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Abstrakt

Titel: Niondeklassares uppfattningar och erfarenheter av elevinflytande. – Har skolans 

förbättringsarbete gett resultat? 

Syfte: I detta arbete vill jag lyfta fram niondeklassares uppfattningar och erfarenheter 

av elevinflytande på en grundskola för de senare skolåren. Jag vill också ta reda 

på i vilken mån skolans uttryckta ambitioner för elevinflytandet gett effekt, samt 

jämföra elevernas uppfattningar och erfarenheter av elevdemokrati med 

läroplanens.

Metod: Kvalitativa intervjuer med åtta niondeklassare.

Slutsatser: Utifrån studien kan utläsas att eleverna i stort är nöjda med sitt inflytande på 

skolan, men också att de vill ha mer inflytande. Främst vill de ha ökat inflytande 

över undervisningen, vilket de upplever sker i för liten omfattning och enbart 

hos någon enstaka lärare. Uppfattningarna om vad som går respektive inte går 

att ändra på skiljer sig i vissa fall kraftigt åt. Områden som förknippas starkast 

med inflytande är bland andra skolmaten, toaletterna, ordningsreglerna och 

elevrådet. Eleverna upplever att möjligheterna till inflytande blivit bättre, och 

deras upplevda grad av inflytande skiljer sig mycket beroende på enskilda 

lärares uppfattningar om elevinflytande. Skolan behöver arbeta mer med att 

förbättra det informella elevinflytandet, medan det formella elevinflytandet 

upplevs vara bra. Elevernas uppfattningar om det egna inflytandet stämmer inte 

överens med vad som står om elevinflytande i läroplanen. Den tydligaste bristen 

ligger i att många elever upplever sig ha lite eller mycket lite inflytande över 

undervisningen. Jag drar utifrån undersökningen också slutsatsen att skolans 

uttryckta ambitioner för elevinflytandet har gett effekt.

Nyckelord: Elevinflytande
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1.1 Inledning

Under mina fyra år på lärarutbildningen, med omfattande praktik på grundskolans senare år, har jag fått 

uppfattningen att elevernas möjligheter att utöva inflytande i skolan är mycket begränsade. Det verkar 

nästan som att de inte tänker på att de har chansen (och rätten) att påverka sin vardag i skolan, både 

miljön och undervisningen. Mina funderingar har också kretsat kring vad elevinflytande kan vara och 

hur det kan upplevas av eleverna själva. Många undersökningar har visat upp en negativ bild av elevers 

inflytande i skolan, begreppet elevinflytande har kritiserats och det finns många skilda uppfattningar om 

var gränsen för inflytandet ska dras. En stor majoritet av eleverna i samtliga niondeklasser, i berörd 

skola, verkade inte veta vad som menas med elevinflytande. När jag gick runt mellan klasserna och 

presenterade mitt arbete för att få tag i elever att intervjua, möttes jag av samma frågor och fick vid varje 

tillfälle berätta kortfattat kring vad elevinflytande handlar om. Även vid intervjutillfällena hände det att 

informanterna hade en mycket otydlig bild av vad som menas med elevinflytande.

Tolkningsmöjligheterna av begreppet elevinflytande är många, liksom uppfattningarna om vad som 

är utmärkande för ett positivt elevinflytande. Vilket inflytande det är som menas i styrdokument och 

lagar står inte, istället är det upp till skolan och läraren att tolka detta samt att anpassa det till miljö, 

elever, skola och andra faktorer som är nödvändiga att ta hänsyn till.

Det verkar som om skolans tanke bakom elevers rätt till inflytande i skolan skulle vara att eleverna 

genom inflytande automatiskt skaffar sig någon form av demokratisk kompetens och att skolan på det 

sättet automatiskt skulle arbeta med skolans demokratimål. 

Elevinflytande är ett väl utforskat område. Det har gjorts en mängd forskningsarbeten och skrivits 

otaliga uppsatser som hanterar fenomenet. Det har dock inte gjorts någon undersökning på skolan som 

är aktuell i mitt arbete, varför jag beslutat ta reda på dessa niondeklassares uppfattningar och 

erfarenheter av elevinflytande. Den aktuella skolan har sedan två år tillbaks uttalade ambitioner att 

förbättra elevinflytandet1, och det är intressant att se om arbetet har gett resultat. Dessa mål 

formulerades som ett resultat av skolinspektionens granskning och kritik och rör främst det formella 

elevinflytandet. Målet är bland annat att skapa en väl fungerande organisation kring elevrådet, men på 

hemsidan säger man att man också arbetar med elevinflytande som fokusområde. Det står inte utskrivet 

att det skulle gälla något visst elevinflytande varför det är rimligt att utgå ifrån att det gäller allt 

elevinflytande, såväl formellt som informellt. 

Med en empiri bestående av åtta intervjuer med niondeklassare skall jag dels ge en bild av deras 

uppfattningar om elevinflytande, dels jämföra dessa med läroplanen och skolans förbättringsarbete för 

1 Kvalitetsredovisning 2008, Bilaga 1
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att se om det gett önskad effekt. Detta gör jag för att undersöka förändringar av elevers uppfattningar 

och hur dessa förändringar kan kopplas till vad olika styrdokument säger.

1.2 Bakgrund

Under mina år på lärarutbildningen har jag haft all min verksamhetsförlagda utbildning på den aktuella 

skolan, och under tiden funderat mycket kring elevernas möjligheter att påverka. Dels i vilken mån de 

faktiskt har chansen till det, dels vad de har inflytande över och hur de själva upplever sin möjlighet att 

påverka. 

Skolan i undersökningen är en kommunal grundskola för de senare skolåren. Den har omkring 600 

elever i åtta parallellklasser för klasserna sju till nio. Skolan är organiserad i fyra arbetslag vilka består 

av 12 lärare och 120-150 elever vardera. Det är en populär skola, och den skola som flest elever i 

kommunen sökt till i skolvalet 2009.

I en granskning av verksamheten utförd av skolverket år 20082 fick skolan nedslag på det formella 

elevinflytandet. Sedan dess har man aktivt arbetat med att förbättra detta område. Läsåren 2008/2009 

samt 2009/2010 är elevinflytandet fortfarande en fokusfråga på skolan. Man har valt att fortsätta med 

samma åtgärds- och måldokument som tidigare läsår i och med att målen ännu inte uppfyllts enligt 

biträdande rektorn. Under 2009 har man ytterligare engagerat skolans formella organisation för 

elevinflytande. Den består av tre instanser; klassråd, arbetslagsråd och elevråd, inom vilka man har 

kontinuerliga möten. Biträdande rektor och en lärare är med och stöttar elevrådets arbete som en del av 

förbättringsarbetet. Elevrådsrepresentanterna har bland annat fått utbildning i elevrådsarbete av SECO 

(tidigare elevorganisationen).3

Skolan har på sin hemsida satt som mål: ”alla elever ska få ökat inflytande över skolarbetets innehåll 

och form.”4 Detta, tillsammans med förbättringsarbetet med elevers formella inflytande, gör att skolan 

arbetar med flera perspektiv på elevinflytandet. Det faktum att skolan så tydligt uttrycker att de aktivt 

arbetar med att förbättra elevinflytandet5 utgör en andra dimension i min undersökning, då den i bästa 

fall kan visa på en positiv utveckling.

2 Kvalitetsredovisning 2008, Bilaga 1
3 Lokala åtgärdsdokument och handlingsplaner, Bilaga 2
4 Skolans egna mål, 2009.10.12, Adresshänvisning anges inte då den skulle avslöja skolan, vilken jag har för avsikt ska förbli 
okänd för att skydda mina informanters identitet.
5 Lokala åtgärdsdokument och handlingsplaner, Bilaga 2
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Kvalitetsredovisningen 2008 visade på att inflytandet över undervisningen var tillfredställande men 

att den formella elevdemokratin var sämre.6 Som åtgärder beslöt man att fortsätta arbeta med elevrådet 

samt att genomföra ytterligare en enkätundersökning om elevinflytande med eleverna.       

Stockholmsenkäten 2008 visar att 63 % av niondeklassarna på den berörda skolan upplever att de får 

vara med och bestämma över saker som är viktiga för dem. 62 % av eleverna upplever att de är med och 

planerar vad de ska göra i undervisningen.7 Man beslöt på skolan att fortsätta med de tidigare målen till 

dess att de uppfylls.

1:3 Vad säger styrdokumenten om elevinflytande?

Först barnkonventionen:

”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.”8

Citatet från barnkonventionen beskriver ett inflytande och slår fast att barns inflytande över frågor 

som rör dem är en mänsklig rättighet. Att barn ska ha inflytande står också skrivet i Lpo94, 

arbetsmiljölagen och skollagen. Under rubriken Rättigheter och skyldigheter står det att läsa i 

läroplanen:

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt 

ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och 

ta ansvar.”9

Under rubriken Elevernas ansvar och inflytande står även att:

6 Kvalitetsredovisning 2008, Bilaga 1
7 Stockholmsenkäten 2008, Bilaga 5
8 Barnkonventionens artikel 12
9 Lpo 94, 2006:5
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”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 

utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer.”10

I skollagens första kapitel 2 § står också uttryckt att utbildningen för eleverna bland annat ska 

”främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. Det går 

även att läsa: ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar.”11 Dessa grundläggande demokratiska värderingar handlar bland annat om att 

kunna påverka, att ta ansvar och att vara delaktig.12 Elevers rätt till elevinflytande finns reglerat i såväl 

läroplanen, som i barnkonventionen, arbetsmiljölagen och skollagen. Det är således mycket tydligt att 

eleverna ska ha och har rätt till inflytande, eftersom grundläggande demokratiska värderingar, vikten att 

av ta ansvar och att aktivt delta, kräver detta. Inflytandet ska röra såväl undervisningen som miljön på 

skolan.

1:4 Syfte och frågeställningar

Med detta arbete vill jag lyfta fram niondeklassares uppfattningar och erfarenheter av elevinflytande på 

en grundskola för de senare skolåren. Jag vill också ta reda på i vilken mån skolans uttryckta ambitioner 

för elevinflytandet gett effekt.

Frågorna jag vill få besvarade i denna undersökning är:

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har niondeklassarna om elevinflytande på sin skola?

- Stämmer elevernas uppfattningar och erfarenheter med vad läroplanen säger om elevinflytande?

- I vilken mån har skolans uttryckta ambitioner för elevinflytandet gett effekt?

10 Lpo 94, 2006:13
11 Skollagen 1985:1100, 2 §
12 Lpo 94, 2006:13
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1:5 Avgränsning

De vanligaste begreppen som används i diskussionen kring demokrati i skolan är skoldemokrati, 

elevdemokrati och elevinflytande. Av dessa är elevinflytande det begrepp som förekommer mest 

frekvent inom forskningen och i olika undersökningar, vilket också är anledningen till att jag valt att 

använda mig av detta. Att begreppet är otydligt och att det kan omfatta mycket återkommer jag till. 

Att området elevinflytande är så utforskat gjorde att jag valde att fördjupa mig på en skola. En elev ur 

varje av skolans åtta niondeklasser fick representera skolans niondeklassare, som är den elevgrupp som 

har längst erfarenhet av elevinflytande. De kan därför märka förändringar som sträcker sig över en 

treårsperiod, och kan eventuellt tänkas kunna utveckla sina tankar bättre än de yngre eleverna. 

1:6 Elevinflytande – ett mångtydigt begrepp

Exakt vad som menas med elevinflytande är inte entydigt. En dominerande föreställning i 

kartläggningar och studier om elevinflytande är att det handlar om delaktighet i en beslutsprocess, hur 

formaliserad denna process är och om deltagandet sträcker sig över hela processen eller endast rör delar 

av den skiljer sig. Eftersom man fortsätter att använda sig av begreppet istället för att analysera det har 

det kommit att bli en samlingsbeteckning för bland annat elevaktiva arbetssätt, valmöjligheter, 

ansvarstagande, tema med fördjupningsuppgifter och olika former av beslutsprocesser.13 Elevinflytande 

kan handla om arbetssätt, relationer, och om makt att bestämma, men det kan också vara en rättighet 

eller ett förhållningssätt. Det kan också vara kunskap om demokratiska principer.14 Elevinflytande är en 

del i skolans demokratiuppdrag som handlar om demokratiska arbetsformer och förberedelser för 

eleverna att aktivt kunna delta i samhällslivet.15 Formerna för hur elevinflytandet ska organiseras på den 

enskilda skolan finns inte beskrivet i styrdokumenten. Detta skall utformas på skolan tillsammans med 

eleverna, vilket också leder till att det ser olika ut på olika skolor.16 Inflytande kan naturligtvis ske i 

större eller mindre utsträckning, men elevinflytandet som beskrivs i styrdokumenten är reellt och ska 

omfatta allt som påverkar eleven i skolan.17

13 Forsberg Eva, 1999:14f
14 Skolverket, 2009
15 Lpo 94:5
16 http://www.skolverket.se/sb/d/2218, Styrdokument om elevinflytande, 09.12.02
17 Lpo 94:5
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1:7 Formellt och informellt elevinflytande

Trots oklarheterna kring begreppet elevinflytande diskuteras det ofta i två dimensioner, formellt 

respektive informellt elevinflytande. Det formella elevinflytandet utmärks av fasta former som till 

exempel klassråd eller elevråd, och kan även utövas via elevrepresentanter. Det informella 

elevinflytandet har inte samma struktur utan kan ses som mer spontant. Det handlar om lyhördhet för 

elevernas synpunkter och förslag, samt deras förutsättningar och förväntningar i det vardagliga arbetet. 

Till exempel inflytande över undervisningssituationer, det egna lärandet och arbetet.18 Gränsdragningen 

är dock något otydlig. Frågor som rör undervisningen borde, till exempel, kunna behandlas i såväl 

formella som informella former.

1:8 Myndighetsrapporter

I en slutredovisning, från 2007, om elev- och föräldrainflytande av Myndigheten för skolutveckling 

beskrivs en generellt sett ljus bild av demokratin i skolorna. Skolorna har en god kännedom om 

demokratiska principer och en vilja att arbeta i demokratiska former. De har klassråd och elevråd, och 

eleverna kan också utrycka sina egna uppfattningar och argumentera för dem. Det finns också områden 

som kräver mer arbete, som till exempel elevers reella inflytande över utformningen av skolans arbete. 

Gemensamt för skolorna med förbättringsbehov var att de ofta saknade en gemensam målsättning för 

vad de menar med elevers inflytande över lärande och arbetsmiljö. Ett annat problem med 

elevinflytandet verkar vara att det är svårt att hålla ett jämnt fokus på dessa frågor i vardagen, vilket 

naturligtvis är olyckligt eftersom det är just vardagen ett genuint inflytande handlar om. Rektorns och 

lärarnas kompetens på området är också en förutsättning för att arbetet ska kunna bedrivas 

framgångsrikt. Likabehandling och inflytande måste vara en del av vardagen, inte en aktivitet som 

endast förekommer ibland, och i rapporten föreslås att dessa områden borde inbegripas i lärar- och 

rektorsutbildningar. Elevinflytande stärker inte bara tilltron till barnets egen förmåga, det stärker även 

18 Skolverket (1998), Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och arbetsformer i
skolan. Stockholm: Liber 1
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djupinlärning och minskar stress. Ett öppet klassrumsklimat innebär också ökad tolerans för olikhet 

samt minskar diskriminering. 19

      Hur elevinflytandet ska organiseras på den enskilda skolan finns inte beskrivet i styrdokumenten. 

Detta skall utformas på skolan tillsammans med eleverna. Styrdokumenten lyfter fram fyra formella 

vägar som stöd för skolorna i arbetet med att utforma elevinflytandet. De fyra vägarna är skolmiljön, 

undervisningen, regler och det sociala umgänget. 20

1:9 Forskning

Det finns omfattande forskning och studier gjorda på området kring elevinflytande. Min ambition är inte 

att redovisa hela forskningsfältet, utan att lyfta fram centrala begrepp och visa på olika ingångar för 

problematiken. Mycket av forskningen på området har liten eller ingen betydelse för min studie.

Hur man väljer att tolka begreppet elevinflytande är avgörande för hur man arbetar med det på skolan 

samt för vilka forskningsresultat man kommer fram till. Skolverket beskriver, i en rapport, 

elevinflytande som ett mångtydigt begrepp. Det kan till exempel handla om arbetssätt, relationer, makt 

att bestämma, en rättighet eller ett förhållningssätt.21 

Att det finns många sätt att se på begreppet stöds bland annat av Eva Forsberg, som menar på att de 

negativa resultat som många undersökningar gett angående elevers upplevda inflytande beror på att man 

tolkat begreppet för snävt. Det sätt man väljer att undersöka på, och vad man menar med elevinflytande 

påverkar resultatet. Hon påpekar också att inflytandet måste utövas inom ramen för gällande lagar, 

förordningar och kommunala beslut.22

Elevinflytande är enligt Forsberg en fråga om makt. Det kan vara makt att påverka i form av att 

”segra” i en konflikt, men också makt som kan komma till uttryck i samspel med andra. Det sistnämnda 

skulle i sådant fall röra alla sociala relationer och då också vara ständigt pågående. Hon talar vidare om 

ett intressebegrepp, men problemen med intresseaspekten är att eleven inte alltid kan avgöra vad som är 

bäst för denne. Inte heller kan någon annan säkert bestämma vad som är bäst för en person i alla lägen. 

Intressebegreppet kan enligt Forsberg nyttjas för att urskilja huruvida ett inflytande är positivt eller 

negativt.23 Hon menar så att ett positivt elevinflytande kännetecknas av ett samspel och en process i 

vilken eleven fortlöpande ges möjlighet att omarbeta och omformulera sina subjektiva intressen. Makt 

19 Larsson Gunilla & Nilsson Agneta, 2007:4,12,13, Slutredovisning av regeringsuppdrag om Elev- och föräldrainflytande, 
Myndigheten för skolutveckling
20 http://www.skolverket.se/sb/d/2218
21 Skolverket, 2009, Elevinflytande
22 Forsberg Eva, 2000:45, Elevinflytandets många ansikten
23 Forsberg Eva, 2000:143f , Elevinflytandets många ansikten
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eller inflytande bör förstås som en relation och som något som kan komma till uttryck i samspel och 

motspel. Ett sådant synsätt gör också att man framställer eleverna som aktiva bidragare istället för 

passiva, vilket skulle innebära att det är i undervisningsprocessen som det avgörs huruvida inflytandet är 

positivt eller inte.24

Forsberg visar på komplexiteten i begreppet också genom att framhålla Arnsteins delaktighetsstege 

som delar in inflytandet i grader i stigande skala: medverkan, medinflytande och medansvar samt 

medbestämmande. Detta gör hon för att visa på hur stor skillnad det kan vara mellan elevinflytanden 

beroende på vad man lägger i begreppet och vilka ambitioner som finns på skolan. Begreppet 

elevinflytande binds ofta till såväl formella som informella beslutsprocesser, elevaktiva arbetssätt, eget 

arbete, fördjupningsuppgifter och ansvarstagande.25 I och med att elevinflytande kan inbegripa så 

mycket ifrågasätter Forsberg om allt inflytande alltid är positivt. Allt beror naturligtvis på hur man 

förstår begreppet, och hon menar att den dominerande förståelsen handlar om möjligheten att göra val, 

att delta i en beslutsprocess. 26 

Boel Englund ifrågasätter också uppfattningen att elevinflytande alltid skulle vara något positivt. Hon 

ser risker i att låta elever ha inflytande över undervisningen. Till att börja med delar hon in inflytandet i 

två kategorier; direkt och indirekt inflytande. Det direkta inflytandet är det inflytande som eleven är 

medveten om, medan det indirekta inflytandet rör aspekter som eleven oftast saknar insikt i eller är 

omedveten om. Detta kan till exempel gälla lärarens hänsynstaganden till elevgruppen vid val av 

läromedel och upplägg av undervisningen. Denna dimension kan till viss del förklara skillnaden i hur 

elever respektive lärare uppfattar elevinflytande. Läraren kan ge eleverna ett indirekt inflytande utan att 

de är medvetna om detta.27 Med det direkta inflytandet menar hon elevers direkta påverkan i 

pedagogiska processer. Det indirekta inflytandet kan vara omedvetet för eleven, till exempel att läraren 

tar hänsyn till eleverna i sin planering av undervisningen och val av läromedel. Elevernas möjligheter att 

påverka undervisningen är flera. Det kan till exempel gälla vad som tas upp i undervisningen, hur snabbt 

man går fram, arbetsformer, innehållet och perspektivet på detta. Det kan också röra planeringen, 

genomförandet och utvärderingen av skolarbetet, eller ett konflikt- eller konsensusperspektiv. De 

sistnämnda vill säga att man antingen har det slutgiltiga inflytandet eller inget alls, respektive graden av 

delaktighet. Englund är noga med att poängtera hur komplex frågan om elevinflytande över 

undervisningen är och tillägger att det finns många tolkningar av begreppet.28

24 Forsberg Eva, 2000:143, Elevinflytandets många ansikten
25 Forsberg Eva, 2000:14f, Elevinflytandets många ansikten
26 Forsberg Eva, 2000:45, Elevinflytandets många ansikten
27 Englund Boel, 1999:328f, Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande
28 Englund Boel, Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande
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Gunvor Selberg menar att det finns belägg för att elever som har ett reellt inflytande över sitt lärande 

lär sig mer och på ett djupare plan än elever som inte har den möjligheten.29

Ellen Almgren, å andra sidan, menar att mer det direkta inflytandet, som skolpolitiken prioriterar, har 

negativa effekter på elevernas politiska kunskaper. Elever med mycket direkt inflytande i skolan visade 

sämre kunskaper om demokrati och samhällsfrågor.30 Almgren upplever att många skolor felaktigt 

förutsätter att inflytande ger demokratisk kompetens. Hon anser att det krävs enormt mycket arbete för 

att organisera skolans verksamhet för att elevinflytande ska bli fruktbart, och menar att det främsta 

argumentet för elevinflytande är att det är en rättighet.31

   Gunvor Selberg konstaterar också att det inte går att finna någon etablerad definition av begreppet 

elevinflytande i litteraturen.32 Även hon har valt att se på elevinflytande som ”ett samspel mellan elever 

och mellan elever och lärare”, och menar att en dialog mellan de delaktiga är nödvändig.33

     Sammanfattningsvis kan sägas att det råder enighet kring att elevinflytandet som begrepp saknar en 

allmänt accepterad definition, att det är svårdefinierat och kan innehålla många betydelser. Gemensamt 

är också synen på elevinflytande som något som sker i ett samspel, att det är en rättighet och att elevers 

inflytande kan och bör utökas. Att elever med mycket inflytande skulle få mer djupgående kunskaper 

eller sämre kunskap om demokrati och politik är två uppfattningar som förekommer. I och med att man 

kan arbeta med elevinflytande på många olika sätt och med lika många perspektiv så ser det olika ut i 

olika klassrum och skolor. Den enskilde läraren spelar stor roll för hur elevernas reella inflytande ser ut, 

med det finns också mycket som organisationen kan göra. Till exempel se till att personal på skolan 

besitter rätt kompetens och att alla har intresse i att involvera eleverna i såväl planering som 

undervisning i större utsträckning än tidigare. Inflytandet ska vara reellt och prägla utbildningen och det 

inre arbetet i skolan, inte bara på klassrådet eller andra schemalagda tillfällen.34

1:10 Metod

Som jag tidigare nämnt har jag i litteraturundersökningen valt att endast fokusera på den forskning som 

direkt rör mitt arbete. Det har aldrig handlat om att ge en komplett redovisning av forskningsområdet, 

varför jag grundat mycket av informationen på Internetkällor i form av resultat på mina riktade 

29 Selberg Gunvor,2001, Främja elevers lärande genom inflytande,
30 Almgren Ellen, http://fou.skolporten.com/art.aspx?id=a0A20000000DLc5&typ=art, 2009.11.06
31 Almgren Ellen, http://www.skolverket.se/sb/d/2229/a/13570
32 Selberg, 1999:37, Elevinflytande i Lärandet
33 Selberg, 1999:47, Elevinflytande i Lärandet
34 Lpo 94:13
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sökningar. Jag har främst använt mig av sökorden; elevinflytande, elevdemokrati, skoldemokrati, 

inflytande i skolan, elever, inflytande, Eva Forsberg, Ellen Almgren, Gunvor Selberg och Boel Englund. 

Jag har sökt på skolverkets publikationsdatabas, på Google, på Uppsatser.se med flera.

Jag har för undersökningen valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Detta för att skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om hur elever upplever sitt 

inflytande i skolan.35 Dessa intervjuer har skett i form av möten på skolan, där jag suttit med mina 

informanter en och en och samtalat och antecknat deras uppfattningar. Deras exakta ordval har inte varit 

viktigt, det är deras uppfattningar som varit intressanta. Till grund för intervjuerna, som var 

standardiserade och semistrukturerade, hade jag tolv frågor kring vilka informanterna utvecklade sina 

tankar och åsikter. Intervjufrågorna36 var utformade för att omfatta olika aspekter av elevinflytandet i 

hopp om att ge en bredare bild av elevernas uppfattningar och erfarenheter. Tanken var att den första 

hälften av frågorna skulle ge mer utvecklade svar medan den andra hälften skulle vara kortare ja/nej svar 

för att lättare kunna jämföra. Många elever hade dock mycket att säga även kring ja- och nej-frågorna, 

varför jag beslöt att låta dem utveckla svaren även här.

Samtliga intervjuer skedde i en avspänd atmosfär och jag upplevde att eleverna var öppna och ärliga i 

sina svar. Över huvud taget upplevde jag att eleverna uppskattade att någon brydde sig om och ville höra 

deras åsikter. De verkade nöjda med att få ge uttryck för sina uppfattningar om saker som är viktiga för 

dem, att få delta i ett forskningsprojekt samt över att få utveckla och sätta ord på sina tankar.

Allt empiriskt material måste sammanfattas, tolkas, beskrivas och värderas.37 Denna faktor rör all 

hantering av data, och jag har i största möjliga utsträckning försökt att återge de uppfattningar som 

eleverna förmedlat. Jag har skriftligen bett om och mottagit målsmans tillstånd från de åtta eleverna för 

att genomföra intervjuerna. Vad beträffar intervjupersonerna tänker jag inte gå in på individuella 

beskrivningar med hänsyn till deras anonymitet. De är alla mellan 14 och 15 år gamla, fem av dem är 

flickor och tre pojkar. I enlighet med de etiska riktlinjerna från codex nämner jag inte heller skolans 

namn.38

Jag har sammanfattat intervjuerna39 på ett sätt som ger en god bild av informanternas uppfattningar 

och tankar kring frågorna. Dels på grund av att det är ett smidigt sätt att förmedla en bild av intervjun 

och innehållet, men också beroende på att jag antecknade vid intervjuerna och därmed omöjligt kan 

återge exakt vad som sades. Det finns således ingen transkription av intervjuerna, men jag har citerat 

korta bitar från några av intervjuerna som jag ansåg förmedlade någonting intressant eller 

anmärkningsvärt.
35 Magne Holme Idar & Krohn Solvang Bernt, 1997:101, Forskningsmetodik
36 Bilaga 3
37 Stensmo Christer, 2002:37
38 www.codex.vr.se
39 Bilaga 4
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1:11 Urval

För att begränsa omfattningen av, och på så sätt möjliggöra, min undersökning har jag valt att låta en 

elev ur respektive niondeklass representera alla niondeklassare på skolan. Att jag valt niondeklassare 

beror på att det är de som har mest erfarenhet av skolan och elevinflytande. De har gått på skolan före, 

och under tiden för förbättringsarbetet och är de, om några, som kan ha märkt av en eventuell förändring 

av elevinflytandet. De kan dessutom förväntas ha nått längre i sina tankar och reflektioner kring deras 

plats på skolan, deras rätt till inflytande och utbildning. 

Urvalet till intervjuerna har inte skett slumpmässigt.  Jag har dock varit noga med att skapa en så 

representativ  bild  av  elevkollektivet  som  möjligt,  bland  annat  genom  att  inkludera  så  många 

elevkategorier som möjligt. Bland eleverna finns bland annat en elevrådsrepresentant, men också elever 

vilka  någon  lärare  antydde  var  mindre  lämpliga  som  intervjupersoner.  Att  de  skulle  vara  mindre 

lämpliga berodde, bland annat, på att de inte ansågs skötsamma eller motiverade. Dessa elever valde jag 

med syftet att skapa en så stor bredd som möjligt, för att göra mitt underlag mer representativt. Jag tog i 

mitt urval också hänsyn till vilka elever lärarna bedömde var mer eller mindre högpresterande, för att få 

elever  som befann sig på olika nivåer  kunskapsmässigt.  Kön har jag också tagit  hänsyn till  i  mina 

ansträngningar att skapa en god spridning på urvalet för intervjuerna. Urval är alltid problematiskt i och 

med att det aldrig går att garantera att det valda underlaget är representativt. Som helhet tycker jag dock 

att mitt urval är representativt för den aktuella skolans niondeklassare.

2:1 Sammanfattning av intervjuerna

I detta stycke redogör jag för vad eleverna tyckte kring de områden som de uppmärksammade mest. 

Rubrikerna är därför anpassade efter vilka ämnen som eleverna uppehöll sig länge vid, och som de 

uppfattade som viktiga.
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2:2 Inställning till elevinflytandet

Den mest omfattande och intressanta frågan är vilken inställning eleverna har till elevinflytande. Vad ser 

de för nackdelar och fördelar? Fördelarna är många, och de finns mycket som de skulle vilja påverka. 

Medvetenheten om vad som utgör hinder för olika förändringar är också stor, och det finns en viss 

acceptans för en del av dessa. Ekonomin är ett hinder som nämns, men också till exempel att skolan 

delar vissa lokaler med andra vilket gör att det är fler som berörs av vissa förändringar. Bland 

nackdelarna med elevinflytande nämndes kritiken mot elevgruppen stor. Ett flertal talade om omogna 

elever, och att elever inte kan hantera viktiga beslut. Flera verkade också oroade över andra elevers 

inflytande och förslag, att de skulle leda till något dåligt för övriga elever. På så sätt såg flera av 

eleverna lärarna som ett filter i vilket alla ”tokiga” förslag sållades bort. Därför tyckte också många att 

det var bra att lärarna ändå var de som bestämde i slutänden. Några nämnde detta som en 

trygghetsfaktor. Det var också uppfattningen bland många, att lärarna indirekt ändå alltid bedömde om 

det eleverna bestämde var bra eller inte. Flera elever kritiserade elevgruppen i svaren på några av 

frågorna, och ett flertal av eleverna verkade onekligen tvivla på sin (elevgruppens) förmåga när det 

gäller att fatta större beslut eller hantera ett stort inflytande och det ansvar som det innebär. Den vanliga 

uppfattningen bland dessa elever är dock att de har ett ”ganska bra” inflytande och alla utom en ansåg 

att inflytandet hade förbättrats. De vill dock ha mer inflytande över undervisningen, eftersom de inte 

upplever sig ha det nu, och över miljöfrågor för att dessa uppmärksammas mest av eleverna.

Eleverna verkade trots allt vara generellt sett positiva till sitt inflytande, och påpekade också att det 

finns de som har de sämre på andra skolor. Alla utom en av de åtta eleverna trodde att en majoritet av 

eleverna, i stort, höll med om deras åsikter kring intervjufrågorna. Endast en, flickan med erfarenhet 

från elevrådet, ansåg att hon hade större inblick i organisationen än de flesta andra och att hon därför 

inte hade samma uppfattningar som de flesta andra eleverna.

2:3 Skolmat 

Skolmaten kommer ofta på tal när man diskuterar elevinflytande med elever. Denna undersökning är 

inget undantag, men elevernas uppfattningar om matens skiljer sig åt. Gemensamt är att alla vill att 

maten ska förbättras ytterligare. Några elever hade exempel på genomförda förändringar rörande 

matpengen (kostnaden per måltid och elev), att de får ha ytterkläder på sig i matsalen och alternativa 

rätter. En flicka upplevde att det var omöjligt att påverka skolmaten. Det finns ett matråd på skolan som 
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enligt en av eleverna ska ha gjort stora förbättringar. En annan elev ifrågasätter hur seriösa de är och 

tycker matrådet är löjligt. Det är intressant att endast två elever nämner matrådet, och frågan är om de 

övriga eleverna kände till dess existens. Generellt sett ger eleverna bra betyg till skolmaten och många 

är nöjda med de förbättringar som gjorts. Ändå klagar många elever på skolmaten.

2:4 Toaletter och omklädningsrum

Två av eleverna skulle helst av allt vilja förbättra skolans toaletter, och två andra elever 

omklädningsrummen på skolan. Toaletterna ses som ett problem på grund av att de är så äckliga att 

elever väljer att inte gå på dem. Detta i sin tur leder till obehag, ohälsa, koncentrationssvårigheter och 

sämre förutsättningar för lärande. Det är eleverna själva som förstör och smutsar ner toaletterna, och det 

råder delade uppfattningar om huruvida man kan påverka för att få till stånd en förbättring. Det var 

endast en pojke som nämnde toaletterna, annars var det uteslutande flickor som upplevde problemen 

med toaletter och omklädningsrum. Med omklädningsrummen var problemet att det var i dåligt skick, 

att det var äckliga, hade för få skåp och speglar som man inte kunde se något i. I och med att skolan 

delar omklädningsrummen (som är kommunens) med en gymnasieskola var det ingen som trodde någon 

förändring var möjlig. En av flickorna nämnde en toalett som var i gott skick och som bara 

niondeklassarna fick använda. Hon betonade också att detta var orättvist mot sjuorna och åttorna.  Ingen 

annan nämnde denna toalett vilket får anses konstigt eftersom flera menade att just toaletterna var så 

äckliga. Det faktum att det är elever som smutsat ner toaletterna gör också att de riktar kritik mot dessa 

förstörare som förmodas vara ett fåtal.

2:5 Betyg och omdömen

Eleverna var noga med att skilja på betyg och omdömen. Alla utom en uttryckte tydligt att de gärna 

skulle ge lärare omdömen, snarare än betyg. Detta motiverades med att lärarna skulle få veta vad de kan 

förbättra, man såg det som konstruktivt. Betyg sågs däremot som något negativt och statiskt. Alla utom 

en ville att omdömena skulle göras skriftligt, och var noga med att det skulle vara anonymt. En flicka 

föredrog att omdömena gavs muntligt, därmed heller inte anonymt. Många såg dock en fara i att låta 

elever sätta betyg, och även omdömen, på lärare. Faran var att elever skulle hämnas på de lärare som de 
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själva fått dåliga betyg av. Det fanns en uppfattning hos eleverna att det var många omogna och 

barnsliga elever som inte skulle kunna hantera att ge omdömen eller betyg till lärarna.

2:6 Ordningsregler 

Alla var överens om att ordningsregler behövs. De ansåg också att eleverna inte skulle kunna hantera 

friheten det skulle innebära att inte ha regler. Uppfattningarna om hur mycket inflytande eleverna ska ha 

på reglerna går dock isär. Någon föreslog att eleverna själva skulle bestämma regler för skolan, och 

menade att det är eleverna som skolan är till för och därför naturligt att de bestämmer. En annan 

föredrog att lärarna bestämde reglerna och tyckte att eleverna ofta blir nöjda när lärarna fattar besluten. 

Samma pojke såg också en stor risk med att låta eleverna bestämma reglerna eftersom det skulle leda till 

kaos på lektionerna, vilket skulle ta tid från undervisningen. Alla skulle drabbas av att några elever inte 

kunde hantera situationen, och kvaliteten på utbildningen skulle sjunka i och med att undervisningstiden 

skulle bli mindre.

Många skiljde mellan regler och ”onödiga” regler. ”Onödiga” regler kunde dels vara regler som man 

inte förstod nyttan med och dels regler som kunde överlåtas till elever att besluta om. De hade 

tillexempel aldrig fått förklarat för sig varför de inte fick tugga tuggummi på lektionerna och kunde inte 

förstå hur det kan störa. En pojke tyckte att det är just sådana, mer oviktiga, saker som eleverna ska få 

bestämma över. Då blir eleverna nöjda för att de deltar i att fatta beslut, och lärarna kan sköta det viktiga 

så att det blir bäst för alla.

2:7 Undervisning

Huruvida eleverna ges inflytande över undervisningen eller ej är mycket upp till den enskilde läraren. 

Detta var det flera elever som påpekade. Ett flertal hade någon lärare som gav dem reellt inflytande över 

undervisningen, men alla hade också lärare som inte gav dem något som helst inflytande. Det var 

vanligare att eleverna fick vara med och bestämma om formen på undervisningen än innehållet. 

Exempel på detta var att de fick välja om de skulle skriva ett arbete eller redovisa det inför klassen, det 

kunde också handla om att välja vilken bok de skulle läsa. Några elever upplevde att de fick vara med 
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och bestämma även innehåll och planering hos en lärare. De önskar mer inflytande på alla områden, 

speciellt över undervisningen där de upplever det svårare att påverka.

3:1 Inledande Resultatanalys

Jag inleder resultatanalysen med att gå igenom likheter och olikheter i elevernas svar. Efter detta 

uppmärksammar jag vissa av elevernas tankar och funderingar som jag upplevt extra intressanta, men 

som inte alltid var direkta svar på intervjufrågorna. Detta gör jag eftersom det rör deras syn på viktiga 

fenomen inom skolan, och därför också påverkar hur de upplever, bland annat, inflytande.

De flesta eleverna var överens om att elevinflytande är när elever är med och bestämmer och 

förbättrar saker på skolan. En flicka såg det som inflytandet elever har på varandra, och att äldre elever 

därför måste föregå med gott exempel gentemot de yngre. En pojke kom först att tänka på en flod. Efter 

en stunds funderade förklarade han vidare att han tänkte att elevinflytande är allting som påverkar 

elever, främst relationer med vänner, föräldrar och lärare. Han menar vidare att elevinflytande är det 

som påverkar vilka val elever gör och tillägger att det också kan vara elevers inflytande på lärare. En 

flicka sade att elevinflytande är hur elever upplever skolan, samt vad eleverna tycker och tänker. Oavsett 

hur de beskrev elevinflytande i ord, så talade de alla om medbestämmande och möjligheter att påverka. 

Det borde kunna tolkas som att eleverna har svårt att precisera exakt vad begreppet betyder, men att de 

förstår ungefär vad det handlar om. Det är dock uppenbart att de inte fått någon samstämmig 

information om vad detta är.

När det gällde elevernas möjligheter att påverka ansåg fem av de åtta eleverna att elever har stora 

möjligheter att påverka i skolan. Detta motiveras bland annat med att de är många och att eleverna bara 

tillåts bestämma över ”enkla saker”, som till exempel mat och toaletter. Förutom pojken som menar att 

elevinflytande bara handlar om inflytande över saker som mat och toaletter så upplever de andra att de 

kan påverka mycket i sin vardag i skolan. Bland dem som upplever att det är svårt att påverka, beskrivs 

detta dels bero på att elever inte vet hur man ska göra för att påverka, dels på grund av att ingen vuxen 

lyssnar på eleverna. 

På frågan om de hade exempel på när elever haft inflytande och fått tillstånd en förändring på skolan 

svarade sju av åtta elever ja. En pojke minns inte något konkret fall där elever påverkat något i skolan, 

alla de övriga hade exempel på när elever fått till stånd förändringar av olika slag. Förändringarna rör 

bland annat skolmaten, regler för klädsel i matsalen, ändrade rutiner med mera. På frågan om de 

personligen deltagit i att driva igenom någon förändring svarade sex av de åtta ja. Flicka nummer fem 
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och pojke nummer ett mindes inte något exempel på detta. Pojken var dock ”ganska säker” på att han 

varit med att förbättra något någon gång. 

När det gällde vad eleverna har, respektive inte har inflytande över blev svaren väldigt 

motsägelsefulla. Samma exempel som nämns som omöjliga att påverka av några, nämns som möjliga att 

påverka av andra och vice versa. Skolmaten, ordningsregler, undervisningen samt toaletterna förekom 

både som möjligt och omöjligt att påverka. Dessa skillnader kan inte förklaras med att det skulle skilja 

sig mellan arbetslagen eftersom det rådde skilda uppfattningar även mellan elever inom arbetslagen. En 

trolig orsak är att det beror på de enskilda elevernas erfarenheter. De förändringar eleverna upplevt utgör 

grunden för vad de anser möjligt att påverka, och på samma sätt gör upplevda motgångar eller 

misslyckanden att de upplever annat som omöjligt att påverka. Det är dock anmärkningsvärt att 

uppfattningarna om skolmaten skiljer sig så, eftersom de alla äter i samma matsal. Hur det kommer sig 

att vissa upplever att stora förbättringar har skett medan andra inte alls upplever detta är svårt att 

förklara.

På frågan om vad de helst skulle vilja förändra hade de många olika förslag. Omklädningsrummen, 

att niorna skulle få egna datorer (som sjuorna och åttorna fått), skolmaten och toaletterna fanns bland 

exemplen på vad som ansågs viktigast att påverka. Några hade inga konkreta önskemål på vad de helst 

skulle vilja förbättra, och ingen önskade ökat inflytande över undervisningen som första prioritet.

När det gällde huruvida elevinflytande alltid är positivt eller inte framkom bland annat att många var 

kritiska till elevgruppen. Bland svaren nämndes att elever är omogna och oförmögna att fatta viktiga 

beslut på grund av för lite erfarenhet och utbildning. Det är dessutom eleverna själva (om än ett fåtal) 

som är orsaken till att toaletterna ser ut som de gör. Även när det gällde frågan om att betygsätta lärare 

var det flera elever som ansåg att det vore olämpligt på grund av att många elever är omogna och att de 

skulle vara för subjektiva i sin bedömning. Om vi håller oss kvar vid frågan om elevinflytandet som 

positivt eller inte, så tyckte tre elever att elevinflytande alltid är positivt. En av dessa menade att lärare 

och skolledning ändå är de som beslutar om huruvida en förändring ska genomföras eller inte, på så sätt 

garanteras, enligt den eleven, att förändringarna är rimliga och positiva. Som argument för att 

elevinflytande alltid är positivt fanns också att skolan är till för eleverna och att det därför är ”naturligt” 

att de har ett stort inflytande. En del var tveksamma, och vägde fördelar mot nackdelar. Bland dessa kan 

nämnas att man såg en fara i friheten som man menar att detta skulle innebära. Att skolan skulle 

förvandlas till en lekstuga, att utbildningen så skulle bli dålig och att många skulle drabbas av att ett 

fåtal flamsade och larvade sig. Att elever inte vet vad som är bäst för dem själva var också ett argument, 

samt att lärarna inte vet vad som försiggår i korridorerna där kaos, enligt en elev, skulle uppstå. En 

pojke funderade mycket kring att alla har egna uppfattningar om vad som är bra och vad som bör 

16



förändras, samt att det i slutet ändå är majoriteten som bestämmer. Han drog slutsatsen att det ändå är 

många som blir missnöjda när beslut fattas, oavsett om de fattas av eleverna eller av lärarna. 

Tveksamheten inför att elever skulle ges stort inflytande över skolan fortsatte med frågan om elever 

skulle få sitta i en styrelse med inflytande över frågor om ekonomi och tillsättning av personal. En flicka 

tyckte att det var en bra idé medan övriga inte trodde att elever skulle klara av detta. De ansåg att elever 

saknade kompetens att fatta så viktiga beslut, men en pojke föreslog att de i alla fall kunde ha en 

representant med, och en flicka tyckte att det vore värt att göra ett försök. Generellt tyckte de flesta att 

dessa beslut bättre fattas av de vuxna på skolan.

Angående ordningsregler så var alla överens om att de måste finnas. Det som skilde sig var graden 

av elevinflytande över dessa regler. Några tyckte att eleverna själva skulle bestämma dem, andra tyckte 

att de skulle bestämmas av lärare och elever tillsammans medan några tyckte att det var bäst om lärare 

och skolledningen bestämde de viktigaste reglerna men att de skulle lyssna på elevernas förslag och låta 

elever styra över regler som rör mössor och tuggummin.

Alla utom en flicka upplevde att elevinflytandet förbättrats under deras tid på skolan. Hon menade 

att läget är statiskt och visade tydliga tecken på uppgivenhet. Endast en flicka av de åtta intervjuade 

eleverna tror att hennes åsikter rörande elevinflytande skiljer sig från majoritetens uppfattning. Det gör 

hon på grund av att hon har erfarenheter från elevrådet och därför insikt i delar av verksamheten som de 

flesta saknar. En pojke är tveksam, men övriga upplever att deras uppfattningar är representativa för en 

majoritet av eleverna.

Då det gällde betygsättande av lärare var det överraskande många som var noga med att skilja 

mellan omdömen och betyg. Det blev väldigt tydligt att eleverna uppfattande betyg som någonting 

statiskt och negativt, medan omdömen ansågs som positivt och konstruktivt. Eleverna ville ge omdömen 

för att lärarna skulle få reda på vad de kunde förbättra, inte för att döma. Många var också noga med att 

påpeka att detta måste ske anonymt, men en av flickorna tyckte att dessa omdömen skulle ges muntligt. 

Det är intressant att de upplevde så stora skillnader mellan betyg och omdömen, men också hur de 

skiljde på dem som negativa respektive positiva. 

4:1 Fördjupad analys

Jag börjar min analys med att utgå från citatet från Lpo 94, som jag nämnt tidigare under rubriken Vad 

säger styrdokumenten.  
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”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt 

ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och 

ta ansvar.”40

Att demokratiska värderingar förmedlas räcker inte. Eleverna ska deltaga aktivt och ta personligt 

ansvar och genom deras deltagande utveckla dessa, ovan nämnda, förmågor.

I denna text finns fem faktorer som jag anser vara intressanta att koppla till min undersökning eftersom 

de är intimt förknippade med inflytande. Dessa är: demokratiska värderingar, aktivt deltagande, 

personligt ansvar, deltagande i planering och utvärdering samt väljande av kurser, ämnen och teman. 

Jag har försökt strukturera dessa faktorer under rubriker, men mycket av inflytandet berör flera punkter 

varför även texten efter dessa rubriker innehåller saker som kan vara relevanta för flera av dessa 

faktorer.

4:2 Demokratiska värderingar

Demokratiska värderingar är ett begrepp som omfattar ofantligt mycket. I samtliga styrdokument nämns 

att dessa värderingar ska genomsyra verksamheten på skolan, men de definieras inte någonstans. För att 

dessa värderingar skall kunna förmedlas borde man på skolan gemensamt först sammanställa och 

definiera dem. Det är rent utav en förutsättning att lärarna har en klar och gemensam syn på vad dessa 

värderingar innebär för att kunna samtala om dem med eleverna.

I Nationalencyklopedin beskrivs demokratiska värden som jämlikhet och frihet samt förståelse, 

solidaritet, tolerans, tillit och ömsesidig respekt.41 Med dessa värden som grund för verksamheten råder 

det inga tvivel om att elevernas åsikter, behov, tankar och förslag ska påverka såväl formen av som 

innehållet på undervisningen som skolmiljön. Inflytande i ett öppet klassrumsklimat ökar elevers 

tolerans för olikhet och gynnar på så sätt ickediskriminering enligt en rapport från skolverket.42

40 Lpo 94, 2006:5
41 Nationalencyklopedin
42 Skolverkets rapport 210: Ung i demokratin, 2001
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4:3 Aktivt deltagande

Det är rimligt att i begreppet aktivt elevinflytande inbegripa aktivt deltagande och inflytande i alla 

processer som påverkar eleverna i skolan. Detta innebär såväl planering, som undervisning, utvärdering 

och beslutsprocesser. Inflytande och ansvar ska successivt öka med elevernas mognad43, därför bör det 

aktiva deltagandet inbegripa betydligt mer för en niondeklassare än för en femteklassare. I och med att 

flera av eleverna i undersökningen upplever att de har lite eller inget inflytande över undervisningen blir 

deras aktiva deltagande (i den större bemärkelsen) mycket begränsat.  Att aktivt delta genom att räcka 

upp handen på klassrådet en gång i veckan är alldeles för småskaligt och från verksamhetens helhet 

avskiljt för att kallas aktivt deltagande i någon övergripande bemärkelse. Forsberg menar att inflytande 

bör förstås som en relation och som något som kan komma till uttryck i samspel och motspel, samt att 

detta synsätt medverkar till att se eleverna som aktiva bidragare.44 Detta styrker uppfattningen om att ett 

informellt inflytande också är nödvändigt för att kunna tala om ett aktivt elevdeltagande.

Flera elever beskriver att graden av inflytande de får över undervisningens utformning, innehåll och 

planering är helt beroende av den enskilde läraren. Vissa lärare ger eleverna inflytande i olika grad, 

andra gör det inte alls. Myndigheten för skolutvecklings undersökning Inflytandets villkor45 visar att det 

är vanligt att det existerar många skiljda uppfattningar om vad elevinflytande är bland lärarna på samma 

skola. De stora skillnaderna i elevernas uppfattningar i min undersökning styrker den uppgiften. Att 

skolmaten och ordningsregler skulle tas upp var väntat, däremot inte att bilden av möjligheten att 

påverka skulle variera så som den gjorde. Att lärarnas uppfattningar om elevinflytande skiljer mycket är 

ett organisatoriskt problem, och utgör ett hinder för de demokratiska former och principer i vilka skolans 

arbete ska bottna. Det är så också ett hinder för elevers aktiva deltagande.

Även undersökningen om elev- och föräldrainflytande 46visade att det på många skolor var just det 

reella inflytandet som behövde förbättras. Ofta berodde bristerna på en avsaknad av en gemensam 

målsättning för vad man på skolan menar med elevers reella inflytande över utformningen av skolans 

arbete.47 

43 Lpo 94:x
44 Forsberg Eva, 2000:143, Elevinflytandets många ansikten
45 Skolverket, 1999, Inflytandets villkor En rapport om 41 skolors arbete med elevinflytande
46 Larsson Gunilla & Nilsson Agneta, 2007:12, Slutredovisning av regeringsuppdrag om Elev- och föräldrainflytande, 
Myndigheten för skolutveckling
47 Skolverket, 1999:12, Inflytandets villkor En rapport om 41 skolors arbete med elevinflytande
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4:4 Personligt ansvar

Personligt ansvar hänger ihop med inflytande. Undersökningar visar att elever som har stort inflytande 

också i större utsträckning tar personligt ansvar.48 Ansvar är också i högsta grad relevant för att 

förbereda eleverna, och ge dem förutsättningar att fungera i samhället där de ska vara goda, 

ansvarstagande medborgare. Forsberg skriver att litteraturen om elevinflytande genomsyras av att man 

betraktar inflytande och ansvar som varandras förutsättningar.49 I läroplanen nämns bland annat att 

undervisningen: ”(…) skall utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar.”50 Det står också att det är 

en viktig uppgift för skolan att: ”Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar.”51 Om eleverna 

inte ges ett tillräckligt inflytande får de så heller inte möjlighet att ta initiativ och ansvar i en 

utsträckning som skulle kunna anses vara förberedande för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Jag 

uppmärksammar återigen ett citat från Läroplanen för att påvisa hur vikten av detta betonas.

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 

utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer.”52

De elever som fruktade att ett ökat elevinflytande skulle leda till något dåligt var inne på att alla 

elever inte tar sitt ansvar. Det finns de som inte tar ansvar för sina studier, sina handlingar, för 

skolmiljön eller för övriga elever och lärare på skolan. Dessa upplevs av somliga som ett hot, och är en 

möjlig orsak till att vissa elever föredrar ett någorlunda begränsat inflytande vilket är också ett sätt att 

skjuta över ansvaret till lärarna. Att förändra elevers skeptiska inställning på detta område borde ses som 

en utmaning. Det borde också vara skolans ansvar att visa att elevinflytande kan fungera, och på så sätt 

omvända denna skepsis till en mer positiv inställning.

48 Inflytandets villkor s13ff
49 Forsberg Eva, 2000:15, Elevinflytandets många ansikten
50 Lpo 94:5
51 Lpo 94:6
52 Lpo 94, 2006:13
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4:5 Deltagande i planering och utvärdering

Deltagande i planering och utvärdering samt väljande av kurser, ämnen och teman hör också till 

inflytandet, men det är ingen av eleverna nämner i intervjuerna något om utvärderingar. Jag tog delvis 

upp detta under rubriken Aktivt deltagande.

Elevers uppfattningar av omdöme kontra betyg var mycket intressanta. Omdömen är, liksom 

utvärderingar, till för att granska och tydliggöra, med syfte att förbättra. På frågan om elever skulle ha 

möjlighet att betygsätta lärare var det många av informanterna som istället föreslog omdömen. Detta 

motiverades med att man ville att lärarna skulle få veta vad de kunde förbättra, man såg det alltså som 

en möjlighet till förbättring. Lika positivt som eleverna såg på omdömen, lika negativ var deras syn på 

betyg. Flera elever ansåg att betyg på lärarna skulle innebära någonting negativt för lärarna. Detta 

berodde dels på att de såg betyg som något permanent och oföränderligt, men också på grund av att de 

trodde att elever skulle missbruka det. Risken skulle då vara att elever som själva fått dåliga betyg skulle 

hämnas på läraren genom att ge denne ett dåligt betyg tillbaks. Denna misstro mot elevgruppen visade 

sig även på andra frågor som jag bland annat berörde under rubriken Personligt ansvar. Elevernas syn 

på betyg respektive omdömen skulle kunna bero på deras egna erfarenheter av att få betyg och 

omdömen. Detta var inget jag frågade om, men det verkar rimligt att utgå ifrån att så är fallet

.

4:6 Väljande

Vad det gäller väljande av ämnen och teman är det även här mycket upp till den enskilde läraren, och 

därmed förknippat med de problem som detta innebär, vilka jag tidigare nämnt. 

Detta hänger också ihop med att personalen på skolan saknar en gemensam bild av vad elevinflytandet 

ska vara. 53 

Här handlar inte väljandet om att få välja mellan två böcker en gång per termin utan att påverka 

undervisningen, vara med och välja form och innehåll med mera. Sammanfattningsvis kan man säga att 

det inte går att tala om något reellt inflytande om det endast inbegriper något av dessa fem faktorer. 

Flera av dem är intimt förknippade med varandra, och en del rent utav förutsätter varandra. Det är 

53 Larsson Gunilla & Nilsson Agneta, 2007:12, Slutredovisning av regeringsuppdrag om Elev- och föräldrainflytande, 
Myndigheten för skolutveckling
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dessutom genom dessa som eleverna enligt Lpo 94, ska utveckla förmågan att utöva inflytande och ta 

ansvar.54

4:7 Vad eleverna tog upp

Eleverna tog i första hand upp frågor kring skolmiljön. Det fanns ett utbrett missnöje med skolmaten 

och toaletterna på skolan, men även omklädningsrummen och schemat kritiserades. När det gällde 

maten är svaren mer svårtolkade. Å ena sidan tycker det att maten i sig egentligen är ganska bra, men å 

andra sidan är det skolmat, och skolmat är äcklig. Problemet verkar vara att maten är skolmat, inte att 

maten är dålig i sig. Det är också ett område som alltid kan bli bättre, men också ett område på vilket 

många förbättringar gjorts. Förbättringar som eleverna uppskattar.

Toaletterna beskrevs som ett allvarligt arbetsmiljöproblem, främst av flickorna. De berättade att 

många av deras vänner aldrig använde toaletterna på skolan eftersom de är så äckliga. Även här 

framkom kritik mot elevgruppen eftersom det bara är elever som använder dessa toaletter, alltså också 

elever som förstört och smutsat ner dem. Att det skulle komma upp frågor kring maten, schemat och 

toaletterna var väntat. Det är områden som elever alltid velat påverka. Det är också områden som elever 

traditionellt sätt är missnöjda med och som ofta tar mycket plats och tid i diskussioner på tillexempel 

klassråd. 

Många elever förknippade elevinflytande starkt med elevrådet, och menade att det var genom 

elevrådet som eleverna kunde utöva inflytande över verksamheten och reglerna på skolan. De beskrev 

organisationen kring det formella elevinflytandet dels som en väg till förändring, men också som ett 

filter som skydd mot att ”dåliga” idéer till förändring drivs igenom. Detta, formella, elevinflytande har 

skolan engagerat sig i att förbättra, och bilden eleverna förmedlar visar på att organisationen kring detta 

fungerar bra. Jag har inget konkret att jämföra det formella inflytandet som det beskrivs vara i nuläget 

med. Detta innebär inte att skolans mål skulle vara nådda, eller att man inte skulle behöva fortsätta med 

förbättringsarbetet. Eleverna uttrycker att de vill ha ett ökat inflytande vilket är motsägelsefullt eftersom 

de också ser risker med detta.

I svaren på frågor som rör vidden av elevinflytande uttrycker många elever en misstro till 

elevgruppen. Flera av eleverna ger uttryck för en oro över vad ökat elevinflytande skulle kunna leda till. 

Det rör sig bland annat om uppfattningar att eleverna är omogna och saknar kompetens och utbildning 

54 Lpo 94:5
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för att kunna fatta viktiga beslut. De skulle behöva mer erfarenhet av fungerande elevinflytande 

eftersom det skulle kunna leda till minskad skepsis. 

I intervjuerna tänker eleverna sig frågor om inflytande i två kategorier. Dels ”enklare” frågor som 

elever kan besluta om, och dels ”svårare” frågor som de flesta föredrar fattas av lärare och ledning. När 

jag försökt förstå mig på denna, till synes omedvetna, indelning från elevers sida har jag kommit till 

slutsatsen att det förmodligen rör sig om risken för negativa konsekvenser samt hur lätt eller svårt det är 

att ändra ett redan fattat beslut. Regler som rör tuggummin och mössor har liten risk för negativa 

konsekvenser och är beslut som kan ändras omgående, i fall att de till exempel skulle missbrukas eller 

visa sig vara negativa på något sätt. Att elever skulle besluta om undervisningens innehåll, få för mycket 

frihet eller delta i tillsättningen av lärartjänster är däremot frågor som i betydligt större utsträckning 

skulle kunna ge negativa effekter. De är också betydligt mer komplicerade att ändra på när beslut väl är 

fattat. Eleverna har heller ingen erfarenhet av att fatta sådana beslut, vilket förmodligen också påverkar 

dem.

Stockholmsenkäten 2008 visade att 63 % av niondeklassarna på den berörda skolan upplever att de 

får vara med och bestämma över saker som är viktiga för dem. 62 % av eleverna upplever att de är med 

och planerar vad de ska göra i undervisningen.55  Var dessa siffror ligger idag är svårt att säga. Det går 

inte att utifrån min undersökning tala i procentsatser om hur nöjda eleverna på skolan är med sitt 

inflytande. Jag skulle dock säga att det är en generellt sätt positiv bild av elevers inflytande som 

framkommit i intervjuerna. 

Vissa elever inte verkade ha någon vidare klar uppfattning av vad elevinflytande är. Detta skedde 

dels i själva intervjuerna, men främst när jag var i de olika klasserna för att berätta om mitt arbete och 

fråga vilka som kunde tänka sig att bli intervjuade.

Många elever frågade vad elevinflytande var för något, och många såg oförstående ut. Den förvåning 

och okunskap om detta som eleverna visade är bekymrande. Frågan är hur det kommer sig att de inte 

känner till detta, och om det över huvud taget är möjligt att arbeta seriöst med demokratiska värderingar 

och principer utan att tala om grundläggande begrepp och rättigheter. 

4:8 Skolans förbättringsarbete

Det är uppenbart att det skett förbättringar på skolan, det är dock oklart varför eleverna lämnade så olika 

uppgifter om vilka dessa förbättringar var. Skolmaten, ordningsregler, undervisningen samt toaletterna 

55 Stockholmsenkäten 2008, Bilaga 5
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förekom alla som både möjliga och omöjliga att påverka. Eleverna verkade heller inte känna till alla 

förbättringar som genomförts, och en av flickorna kände inte till någon förbättring på dessa områden. En 

möjlig orsak till detta skulle kunna vara att skolan saknar rutiner för att informera eleverna om 

förbättringsarbete. Stämmer detta så innebär det att information i undersökningar med elever skulle 

kunna vara felaktiga till skolans nackdel. Om elever inte informeras om, eller noterar förändringarna 

som skett på elevers önskemål, kan de få en bild av att skolan inte lyssnar på dem. En sådan uppfattning 

kan vara svår att ändra på och skulle vara resultat som går tvärt emot skolans syften. Det var det 

formella inflytandet hade fått nedslag, inte det informella. Samtidigt uttrycker skolan själv en önskan att 

arbeta med att förbättra elevinflytandets alla aspekter, och har gjort så sedan år 2008. Att skolan under 

denna period skulle ha arbetat aktivt, och på bred front med elevinflytandet utan att för eleverna 

uppmärksamma de positiva effekterna av arbetet vore att motverka syftet. Det finns inget belägg för att 

så skulle vara fallet, men det är ett faktum att eleverna har skilda uppfattningar om vissa förändringar 

som skett på skolan till följd av elevinflytande. Den, enligt Forsberg, dominerande föreställningen av 

elevinflytande som delaktighet i en beslutsprocess ska omfatta både formella och informella former.56 

Att delta i en beslutsprocess bör också inbegripa att få ta del av beslutet när det väl är fattat.

       I kvalitetsredovisningen 2008 står det att skolverkets rapport visade på att inflytandet över 

undervisningen var god, men den formella elevdemokratin var sämre.57 Detta stämmer inte alls med hur 

eleverna uppfattar sitt inflytande i denna undersökning. Utifrån intervjuerna jag genomfört med eleverna 

blir bilden av deras uppfattningar och erfarenheter snarare tvärtom. Den visar på att elevers inflytande 

över undervisningen är otillräckligt, men att det formella inflytandet fungerar bättre. Hur kan det komma 

sig att det blivit så? 

      Åtta intervjuer räcker inte för att dra slutsatsen att så verkligen är fallet på skolan och att majoriteten 

av eleverna delar denna uppfattning. Men med utgångspunkt i min empiri är detta en tydlig tendens. En 

anledning till denna möjliga försämring av det informella elevinflytandet skulle kunna vara att skolan i 

sitt förbättringsarbete tappat fokus på det informella elevinflytandet efter det att kvalitetsredovisningen 

visade ett gott resultat. Det skulle också kunna bero på att elevernas kunskap om informellt inflytande 

ökat, och att de därför kräver mer. Det finns också områden som skulle kunna hanteras både i formella 

och informella inflytandeformer. Inflytande över undervisningen är ett sådant område, som eleverna 

dessutom tycker uppmärksammas för lite. Om eleverna upplever det formella inflytandet som väl 

fungerande, men att det inte har inflytande över undervisningen, skulle skolan mycket väl kunna 

diskutera detta även under formella former. Det finns inget som hindrar att frågor kring detta tas upp på 

56 Forsberg Eva, 1999:14f
57 Kvalitetsredovisning 2008, Bilaga 1
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klass- och elevråd. Det är dock viktigt att det också finns ett informellt inflytande, och att det inte ersätts 

av ett formellt eftersom båda behövs. 

       Skolans anser sig ha nått sitt mål att öka elevernas inflytande när de har elevråd, arbetslagsråd och 

klassråd med kontinuerliga möten, utvärderar elevinflytandet i arbetslagen, har en matgrupp som 

samverkar med skolköket och når nivå 3 på elevfrågan: ”Skolans ledning tar hänsyn till elevernas 

åsikter” i kundundersökningen. Det innebär i princip att alla som gör kundundersökningen tycker att 

skolans ledning tar hänsyn till elevernas åsikter i hög utsträckning. Åtgärderna för ökad måluppfyllelse 

är att en ur ledningsgruppen och en lärare stöttar elevrådets arbete, elevrådet får utbildning under 

höstterminen, personalen får information om elevinflytande och en enkät om elevinflytande genomförs 

med alla elever.58

Har alla elever samma möjligheter till inflytande? Jag tror man kan påstå att elever har olika grad av 

inflytande beroende på vilka lärare de har och dessas syn på inflytande. Jag tror dessutom det finns skäl 

att tro att andra faktorer spelar in. Vilka elever utövar inflytande i större grad och vilka gör det väldigt 

lite eller inte alls? Deras sociala bakgrund, erfarenheter, förmåga att passa in i och läsa institutionella 

och sociala koder och situationer samt deras status betyder mycket för elevers möjligheter att utöva 

inflytande. 

Möjligheterna till inflytande beror också, som jag tidigare nämnt, av de enskilda lärarna och deras 

syn på hur mycket inflytande eleverna bör ha, och över vad. Man kan verkligen fråga sig om det är 

rimligt att det är på detta sätt, att det kan skilja sig så mycket beroende på vilken lärare man har. Detta 

missförhållande går inte alls ihop med styrdokumentens beskrivningar om demokratiska arbetsformer 

som ska omfatta alla i skolan, och det är onekligen ett stort hinder för arbetet med elevinflytande.

5:1 Sammanfattning

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har niondeklassarna om elevinflytande på sin skola?

Vad det gäller niondeklassarnas uppfattningar och erfarenheter av elevinflytande på skolan gav de en 

generellt sett positiv bild. De tycker samtidigt att deras inflytande kan bli större, även om de också ser 

möjliga risker med det. Miljöfrågorna dominerade när de talade om vad de helst skulle påverka och 

58 Lokala åtgärdsdokument och handlingsplaner, Bilaga 2
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vilka problem de ansåg vara mest akuta. Toaletterna, skolmaten, omklädningsrummen och 

ordningsreglerna var de områden som diskuterades mest. 

Alla utom en elev tyckte att deras inflytande ökat och att det har blivit bättre. Jag drar slutsatsen att 

eleverna uppfattar att deras möjligheter till inflytande blivit bättre. Jag drar också slutsatsen att elevernas 

grad av inflytande skiljer sig mycket beroende av enskilda lärares uppfattningar om elevinflytande. 

Detta gör jag utifrån elevernas uppfattningar om stora skillnader som dessutom indikerar på att de 

allmänt sett har lite inflytande över undervisningen. De beskriver att det är betydligt vanligare att de inte 

kan påverka undervisningens innehåll och planering än att de får det. När de får inflytande över 

undervisningen gäller det oftast formen.

Vad det gäller det formella elevinflytandet ser det bättre ut. Många elever har uppfattningen att 

organisationen kring det formella inflytandet fungerar bra och menar att möjligheten till inflytande 

genom till exempel elevrådet är god.

Uppfattningarna om vad som är möjligt, respektive omöjligt att förändra skiljer sig kraftigt åt, och 

som jag tidigare nämnt hamnade till exempel skolmaten, ordningsreglerna, undervisningen och 

omklädningsrummen i båda dessa kategorier. 

- Stämmer elevernas uppfattningar med vad läroplanen säger om elevinflytande?

När det gäller huruvida elevernas uppfattningar stämmer med vad läroplanen säger om elevinflytande 

eller inte finns det brister. Den tydligaste bristen ligger i att många elever upplever sig ha lite eller 

mycket lite inflytande över undervisningen. Det gäller framför allt undervisningens innehåll. I analysen 

använde jag mig av fem faktorer ur ett citat från läroplanen. Dessa var: demokratiska värderingar, aktivt 

deltagande, personligt ansvar, deltagande i planering och utvärdering samt väljande av kurser, ämnen 

och teman.59 Jag kom fram till att dessa är intimt sammanflätade och att flera av dessa faktorer 

förutsätter varandra. Det går heller inte att tala om något reellt inflytande om det endast rör någon av 

dessa faktorer. Elevernas uppfattningar stämmer inte överens med vad som står om elevinflytande i 

läroplanen. Deras uppfattningar om inflytande är betydligt mer begränsade än de beskrivningar som går 

att läsa i läroplanen.

59 Lpo 94, 2006:5
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- I vilken mån har skolans uttryckta ambitioner för elevinflytandet gett effekt?

Skolans uttryckta ambitioner för elevinflytandet har gett effekt. Det formella elevinflytandet upplevs 

som bra, och alla utom en elev tyckte att inflytandet blivit bättre under deras tid på skolan. Det är 

därmed inte sagt att skolans mål är nådda eller att elevinflytandegraden därför skulle vara tillräcklig. 

Tvärtom finns det en hel del att fortsätta arbeta med kring elevers inflytande i skolan. 

     På det formella området har satsningen med elev-, arbetslags- och klassråd fungerat bra, däremot kan 

man fråga sig hur det kommer sig att så få elever verkar känna till matrådet. 

       Övriga informella områden för inflytande som undervisning och planering är starkt beroende av den 

enskilde läraren. Eleverna beskriver dessutom att det är mycket sällsynt att de får vara med och 

bestämma över innehåll och planering. När de tillåts ha inflytande över undervisningen gäller det oftast 

formen på undervisningen. 

I och med att sju av åtta tillfrågade elever upplever att deras möjligheter till inflytande har förbättrats 

(i vissa fall mycket) får man säga att förbättringsarbetet har gett effekt, även om det finns mycket kvar 

att arbeta med. Inte minst med det informella elevinflytandet.

6:1 Diskussion

Det skulle vara intressant att intervjua lärare på skolan om deras uppfattningar av elevinflytande, och 

se om de upplever skillnaderna vara lika stora som eleverna upplevde. En enkätundersökning bland 

elever och lärare rörande elevinflytande skulle förmodligen ge mängder av intressanta och 

motsägelsefulla uppfattningar, som säkert skulle kunna vara till nytta för det fortsatta förbättringsarbetet 

på skolan. Det vore också intressant att följa upp detta förbättringsarbete i framtiden. Jag noterade under 

mina intervjuer att eleverna uppskattade att en vuxen person tog sig tid att lyssna på dem. Att någon 

vuxen var intresserad av deras uppfattningar och tankar och lyssnade på dem uppskattades. Det blev 

också uppenbart att detta inte händer allt för ofta, vilket naturligtvis också har praktiska förklaringar då 

tiden är begränsad och mycket ska hinnas med i vardagens stressande mellan klassrum. 

Det är lätt att svänga sig med honnörsord som elevdemokrati och elevinflytande, men det verkar som 

om eleverna inte har så mycket kunskap om vad det egentligen betyder och innebär. Elever har mycket 

att säga om det mesta som rör dem i skolan, och många av deras idéer är fantastiskt kreativa och roliga. 

Tyvärr finns det och uppgivenhet hos vissa, en uppgivenhet som vi som arbetar på skolan har som 
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uppgift att omvända till hopp. Det är bara genom att visa eleverna ett fungerande elevinflytande som vi 

kan få dem att tro på det. Det duger  inte genom att endast prata om det.
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Bilaga 2

Uppföljning av fokusområden 20090814
Skolans mål

o Arbeta för att tydliggöra skolans värdegrund
o Öka tryggheten för eleverna i skolan
o Öka graden av likvärdig bedömning
o Alla elever ska nå minst G i samtliga ämnen
o Förstärka arbetet med hållbar utveckling inom alla sektorer
o Öka elevernas inflytande

Fokusområden 2008/2009
1. Öka graden av likvärdig bedömning
2. Öka elevernas inflytande
3. Hållbar utveckling

Öka graden av likvärdig bedömning
Vi har nått målet när:

• När ämnesgrupperna har enats om en metod för att öka graden av likvärdig bedömning och 
ökningen syns i utvärdering

• När vi med olika metoder utvärderar elevernas åsikter om likvärdig bedömning (proof, 
kundundersökning, andra förslag?)

Åtgärder för ökad måluppfyllelse:
• Gemensam rättning av varandras NP, alla lärare i ämnet deltar

o Utvärdera i ämnesgrupperna. 
• Under första mötet i ämnesgruppen enas om en metod arbeta med som förväntas öka graden av 

likvärdig bedömning. Lämnas till Lasse efter första veckan. Ansvarig utses.
• Pär Wohlin

o Studiedag i augusti 2009
• Learning studies

o Matte

Öka elevernas inflytande
Vi har nått målet när 

• Vi har elevråd, arbetslagsråd och klassråd med kontinuerliga möten.
o Utvärdera i arbetslaget

• Vi har en matgrupp som samverkar med skolköket.
o Ja

• Vi når 3 på elevfrågan: ”Skolans ledning tar hänsyn till elevernas åsikter.” i 
kundundersökningen.
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o 2,8

Åtgärder för ökad måluppfyllelse
• En ur ledningsgruppen och en lärare stöttar elevrådets arbete

o Mats och Andreas 
• Elevrådet får utbildning under höstterminen
• Information om elevinflytande till personalen
• Enkät om elevinflytande genomförs med alla elever

o Enkäten finns, men är inte genomförd

Hållbar utveckling
Vi har nått målet när:

• Vi minskar mängden skräp som slängs I samband med läsårsslutet (2009 kastades 1,3 ton skräp).
• Visa tydliga behållare för glas, burkar, papper, batterier i glaskorridoren

 

Åtgärder för ökad måluppfyllelse
• AB-laget fortsätter arbetet i laget.
• Certifiering
• Gemensam föreläsning v.44
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Bilaga 3

Intervjufrågor

Allmän del, ostrukturerad och öppen:

- Vad tänker du när jag säger ordet elevinflytande?
- Hur upplever du dina och andra elevers möjlighet att påverka er vardag i skolan?
- Har du något exempel på en situation då elever haft inflytande och påverkat eller fått till stånd en 

ändring?
- Vad upplever du att elever har/inte har inflytande över i skolan?
- Välj någon fråga eller problem som du helst av allt skulle vilja kunna påverka i skolan.
- Är elevinflytande alltid bra, eller kan det finnas negativa sidor också? Vad?

Preciserad del, samma frågor till alla intervjupersoner:

- Har du själv någon gång känt att du varit med och påverkat något i skolan?
- Tycker du att elever ska sitta i en styrelse för skolan med inflytande över ekonomi och 

personalfrågor, till exempel tillsättning av rektor?
- Ska det finnas ordningsregler på skolan, och ska eleverna i sådant fall vara med och utarbeta 

reglerna och besluta om dem?
- Upplever du att möjligheterna till inflytande ändrats till det bättre eller till det sämre under dina 

år här på skolan?
- Tror du att en majoritet av eleverna tycker och tänker ungefär som du gör i frågan om 

elevinflytande?
- Tycker du det vore en bra idé att låta elever sätta betyg på lärare? Motivera.
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Bilaga 4

Sammanställning av intervjuer 

Intervju 1 

Flicka nummer ett har en ganska klar uppfattning om vad elevinflytande innebär. Hon betonar elevrådet 

som viktigt och menar att det är genom detta som vägen till förändring går. Det stora problemet är enligt 

henne att eleverna inte informeras tillräckligt om hur de ska göra när de vill påverka något i skolan. Som 

exempel på elevinflytande nämner hon främst skolmaten och de veckor som eleverna får bestämma 

vilka rätter som ska serveras. Hon tycker vidare att det är ett orättvist system och är mån om att alla ska 

få vara med och bestämma. Hennes kompis var drivande när de fick igenom att pasta skulle serveras 

som alternativ rätt varje dag, men hon är kritisk till att det tog lång tid i och med att det var svårt att få 

tag i information om vem som var ansvarig. Det måste bli lättare för elever att kunna påverka. Hon har 

exempel på förändringar som drivits igenom av elever och tycker att det är stor skillnad på hur mycket 

niondeklassare får bestämma jämfört med sjunde- och åttondeklassare. Från att få tydliga instruktioner i 

klass sju och åtta blir inflytandet betydligt större i nian. Detta beskriver hon som en strategi från skolan 

för att eleverna ska utvecklas. Återigen påpekar hon att det är orättvist att sjunde- och åttondeklassare 

behandlas på ett annat sätt. De är tretton år och måste få lära sig ta ansvar säger hon, och menar alltså att 

elevinflytande är en frihet med ansvar. Fick hon välja ett område att förbättra skulle det bli toaletterna. 

Att de är så äckliga att elever håller sig hela dagarna är ett stort problem. Det är förvisso elevernas fel att 

de ser ut som de gör, men ändå. Hon betonar orättvisan igen så hon nämner att det finns en fräsch toalett 

enbart för niondeklassarna. Elevinflytande kan enligt flickan vara negativt. Som exempel säger hon att 

om eleverna fick bestämma allt de skulle göra i skolan så skulle det bli en lekplats och de skulle inte få 

någon utbildning. Eleverna måste ha chansen att tycka och komma med förslag, men det är nödvändigt 

att lärarna är med och bestämmer så att innehållet på lektionerna blir givande. Lärarna måste dock ta 

hänsyn till elevernas önskemål och försöka anpassa så mycket som möjligt efter dessa. 

Flickan har själv varit med och påverkat något i skolan. Hon tycker inte att elever ska sitta i en styrelse 

med inflytande över tillsättning av personal och rektor eller styra ekonomin. Att skolan ska ha 

ordningsregler och att eleverna ska vara med och utforma dessa håller hon med om, och hon tycker att 
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hennes inflytande över skolan ökat. Hon tror att de flesta elever delar hennes uppfattning om 

elevinflytande och tycker att det vore bra om elever fick sätta betyg på lärarna. Hon vill hellre kalla det 

omdömen, och betonar att det måste ske på ett korrekt sätt. Eftersom många elever är väldigt omogna 

finns en risk att de betygsätter lärarna efter hur de klär sig eller utifrån vilket betyg de får. Man måste 

också få vara anonym när man skriver dem och tänka på att det är andra elever som kommer att ha 

lärarna, så att man skriver ärligt även om man går sista terminen på skolan.

Intervju 2

Flicka nummer två har en mycket vag uppfattning om elevinflytande men säger att det är något som gör 

skolan bättre. Hon upplever att eleverna försöker få till förändringar men utan framgång. Hon tar upp 

skolmaten och toaletterna som de stora problemen men menar att eleverna inte kan påverka detta. Som 

exempel på när elever haft inflytande över något tar hon upp kultureftermiddagar där det hände att 

elever upplevde sig kränkta. Rutinerna kring detta fick ändras för att undvika att det upprepas, men när 

det gäller miljön och undervisningen upplever hon inte att de kan påverka. Toaletterna och skolmiljön 

kan eleverna, enligt henne, inte påverka alls. Mobbning tas på allvar av lärarna, men inte problemet med 

skolans toaletter. Kanske är det för att arbetet mot mobbning inte kostar pengar, vilket det gör att ordna 

toaletterna. Maten anser hon vara än viktigare. Hon och många av hennes vänner äter aldrig i skolan 

vilket gör dem trötta och de får svårt att lära sig och hålla koncentrationen. Vilket senare visar sig på 

betygen. Elevinflytande kan enligt henne bara vara bra i och med att man försöker göra något bättre.

Flickan har försökt påverka men utan framgång. Hon tycker att det är upp till de vuxna att sköta 

tillsättning av personal på skolan och ekonomin. Vuxna tänker längre och hanterar det bättre. 

Ordningsreglerna ska delvis bestämmas av eleverna så att inte lärarna bestämmer allt. Hälften var så blir 

alla nöjda. Elevernas möjligheter till inflytande upplever hon som små och de har varken ökat eller 

minskat. Även hon upplever att många delar hennes åsikter och hon tycker det vore bra om elever kunde 

betygsätta lärarna. Alla lärare är olika, bedömer olika och lär ut på olika sätt. Därför, menar hon att det 

skulle bli mer rättvist om lärarna betygsattes.
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Intervju 3

För flicka nummer tre är elevinflytande när elever är med och bestämmer och förbättrar. Vägen till detta 

går enligt henne genom elevrådet, i vilket hon också är ordförande. Främst tänker hon i banor kring 

undervisning, variation och lektioner. Hon anser sig ha stort inflytande och att hon kan få igenom i 

princip vad som helst så länge det är inom rimliga gränser. Andra elever sitter inte i möten med rektorn 

som hon, och därför tror hon att de nog upplever att de inte har så stort inflytande. Lärarna är olika, och 

vissa är mer konservativa och svårpåverkade än andra. Flickan har många exempel på förändringar som 

elever fått till stånd. Det rör sig om filmfestivaler, och happenings som elever organiserar, toaletter, 

skolmaten och ordningsregler. Hon fäller negativa kommentarer om matrådet och ifrågasätter hur 

seriösa de är, och nämner exemplet med att man numera får ha mössa på sig i matsalen.

Även på vissa lektioner har de inflytande. Det gäller två till tre lärare som låter eleverna bestämma över 

formen på lektionen, om de t.ex. ska dramatisera, skriva eller läsa. Läraren bestämmer vad, och lite hur 

de ska lära, men vissa lärare är lättövertalade.

Hon upplever att eleverna helt saknar inflytande över omklädningsrummen och idrottssalarna eftersom 

de tillhör kommunen och delas med gymnasieskolan bredvid. Hos vissa lärare finns inte heller någon 

möjlighet till inflytande. Lokalerna i övrigt, maten och de evenemang som eleverna själva organiserar 

kan de dock påverka i stor utsträckning. Fick hon välja en enda sak att förbättra skulle det vara 

speglarna i omklädningsrummen, men hon menar att det inte går. Huruvida elevinflytande alltid är bra 

eller inte ger hon inget tydligt svar. Hon menar på att många förslag från elever är dumma och att vissa 

verkar tro att det finns hur mycket pengar som helst. En negativ sida är att det är en lång beslutsprocess 

genom alla råd och rektorn. Det tar lång tid att få till förändringar.

Hon har varit med och förändrat saker i skolan. Elevstyrelse vore ”grymt”, men det skulle inte fungera. 

Det vore svårt för oss unga, och många är väldigt omogna. Det vore dock värt att prova. Hon tycker att 

det ska finna ordningsregler, men tycker att många av dem är så självklara, som t.ex. att man inte får 

slåss. Möjligheten till inflytande har helt klart förbättrats och hon tror att det hänger ihop med att 

elevrådet drogs igång förra året. Hon tror inte att många elever delar hennes uppfattning eftersom hon 

har insyn i mycket som de flesta inte har. Hon upplever också att många är ointresserade av vad 

elevrådet gör. Betyg på lärare vore en god idé så att de kan få reda på vad de kan förbättra. Det skulle 

förbättra skolan och leda till ökad trivsel.
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Intervju 4

Flicka nummer fyra ser på elevinflytande som det inflytande elever har på varandra och menar att: som 

niorna beter sig tar sjuor och åttor efter. Hon upplever att möjligheten att tycka finns, men att det är i 

princip omöjligt att få till stånd en förändring på skolan. Elevernas idéer uppfattas nog ofta som omogna 

och oviktiga, därför tas de inte på allvar. Att de nu får ha ytterkläder på sig i matsalen är en liten 

förbättring, men ändå. Det var genom en elevprotest som de till slut fick sin vilja igenom, och det var 

viktigt för det är kallt i matsalen. Maten har också blivit bättre, omgivningen också. Persienner och 

gardiner betyder mycket t.ex. när vi ser på film, för att vi ska kunna se och på så vis lära. På lektionerna 

kan vi inte påverka något alls. Vi läser dåliga böcker hela tiden på svensklektionerna, men har bara fått 

välja bok en gång på tre år. På SO:n är det bättre, där får vi bestämma över våra läxor vilket är bra. 

Schemat är dåligt, vi har bara femminutersraster och får stressa jämt. Det vi kan påverka är 

dekorationer, speglar och vi kan höja temperaturen på skolan två grader på vintern. Idrotten går också att 

påverka, och de frågar ofta vad vi vill göra. Fick hon välja en sak att förbättra skulle det bli 

omklädningsrummen som är så äckliga. Skåpen är trasiga och speglarna dåliga. Datorer vill de ha också, 

som alla andra elever på skolan. Elevinflytande innebär mycket negativt eftersom lärare inte har koll på 

vad som händer i korridorerna.

Flickan känner att hon deltagit i att driva igenom förändringar i skolan, och tycker att eleverna ska 

bestämma över personaltillsättning och skolans ekonomi. Hon tycker att det självklart måste finnas 

ordningsregler och att dessa ska utarbetas av elever. Lärarna sätter upp så gammeldags och onödiga 

regler. Möjligheterna att påverka skolan har förbättrats, och hon upplever att en majoritet av eleverna 

tycker ungefär som hon i frågorna om elevinflytande.

Angående betygsättandet av lärare är hon både för och emot. Hon anser det positivt att bedöma lärarnas 

arbete, och att rektorn får ta del av detta. Risken skulle ligga i att elever som fått ett dåligt betyg hämnas 

genom att ge läraren dåligt betyg.

Intervju 5

Elevinflytande fick pojke nummer ett att tänka på en flod. Efter en stund började han dock prata om 

olika saker som påverkar elever, t.ex. föräldrar, kompisar ”och sånt”. Han menar att elevinflytande är 

det som påverkar vad man gör för val, men påpekar att det också kan vara elevers inflytande på lärare. 

Han tycker att elever har stort inflytande, delvis beroende på att de är så många. Han menar att elever 
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förmodligen blir nöjda av att läraren bestämmer, eftersom elevers påverkan kan leda till konflikter med 

läraren, vilket tar tid av lektionen och därför är negativt. När det gäller konkreta fall minns han inget 

men är ganska säker på att det finns något exempel. (Hans tankar kretsar kring lektioner). Pojken 

upplever att han har inflytande över hur han lägger upp arbetet, men inte över vad arbetet handlar om. 

Han har inflytande men inte total kontroll. Det måste finnas disciplin, och med det menar han att läraren 

behöver bestämma vad eleverna ska lära sig.

Favorisering är ett stort problem, och det problemet som han helst skulle vilja kunna påverka. Det sker 

inte så ofta, men ibland märks det. Elevinflytande kan helt klart få negativa effekter i och med att det 

kanske inte blir vad man tänkt sig. Friheten skulle bli besvärlig, dels för de som larvar sig och kommer 

efter i arbetet och dels för resten eftersom planeringen då måste ändras och momentet tar mer tid. Det i 

sin tur leder ju till att det blir mindre tid till nästa moment osv. Eleverna drabbas.

Han är ganska säker på att han någon gång varit med och påverkat något i skolan, men tycker inte att 

elever ska styra över personal- och ekonomifrågor. Ordningsregler vill han ha, och han tycker att de ska 

bestämmas av lärare och rektor efter att de först lyssnat på elevernas önskemål. Han upplever att 

möjligheterna till inflytande blivit bättre, men vet inte om en majoritet av eleverna håller med honom 

om hans uppfattning av elevinflytande. Att elever skulle få sätta betyg på lärare tycker han är en god ide, 

men det skulle snarare vara omdömen så att lärarna får veta vad de kan förbättra.

Intervju 6

Pojke nummer två tvekar lite, men kommer fram till att elevinflytande handlar om att elever är med och 

bestämmer. Han tar elevrådet som exempel. Själv anser han att eleverna har stort inflytande på skolan, 

att de har chansen att påverka så väl undervisning som maten och annat. ”De lyssnar ofta på vad vi säger 

och tycker.” Som ett konkret exempel tar han upp skolmaten där de fått igenom sina önskemål. Han 

upplever också att det är mycket som eleverna inte kan ändra på, t.ex. sådant som kostar för mycket. 

Ekonomin sätter stop för mycket. Förutom den gräns som ekonomin utgör ser han inga hinder för vad de 

kan påverka. Hur lärarna ska vara kan de tyvärr inte ändra på av naturliga skäl. Fick han ändra något så 

skulle det vara att göra maten ännu bättre, men han tror det skulle vara svårt eftersom skolan delar mat 

med ett gymnasium som i sådant fall också skulle beröras. De kanske har andra förutsättningar.
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Han tycker att elevinflytande inte borde kunna vara negativt eftersom förändringar ändå måste gå genom 

lärare och skolledningen. Det är enligt honom ett bra system eftersom elever inte har erfarenhet av 

sådant beslutsfattande.

Pojken har varit med och drivit igenom beslut i arbetslagsrådet. Han är tveksam till idén med en 

elevstyrelse eftersom det skulle vara svårt för elever att beslutsfatta om sådant, men tycker att de kunde 

ha en representant med. Ordningsregler ska finnas och de ska utarbetas av elever. Det finns många 

regler som känns onödiga. Elevinflytandet har förändrats till det bättre, t.ex. finns nu ett matråd som 

gjort stora förbättringar. Eleverna får också bestämma mer över undervisningens utformning vilket är 

mycket bra. Tidigare var det mest oviktiga saker de kunde påverka. Han tror att en majoritet av eleverna 

håller med honom, och tänker då mest på elever inom det egna arbetslaget eftersom de inte umgås så 

mycket med de andra. Han anser att det inflytande de har nu räcker och att det måste ligga på en rimlig 

nivå. Kanske skiljer det sig mycket mellan arbetslagen. Att betygsätta lärarna tycker han inte är någon 

bra idé, däremot skulle de kunna ge omdömen för att lärarna ska kunna förbättra sig. Det måste då vara 

konstruktiv kritik, och det finns en risk med elever som hämnas dåliga betyg.

Intervju 7

Pojke nummer tre anser att elevinflytande är elevers medbestämmande i allt som rör skolan. T.ex. 

elevrådet. Han anser att eleverna har ganska stora möjligheter att påverka, men att det alltid kan bli mer. 

Elevrådet bestämmer inte alltid det som alla elever vill, men de får förutsätta att de försöker. Att de 

lyckats höja matpengen är en stor och konkret förbättring, och arbetet med att förbättra toaletterna går 

framåt. Om än väldigt sakta. Att ”elevens val” ersatts med filmfestival är också en positiv förändring. 

Han upplever att elever har inflytande över mycket, mest enklare saker som t.ex. mat och toaletter. 

Eleverna kan i alla fall alltid tycka till, sen kanske inte skolan godkänner det. Det går däremot inte att 

förbättra sådant som kostar mycket pengar, eller skolreglerna. Han efterlyser nya lösningar eftersom 

eleverna ofta får höra att det är för dyrt att genomföra saker. Kanske eleverna själva kan samla in pengar 

för att få till stånd en förändring som kostar mycket? Elevrådsstyrelsen har för mycket makt tycker han, 

eftersom andra bara kan komma med förslag men inte påverka själva beslutandet.

Fick han ändra något, så skulle det vara att även niondeklassarna får egna datorer som alla de andra har 

fått. Det behövs när det är så mycket skrivarbeten i nian. Dessutom skulle det leda till mindre 

pappersförbrukning vilket ju är miljövänligt. Skolan vill ju vara miljövänlig.
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Kring huruvida elevinflytande bara är positivt tänker han mycket. Han för en diskussion kring att det 

skiljer sig från person till person vad som är förbättring och hur det bör ske. Det finns många både bra 

och mindre bra åsikter, och alla håller inte alltid med. Han kommer in på demokrati och 

beslutsfattandeprocesser, och menar att det alltid finns de som blir besvikna och att det till sist måste 

vara majoriteten som styr.

Pojken har själv känt att han varit med och påverkat något i skolan. Han tycker inte att elever förstår 

tillräckligt mycket och inte har utbildats till att hantera sådana stora beslut som tillsättning av personal 

och ekonomi. Ordningsregler vill han ha, och han tycker att eleverna kan utforma de lite enklare, 

självklara, reglerna medan skolan (lärare och skolledning) bestämmer resten. Elevinflytandet har blivit 

bättre, och eleverna har lyckats påverka skolans regler. Han tror att de flesta eleverna tycker som han, 

och anser att det vore bra om elever fick bedöma lärarna. Elever pratar mycket om lärare, huruvida de är 

bra eller dåliga, det är viktigt med bra lärare. Han vill att skolledningen ska få veta vad eleverna tycker, 

samt att lärarna ska få veta vad de kan förbättra. De är eleverna som ska lära sig, och de är de som 

faktiskt ser hur det går till på lektionerna. Då är det också viktigt att de som berörs mest har ett 

inflytande också. Han poängterar att det ska handla om omdömen, inte betyg.

Intervju 8

Flicka nummer fem beskriver elevinflytande so hur elever upplever skolan, vad de tycker och tänker. 

Hon menar på att eleverna kan påverka rätt så mycket och pekar på elevrådet som en väg till förbättring. 

Det fungerar, enligt hennes erfarenheter, också att gå direkt till rektorn och diskutera problem. Som 

exempel på något som hon varit ed och påverkat tar hon upp klassfotograferingen. Flickans klass 

spexade vilket inte uppskattades av rektorn, men efter samtal med densamme fick de sin vilja igenom. 

Hon menar på att de har möjlighet att påverka det mesta i skolan förutom skolmaten, som hon menar 

egentligen inte har med skolan att göra. De har försökt mycket, problemet tas jämt upp men ändå händer 

ingenting. Schemat är också någonting som hon upplever som omöjligt att ändra på. Dagarna är för 

långa och rasterna för korta. Det är också schemat som hon helst skulle ändra på om hon fick chansen, 

men det blir nog praktiskt svårt eftersom så många skulle beröras av sådana schemaändringar. 

Elevinflytande är alltid bra menar hon, och pekar på att det är eleverna som går i skolan och att de därför 

borde bestämma mest.
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Flickan kommer inte på något tillfälle då hon skulle ha varit med och påverkat något i skolan. Hon 

tycker inte att elever kan hantera det ansvar som det skulle innebära att styra över personaltillsättning 

och ekonomi. Ordningsregler ska finnas och de bör bestämmas av eleverna eftersom lärare hittar på så 

onödiga regler som t.ex. mössförbud inne, vilket knappast påverkar hur vi lär oss. Elevernas möjligheter 

har ”faktiskt” förbättrats, och det är mycket bättre nu. Förut hade man inga klassråd, och lärarna lyssnar 

mer på eleverna nu. Hon tror att de flesta eleverna tycker som hon gör kring frågorna om elevinflytande. 

Betyg på lärarna vore bra, men det måste i sådant fall kompletteras med vad eleverna tycker om lärarna. 

Detta ska enligt flickan framföras muntligt från elev till lärare. Hon menar att lärarna på så sätt skulle ta 

mer hänsyn till elevernas önskemål, och sådant som eleverna upplever behöver ändras. Favorisering är 

ett problem som hon vill bli av med på detta sätt.
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