ju lite mer att säga till om, å där har dom väldigt mycket 

mer, tror jag, att säga till om i den skolformen där jag jobbar. Än om man jämför med 

en traditionell skola där alla gör samma sak.� 

 

5.5 Hur de intervjuade upplever barn/elevers inflytande i styrdokumenten 

 

Deras uppfattningar av Barnkonventionens artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd, 

om barn och elevers inflytande, tyder på att de tycker att det är viktigt att den finns. Lärarna i 

grundskolan ser det i ett större perspektiv där de uppfattar samhället som en viktig del i 

arbetet. De anser att Sverige är bra på att efterleva denna text och arbetar med det i skolorna, 

men de resonerar ändå kring att andra länder kanske inte klarar av det på samma vis. 

 

L3: �Och vi i Sverige är kanske rätt så bra på att klara ut det.. men jag menar hur 

många länder kan det egentligen? Jag kan väl tycka att vi har... alltså Sverige har alltid 

stått för att det här med att... att det ska vara som bra som möjligt för barnen. Sen kan 

man också börja fundera på hur samhället ser ut idag... om det alltid är så bra som vi 

tror att det är...� 

 

L4: �Först tänker jag lite att, ja det är väl kanske så vi jobbar. Tänker jag� Det är väl 

liksom, man har väl tolkat det, å så har man gjort det till, till den skolformen som finns i 

Sverige idag. Med elevrådsrepresentanter å elevråd och, idrottsråd, å matråd å allt 

möjligt vad det nu handlar om.� 

 

Tre av fyra lärare resonerar kring att det ibland kan vara svårt att uppfylla kriterierna som 

finns i Barnkonventionen bland annat det att vi ska lyssna till varje barn när barngrupperna är 

så stora som de är idag, men att det ändå är viktigt att man försöker. Två av dem ger uttryck 

för att man behöver in fler vuxna i grundskolan och förskolan för att bättre kunna tillgodose 

behovet av att lyssna till varje barn. 
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L1: �först och främst har vi för stora barngrupper vilket gör.. vilket leder till att det blir 

svårt att lyssna på alla... det blir svårt att ehh.. lyssna på alla.. det blir svårt.. hade vi 

haft mindre barngrupper.. hade vi haft mer tid för varje enskild individ att lyssna och att 

verkligen prata med barnen..� 

 

L3: �det är ju väldigt mycket fina ord...mm... men kanske ganska svårt att leva upp 

till.... det är ju också en.. alltså det är ju en viktigt del precis som att allt annat är 

viktigt.. men det här med att se varje barn (kort paus) det är väldigt svårt i en stor grupp 

men att försöka se alla, att försöka att prata en liten, liten stund med alla eller... hitta 

alla någonstans... Det kan jag känna att det är först i år som jag hunnit med det i denna 

gruppen mycket tack vare då att när vi är många vuxna så är det lättare att kunna 

lyssna på barnen... att ha tid med dom helt enkelt.. det är svårt när man är ensam när 

det är 24 viljor och 24 röster som ska höras. Det kan jag tycka.� 

 

Det här leder in på lärarnas uppfattningar av hur detta sker i praktiken. Lärarna i kommunal 

regi uppfattar det som att man ska lyssna på barnen medans lärarna i den privata skolformen 

pratar om att barnen ska göra sig hörda. 

 

L2: �Att man, å det handlar jättemycket om barnens självkänsla, jobbar man å har 

barnens självkänsla� framför sig att jobba med det, då tror jag också man har stora 

chanser att få barn till att göra sig hörda. Och det handlar ju också om det här, det 

handlar ju om det, självkänslan är ju, bygger ju egentligen på att barnen har inflytande 

å demokrati. För det är ju att göra, låta varje barn få känna att �min, dom bryr sig om 

vad jag säger�, det ökar självkänslan.� 

 

När de resonerar kring Barnkonventionen kommer även två av dem in på att ibland har barn 

ett för stort ansvar och idag är det barnen som bestämmer mer än de vuxna i vissa situationer, 

vilket kan skapa en negativ effekt som leder till att barnen mår dåligt. De menar att vuxna vet 

mer än barnet och behöver ha barnens bästa i åtanke, genom att sätta gränser och ta det största 

ansvaret i allmänhet för att barnen ska må bra. Det ger sig uttryck i dessa lärares åsikter och 

resonemang. 

 

L3: �Viktiga saker som händer runt omkring ett barn, det handlar ju inte bara om 

skolgången, utan det handlar ju om vad man gör på eftermiddagarna och vad man gör 
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hemma också. Ibland kan jag ju känna att vi låter... barn som är för små fatta väldigt 

svåra beslut... (kort paus) jag vet inte.. jag tror att en del utav samhället är att vuxna 

har lärt sig en del av sina egna misstag och vet mer än vad barnet självt vet och då kan 

man säga så här att alla vi vuxna som jobbar runtomkring barn och alla vuxna som är 

föräldrar själva.... förhoppningsvis har barnets bästa då... i åtanke när man fattar 

beslut.� 

 

L2: �� å idag har vi ju ett samhälle där fler vuxna har svårt att sätta gränser. Ähm� 

Vet jag inte om det kan va barnkonventionen som har gjort det, men idag ser det så ut i 

alla fall. Å detta ska vi väl, men det tror jag också handlar faktiskt om pendeln som 

svänger, från att barnen inte hade några som helst rättigheter i samhället där man 

överhuvudtaget inte lyssnade eller brydde sig om barnen så slår pendlen så här, att det 

plötsligen är nästan barnen som ska bestämma allt. Å saker som dom inte kan 

bestämma, saker som dom inte har en aning om vad det är dom bestämmer ska barnen 

få bestämma idag. Å där tror jag att det är frånvaron av den vuxnas, eeh� position till 

att vara den som faktiskt vet lite mer än vad ett barn vet.� 

 

Läroplanerna ser de som något som finns och som man använder sig av i arbetet med 

inflytande. Det som skiljer sig mellan de två olika yrkeskategorierna är att Lpfö98 använder 

sig av strävansmål vilket gör att förskollärarna känner sig mer fria och öppna till att variera 

dagen på förskolan och bjuda in barnen. Gentemot lärarna i grundskolan som i Lpo94 

uppfattar sig mer bundna eftersom de har mål att uppnå istället. Lärarna resonerar kring det 

som att den vuxne alltid vet vad som ska uppnås och styr in eleverna på det �rätta� spåret, 

vilket gör att det finns mindre tillfällen till spontana intryck. 

 

L2: �Å det är ju faktiskt, i förskolan har vi strävans mål å i skolan har vi mål som ska 

uppfyllas. Å vad jag tycker så tycker jag att strävans mål är bra just i inflytandet, där 

tycker jag verkligen ett strävans mål där vi måste ha alltid en, en öppen diskussion på 

hur ska vi nå dit å så.� 

  

 L4: �Alltså jag tycker det är bra, men det är ju också det när dom är små, så blir det 

bara att skriva av, å vem är det som har bestämt vad dom ska skriva av? Jo, det är vi 

pedagoger, å hur har vi gjort det? Jo, efter, kunskapsmålen oftast, det är dit vi vill nå. 
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[�]Det är bara vägar å nå, så jag känner just, hur man lär sig, har dom rätt mycket 

inverkan på, men� Vad dom lär sig, är ju helt annat.� 

 

5.6 Hur de intervjuade uppfattar olika konsekvenser av barn/elevers inflytande 

 

Alla intervjuade uppfattar det som att barn/elevinflytande ger ett visst ökat ansvar men att 

mycket hänger på den vuxne. Deras åsikter tyder på att den vuxne får tolka och bedöma att 

varje barn får adekvat mängd ansvar utifrån deras mognadsnivå. Alla barn kan inte ta lika 

mycket ansvar och klara av det, men de resonerar kring att det är viktigt att barnen får ha 

inflytande över sin egen situation och över sitt eget lärande.  

 

L1: �Ja.. de får dom nog.. ja det kan jag nog tycka at dom får..lite grann. [�] alltså.. 

det beror ju på hur barnet reagerar.. om barnet får.. får mer inflytande så.. ehhm.. 

fungerar.. alltså barnet får mer ansvar om barnet reder ut det.. vissa situationer bra.. 

om det fungerar..� 

 

L3: �jag tror trots allt att det handlar om mognad att förstå varför man gör vissa 

saker...  [�] dom klarar ju det... men en stor del skulle fortfarande oh! Hjälp! Va? Hur 

ska man göra då?... och dom måste man ju hjälpa då... men frågan är om de skulle... om 

de skulle ta större ansvar för att de själva hade bestämt hur dom gjorde.... jag tror inte 

att det handlar om det, jag tror att det handlar om vad man är för typ av person... jag 

tror att en del i grund och botten är väldigt ansvarskännande och andra kan vara 

väldigt flytande och tro att livet ordnar sig ändå... men det är en spännande fråga, visst 

är det det..� 

 

Vi finner både positiva och negativa konsekvenser kring lärarnas uppfattningar av barn och 

elevers ansvar och inflytande. Lärarna i grundskolan säger sig finna vissa negativa 

konsekvenser för vad inflytandet kan ställa till med om det sköts dåligt. 

 
 L4: �Jag tänker direkt på dåliga för att, jag tänker på� att om man inte, har kunskapen 

bakom� varför man, tycker, tänker som man gör, så kan man ju bli farlig. [�] Alltså 

jag tror att, att man lever i en liten sluten verkstad i skolan å� Det är ju självklart 

jättebra att barnen, vissa blir ju väldigt måna om att göra skillnader. Och det är ju jätte 
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bra, jag har ju sett elever som verkligen har tagit stort ansvar för, sin gymnasieskola 

när dom börjat där å, att försöka påverka å verkligen kunna påverka, genom att ha 

starka� motiv å starka argument bakom varför man tycker som man gör. Eeh� Men 

jag tror det kan bli farligt, och jag tror man måste� Ha kanske en bättre backup på, 

hur man ska hantera de om det blir som det blir, om dom tycker saker som inte stämmer 

överens med, det som man ska tycka i Sverige.� 

 

L3: �flummigt... och jag är rädd för flummighet när man inte riktigt vet vad man ska 

och när allt liksom flyter...  och det inte finns någon riktig vägvisning mot vilket håll 

man ska... då tror jag inte på elevinflytande utan jag tror på att det måste finnas någon 

struktur i bakgrunden... som gör att.. man vet vart målet är nånstans.. och 

konsekvenserna i ett sånt... en sån typ av undervisning blir ju att man faktiskt inte kan 

speciellt mycket...� 

 

Inom förskolan ter sig deras uttryck mer positiva där de ser glädjen av att barnen får 

inflytande samt de positiva effekterna som det mynnar ut i. Attityderna ger sig till känna då 

detta ansvar och inflytande hjälper barnen att växa och skapa ett bättre självförtroende. 

 

L1: �� dom får känna gemenskap.. eller de får känna sig delaktiga vilket leder till att 

dom ehh.. framförallt så, första reaktioner är ju att de får liksom, ja jippi jag får vara 

med och bestämma, en positiv reaktion.. sen växer ju det.. de växer och blir större och 

dom blir stolta och dom ehh... [�] Nä alltså för även om det är en negativ sak jaa.. det 

alltså.. nä rent spontant så känner jag att det är.. det blir en lärdom även om det är 

något som går snett�� 

 

L2: �Positiva är helt klart att dom växer. Växer jättemycket å, deras självkänsla blir ju 

också betydligt mycket starkare. Genom att bli bejakade med deras tankar å idéer å så.� 

 

Den del som följer har vi valt att kalla Analys, där svarar vi på våra frågeställningar utifrån 

lärarnas uppfattningar som vi har fått ta del av i Resultatdelen. I analysdelen inkluderas även 

en sammanfattande analysmodell som förstärker lärarnas uppfattningar och attityder av barn 

och elevers inflytande i förskolan/grundskolan samt den inom fenomenografi viktiga delen att 

finna strukturer för deras uppfattningar av begreppen. 
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6. ANALYS 

 

I följande avsnitt vill vi förstärka resultatets relevans genom att tolka Resultatet och göra en 

analys för att ge svar på vår studies tre frågeställningar.  Vi har i analysen inte delat upp 

lärarna efter deras uppfattningar och attityder då det är de kollektiva uppfattningarna som är 

betydelsefulla inom fenomenografi. I fenomenografi ligger fokus även på vilka strukturer som 

de intervjuade utvecklar för begreppen under intervjun, som vi tog upp i vår Metoddel, därför 

har vi även valt att ta med detta i vår analys av resultatet. 

 

6.1 Vilka är lärares uppfattningar och attityder av barn och elevers inflytande i 

förskolan och grundskolan?  

 

De lärare som vi intervjuat har uppfattningar som visar på att det är viktigt att barnen får vara 

med och bestämma över sitt lärande. Detta är i linje med vad den moderna samhällsteorin 

säger om att identiteten formas efter de erfarenheter som man får ta del av under sitt liv. Får 

de unga vara med och bestämma kommer deras identitet också att formas samt påverkas av 

det inflytandet de därmed får. Lärarna ser det som att det är de som måste styra situationerna 

hela tiden men att de ska ge barnen vissa val för att göra barn och elever delaktiga. De anser 

att ju större barnen blir desto mer ansvar och inflytande ska de unga ha genom att de ges fler 

val som de ska vara med och bestämma över. Här kan en koppling göras till vad Skolverket 

skriver om att det är lärarna som har makten till att bestämma vad inflytande är, effekten blir 

då enligt Skolverket att eleverna får anpassa sig till vad och när lärarna anser att de ska få ha 

inflytande. Dock uttrycker de att det är viktigt att de vuxna har kontrollen så att man kan se att 

barnen klarar av det inflytande som de får. Det gäller att anpassa ansvar och inflytande efter 

barn och elevers mognadsnivå samt att som lärare ta hänsyn till de personliga 

förutsättningarna som kan finnas. Det är centralt att läraren under hela processen i arbetet med 

inflytande behåller fokus på vad som ska uppnås samt vad det ska leda till, för att behålla 

regler och struktur som är viktigt för de ungas utveckling. Utifrån detta kan en koppling göras 

till Ziehe som anser att barn i dagens samhälle har ett stort behov av att få en tydlig trygghet, 

som skapas genom regler och struktur, som på det viset kan ge barn och ungdomar styrka. 

Lärarna anser även det som betydelsefullt att barn och elever upplever att de får vara med och 

bestämma för att känna att de har inflytande över sin egen situation samt att de blir 

uppmärksamma på att deras röst är viktig och har betydelse. Dessa uppfattningar kan också 
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ses i tidigare forskning där Skolverket även har kommit fram till att dessa kriterier behövs för 

att de unga ska kunna ha inflytande i skolan. En grundläggande del i arbetet med att ge barn 

och elever inflytande visar sig genom lärarnas attityder där de uttrycker positiva effekter av 

det inflytande som ges när de upplever att barnen växer till individer som får bra 

självförtroende och positiv självkänsla. Inom utvecklingsarbetet i Örebro kommun, som togs 

upp i tidigare forskning, har man kommit fram till att en ökad självkänsla bland unga har getts 

genom att de har fått mer inflytande i skolan samt att barnen har tagit fler egna initiativ. 

Samtidigt upplever de intervjuade lärarna det som svårt för barnen att få inflytande över vad 

de ska lära sig i skolan och ser det mer som att de unga har och ska ges en chans att få 

inflytande genom att påverka hur, på vilket sätt de ska lära sig något. Vilket ytterligare 

bekräftas av Skolverkets åsikter som menar på att det är läraren som har makten att bestämma 

vad inflytande och demokrati är. 

 

6.2 Vilka är lärares uppfattningar av demokrati? 

 

De intervjuade lärarna har uppfattningar som visar på att demokrati är en bestämmanderätt där 

individer ska kunna vara med och få ha påverkan över sin egen situation. Demokrati innebär 

för dem att man ska få säga vad man tycker och att alla personer har rätten att få bli hörda. 

Med detta menar de även att begreppet demokrati är en naturlig del av vårt moderna samhälle. 

Ziehe menar på att medbestämmande är en demokratisk rätt vilket går helt i linje med vad de 

intervjuade lärarna säger. Inom skolans värld uppfattas det av de intervjuade som att de unga 

ska få känna sig delaktiga genom att lärarna tar tillvara på barnen och elevernas tankar och 

idéer. Då gäller det enligt våra fyra lärare att man arbetar med den demokratiska formen på de 

ungas nivå, för att det ska bli på �rätt� mognadsnivå utan att något i lärprocessen går förlorad. 

Detta anser Skolverket är en viktig punkt då det i deras undersökning har visat sig att nästan 

hälften av de intervjuade lärarna inte upplever att deras elever klarar av det ansvar som de får 

genom inflytande. Viktigt blir då i den demokratiska processen enligt våra fyra intervjuade 

lärare att lyssna på barnen men samtidigt inte släppa fokus på att unga behöver struktur, 

särskilt i de yngre åldrarna, som bestäms av de vuxna. I arbetet med demokrati uttrycker de 

även värdegrunden som en viktig del för att utveckla ett demokratiskt tänkande. I tidigare 

forskning visar det sig att kommunikation samt respekt för varandra som värdegrunden 

innebär är viktigt för att demokrati ska kunna utvecklas. Samtal och diskussioner anser de 

intervjuade lärarna blir en central del i denna process så att de unga får ta del av andras åsikter 

och tankar för att på det viset kunna reflektera och omvärdera sina egna tankar och åsikter. 
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Skolverkets fördjupningsstudie menar på att det är viktigt att i samtalet lyssna och värdera för 

att få en förståelse för hur andra tycker och tänker vilket förstärks genom de intervjuade 

lärarnas uppfattningar ovan. Värdegrunden ger sig tillkänna i lärarnas uppfattningar genom att 

de uttrycker att alla barn och elever ska få känna sig lika viktiga och att alla respekteras 

oberoende av vad de har för åsikter. Enligt Skolverket är värdegrunden viktig för arbetet 

genom att det är en process som alltid pågår under elevens hela skolgång. Lärarna i våra 

intervjuer anser det vara viktigt att de unga lär sig vänta på sin tur vilket ger de unga en 

uppfattning av demokrati. Dessa uppfattningar kan kopplas till Trondman som tycker att unga 

måste få en förståelse för att alla inte kan få som de vill hela tiden eftersom det då skulle leda 

till att samhället kollapsar. Viktigt i arbetet med demokratiska värderingar menar de 

intervjuade också kan vara att uppmärksamma och uppmuntra de barn och elever som av 

någon anledning har det lite svårare att göra sig hörda. Trondman har en åsikt som tyder på att 

vuxna ska se till att unga vågar stå upp för sig själva så att de kan förverkliga sina tankar och 

idéer vilket förstärker de intervjuades uppfattningar.  

 

6.3 Vilka är lärares attityder av styrdokumentens texter om inflytande? 

 

Lärarna som vi intervjuade anser det som viktigt att barns rättigheter finns nedskrivet. De 

upplever det som att i Sverige är vi ganska bra på att arbeta efter och leva upp till det eftersom 

lärarna anser att man arbetar med det i skolorna. De intervjuades attityder kring dessa texter 

visar att lärarna menar på att det finns svårigheter med att tillgodose alla dessa kriterier 

eftersom det enligt dem är alldeles för stora grupper i dagens skola. För stora grupper gör 

enligt dem det svårt för lärare att ta sig tid att lyssna till varje barn, vilket utifrån deras 

attityder är en förutsättning för att de unga ska kunna ha inflytande. Fördjupningsstudien som 

Skolverket har genomfört tar upp att det i dagens skola finns för lite tid för samtal med barnen 

som kan leda till svårigheter att skapa bra relationer mellan lärare och elev. Lärarna i vår 

studie upplever att ett sätt att tillgodose styrdokumentens texter i det dagliga arbetet i skolan 

är att försöka ta sig tid att lyssna på de unga, viktigt är också att barnen får en chans att göra 

sig hörda som skulle kunna tillgodoses genom mindre grupper. De anser trots detta att unga i 

dagens samhälle i vissa situationer tar över de vuxnas roll genom att de vuxna lämnar över för 

mycket ansvar. Utifrån detta anser de att ansvar kan ha en negativ effekt om vuxna inte vågar 

sätta gränser. Trondman anser att barn har ett större ansvar i dagens samhälle vilket leder till 

att de får ta beslut som vuxna istället borde ta. Familjeförhållandena har förändrats genom att 

fokus har flyttats från de vuxna till de unga. Det här har enligt Ziehe lett till en effekt som har 
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Lärares uppfattningar av barn och elevers inflytande

Inflytande över sin egen situation Skendemokrati 

På barnens nivå 

Lyssna in 

Läraren som styr 

Barn göra sig hörda Styrdokument Demokratisk grund

Inte inflytande i allt Kollektiv bestämmanderättBarn göra sig hörda Mognad och ansvar 

gjort att generationsklyftan har minskat. För läraryrket anser de intervjuade lärarna att 

styrdokumenten på så vis blir en hjälp med att sätta gränser. Samtidigt upplever lärarna att 

läroplanerna kan ha en hämmande effekt när det gäller att ta tillvara på det spontana 

inflytandet som skulle kunna ges till eleverna eftersom man i dagens skola är styrd av vad 

läroplanerna säger. Dock upplever lärarna det som att läroplanerna är något positivt som 

hjälper dem att fokusera på vad som ska uppnås med barn och elevers skolgång. Skolverket 

menar på att läroplanerna har hjälpt lärarna att arbeta med inflytande och demokrati i skolan 

samt vad som ska uppnås med de ungas skolgång. I läroplanerna syns det enligt Skolverket 

även tydligt att de unga ska ta ett större ansvar samt att de ska ha inflytande över sin egen 

situation. 

 

6.4 Sammanfattande analysmodell 

 

Utifrån våra frågeställningars svar som grundar sig på de fyra lärarnas uppfattningar, som 

analyserades ovan, har vi konstruerat en sammanfattande analysmodell som resulterat i fyra 

teman med två huvuddimensioner. Dessa uppfattningar utifrån inflytande i stort, där 

demokrati syns som en del, redovisas i följande figur inom de olika temana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med utgångspunkt i denna figur finner vi två huvuddimensioner av lärarnas uppfattningar och 

attityder. En dimension visar på att lärarna uppfattar begreppen som att eleverna har 

inflytande över sin egen situation och att inflytandet sker på barnens nivå. Detta syns bland 

annat genom som L2 uttrycker det:  

�[...] Och det handlar ju också om det här, det handlar ju om det, självkänslan är ju, 

bygger ju egentligen på att barnen har inflytande å demokrati. För det är ju att göra, 
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låta varje barn få känna att �min, dom bryr sig om vad jag säger�, det ökar 

självkänslan.� 

 

Eller som L1 utrycker det:  

�� dom får känna gemenskap.. eller de får känna sig delaktiga vilket leder till att dom 

ehh.. framförallt så, första reaktioner är ju att de får liksom, ja jippi jag får vara med 

och bestämma, en positiv reaktion.. sen växer ju det.. de växer och blir större och dom 

blir stolta[...]� 

 

En annan dimension är att lärarna uppfattar det som att det är lärarna som styr och att 

inflytandet är en form av skendemokrati. L4 utrycker sina attityder så här:  

�Nää, tyvärr känner jag, att dom inte har så mycket inflytande. Det är lite sken� (liten 

harkling) skendemokrati eller liksom skeninflytande[...]� 

 

L3 pratar mer om att det finns mål att uppnå: 

�[...] då tror jag inte på elevinflytande utan jag tror på att det måste finnas någon struktur i 

bakgrunden... som gör att.. man vet vart målet är nånstans.. och konsekvenserna i ett sånt... 

en sån typ av undervisning blir ju att man faktiskt inte kan speciellt mycket...� 

 

Till dimensionen där barnen har ett större utrymme att påverka sin situation och där 

verksamheten lättare kan anpassas till de ungas nivå syns mer hos de två förskolelärarna i vår 

studie. Dessa två lärare, L1 och L2, säger vid flera tillfällen att det är viktigt att lyssna in 

barnen och få dem känna sig delaktiga, men det är då viktigt att utgå från barnens nivå i hur 

mycket de klarar av. De intervjuade lärarna som arbetar i grundskolan ser också detta som en 

viktig del men att de uppfattar det mer som att det är läraren som styr, mycket beroende på de 

uppnående mål som de har att följa i Lpo94. Som L4 uttrycker sig kan det vara att eleverna 

inte har så mycket inflytande utan att det är lite av skendemokrati eftersom skolan är toppstyrt 

från Skolverket som bestämt målen som ska uppnås i Lpo94.  

 

Vidare ses det utifrån vårt resultat, där intervjuerna till viss del redovisas, att alla fyra lärare är 

inne på de olika områdena i viss mån men de lägger ändå tyngden åt en av dimensionerna som 

visats ovan. 
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6.5 Fenomenografins strukturer för uppfattning av begreppet 

 

Utifrån de transkriberade intervjuerna går vi igenom lärarnas uppfattningar och tittar på hur 

abstrakt nivå de uppnådde i sitt tänkande och resonemang under intervjuerna med hjälp av det 

som skrevs i senare delen av avsnitt 4.1 i vår studie. 

 

Denna process i att finna strukturer för begrepp i de intervjuade lärarnas uppfattningar 

grundar sig på transkriberingar men även under intervjuerna hade vi fokus på att höja deras 

abstrakta tänkande genom att ställa lämpliga följdfrågor. Viktigt blev då under intervjuerna att 

tänka på att inte ställa förhastade följdfrågor, försöka få uttömmande svar genom att inte lägga 

egna värderingar i följdfrågorna utan mer istället be dem utveckla det de redan hade sagt. Vår 

medvetna tanke med detta förhållningssätt grundar sig på att vi ville få lärarna att reflektera 

över sitt eget tänkande utifrån det de svarade. Enligt vår analysmetod, fenomenografi, har alla 

de fyra lärarna som vi valt att intervjua gått förbi det pre-strukturella stadiet i sitt tänkande 

under intervjun, med detta stadie menas att inget svar ges utan den intervjuade upprepar 

endast begreppet. Även det uni-strukturella har de tagit sig förbi i och med att de inte bara ger 

ett sätt att se på saken. Vi har fått uppfattningen av att i intervjuerna med L1 och L4 ligger 

dessa på olika nivåer i sitt tänkande. Den största skillnaden syns i att L1 når upp till tredje 

nivån, multi-strukturella nivån, där man kan se begreppet på olika sätt som kan visas med 

hjälp av citatet: 

�givetvis försöker vi jobba mer mot att dom ska ha inflytande.. ehh.. dom ska få vara 

delaktiga.. få bestämma och kunna komma med önskemål.. men sen kanske vi ger vissa 

val.. så dom får välja utifrån dom.� 

 

L4 befinner sig i den relationella nivån, där de som intervjuar kan locka fram personen till att 

reflektera och analysera begreppet i olika sammanhang. Vi upplever även att L4 ibland 

gränsar till den högsta nivå, expanderad abstrakt, eftersom hon ibland reflekterar utifrån sig 

själv utan inblandning av intervjuarna. Som vid uppfattningen i konsekvenser av elevers 

ansvar och inflytande: 

 �Jag tänker direkt på dåliga för att, jag tänker på� att om man inte, har kunskapen 

bakom� varför man, tycker, tänker som man gör, så kan man ju bli farlig. [�] Alltså 

jag tror att, att man lever i en liten sluten verkstad i skolan å� Det är ju självklart 

jättebra att barnen, vissa blir ju väldigt måna om att göra skillnader. Och det är ju jätte 

bra, jag har ju sett elever som verkligen har tagit stort ansvar för, sin gymnasieskola 
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när dom börjat där å, att försöka påverka å verkligen kunna påverka, genom att ha 

starka� motiv å starka argument bakom varför man tycker som man gör. Eeh� Men 

jag tror det kan bli farligt, och jag tror man måste� Ha kanske en bättre backup på, 

hur man ska hantera de om det blir som det blir, om dom tycker saker som inte stämmer 

överens med, det som man ska tycka i Sverige.� 

 

De andra två intervjuade, L2 och L3, kommer upp till och befinner sig på den fjärde nivån, 

relationella, med hjälp av vissa följdfrågor. Bland annat i hur de resonerade kring 

Barnkonventionen och vad den har gjort för våra barn och samhället idag, L3 uttrycker sig: 

�Viktiga saker som händer runt omkring ett barn, det handlar ju inte bara om 

skolgången, utan det handlar ju om vad man gör på eftermiddagarna och vad man gör 

hemma också. Ibland kan jag ju känna att vi låter... barn som är för små fatta väldigt 

svåra beslut... (kort paus) jag vet inte.. jag tror att en del utav samhället är att vuxna 

har lärt sig en del av sina egna misstag och vet mer än vad barnet självt vet och då kan 

man säga så här att alla vi vuxna som jobbar runtomkring barn och alla vuxna som är 

föräldrar själva.... förhoppningsvis har barnets bästa då... i åtanke när man fattar 

beslut.� 

 

L2 har liknande uppfattning och uttrycker det genom följande resonemang:  

�� å idag har vi ju ett samhälle där fler vuxna har svårt att sätta gränser. Ähm� Vet 

jag inte om det kan va barnkonventionen som har gjort det, men idag ser det så ut i alla 

fall. Å detta ska vi väl, men det tror jag också handlar faktiskt om pendeln som svänger, 

från att barnen inte hade några som helst rättigheter i samhället där man 

överhuvudtaget inte lyssnade eller brydde sig om barnen så slår pendlen så här, att det 

plötsligen är nästan barnen som ska bestämma allt. �� 

  

Utifrån avsnittet Analys följer härefter ett avsnitt med Diskussion och slutsatser som även är 

kopplat till vårt tidigare skrivna material inom modern samhällsteori samt tidigare forskning. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Våra fyra intervjuade lärares uppfattningar och attityder av barn och elevers inflytande, 

demokrati samt styrdokumentens texter kring inflytande synliggjordes i Analysdelen och 

nedan följer vårt resonemang som väcktes av deras svar på våra frågeställningar.  

 

Vuxna har ett stort ansvar att hjälpa och vägleda barn och elever att växa upp till att bli goda 

samhällsmedborgare. De intervjuade lärarna menar på att de måste arbeta efter vad som står i 

styrdokumenten och det är även upp till dem att tolka vad som står i läroplanerna. Skolverket 

menar på att inflytande sker på lärarens villkor och att det då är läraren som har makten. 

Något som alla, både våra intervjuade lärare samt Ziehe och Trondman tar upp är att dagens 

barn och ungdomar får ta för stort ansvar i vissa saker och situationer. Det är viktigt att barn 

och elever får ta ansvar för rätt sorts saker vilket även tas upp av Ziehe och Trondman i vår 

Teoridel. Barn och elevers inflytande ska skapas genom goda strukturer för att kunna ge 

struktur i deras utveckling till samhällsmedborgare. Där har vi alla vuxna människor en viktig 

roll som vi bara kan sköta på rätt sätt om vi ser bort ifrån våra egna föreställningar om saker 

och ting, och istället ser till de unga människornas situation som växer upp samt ska skapa sig 

en trygg identitet i dagens moderna samhälle. Utifrån det drar vi en slutsats som kan kopplas 

till vår första frågeställning, Vilka är lärares uppfattningar och attityder av barn och elevers 

inflytande i förskolan och grundskolan?, då vi anser det som viktigt att de unga får ha 

inflytande men att det även gäller att se till deras ålder och mognad för att inte ge dem för 

stort ansvar. Genom att ge barn och ungdomar inflytande inser de att deras röst är viktig vilket 

kan ha betydelse för deras identitetsskapande samt att det är viktigt att de får bestämma över 

sitt lärande. Det är dock viktigt att komma ihåg att läraren är den som ska ge struktur och 

trygghet samt den som vet vad målet med skolgången är.  

 

Värdegrunden är även något som har stor del i arbetet med att barn och elever utvecklar 

demokratiska värderingar som i sin tur är en del av inflytandet. Demokrati är ett välkänt 

begrepp för de intervjuade lärarna men samtidigt är förståelsen av begreppet varierade dem 

emellan men de menar alla på att det handlar om bestämmanderätt. Arbete med värdegrunden 

i skolan fokuserar på olika saker beroende på hur samhället ser ut och vad som är viktigt för 

stunden. Samhället idag för barn och ungdomar ser annorlunda ut nu för tiden enligt 

professorerna i vår Teoridel. Något som alla i vår studie, även �våra� teoretiker och utifrån 
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tidigare forskning, håller med om är att diskussioner och samtal är viktiga led till att elever 

och barn ska kunna känna ansvar och få inflytande i skolan och sin utveckling. En annan 

slutsats i vår studie som grundar sig på vår andra frågeställning, Vilka är lärares 

uppfattningar av demokrati?, blir då att det även är viktigt att man tar tillvara på de samtal 

och diskussioner som dyker upp i mötet med de unga för att kunna utveckla demokratiska 

värderingar. Det viktiga är inte att alla upplever demokratibegreppet på samma vis. Det 

viktiga är att man vet varför arbete med demokrati sker samt att det finns en utvecklande 

process i skolan. 

 

Samhällsteoretikerna i vår studie menar på att familjekonstellationen är förändrad idag på 

grund av att samhället utvecklats från ett industri- till ett informationssamhälle. Idag har unga 

människor inte samma förutsättningar till att skapa en identitet utifrån goda förebilder som 

förr ofta fanns inom familjekretsen. Trondman anser att barn idag är mer socialt utsatta och 

får tidigt skapa sin egen identitet, som enligt oss leder till att unga människor blir väldigt 

utsatta och lätt kan bli vilseledda vilket kan ge en negativ effekt på deras identitetsskapande. 

Därför blir det extra viktigt att lärarna skapar en trygghet och ger dem en känsla av 

samhörighet. Trygghet skapas utifrån ömsesidig respekt och förståelse enligt oss och därför 

håller vi med Trondman. L2 uppfattar det som att vuxna har svårt att sätta gränser men 

eftersom att hon anser att det är vuxna som vet mer än barnen måste de vuxna ta kommandot 

för att skapa en trygghet för barnen även om man inte får glömma barns rättigheter. Här syns 

enligt lärarnas uppfattningar ett stort behov av att deras rättigheter finns nedskrivet i bland 

annat Barnkonventionen som uppmärksammar deras position i samhället. I och med att dessa 

dokument finns förstärks de ungas samhällsstatus. Detsamma gäller för arbetet med inflytande 

i läroplanerna som hjälper lärarna att fokusera på det väsentliga. Våra intervjuade lärares 

attityder kring dessa texter visar sig genom att de uttrycker dem som viktiga för arbetet vilket 

vi håller med om. En annan slutsats som vi gör med hänsyn till vår tredje frågeställning, Vilka 

är lärares attityder av styrdokumentens texter om inflytande?, blir då att det är viktigt att barn 

ska få uttala sig om det som rör dem för att få inflytande och utveckla demokratiska 

värderingar. Samt genom att sätta gränser och visa på vilka normer som finns i ett samhälle 

hjälper vi de unga till ett positivt identitetsskapande. Detta håller vi med om och vi tror 

samtidigt att detta har stor betydelse för hur eleverna ska kunna ha inflytande. 
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7.1 Reflektioner 

 

Mycket fokus har riktats på att barn och elever ska ha inflytande, styrdokumenten ägnar egna 

kapitel och avsnitt till det, därför anser vi att det är någonting som är viktigt för oss som snart 

färdigutbildade lärare att sätta fokus på. Att få ta del av de intervjuade lärarnas uppfattningar 

och attityder kring begreppet gör att vi får upp ögonen för olika synsätt samt kan utveckla vårt 

eget tänkande om inflytande inför vår kommande yrkesroll. 

 

Hur elevinflytande syns och ska synas är för oss en diskutabel fråga enligt oss. I den tidigare 

forskningen, menar man på att inflytande syns mycket på väggarna i klassrummet medan vi 

inte tycker att det behöver synas på det viset. Vi anser att samtal och diskussioner är bland de 

väsentligare delarna av inflytande i skolan och det är då inte de konkreta exemplen som det 

ska fokuseras på utan fokus ska ligga på att ta tillvara på de ungas tankar och idéer i nuet. 

Inflytande kan vara väldigt personligt och ska hanteras därefter, vilket då kan innebära att 

inflytandet sker genom att man som L3 uttrycker det att eleverna får välja vilken uppgift de 

vill arbeta med. Läraren har på detta vis fokus på vad som är målet eftersom att alla de valbara 

uppgifterna i slutändan går ut på samma sak. Visst kan man tolka detta som en sorts 

skendemokrati som L4 uttrycker det, men vår åsikt är ändå att detta sätt att arbeta kan vara 

fullt tillräckligt för många eftersom att det på det sättet blir väldigt konkret och ger en direkt 

effekt av inflytande. 

 

Vår åsikt och reflektioner kring begreppen inflytande och demokrati innebär att barn behöver 

ha mindre bestämmanderätt utanför skolan, för att mogna och känna trygghet för att sen efter 

hand kunna möjliggöra att de får mer inflytande i skolan och sin lärsituation med det ansvar 

som följer med. Denna uppfattning delar vi med de fyra lärare som vi intervjuade. Enligt oss 

är det som sägs i modern samhällsteori viktigt i arbetet med barn och unga, eftersom 

samhället idag ser ut som det gör kan det finnas en �förvirring� hos de unga där de inte alltid 

förstår de vuxnas tankar och sätt att arbeta med dem. Vuxna vill ge de unga stora chanser och 

möjligheter till att utvecklas i så positiv riktning som möjligt men eftersom att barn och 

ungdomar inte har fått reda på varför de vuxna gör som de gör blir det svårt för dem att ta det 

till sig. 

 

Tyvärr har vi i vår Resultatdel inte hittat något som motsäger vad forskarna inom modern 

samhällsteori säger. Visserligen uttrycker de intervjuade lärarna inte sina attityder så starkt 
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som forskarna gör men vi anser att det är skillnad på att arbeta med saker praktiskt och 

teoretiskt. Vi ser även på det som om vi hade valt andra lärare att intervjua hade vi också fått 

andra svar vilka kanske skulle ha kunnat ge oss motsägelser. 

 

Titeln �Vem är det som kör egentligen?�, kom till genom att vi föreställde oss att vi skulle 

vara klara med studien till jul. Julen innebär för oss julafton med �Kalle Anka och hans 

vänner� på TV vilket fick oss, något långsökt, att tänka på den herrelösa bilen när de är på 

husvagnssemester. Då ställer Musse Pigg frågan: �Vem är det som kör egentligen?�. I början 

av arbetet ställde vi oss samma fråga när det gällde inflytande i för- och grundskolan, vilket 

ledde till vår titel på examensarbetet. Allt eftersom arbetet fortskridit har vi kommit fram till 

att det inte handlar om en person (läraren) som kör, utan att alla individer inom skolans värld 

ska samverka och samtala så att man kör i samförstånd på samma väg, mot samma mål. 

 

7.2 Fortsatt forskning  

 

Många barn och elever har en del insikter på sina rättigheter men hur är det med 

skyldigheterna som även de går hand i hand med inflytande och demokrati. Det gäller att både 

kunna ta och samtidigt ge tillbaka. Här ser vi en möjlighet till vidare forskning inom 

begreppet inflytande, och istället för att fokusera på lärares uppfattningar kunde elevernas 

uppfattningar vara intressanta att studera. Det hade varit intressant att ta reda på hur eleverna 

uppfattar att de har inflytande i grundskolan samt jämföra det resultatet med vad vi kommit 

fram till i denna studie. Skiljer sig deras uppfattningar mycket åt eller har de spännande 

uppfattningar som stämmer överens? Detta hade varit fascinerande att undersöka som fortsatt 

forskning på ämnet. 
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Bilaga 1 

Hej! 
 
 
Vi är två lärarstudenter som går sjunde och sista terminen på utbildningen till 
lärare i de yngre åldrarna upp till år 5, �Barn och matematik/naturorienterande 
ämnen� på Högskolan i Halmstad.  
 
Vi skriver just nu på vårt examensarbete, där vi inriktar oss på 
lärare/pedagogers uppfattningar och attityder av elevers inflytande i skolan. 
 
Vi kommer både intervjua lärare/pedagoger i förskolan och skolan till och med 
årskurs 4-6 för att få ett så brett urval av lärarna/pedagogernas uppfattningar 
och attityder kring elevers inflytande, och det är där vi behöver Er hjälp.  
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni skulle vilja ställa upp på att bli intervjuad. 
Intervjun räknar vi med ska ta ca 1 � 1 ½ timme och vi kommer att använda oss av 
en liten bandspelare för att dokumentera intervjun.  
 
Intervjusvaren kommer att behandlas anonymt, så även namnet på skolan. Ni har 
även möjlighet att när som helst säga ifrån att Ni inte vill vara med och Ni kan 
också när som under intervjuns gång avbryta om Ni inte vill fortsätta med 
intervjun. 
 
Förskolelärarintervjuerna vill vi helst göra under vecka 44 & de andra 
lärarintervjuerna tänkte vi göra under vecka 45. När det gäller tider så är vi 
väldigt flexibla och öppna för förslag samt plats men vi ser gärna att vi är på Er 
skola. 
 
Har Ni några frågor, får Ni gärna kontakta oss. 
 
Mia Berzelius, tfn 070 � 551 66 09,   
 
Caroline Lindén, tfn 070-547 82 24 
 
 
Med vänliga hälsningar/ 
  
Mia & Caroline 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Frågor med fet stil är huvudfrågeställningar, resten är följdfrågor. 
 
Bakgrundsfrågor:  
Hur gammal är du?  
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Hur länge har du jobbat här på denna förskola/skola? 
 
 
Hur de intervjuade uppfattar demokrati i allmänhet: 
Hur uppfattar du demokrati?  
Varför tänker du så? Ge gärna exempel. 
 
Hur de intervjuade uppfattar demokrati i skolan: 
Om jag säger demokrati i skolan, vad tänker du då på? Varför? 
Hur upplever du att dina barn/elever utvecklar demokratiska värderingar?  
Hur gör du dem medvetna om demokrati? 
 
Hur de intervjuade uppfattar elevinflytande: 
Om vi säger elever/barns inflytande i förskolan/skolan, vad tänker du då på?  
Varför tänker du så? 
Hur upplever du att dina barn/elever får vara med och bestämma över vad de ska lära sig? 
Hur tänker du kring elever/barns inflytande? Varför?  
 
Hur de intervjuade upplever elever/barns inflytande i styrdokumenten: 
(Vi läser upp artikel 12 från Barnkonventionen)  
Vad tänker du på när du hör det? 
Vad tycker du om det? Varför? 
Hur uppfattar du det som står i Lpo94/Lpfö98 och skollagen angående elever/barns 
inflytande i skolan? 
Hur synliggör du det för eleverna? Ge exempel. 
 
Hur de intervjuade uppfattar olika konsekvenser av elever/barns inflytande: 
Vad anser du om ansvaret som ges till barnen? 
Ser du några konsekvenser av deras ansvar och inflytande? 


