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Förord 
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Tillsist vill jag även tacka min handledare Josefin Rönnbäck för all hjälp och goda råd.  

Tack! 

Zara Karlsson  



Sammanfattning 

Mitt syfte är att undersöka om och hur rektorer upplever att barnkonventionens artikel 12, 

vilken innefattar att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad, tillämpas i 

skolans verksamhet. Mina frågeställningar är; (1) Upplever rektorer att elevers åsikter blir 

hörda i skolans verksamhet? (2) I vilken utsträckning upplever rektorerna att eleverna får vara 

delaktiga och ha elevinflytande och vilken betydelse har dessa för skolans verksamhet? (3) 

Upplever rektorer att eleverna får vara med i en beslutsprocess? Förenta nationerna (FN) 

arbetade fram en konvention om barnens rättigheter, barnkonventionen, 1989. En konvention 

innebär regler som flera länder arbetat fram och kommit fram till att de skall följa. När barn 

lär sig i tidig ålder om mänskliga rättigheter, jämställdhet, människors lika värde och hur ett 

demokratiskt samhälle fungerar kommer det gynna samhället i längden. Barns inflytande 

påverkar på så sätt hela samhället och jag menar därför att det går att utföra en sociologisk 

undersökning. Jag har använt mig av kvalitativ metod för att samla in data då intervjuer är en 

bra teknik när man vill ta reda på någons åsikter, uppfattningar, tyckanden och kunskaper och 

så vidare. Jag utförde tre intervjuer med rektorer ansvariga för olika grundskolor. Jag 

intervjuade även en ansvarig på barn och ungdomsförvaltningen. Anledningen till att jag även 

utförde en intervju på barn och utbildningsförvaltningen var för att få ett annat perspektiv och 

få hjälp till intervjuerna med rektorerna.  Axén och Näslund menar att man utvecklar 

inflytande och ansvar genom möten med andra människor och att det skall finnas en 

maktbalans i detta möte. Denna maktbalans skall vara att den ena parten skall ha mer makt att 

fatta beslut än den andra. De beskriver även hur samhället ständigt utvecklas i och med detta 

ställs det mer ansvar på den enskilda individen, vilket gör lärandet av inflytande och ansvar 

till en viktig faktor, skolan måste därför utveckla undervisningen efter detta. Giddens menar 

att man inte går runt och funderar på varför man handlar på ett visst sätt och vardagslivet 

består av rutiner och återkommande beteenden. Detta bidrar till att man är kapabel till att 

förklara sina handlingar vilket bidrar till att människans handlingar är begripliga. Människan 

funderar bara kring sina handlingar om det är någonting som stör detta handlingsmönster. 

Alla informanter berättar att de vet vad barnkonventionen är men att de inte kan innehållet 

helt och hållet. De menar dock att de har någorlunda koll då delar av det som står i 

barnkonventionen ingår i deras styrdokument. Alla informanter menade till en början att 

barnkonventionen tillämpas tillräckligt i deras verksamhet. Dock när jag ställde frågan om 

barnkonventionen tillämpas tillräckligt i skolans verksamhet överlag i Sverige senare i 

intervjun var alla tveksamma till detta. Jag menar att under intervjuns gång skapade 



rektorerna en medvetenhet att de kanske inte tillämpar barnkonventionen lika bra som de var 

inställda på att de gjorde. 

Nyckelord: Delaktighet, elevinflytande, barnkonventionen och skola.  



Abstract 

My purpose is to study if and how principals feel that the Convention on the Rights of the 

Childs Article 12 are, which includes that all children are entitled to have their say and have it 

respected, applied in school. My questions are: (1) Do principals feel that students' views are 

heard in school? (2) To what extent do the principals feel that students get to be involved and 

have student influence and how important is it for the school? (3) Do principals feel that 

students may be involved in decision-making? United Nations (UN) drew up a Convention on 

the Rights of the Child, 1989. A convention is rules that many countries have developed and 

come to the conclusion that they must follow. In the book Var – dags - inflytande written by 

the Ministry of Education it is a discussion about if the children learn at an early age about 

human rights, gender equality, equal worth and how a democratic society works, this will 

benefit society in the long run. I have used qualitative methods to gather data and I did three 

interviews with principals. I also interviewed a employed at barn – och 

utbildningsförvaltningen. Axen and Naslund means that you develop influence and 

responsibilities through meetings with other people and that there should be a balance of 

power in this meetings. Giddens mean that you don’t go around and think about why you act 

in a certain way and that everyday life consists of routine and periodic behavior. All 

informants said that they know what the Convention on the Rights of the Childs (CRC) is but 

they don’t know everything about it. All informants believed initially that the CRC was 

applied enough in their school. However, when I posed the question of they believed that 

CRC was applied enough in school in general in Sweden later in the interview they were 

doubtful. I believe that during the interview they created an awareness that they don’t apply 

the CRC as well as they thought that they did. 

Keywords: Participation, student influence, the Convention on the Rights of the Child and 

school.  
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1. Inledning 

Förenta nationerna (FN) arbetade fram en konvention om barnens rättigheter, 

barnkonventionen, 1989. En konvention innebär regler som flera länder arbetat fram och 

kommit fram till att de skall följa. (Utrikesdepartementets press – informations – och 

kulturenhet, 2005.) Denna innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. De länder 

som anslutit sig till denna konvention har bundit sig till att följa denna. Barnkonventionen 

består av 54 artiklar vilka är indelade i tre delar.  (UNICEF, 2009) Sverige anslöt sig till 

barnkonventionen 1990 och var ett av de första länder som skrev på barnkonventionen. De 

ansvariga för att barnkonventionen skall följas är politiker i riksdagen, regeringen, landstingen 

och kommunerna. Sverige har lagt upp en plan över hur barnkonventionen skall följas vilket 

underlättar arbetet för de ansvariga. (Utrikesdepartementets press – informations – och 

kulturenhet, 2005.) FN menar att trots att alla 54 artiklar är viktiga finns det fyra stycken 

grundläggande principer och dessa är:  

 ”Att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)  

 Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)  

 Att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)  

 Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)” 

(UNICEF 2009, Sida 12) 

Denna studie kommer fokusera kring artikel 12, att alla barn har rätt att säga sin mening och 

få den respekterad, och den innefattar att;  

”1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda sina 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.  

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols – och administrativa förfaranden som rör 

barnet” (UNICEF 2009, Sida 19)  

I maj 2010 gjordes en granskningsrapport kring hur väl Sverige följer barnkonventionen. I 

denna rapport framkom det att Sverige inte lever upp till sina konventionsåtaganden inom 
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flera områden. (http://www.fn.se/om-oss/var-verksamhet/manskliga-rattigheter-och-

demokrati/) Sverige har fått förslag på områden som förbättringar bör ske som till exempel att 

barnkonventionen får ställning i svensk lag och att barnkonventionen skrivs in i läroplanen. 

(http://www.unicef.se/barnkonventionen/fn-s-barnrattskommitte/sveriges-rapportering-till-fn-

s-barnrattskommitte/barnrattskommittens-kritik-mot-sverige)  

Riksdagen beslutade om en ny skollag den 22 juni 2010 och denna nya skollag skall börja 

tillämpas den 1 juli 2011. Denna nya skollag innefattar delar som tas upp i barnkonventionen.  

(http://www.skolverket.se/sb/d/3885) I skollagen tas barns inflytande upp i 4:e kapitlet 

kvalitet och inflytande. Där står det i 9 § att; 

”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 

hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas 

efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 

frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i 

övrigt stödjas och underlättas.” 

(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800) 

Mot bakgrund av det som argumenteras kring i boken Var – dags – inflytande skriven av 

Utbildningsdepartementet kring att barns inflytande påverkar hela samhället menar jag att det 

går att utföra en sociologisk undersökning. I boken diskuteras det kring att om barn lär sig i 

tidig ålder om mänskliga rättigheter, jämställdhet, människors lika värde och hur ett 

demokratiskt samhälle fungerar kommer detta gynna samhället i längden. Det även upp kring 

undersökningar Skolverket utfört som visar att skolan spelar en stor roll i ungdomars syn och 

inställning på demokratifrågor. De beskriver även i boken att det finns forskning som visar att 

om en elev är delaktig i sitt lärande får denne kunskap på en djupare nivå. En förutsättning till 

att barnen skall lära om mänskliga rättigheter, jämställdhet, människors lika värde och hur ett 

demokratiskt samhälle fungerar är att de redan från förskoleåldern har inflytande genom att de 

kan påverka verksamhetens innehåll och sin egen situation. I läroplaner och kursplaner skall 

det vara inskrivet att eleverna skall få ansvar över sitt eget lärande, inflytande och över 

verksamhetens innehåll. Flera undersökningar visar dock att elever skulle vilja ha större 
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inflytande än vad de har. 2003 tillsatte Utbildningsdepartementet en arbetsgrupp vars uppgift 

var att utreda möjligheterna till att öka barn – och elevinflytande och föräldrainflytande i 

förskola, skola och vuxenutbildning. Arbetsgruppen skulle komma fram till olika 

förbättringsförslag och även föreslå vilken form av lokala styrelser som skulle kunna förbättra 

inflytandet. Några förändringar arbetsgruppen kom fram till var att arbetet med 

inflytandefrågor skall underlättas, eleverna skall få medverka i skolenhetens planering och 

elevernas företrädare skall informeras innan viktiga förändringar som berör eleverna detta så 

att dem får möjlighet att framföra sina synpunkter och åsikter kring förändringen.  

Arbetsgruppen menar även att inom elevinflytande kommer även elevernas rätt att komma till 

tals in. Om eleverna inte får möjlighet att ge sina åsikter och synpunkter kring verksamheten 

har eleverna inget inflytande. Arbetsgruppen menar att två viktiga faktorer för att öka 

elevernas inflytande är information och delaktighet. De menar att första steget och för att öka 

elevers inflytande är information och kunskap om detta inte förmedlas går det inte att öka 

inflytandet. Arbetsgruppen menar att det kan vara svårt att engagera elever därför är det 

viktigt att finna metoder vilka engagerar eleverna, dem menar att information och kunskap 

kan öka elevers motivation till att engagera sig. (Utbildningsdepartementet 2003:46) 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka om och hur rektorer upplever att barnkonventionens artikel 12, 

vilken innefattar att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad, tillämpas i 

skolans verksamhet.  

Mina frågeställningar är; 

 Upplever rektorer att elevers åsikter blir hörda i skolans verksamhet?  

  I vilken utsträckning upplever rektorerna att eleverna får vara delaktiga och ha 

elevinflytande och vilken betydelse har dessa för skolans verksamhet?  

 Upplever rektorer att eleverna får vara med i en beslutsprocess?  

1.2 Avgränsningar 

Jag avgränsar mig till att utföra studien på grundskolnivå då barnkonventionen gäller för dem 

under 18 år. Jag kommer även avgränsa mig till att utföra studien på skolor i en medelstor 

kommun i Norrbotten detta för att varken tiden eller ekonomin finns för att göra en regional 
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studie. Jag valde att avgränsa mig till att fokusera min studie på rektorernas upplevelser, 

berättelser, inställningar, erfarenheter och kunskaper. Anledningen till denna avgränsning 

beskrivs närmare i del 3.1 urval.   
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2. Tidigare forskning 

Filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey menar att ”…genom utbildning kan 

samhället formulera sina mål, organisera sina medel och resurser och på så sätt forma sig 

självt på ett bestämt och planmässigt sätt i den riktning man önskar” (John Dewey 1995, sida 

48) Detta är en anledning till att jag utför min studie kring skolans verksamhet. Då hur skolan 

är utformad påverkar hela samhället och som Utbildningsdepartementet menar påverkar 

elevers inflytande och delaktighet hela samhället. (Utbildningsdepartementet 2003:36) 

Sociologen Kristina Bartley har gjort en jämförelse mellan de grundläggande värden som 

finns i läroplanerna Lpfö 98 och Lpfö 94 med vad barnkonventionen säger kring barns 

rättigheter. Denna jämförelse visade att de normer och värderingar som ligger till grund för 

dessa två läroplaner stämmer till ganska stordel överens med de fyra grundläggande artiklarna 

i barnkonventionen. Dock nämns inte barnkonventionen i någon av läroplanerna detta är 

något som Bartley menar att det borde göra. Hon menar även att mer information och 

undervisning om barnkonventionen borde ske i förskola och skola. Detta genom att främst 

pedagoger men även annan personal på skolorna skall genomgå en utbildning kring 

barnkonventionen. De menar även att eleverna skall få information om vad barnkonventionen 

betyder för dem i praktiken.  (Kristina Bartley 2002)  

Pedagogen Elisabeth Arnér har forskat kring barns inflytande och hon menar att om barn tar 

initiativ till något så rubbas ordningen och detta överraskar pedagogerna vilket bidrar till oro 

vilket kan orsaka stress och kaos. Detta sker då organisationen är uppbyggd av traditioner och 

förgivet tagna antaganden. Om barnen skulle få mer inflytande skulle detta rubba den 

existerande maktbalansen mellan barn och vuxna där barnen är underordnade de vuxna. 

(Elisabeth Arnér  2006)  

Beteendevetaren Helene Elvstrand diskuterar kring vad barnkonventionen kan betyda i en 

skolkontext. Hon beskriver hur FN skrev i ett informationsblad att barn har rätt detta tolkar 

hon som att barn är kompetenta och har rätt men de är även enskilda individer med rättigheter. 

I Barnombudsmannens årliga rapport från 2002 skrev hon att det viktigaste är att förändra 

vuxnas attityd till barn och unga. Detta genom att vuxna måste lära sig att lyssna till dem, 

respektera deras åsikter och ta till sig deras förslag. Elvstrand hämtade teorier från 

barndomssociologin. Anledningen till att Elvstrand valde att diskutera barnkonventionen i en 

skolkontext var för att hon menar att det finns ett tydligt samband mellan barnkonventionen 
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och barns möjligheter till inflytande och delaktighet i skolan. Genom elevinflytande lär sig 

barn och unga att bygga argument, hitta egna ståndpunkter och utveckla empati för andras 

ståndpunkter. Elvstrand tar även upp elevdemokrati och menar att elevinflytande och 

elevdemokrati hänger ihop, hon menar att genom elevdemokrati lär sig barn och unga att i 

framtiden bli en demokratisk medborgare. (Helene Elvstrand 2004)  

Pedagogen Gunnel Colnerud har skrivit en avhandling, etik och praktik i läraryrket, här 

beskriver hon den tveksamhet som uppstår vid yrkesetiska problem bland lärare. (Elvstrand 

2004) Hennes studie visar att ”…det främst är inom tre områden som intressemotsättningar 

eller etiska konflikter för den enskilda läraren kan utskiljas: den kollegiala lojalitetens 

imperativ, omsorg om den enskilde eleven och elevers rätt till självbestämmande.” (Elvstrand 

2004, sida 60) Hon menar genom synliggöra och utveckla lärares yrkesteknik kan man på så 

sätt klargöra elevers rättigheter. Hon menar även att lärarna skall komma överens om vad som 

är elevers rättigheter. (Elvstrand 2004) De förmågor och färdigheter som barn behöver i ett 

demokratiskt samhälle bidrar till och ger möjlighet till utveckling. När det kommer till 

förskolebarns demokrati är barnens egen delaktighet i beslut och frågor som rör dem en viktig 

faktor för att demokratin skall fungera då delaktighet bidrar till att dem lär sig att respektera 

sig själv och andra. (Veronica Bergström & Johanna Pettersson 2003)  

Sammanfattningsvis har jag funnit att det finns mer pedagogisk än sociologisk forskning på 

ämnet. Axén och Näslund menar även i boken Inflytande och ansvar i skolan att det inte finns 

så mycket forskning kring inflytande och ansvar över huvudtaget. (Axén & Näslund 1994) 

Dessa tidigare undersökningar behandlar olika delar dock går alla att anknyta till 

elevinflytande och delaktighet. Denna tidigare forskning är därför samstämliga och belyser 

hur viktigt det är med elevinflytande och delaktighet och ger förbättringsförslag för att 

förbättra situationen. Trots att de flesta tidigare forskningarna är pedagogiska belyser dem 

flesta hur viktigt elevinflytande och delaktighet för samhället. Denna tidigare forskning gör 

det relevant att ställa frågor kring, utöver elevinflytande och delaktighet, i vilken grad 

eleverna får vara med och påverka deras situation, elevernas åsikter blir hörda och dem får 

vara med i en beslutsprocess. Mot bakgrund av detta menar jag arr det är relevant med en 

sociologisk undersökning och ta reda på hur rektorerna i skolan upplever och tänker kring 

dennes delaktighet och inflytande.  
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3. Metod och källor 

Jag har använt mig utav deskriptiv metod vilket innebär att man beskriver hur någonting är 

eller ser ut. Vid deskriptiv metod är det viktigt att ha systematik i metoden. ”Alla fakta som 

samlas in måste kategoriseras och sorteras och sedan användas för att visa någonting. Det 

måste vara sammanhang i framställningen och man måste ständigt göra ett urval. Det är det 

viktiga som skall framhävas. Vad som är viktigt avgörs bland annat av syftet med uppsatsen.” 

(Ejvegård 1996, sida 30) Det är även viktigt att de fakta man har med i sin studie skall vara 

relevanta. (Ejvegård 1996)  

Jag menar att den bästa metoden för min studie är kvalitativ metod. Med kvalitativ metod 

använder man sig inte av siffror eller tal utan istället verbala formuleringar. Det traditionella 

förhållningssättet är att man ser verkligheten som objektiv dock i kvalitativ metod ser man 

den subjektivt. (Ejvegård 2009) ”Verkligheten är då, menar man, en individuell, social och 

kulturell konstruktion. Intresset förskjuts mot att studera hur människan uppfattar och tolkar 

den omgivande verkligheten” (Jarl Backman 2008, sida 53) I kvalitativ metod inriktar man sig 

mer mot individen och hur denne tolkar och formar sin verklighet.  (Backman 2008) 

Intervjuer är en bra teknik för att samla in data när man vill ta reda på någons åsikter, 

uppfattningar, tyckanden och kunskaper och så vidare. Intervjuer är en bra metod då tillfälle 

att ställa följdfrågor ges vilket inte ges vid kvantitativ forskningsansats.  

Utöver intervjuerna använde jag mig utav FN:s och UNICEF:s hemsidor för att finna 

bakgrundsinformation då dessa sidor är bra utformade och innehåller mycket bra och 

passande information till min C-uppsats. Jag använde mig även utav skollagen detta för att få 

en inblick i vad svenska lagen säger kring det som berör min C-uppsats.  Jag började med att 

samla in empirin och därefter leta passande teorier detta kallas induktion och är vanligt vid 

kvalitativa studier. (Backman 2008)  

3.1 Urval 

Att ha med elevers, lärares och rektorers syn på tillämpningen av barnkonventionen blir brett 

jag valde därför att inrikta mig på rektorer då jag menar att jag kommer få ut bästa resultat 

genom att intervju dem, eftersom dem är mest insatta i hur skolans verksamhet är utformad 

och fungerar. En annan anledning till att jag valde att intervjua rektorer är att enligt skollagen 

2:9 § är ”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa 
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ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.” 

(http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K)  

Jag utförde tre intervjuer med rektorer ansvariga för olika grundskolor. Jag intervjuade även 

en ansvarig på barn och ungdomsförvaltningen. Anledningen till att jag även utförde en 

intervju på barn och utbildningsförvaltningen var för att få ett annat perspektiv och få hjälp till 

intervjuerna med rektorerna.  Min plan var att göra strategiskt urval av rektorer dock fick jag 

inte mycket gensvar från rektorer, vilket gjorde att mitt urval blev slumpmässigt. 

Slumpmässigt urval innebär att alla skall ha samma chans att vara med i studien vilket 

stämmer in på min då jag skickade mail till nästan alla grundskolor i en medelstor kommun i 

Norrbotten. Alla hade därför samma chans att få medverka. Det är en fördel att använda sig 

utav slumpmässigt urval om man skall beskriva då risken för felaktiga resultat minskar.  

(Peter Esaiasson & Mikael Gilljam & Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud 2009)  

3.2 Intervjuns genomförande och tillvägagångssätt 

Innan jag utförde intervjuerna läste jag in mig på vad barnkonventionen innehåller och 

innebär vilket även var nödvändigt för att kunna utforma min intervjuguide. Jag skickade 

sedan ut en förfrågan om intervju via e-post till de flesta grundskolors rektorer i den 

medelstora kommunen i Norrbotten och till barn och utbildningsförvaltningen. I mailet gav 

jag en presentation av mig, min studies syfte och frågeställningar och vad den innebär. När 

jag sedan inte fick mycket gensvar från rektorer skickade jag ut mail till ytterligare rektorer.  

Min första intervju var med en anställd på barn - och utbildningsförvaltningen och denna 

intervju hölls för att bli ännu mer insatt i ämnet och hur skolans verksamhet fungerar och är 

upplagd. Jag höll sedan tre intervjuer med rektorer från olika grundskolor. Frågorna i min 

intervjuguide är strukturerade då jag bestämt innan intervjun vilka frågor jag skulle ställa och 

hur de skulle formuleras. Att alla informanter intervjuade utifrån samma intervju guide är en 

annan sak vilken gör den strukturerad. Jag ställde mina frågor i samma följd till alla 

informanter. Detta skall man göra då tidigare frågor kan påverka svaret man får. En fördel 

med att ha en strukturerad intervjuguide är att säkerhetsställa att frågorna inte är ledande då 

det är lätt att ställa ledande frågor vid en muntlig kommunikation. För att undvika ledande 

frågor skall man ställa sina frågor ordagrant. Då mina frågor redan var förutbestämda och jag 

ställde dem ordagrant kunde jag garantera att inga ledande frågor ställdes. Alla mina 

intervjufrågor var öppna vilket innebär att informanterna inte har några svarsalternativ utan 
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fick svara fritt. (Ejvegård 1996) Alla intervjuer hölls på informanternas kontor. Detta för att 

de skulle känna trygghet. Innan intervjun gav jag ännu en presentation av mig, mitt syfte och 

vad studien innebär. Jag förklarade även att jag följer de fyra forskningsetiska principerna 

under hela processen, dessa beskrivs närmare i 3.5 etik. Jag tillfrågade sedan informanterna 

om jag fick spela in intervjuerna, alla informanter gav tillåtelse till detta. Anledningen till att 

jag ville spela in intervjuerna är för att säkerhetsställa att ingen information går förlorad vilket 

är lättare hänt om man antecknar. En annan fördel med att spela in intervjuer är att man kan 

koncentrera sig på vad informanten säger vilket bidrar till att man kan vara mer aktiv och 

ställa följdfrågor. En nackdel med att spela in intervjuerna är att informanterna kan bli mer 

försiktiga för att de vet att intervjun spelas in. Jag fick dock intrycket av att fallet inte var så i 

någon av mina intervjuer. (Ejvegård 1996) 

Efter jag utfört intervjuerna transkriberades dessa ordagrant och information vilken kan 

avslöja informanternas anonymitet togs bort. Jag bytte även ut namnen på informanterna till 

slumpvis valda namn detta för att garantera deras anonymitet. Därefter lade jag ihop alla 

intervjuer i ett dokument sedan skrev jag ut dem och kodade dem genom att leta upp 

återkommande teman. Jag valde sedan ut citat, anledningen till att jag använder mig av citat är 

för att stärka det som framkommit under intervjuerna. Sedan analyserade jag intervjuerna 

genom att sammankoppla empirin och teorin.  

3.3 Validitet  

Validitet innebär att man  mäter det man avser att mäta, att det finns en överensstämmelse 

mellan teoretisk definition och operationell indikator och att det inte skall finnas några 

systematiska fel. Den förstnämnda, att man mäter det man avser att mäta,  kallas 

resultatvaliditet och dem andra två kallas begreppsvaliditet. (Esaiasson P & Gilljam M & 

Oscarsson H & Wängnerud L 2009) Validiteten anser jag vara hög i min studie eftersom jag 

noggrant beskrivit i metoden hur jag gått tillväga med uppsatsen, och förklarat vad jag gjorde 

och varför jag gjorde det. Jag anser även att jag har mätt det jag avsåg att mäta. Dock får man 

ha i åtanke att min studie inte utgår ifrån hur det faktiskt är då jag endast tillfrågat kring 

rektorernas upplevelser över hur det är och inte lärare och elever. Jag har heller inte utfört 

några observationer som kan styrka rektorernas upplevelser. En annan sak man får ha i åtanke 

är att ämnet jag behandlar är känsligt vilket kan medföra att rektorerna inte vågade vara helt 

ärliga i alla frågor på grund av att de vill vara politiskt korrekta.  
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3.4 Reliabilitet 

“Reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten.” (Ejvegård 1996, sida 67) Reliabilitet innebär att det inte skall finnas några 

slumpmässiga eller osystematiska fel. Det vanligaste felet som sänker reliabiliteten är att man 

slarvar med datainsamlingen och databearbetningen som till exempel missförstånd, hörfel och 

ouppmärksamhet vid intervjuerna. (Ejvegård 1996) Jag anser att reliabiliteten är någorlunda 

hög. Den hade varit högre om jag hade gjort intervjuer med fler rektorer. Då jag hade problem 

att finna informanter då jag skickade som sagt ut mail till många rektorer men fick bara svar 

från tre. Man får då ha i åtanke att troligtvis var det de mest intresserade och kunniga 

rektorerna vilka jag intervjuade vilket kan ha inverkan i mitt resultat.  Jag anser dock att trots 

svårigheter med att finna informanter att de slutsatser jag dragit är rimliga eftersom jag har 

använt mig av informanternas svar och sedan jämfört detta med relevanta teorier och tidigare 

forskning.  

3.5 Etik  

När jag utförde intervjuerna följde dem fyra forskningsetiska principerna, detta så att 

intervjuerna går etiskt rätt till. Det första kravet är informationskravet, vilket innebär att 

respondenten informeras om vad studien kommer handla om. Det andra kravet är 

samtyckeskravet, som innebär att respondenten samtycker till intervjun och kan välja att dra 

sig ur närhelst han eller hon vill. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som garanterar 

respondentens anonymitet. Det fjärde och sista kravet som ska uppfyllas är nyttjandekravet 

vilket innebär att empirin bara används till det som det sagts att det ska användas till. 

(www.codex.vr.se) Jag har följt dessa fyra forskningsetiska principer genom hela processen 

av min rapport. I studien är det viktigt att jag presenterar mig själv och mitt syfte på sådant 

sätt att intervjupersonerna inte får känslan att jag är där för att sätta dit dem om det skulle 

framgå att dem inte följer barnkonventionen. Jag har även sett till att jag inte skriver på sådant 

sätt som kan verka nedvärderande mot någon av skolorna eller barn - och 

ungdomsförvaltningen som jag undersökt.  
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 4. Resultat och analys 
Alla informanter har arbetat som rektorer under flera år. David har arbetat som rektor på flera 

olika skolor medan Maria och Adam bara arbetat som rektor på skolan de är rektor på i 

nuläget. Både Eva och David arbetade som lärare innan de vidareutbildade sig till rektorer, 

Adam har inte arbetat inom skolansverksamhet innan han blev rektor dock har han 

chefsbakgrund inom andra verksamheter. Alla informanter beskriver sina arbetsuppgifter som 

varierande dock att de består mestadels utav olika möten, ta olika kontakter, besvara mail, 

administration, beslutsfattande och att skriva olika rapporter. Eva berättar att hon senare under 

dagen skall ha en arbetsplatsträff där de ska lyfta fram aktuella frågor och gå igenom ny 

information som till exempel den nya skolförordningen som skall börja gälla i vår. De skall 

även titta på nästa års personalplanering och gå igenom hur dem skall förarbeta och 

efterarbeta i olika situationer. David berättar att han är en verksamhetsobservatör vilket 

innebär att han dagligen går runt i verksamheten för att se vad som händer, se hur folk mår, 

ställer frågor om verksamheten vad de håller på med och pratar med barnen. Adam beskriver 

att ”…det är händelsestyrd verksamhet vilket innebär att om jag planerat en sak så behöver 

det inte bli så utan det kan hända saker som gör att dagen utvecklar sig på ett annat sätt…”.  

4.1 Barnkonventionen 
Alla informanter berättar att de vet vad barnkonventionen är men att de inte kan innehållet 

helt och hållet. De menar dock att de har någorlunda koll då delar av det som står i 

barnkonventionen ingår i deras styrdokument. De menar även att på grund av att det ingår i 

deras styrdokument tillämpar de barnkonventionen då styrdokumenten styr deras verksamhet. 

Styrdokumenten är tillexempel läroplaner, skollagen och kursplaner som de skall följa. Maria 

berättar även att de har två temaveckor per år som utgår ifrån barnkonventionen.  

Sociologen Kristina Bartley har gjort en jämförelse mellan de grundläggande värden som 

finns i läroplanerna Lpfö 98 och Lpfö 94 med vad barnkonventionens fyra grundläggande 

artiklar säger kring barns rättigheter. Denna jämförelse visade att de grundläggande värdena 

stämmer ganska bra överens med barnkonventionens fyra grundläggande artiklar. Hon 

påpekar dock att barnkonventionen inte nämns i någon av läroplanerna och menar att det 

borde göra det. (Kristina Bartley 2002)  

Alla informanter anser att det är bra att barnkonventionen finns och David menar att ”Ja jag 

tycker att den är bra och den ställer verkligen barnen i centrum, den är viktig och 

värdegrunden som finns i barnkonventionen tycker jag bör omfattas av alla…” och Adam 
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menar att ”Jag tycker att det är jätte bra att den finns och jag tycker att det är allas skyldighet 

som har med barn att göra att respektera barnkonventionen och ja ge barnen så bra 

förutsättningar som möjligt”. Alla informanter anser att de tillämpar barnkonventionen då 

som sagt delar av det som står i barnkonventionen ingår i deras styrdokument vilka ligger som 

grund för hela verksamheten. Adam förklarade att  

”Det gör vi till att börja med så är det att man ger barnen rätt till utbildning och 

det är en del i barnkonventionen. Sen genomsyrar det från skollagen och genom 

läroplaner och kursplaner in i vårt arbete och det är dem styrdokument som vi 

är hänvisade till, så att det går inte att blunda för det men rent praktiskt är 

det…”  

Alla informanter menar som sagt att de tillämpar barnkonventionen dock hade alla svårt att 

svara på om de ansåg att de tillämpade barnkonventionen tillräckligt, då det är svårt att 

definiera vad som är tillräckligt. Maria berättade en sak de har för att tillämpa 

barnkonventionen vilken är en grupp som arbetar med frågor kring diskriminering och 

kränkningar och i denna grupp är det en person som är särskilt ansvarig för frågor kring 

barnkonventionen och denne har varit iväg på utbildningar och dylikt om barnkonventionen. 

Hon menar även att det kommer bli lättare att tillämpa barnkonventionen i och med de nya 

styrdokumenten som kommer till våren då målen i dessa är tydligare. Adam menade att det är 

en samvetsfråga om de tillämpar barnkonventionen tillräckligt eller inte men ansåg ändå att de 

gör det. Då hans definition av tillräckligt var att det inte behövde vara 100 % utan var något 

under 100 %. Han berättade att de tillämpar barnkonventionen bland annat genom att 

skolsköterskan har hälsosamtal med barnen där de bland annat pratar kring hur barnet mår och 

genom trivselenkäter vilken innehåller frågor om bland annat hur det är på rasterna, i 

klassrummet och i matsalen Adam utför även verksamhetsbesök vilket innebär att han 

personligen kollar hur det fungerar i klassrummen och andra platser. 

4.2 Samhälle och delaktighet 
Informanten Adam menar att överlag i samhället skall man våga bjuda in barn och ungdomar i 

beslutsprocesser för då blir samhället mer trovärdig. Han berättade även; 

”… att vi är skyldiga att barn utifrån sina förutsättningar når dem mål som är 

uppsatta och det gäller ju både kunskapsmässigt och värdegrundsmässigt. Sen 

försöker vi arbeta med det i klasserna och i grupperna och att dem ska fostras 
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till samhällsmedborgare och kunna utifrån sina förutsättningar då skapa en 

grund för att dem ska kunna välja sen vad dem vill göra i livet.” 

Filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey menar att skolan måste föras närmare 

samhället då skolan är samhällets socialiseringsinstrument och är på så sätt ett styrinstrument 

både när det kommer till elevers utveckling och samhällets framtid. (Dewey 1995) Dewey 

menar att ”Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna denna 

omvärld, lär sig sociala regler, lär sig förstå sammanhang o.s.v.” (Dewey 1995, sida 15)  

Sociologen Anthony Giddens anser att samhället skapas, ändras och bevaras genom 

människors handlingar i den sociala interaktionen som sker dagligen.  Giddens menar att 

möten mellan människor är styrt av regelbundenhet och återkommande mönster, i och med 

detta skapar människan regler kring vad som är passande och inte. Han menar även att det 

finns en tyst kunskap vilket innebär att människor utför handlingar utan att tänka på att de gör 

det och kan inte heller reflektera över varför dem handlade som de gjorde. Denna tysta 

kunskap är det som till stor del strukturerar det dagliga samspelet mellan olika människor. 

Giddens beskriver att det finns olika stationer dessa är mötesplatser där människor spenderar 

stora delar av dagen på. I dessa stationer finns det en bakre och en främre region, i den främre 

regionen ställs det mer krav på människan. (Månson 2004)  

Maria berättar att barnen är med när de reviderar likabehandlingsplanen detta för att dem ska 

veta vilka mål skolan jobbar mot eftersom Maria menar att man måste ha kunskap för att 

kunna vara delaktig. Hon förklarar även att efter stigande ålder får barnen vara med och ha 

synpunkter och idéer till den pedagogiska planeringen dock får de inte vara med och sätta upp 

målen de arbetar emot. I den pedagogiska planeringen ingår bland annat hur undervisningen 

skall gå till och bedömas. Maria beskriver även att de har utvecklingssamtal och kontinuerliga 

samtal med läraren vilka behandlar hur det går och vad barnet tycker. Alla barnen har även sin 

egen utvecklingsplan och skriver loggböcker där de sätter upp ett mål för veckan. Maria 

menar att elevhälsoarbetet är viktigt och att det någonting som måste ske kontinuerligt. 

Pedagogerna Christer Axén och Lena Näslund tar upp inflytande och ansvar i skolan utifrån 

barnkonventionens artikel 12 i boken Inflytande och ansvar i skolan. De grundar sina 

ställningstaganden på egna erfarenheter då båda varit verksamma inom skolans verksamhet 

och på andras studier på ämnet. De beskriver hur samhället ständigt utvecklas i och med detta 

ställs det mer ansvar på den enskilda individen, vilket gör lärandet av inflytande och ansvar 
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till en viktig faktor, skolan måste därför utveckla undervisningen efter detta. De menar att i 

och med samhällets utveckling blir det allt svårare för barn och ungdomar att utveckla 

inflytande och ansvar då dem konstant kommer i kontakt med nya människor och miljöer. De 

tar här upp utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner som talar kring tre 

utvecklingsområden; familjen, arbetet och kamratkretsen. Dessa utvecklingsområden bildar i 

sin tur ett nätverk i vilket man bygger sin identitet. (Axén och Näslund 1994)  

Som tidigare nämnts diskuteras det kring att om barn lär sig i tidig ålder om mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, människors lika värde och hur ett demokratiskt samhälle fungerar 

kommer detta gynna samhället i längden i boken Var – dags - inflytande. I boken tas det även 

upp kring undersökningar Skolverket utfört som visar att skolan spelar en stor roll i 

ungdomars syn och inställning på demokratifrågor. (Utbildningsdepartementet 1993)  

Tidigare forskning har visat att de förmågor och färdigheter som barn behöver i ett 

demokratiskt samhälle bidrar till och ger möjlighet till utveckling. När det kommer till 

förskolebarns demokrati är barnens egen delaktighet i beslut och frågor som rör dem en viktig 

faktor för att demokratin skall fungera då delaktighet bidrar till att dem lär sig att respektera 

sig själv och andra. (Bergström V & Pettersson J 2003)  

Elvstrand menar att elevinflytande och elevdemokrati hänger ihop och att genom 

elevdemokrati kan barn och ungdomar lära sig att bli framtida demokratiska medborgare. Hon 

tar även upp tidigare forskning som visar att barn och ungdomar lär sig att bygga argument, 

hitta egna ståndpunkter och utveckla empati för andras ståndpunkter genom elevinflytande. 

(Elvstrand 2004)  

De beskriver i boken Var – dags - inflytande kring hur viktigt det är med elevinflytande då de 

menar att en förutsättning till att barnen skall lära om mänskliga rättigheter, jämställdhet, 

människors lika värde och hur ett demokratiskt samhälle fungerar är att de redan från 

förskoleåldern har inflytande genom att dem kan påverka verksamhetens innehåll och sin 

egen situation. De tar även upp forskning som visar att om en elev är delaktig i sitt lärande får 

denne kunskap på en djupare nivå. (Utbildningsdepartementet 1993)  

4.3 Makt 
Axén och Näslund menar att man utvecklar inflytande och ansvar genom möten med andra 

människor och att det skall finnas en maktbalans i detta möte. Denna maktbalans skall vara att 

den ena parten skall ha mer makt att fatta beslut än den andra. I skolan har eleverna makten att 
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besluta om de skall ta in kunskapen läraren lär ut och läraren har makten att besluta kring 

vilka kunskaps mängder denne vill lära ut. (Axén & Näslund 1994)  

Giddens menar att i och med att människor skapar regler kring vad som är passande och inte 

att; ”Individer är ständigt involverade i social interaktion och deras identitet är intimt knuten 

till ett antal olika sociala kontexter. Enligt Giddens intar individer ständigt olika positioner i 

relation till de människor som ingår i samma sociala kontext. Dessa positioner är aldrig 

totalt fastlåsta, utan förändras i takt med förändringar i det sociala samspelet”. (Månson 

2004, sida 425) Giddens är kritisk till rollbegreppet och menar istället att människan inte har 

fasta roller eller identiteter utan att dessa ändras ständigt beroende på vad som händer i mötet 

med andra människor. Giddens menar att regler relateras till resurser och dessa resurser 

handlar om makt. Makt har människor så länge dem har förmågan att välja på vilket sätt de 

vill handla. (Månson 2004)  

Enligt Anthony Giddens struktureringsteori går man inte runt och funderar på varför man 

handlar på ett visst sätt och vardagslivet består av rutiner och återkommande beteenden. Detta 

bidrar till att man är man kapabel till att förklara sina handlingar vilket bidrar till att 

människans handlingar är begripliga. Människan funderar bara kring sina handlingar om det 

är någonting som stör detta handlingsmönster detta kallar Giddens för kritiska situationer. 

Rutiner strukturerar tillvaron och skyddar mot ångest och känslor av otillräcklighet. (Månson 

2004) ”Giddens försöker inte hävda att människor har en total valfrihet, utan snarare att det 

är möjligt att förstå hur de påverkas av olika faktorer utan att för den skull överge tanken att 

de har en förmåga att välja hur de vill handla i olika situationer”.  (Månson 2004 sida 422-

423  

Axén och Näslund diskuterar kring vuxnas beteende ifall dem stänger ute eller bjuder in 

eleverna. Det kan vara svårt att bjuda in då traditionen i skolan är stark vilket medför att 

eleverna kan bli utestängda. De vuxna måste därför öppna upp sig och bjuda in eleverna till en 

öppen och ärlig kommunikation så dem kan utveckla inflytande och ansvar. (Axén & Näslund 

1994)  

Alla informanter menar att barnen tillfrågas vad de tycker innan beslut tas men påpekar även 

att det beror på vad det är för beslut. Maria och David menar att barnen tillfrågas genom 

elevrådet. Adam anser att detta är en viktig fråga och berättar att det är någonting som han 

funderar på mer och mer så han anser sig själv bli bättre på att tillämpa detta men menar även 
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att det går att förbättra sig i denna fråga då han upplever att vuxna alltför ofta tar beslut utan 

att tillfråga barnen. Han upplever att detta beror på attityder, att man inte vågar lita på barnen. 

Han menar att denna förbättring kan ske genom att diskutera frågan bland vuxna så att dem 

tänker på det i sitt dagliga arbete. Adam hävdar även att vid beslutsfattande skall man tänka 

på barnets bästa och detta är någonting han upplever att han tänker på allt mer, då det en 

vuxen anser vara det bästa för barnet behöver inte barnet själv anse vara det bästa. Då barn 

har en annan uppfattning och ser saker ur en annan vinkel. Adam menar att dem har 

utvecklingspotential i att tillfråga barnen innan beslut dock menar han att de har börjar 

involvera barn allt mer i beslutsprocesser och tog ett exempel när de skulle ställa ut nya 

parkbänkar på skolgården. Då gick han runt med elevrådsrepresentanterna på skolgården och 

dem fick peka ut ställen där dem ville ha parkbänkarna. Han menar även att i överlag i 

samhället skall man våga bjuda in barn och ungdomar i beslutsprocesser för då blir den mer 

trovärdig. Adam berättar att även i elevrådsverksamheten och inom delaktighet och inflytande 

i undervisningen skall barnen också få påverka mer med ökande ålder. Maria berättade att;  

”…jag tycker att vi har både för barnets bästa och barnets delaktighet men det 

finns portalparagrafer i skollagen så det är en grund för hela våran verksamhet. 

Mycket av dem här elevvården där får man verkligen tänka till för barnets 

bästa. Vi ska som sagt ha personalplanering nästa år då tittar vi också på 

barnets bästa, inte hur det ska bli bra för personalen utan hur ska det bli bra för 

alla barn… och likadant med att barns inflytande är jätte viktigt jag tror att 

grunden är att barnen får inflytande, får påverka sin situation, sin miljö runt i 

kring och sitt lärande… där var faktiskt tanken att hur ska vi få in detta i vår 

kvalitetsredovisning där vi blickar framåt och där stod det ett tag att inför året 

att i varje beslut så ska vi beakta just dessa två artiklar från barnkonventionen. 

Men i och med att dem kom in i skollagen kände jag att dem inte behövdes i 

kvalitetsredovisningen längre…men jag tänker utifrån ett sådant tänk att man 

ändå har dessa två artiklar med sig själv när man ska fatta beslut mycket annat 

från barnkonventionen är ganska självklart som rätten till utbildning och så 

vidare…”  

Alla informanter menar att de lyssnar till barnens åsikter alla menar dock att det kanske inte 

sker tillräckligt. Maria påpekar att om de lyssnar till barnens åsikter beror på vad det för 

åsikter och tog ett exempel som de inte lyssnar till vilket var att barnen vill ha glass till 
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efterrätt. Hon menar även att man kanske borde involvera barnen mer än vad de gör i vissa 

fall och funderar på om det finns andra sätt att komma åt barnens åsikter än genom sättet de 

arbetar idag. David berättar att det står med i deras måldokument att de skall lyssna till 

barnens åsikter men påpekar att han som rektor upplevt att personalen inte lyssnar in barnen. 

Detta berör dock inte lärare utan annan personal som arbetar på skolan. Han tror att detta 

beror på att de inte samma kunskap kring att lyssna in barnen. Adam menar att de lyssnar till 

barnens åsikter men funderar kring om det sker överallt och i den utsträckning som det borde 

göra. Han anser därför att de borde lyssna till barnens åsikter ytterligare. Detta kan dem göra 

genom att få in tänket i den dagliga verksamheten.  Adam menar även att man kan;  

”…involvera dem ännu mer det är det att alla gör det men jag ska vara ärlig 

och säga det skiljer. Nu målar jag upp litegrann på dem svar jag ger och kan 

tycka att det är och har en känsla för hur det är men det finns också variationer 

i det jag säger. Det jag säger är väl lite alla gör inte så bra jag säger att det är 

men förbättring att alla ska ta till sig och jobba lite mer för att barnen ska få än 

mer inflytande och saker att säga till om.” 

4.4 Inflytande och ansvar 
Alla tre skolor använder sig utav elevrådsarbete. Adam berättar att det är han som håller i 

elevrådsarbetet och här kan eleverna framföra sina åsikter och han upplever att barnen är 

väldigt öppna, ärliga och säger vad dem tycker. David berättar att på elevrådet får barnen 

framföra sina synpunkter och förklarar även att de även har samtal klassvis och att barnen har 

ständig kontakt med sin lärare. Maria berättade att; 

”…vi har  klassråden som hänger ihop med att lyssna till deras åsikter och det 

är jätte viktigt, det är jag som håller dem. Och vi brukar ha elevråd och det är 

elevernas arbetsmiljömöte och det här har vi då tillsammans kommit fram till att 

elevrådet ska göra och ja det bygger då på detta att det dem säger det dem 

tycker är viktigt och att allas åsikter ska få komma fram det innebär att dem 

lyfter dem med mig då…” 

Alla informanter är eniga om att barnen fritt kan säga om de vill ha någonting annorlunda de 

är även eniga om att detta är en självklarhet och att det vore lustigt om dem inte skulle kunna 

det.  
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Axén och Näslund hävdar att en faktor för att kunna utveckla inflytande och ansvar är 

information. De menar att det bästa sättet att sprida information är möten med andra 

människor och för att kunna sprida information måste man ha en god kommunikation. 

Kommunikationen skall även vara positiv och ärlig. De menar att om man tillåter eleverna att 

själva söka information kommer deras motivation att öka därför är det viktigt för skolan att 

överlåta mer på eleverna. (Axén & Näslund 1994)  

Utbildningsdepartementets arbetsgrupp menar att inom elevinflytande kommer även elevernas 

rätt att komma till tals in. Dem tar upp två viktiga faktorer som ökar elevernas inflytande, 

vilka är information och delaktighet. Dem menar att detta är det första steget man skall ta för 

att öka elevers inflytande. De hävdar även att om det inte finns information, delaktighet eller 

att eleverna inte får möjlighet att ge sina åsikter och synpunkter kommer det inte gå att 

utveckla elevinflytande. (Utbildningsdepartementet 1993)  

Axén och Näslund menar att man inte kan lära sig hur man blir delaktig eller utveckla en 

förmåga att ta ansvar genom att läsa sig till det utan att man måste få tillämpa detta praktiskt. 

De menar även att när man tillämpar detta måste man acceptera att misstag kommer ske då 

man lär sig av dessa misstag. (Axén & Näslund 1994) Axén och Näslund menar att; 

”Inflytande och ansvar hänger intimt ihop och kan endast utvecklas i en ärlig dialog mellan 

människor”. (Axén & Näslund 1994, sida 13)  

4.5 Förbättringar och målkonflikter 
Adam påpekar att med ökande ålder skall barnen få möjlighet att delta i det de är intresserade 

och engagerade i men menar att det inte är säkert att barnen vill vara med och delta om 

intresset inte finns från deras sida.  

Axén och Näslund anser att för att kunna utveckla inflytande och ansvar måste det även finnas 

vilja om denna vilja inte existerar menar dem att det inte är någon mening med att ens prata 

kring inflytande och ansvar. Axén och Näslund upplever att elever ställer högre krav på 

inflytande och ansvar än vad det gjordes när dem gick i skolan. De hävdar även att om en 

skola inte ger elever inflytande och ansvar har dessa ingen framtid som utbildningsinstitution. 

(Axén & Näslund 1994)  

I boken Var – dags – inflytande diskuteras det kring undersökningar som gjorts vilka visar att 

elever skulle vilja ha större inflytande än vad de har. Dem hävdar att det kan vara svårt att 

engagera elever vilket gör att det är viktigt att finna metoder som engagerar eleverna, dem 
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menar att information och kunskap kan öka elevers motivation till att engagera sig. 

(Utbildningsdepartementet 1993)  

När informanterna fick frågan ifall dem trodde att barnkonventionen tillämpas tillräckligt 

överlag i alla skolor i Sverige var alla tre tveksamma till det. Maria menade att detta beror på 

att dem har för många mål att arbeta utifrån vilket bidrar till att barnkonventionen glöms bort 

hon nämner även att ekonomin har alldeles för stor betydelse för tillämpningen. David 

menade att det är alltför många barn som förnedras och diskrimineras av vuxna ute i 

samhället. Adam påpekar dock att svenska barn har det överlag bra om man jämför hur barn i 

andra länder har det. David menar att detta går att förbättras genom att ändra 

förhållningssättet och att det är någonting som man måste integrera då det är en pågående 

process. Maria berättar att; 

”… i kommunen hade man ett kort tag ett statement att inför varje beslut skulle 

man se barnperspektivet men det har man plockat bort men jag tror att det 

skulle betyda mycket. Man kanske ändå ska ha en påminnelse att det ska bli ett 

tänk ett grundtänk i nämnden, i riksdagen i kommunen det är väl det som är 

dilemmat kanske att man glömmer bort det perspektivet för man har andra 

perspektiv och då ofta ekonomiska.” 

Axén och Näslund hävdar följande; ”Utan inflytande och ansvar har barn och ungdomar inte 

de rätta verktygen för att ta till sig kunskaper på djupet. De har inte heller de rätta verktygen 

för att påverka sin egen utveckling i en allt mer komplicerad omvärld.”(Axén & Näslund 

1994, sida 18)  

Både David och Adam tog vid flertal tillfällen upp att ibland fick ekonomin styra 

tillämpningen av barnkonventionen vilket kan medföra att barnkonventionen inte följs fullt ut 

David menade bland annat kring den ekonomiska situationen att  

”…det problem som finns är med resurser, vi behöver ibland personal men den 

personalen har vi inte råd att öka så där kan man väl säga att vi inte medverkar 

till att följa barnkonventionen fullt ut men våran intuition är att göra det men vi 

kan inte trolla med knäna så vi är fullt medvetna om kravet”.  

Adam menade som sagt att ekonomin är ett dilemma och att detta är någonting som man 

ständigt får vara medveten om som rektor. Maria menar att man inte får tänka på resurser utan 
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att man istället får prioritera om ifall det inte finns tillräckligt med resurser.  David menar att 

de sätter barnen i första hand i deras arbete och tänker på barnens bästa och att i allt de gör, 

dock kan resurser ibland vara ett hinder. Han berättar även att  

”…tanken i allt vi gör i allt jag gör är hur når det här barnen hur drabbar det 

här barnen, det är hela tiden min tanke i allt det jag gör. Sen att vi har andra 

prioriteringar också jo det är klart det har man ju men barnen i första hand det 

är så jag tänker i mitt arbete…” 

Utbildningsdepartementet gjorde en utredning kring elevinflytande och efter denna utredning 

kom de fram till flera förändringsförslag. Några förändringar Utbildningsdepartementet kom 

fram till var att arbetet med inflytandefrågor skall underlättas, eleverna skall få medverka i 

skolenhetens planering och elevernas företrädare skall informeras innan viktiga förändringar 

som berör eleverna detta så att dem får möjlighet att framföra sina synpunkter och åsikter 

kring förändringen.  (Utbildningsdepartementet 1993)  
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5. Diskussion 

Mitt syfte är att undersöka om och hur rektorer upplever att barnkonventionens artikel 12, 

vilken innefattar att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad, tillämpas i 

skolans verksamhet. Mina frågeställningar är; (1) Upplever rektorer att elevers åsikter blir 

hörda i skolans verksamhet? (2) I vilken utsträckning upplever rektorerna att eleverna får vara 

delaktiga och ha elevinflytande och vilken betydelse har dessa för skolans verksamhet? (3) 

Upplever rektorer att eleverna får vara med i en beslutsprocess?  

Alla informanter säger sig ha någorlunda koll på barnkonventionens innehåll då delar av 

barnkonventionen ingår i deras styrdokument vilka styr hela verksamheten. Dock står det inte 

i styrdokumenten att det är delar utav barnkonventionen utan för att veta detta måste man ha 

kunskap kring barnkonventionen. Sociologen Kristina Bertley menar att barnkonventionen 

borde nämnas i läroplanerna vilket jag håller med henne om då jag menar att informanterna 

skulle få en bättre insikt i barnkonventionen och dess tillämpning. Då idag finns delar av 

barnkonventionen med i läroplanerna men det står inte utskrivet att det är det. Om man skulle 

skriva ut att det är barnkonventionen hävdar jag att det skulle bli en större medvetenhet kring 

barnkonventionen och dess innehåll. I och med denna medvetenhet menar jag att 

barnkonventionen skulle bli lättare att tillämpa och på så sätt tillämpas i högre grad.  

Jag menar att skolan är en del av samhället då barn och ungdomar får kunskap kring hur 

samhället är uppbyggt och fungerar genom skolan. Barnen och ungdomarna integrerar både 

med varandra och med vuxna i skolan och skapar genom denna interaktion sin identitet. 

Därför är det viktigt för skolan att lära eleverna hur ett demokratiskt samhälle fungerar och är 

uppbyggt för om dem lär sig detta i ung ålder kommer det gynna samhället i längden. Dagens 

samhälle utvecklas konstant vilket försvårar identitets skapandet för barn och ungdomar då de 

som Axén och Näslund menar ständigt kommer i kontakt med nya miljöer och människor. Jag 

vill dock påpeka att inte allt ansvar ligger på skolan utan barn och ungdomar skapar sin 

identitet och lär sig kring samhället även på annat håll som till exempel genom familjen.  

Jag menar att ett sätt för att öka elevers motivation till att lära sig kring hur ett demokratiskt 

samhälle är uppbyggt och fungerar är genom delaktighet. Jag menar att om eleverna känner 

sig delaktiga kommer de bli mer motiverade. De kommer även lära sig att respektera sig 

själva och andra vilket är viktigt för ett demokratiskt samhälle. Om eleverna känner sig 
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delaktiga menar jag att dem kommer få en djupare kunskap, detta argument beskriver även 

Utbildningsdepartementet att det finns forskning kring som bevisar detta.  

Som jag påpekat innan menar jag att barn och ungdomar skapar sin identitet genom möten 

med andra människor jag menar även att identitetsskapande hör ihop med inflytande och 

ansvar. I mötet med andra människor finns det en maktbalans och denna maktbalans finns 

även i skolan. Jag menar att elevers inflytande, delaktighet och ansvar kan styras av denna 

maktbalans i skolan. Då jag menar att det finns en norm i samhället att yngre skall respektera 

och lyssna till de äldre. Denna maktbalans anser jag kan försvåra elevers inflytande, 

delaktighet och ansvar. Elisabeth Arnér menar att om barn tar initiativ till något rubbas 

ordningen och detta överraskar pedagogerna vilket bidrar till oro vilket kan orsaka stress och 

kaos. Detta tror jag stämmer bra överens med hur det är i skolans verksamhet, man är inställd 

på att det är de vuxna som skall ta alla beslut och vara de som bestämmer. Det kan därför vara 

svårt för de vuxna att våga bjuda in eleverna mer i beslutsprocesser något som även 

informanten Adam påpekade. Jag menar att när ett beslut tas som berör barn skall dem 

tillfrågas då det vuxna tror är det bästa för barnen behöver inte barnen tycka vara det bästa.  

För att elever skall få mer inflytande, ta mer ansvar och kunna vara mer delaktiga i skolans 

verksamhet, menar jag med stöd från tidigare forskning att man måste börja med att förändra 

de vuxnas attityder. De vuxna skall bli medvetna om att det är viktigt att lyssna till eleverna, 

respektera deras åsikter och ta till sig deras förslag. Det spelar ingen roll hur mycket man än 

skriver in i styrdokument och lagar att elever skall ha inflytande och delaktighet om inte 

maktbalansen och de vuxnas attityder förändras kommer det ändå inte ske någon förändring. 

Detta styrks även av Giddens struktureringsteori vilken säger att man inte går runt och 

funderar på sina handlingar utan det sker per automatik då man har sina rutiner och 

handlingsmönster dock om någonting stör ens handlingsmönster, som till exempel att låta 

elever få mer inflytande och delaktighet, funderar man kring sina handlingar. Informanterna 

menar att de tillfrågar eleverna innan dem tar ett beslut och att detta görs genom elevrådet, 

dem påpekade dock att det beror på vilket beslut det handlar om. David gav inte några förslag 

på några beslut eleverna tillfrågats och fått vara med och bestämma i. Maria berättade att efter 

stigande ålder får barnen vara med och ha synpunkter och idéer till den pedagogiska 

planeringen dock får dem inte vara med och sätta upp målen de arbetar emot. Utan dem får 

mer vara med och bestämma kring hur undervisningen skall gå till och bedömas. Adam 

berättade att eleverna har fått vara med och bestämma vart de skulle sätta ut de nya 
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parkbänkarna på skolgården. Jag fick bilden av att rektorerna var inställda på att de låter 

eleverna vara med och bestämma och ha inflytande då dem har elevrådet. Jag menar dock att 

eleverna inte får vara delaktiga eller ha inflytande i de stora frågorna. Jag menar att 

informanten Adam var mer medveten om att de borde släppa in eleverna mer.  Då Adam 

bekräftar det jag diskuterat kring tidigare, han menar att anledningen till att eleverna inte blir 

insläppta så ofta som de borde är de vuxnas attityder då dem inte vågar lita på barnen och för 

att det skall bli en förändring måste man ändra de vuxnas attityder. Denna attityd förändring 

menar han kan ske genom att diskutera frågan bland de vuxna så att dem tänker på det i sitt 

dagliga arbete, vilket jag håller med honom om.  

Senare i intervjuerna fick jag bilden av att även Maria och David blev mer medvetna kring att 

de kanske inte lyssnar till elevernas åsikter i den grad som de borde och insåg att de kanske 

borde involvera eleverna mer. Jag menar att för att kunna lyssna till elevernas åsikter är 

information och kommunikation två viktiga faktorer. Information och kommunikation anser 

jag hänga ihop med inflytande och delaktighet. Om eleverna inte får information eller har en 

god och ärlig kommunikation med de vuxna i skolans verksamhet menar jag att eleverna inte 

kommer ha något inflytande eller delaktighet. Som jag nämnt innan har alla skolor 

elevrådsarbete och här kan barnen säga sina åsikter. Frågan är dock som sagt i vilken grad de 

vuxna lyssnar till dessa åsikter. Jag hävdar även att hur mycket skolor än jobbar med att öka 

elevinflytande och delaktighet måste viljan och engagemang finnas hos eleverna. Då viljan 

och engagemang är avgörande för om eleverna ens tar till sig det de vuxna lär dem. Om 

eleverna inte vill ha inflytande eller vara med och bestämma och säga sina åsikter spelar det 

ingen roll hur bra skolan än jobbar med att eleverna skall få göra det. Även här menar jag att 

information och kommunikation kommer in. Om barnen får bra information och har en god 

kommunikation menar jag med stöd av tidigare forskning att motivationen kommer öka.  

David och Adam tog vid ett flertal gånger upp att ekonomin ibland fick styra tillämpningen av 

barnkonventionen. Detta problem menar jag kommer vara ett ständigt problem i skolans 

verksamhet och att man alltid kommer få brottas med detta, då alla skolor har en begränsad 

budget. Alla informanter menade till en början att barnkonventionen tillämpas tillräckligt i 

deras verksamhet. Dock när jag ställde frågan om barnkonventionen tillämpas tillräckligt i 

skolans verksamhet överlag i Sverige senare i intervjun var alla tveksamma till detta. Jag 

menar att under intervjuns gång skapade rektorerna en medvetenhet att dem kanske inte 

tillämpar barnkonventionens artikel 12 så bra som de var inställda på att de gjorde. Jag skall 
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dock påpeka att jag anser att de skolor jag var och intervjuade på var duktiga med sitt arbete i 

att tillämpa barnkonventionens artikel 12. Dock var det inte perfekt utan små förbättringar bör 

ske för att tillämpningen skall bli fulländad. Den huvudsakliga förbättringen menar jag är att 

ändra de vuxnas attityder kring att släppa in elever i beslutsprocesser, låta elever säga sina 

åsikter och ge eleverna mer inflytande och delaktighet. Då jag menar som sagt att arbetet skall 

börja med en attitydförändring och utifrån den kan man fortsätta arbetet mot fulländad 

tillämpning av barnkonventionens artikel 12. Slutligen menar jag att barnkonventionens 

artikel 12 berör det enskilda barnet men det enskilda barnet påverkar samhället i framtiden! 

För vidare forskning menar jag att det vore intressant att utgå ifrån samma syfte men även 

intervjua lärare och elever för att även få deras perspektiv på hur barnkonventionens artikel 12 

tillämpas i skolans verksamhet. 
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7. Bilaga 

7.1 Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

 Hur gammal är du?  

 Vilken position har du? 

 Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

- Arbetat liknande fält innan? Vart?  

 Beskriv en vanlig dag.  

 Vad har du för utbildning? 

 Trivs du på din arbetsplats?   

Allmänt kring barnkonventionen:  

 Vet du vad barnkonventionen är?  

- Har du mycket koll på den?  

 Tillämpar ni barnkonventionen i ert arbete? 

- Hur? Hur länge har ni gjort det? Planerar ni att göra det?  

 Vad har du för åsikter/tankar kring barnkonventionen?  

 Vilken roll har barn och utbildningsförvaltningen i tillämpningen av barnkonventionen 
i skolor?  

 Anser du att ni tillämpar barnkonventionen tillräckligt?  

Att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 

Man skall respektera och tillförsäkra varje barns rättigheter utan åtskillnad av något 
slag oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etiska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. (ex mobbing)  

 Hur arbetar ni mot mobbing? 

 Hur arbetar ni mot diskriminering? 



 

 

34

- Mellan barnen 

- Mellan barn och lärare 

 Anpassar ni ert arbete om något barn har särskilda behov?  

- Hur?  

Man skall även vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerhetsställa att barnet skyddas 
mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller 
tro.  

 Lär ni ut barnen om diskriminering och mobbing?  

 Vad anser du vara en lämplig åtgärd för att säkerhetsställa att barn skyddas mot 
diskriminering och mobbing? 

 Planer på vidare arbete kring detta?  

Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) 

Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet.  

 I erat arbete sätter ni barnen i första hand?  

- På vilket sätt?  

- Har du upplevt att det uppstått målkonflikter kring att barnens bästa skall komma i 
första hand? 

Barnet skall vara tillförsäkrad ett sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för 
dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess 
föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och 
skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings – och administrativa åtgärder.  

 Har ni uppsyn kring barnens situation i hemmet? 

- Hur?  

Säkerhetsställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller 
skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 
säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.  

 Hur arbetar ni med att fastställa barnens säkerhet?  

 Hur arbetar ni kring att ha rätt antal personal?  

 Personalens lämplighet?  

 Känner du att ni har en god kontakt med lärarna/ skolorna? 

Att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

Erkänna att alla barn har en rätt till livet.  
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Säkerhetsställa barnets överlevnad och utveckling. ( ex skola, mat, trygghet möjlighet 
att leka)  

 Hur arbetar ni för att barnen skall utvecklas? 

- Förbättringar?  

 Hur säkerhetsställer ni att barnen får tillgång till bra mat i skolan?  

 Hur säkerhetsställer ni barnens trygghet i skolan?  

-  Förbättringar? 

Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

Barnet skall bilda sina egna åsikter och ha rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor 
som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad. (vuxna ska lyssna på barn!)  

 Anser du att ni lyssnar till barnens åsikter?  

- Hur?  

 Kan barnen fritt säga om de vill ha någonting annorlunda?  

- Hur?  

Barnet skall beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller 
ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 
procedurregler, i alla domstols och administrativa förfaranden som rör barnet. ( ex. att 
lärarna frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker)  

 Innan beslut tas tillfrågas barnen vad de tycker?  

 Förbättringsförslag?  

Avslutande frågor: 

 Anser du att barnkonventionen tillämpas tillräckligt i skolans verksamhet? 

- Förbättringsförslag?  

 Vad har du för åsikter kring att FN och UNICEF vill göra barnkonventionen till en lag 
i Sverige?  

 Hur förhåller ni er till barnkonventionen praktiskt och med policys?  

 


