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Inledning	  

 
 
 

 Enligt uppdrag från barn och ungdomsnämnden samt 

utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, har vi genomfört en undersökning 

om elevinflytandet i Västerås skolor. Utgångspunkten har varit PN-enkäten, 

som visade att det finns brister i elevinflytandet ute på skolorna. Vi har utgått 

från vad Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

skriver om elevinflytande. Enligt läroplanen är elevinflytande:  

 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska om- 

fatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

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

informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 

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

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. 

Likadant trycker FNs barnkonvention på hur viktigt det är med barns och 

ungas rätt till inflytande. 

 
Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta 

hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en 

fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals. 

 
Med det här som utgångspunkt valde vi att göra personliga intervjuer med 

enhetschefer, lärare och elever. Underlaget har blivit brett. Totalt 62 elever, 25 

lärare och 13 rektorer. De flesta skolor har varit väl tillmötesgående och 

behjälpliga. Utgångspunkten har varit att hitta svar på tre frågor:  

 

Vad är elevinflytande? 

Hur är elevinflytandet på din skola? 
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Hur skulle du vilja ha ett utökat elevinflytande/ skapa ett bättre 

elevinflytande i framtiden? 

 

Utifrån dessa frågeställningar har vi försökt bedöma hur elevinflytande är på 

skolorna idag och hur det skulle kunna utvecklas. Vi har valt att lyssna till de 

röster vi har hört. Det är trots allt de som arbetar och verkar inom skolan som 

ser sina behov. Det var som en rektor påpekade, att en förändring bör ske vid 

gräsrötterna. Vi har därför valt att försöka lyssna till deras idéer och förslag för 

att utveckla elevinflytandet. Så det som framkommer i rapporten är en 

sammanfattning av de mest generella svaren i intervjuerna och det som lärare, 

elever och rektorer trycker på. Det är också viktigt att påpeka skillnaden mellan 

elevinflytande och elevdemokrati så här i början av rapporten.  

 

Elevdemokrati är det vi i första hand tänker på när det gäller elevråd, klassråd 

och alla andra råd där elever kommer till tals utifrån den värdegrund skolan 

ska arbeta med.  

 

Elevinflytande ligger direkt i undervisningen.  Precis som det står i läroplanen.  

 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 

inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

 

Hur kan elever påverka sin vardagliga situation med läraren och i 

klassrummet? För det är ändå där skolan och läraren har möjlighet att skapa 

den största motivationen och verktyg till inflytande, och vidare lärandet. Även 

om vi fokuserar på tre huvudfrågor har t.ex. en av frågorna varit hur en bra 

lärare är. Svaren varierar men två saker som eleverna kommer tillbaka till är:  

 

1. Att läraren är sträng men snäll.  

 

Nästan samtliga elever kommer tillbaka till arbetsro i klassrummet. Det är 

någonting som många elever lyfter fram. Det finns flera olika beskrivningar om 

hur lärare arbetar i klassrummet. Men det viktiga är att eleverna känner att de 
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får arbetsro och kan tillgodogöra sig undervisningen. Just det nämns ett flertal 

gånger i intervjuerna med eleverna. De vill känna sig synliga och de tycker att 

lärarens engagemang är viktigt.  

 

2. Att läraren lyssnar på riktigt.  

 

En elev uttryckte sig så här: 

”Man känner om en lärare lyssnar eller inte. För den kan lova att den ska fixa 

men så går det en vecka och sedan måste man påminna läraren vad den lovat. 

Då lyssnar den inte på riktigt.” 

Elevinflytande handlar väldigt mycket om dialog och bemötande har vi insett 

under den här perioden med intervjuer. Många elever betonar vikten av lärare 

som vågar lyssna på vad eleverna tycker. Någonting som kommer tillbaka är 

även lärare som vågar ha utvärderingar/självskattning/formativ bedömning, 

muntligt eller skriftligt i sina ämnen eller kurser och på det sättet skapar 

dialog.  

 

Vi har därför valt att titta på goda föredömen när det gäller elevinflytande, 

utifrån de första intervjuerna och fördjupa oss i lärares tankar. Det har vi gjort 

med hjälp av företaget Sjöstrand och Tilling. Dessa fördjupade intervjuer finns 

redovisade i en särskild bilaga till rapporten som heter Goda exempel 

elevinflytande. Att vi nämner det redan här i början av rapporten beror på att 

vi insett hur viktig lärarens specifika roll i klassrummet är. Det handlar om ett 

ledarskap som ska innehålla många saker. En av de sakerna är att skapa 

elevinflytande i klassrummet med utgångspunkt från läroplanens mål.  

 

I det här sammanhanget blir även forskaren Annika Liljas rapport om 

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev intressant. Hon tar där upp fyra 

punkter som är intressanta och som vi i våra intervjuer fått bekräftade som en 

del av ett viktigt synsätt runt elevinflytande. Hon menar att de förtroendefulla 

relationerna fördjupas och prövas genom lärarens förhållningssätt. De 

fördjupas genom att läraren bryr sig och att den lyssnar. De prövas genom 

läraren sätter gränser och vågar möta motstånd.  
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Det intressanta är att just det här är det elever många gånger kommer tillbaka 

till när de refererar till hur en bra lärare är i intervjuerna och där de känner sig 

lyssnade till och därmed får elevinflytande över sin undervisning.  
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Intervjuer	  med	  tre	  utgångspunkter	  
 
 
 

 Vi valde som sagt att göra personliga intervjuer på samtliga 

grundskolor 6 -9 och fem program på gymnasiet i Västerås stad. Urvalet av 

lärare och elever har skolorna fått stå för men vi kan konstatera att det är 

väldigt olika hur skolorna gått till väga. En del har valt mer slumpmässigt, 

andra har valt elever ur elevrådet. Men vi anser ändå att vi har fått en bra 

grund att stå på. Lärare som vi mött har varit väldigt öppna och 

tillmötesgående. De har berättat om hur de ser på elevinflytande och hur det 

finns någonstans på listan över alla andra saker de ska göra.  

En del tycker att de har gott elevinflytande i sin undervisning, andra 

konstaterar att de kanske inte aktivt tänker på elevinflytande i varje moment. 

Och många konstaterar att de i viss mån eller lite mer, har elevinflytande i 

undervisningen utan att medvetet arbeta med det. Men tanken finns där. 

Rektorer eller enhetschefer har krasst konstaterat att elevinflytande är en av 

alla dessa frågor som de borde arbeta mer med men där tiden inte alltid räcker 

till. Ambitionen finns. De förstår vikten. En del lyfter det vid konferenser, 

andra inte. Men samma sak gäller i mötet med rektorer, att de är medvetna om 

den nya läroplanen men i första skedet har det nya betygssystemet och 

måluppfyllelsen varit i första rummet oftast. En röst sade:  

 

”Jag ska komma till det här. Jag måste bli bättre på det, att lyfta de här 

frågorna. Men man tar också för givet att lärare ska förstå sitt uppdrag. Vilket 

inte alltid är fallet.” 

 

Utgångspunkten har, som vi skrev i inledningen, varit att försöka hitta svar på 

följande tre frågeställningar. Här har vi valt att låta röster från intervjuerna 

flöda fritt runt de här frågeställningarna.  
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1. Vad är elevinflytande? 

 

 

 Utifrån den nya läroplanen har elevinflytande fått en viktigare 

roll. Elevinflytande kan bli en motivationsfaktor för eleven. Oftast handlar det 

om att skapa en dialog lärare – elev. Precis som vi citerade i inledningen till 

rapporten trycker den nya läroplanen på detta. När vi ställt frågan får vi 

självklart olika svar. De flesta svaren kommer tillbaka till demokrati, 

medbestämmande, dialog och sedan har vi de som arbetar med 

självskattning/formativ bedömning/utvärdering och betonar vikten av det. 

Det både lärare och elever tar upp i intervjuer är redovisningsformer och att 

man kan diskutera dessa och det blir en del av inflytandet. Prov, läxförhör, 

muntligt redovisning inför klass, enskilt eller i grupp är de vanligaste 

redovisningsformerna.  

Men hur gör man då för att skapa elevinflytande, som det står i läroplanen?  

 

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem. 

 

För det handlar trots allt om en hel process, från start till mål.  

Svaren varierar. En lärare svarade: 

”Jag är en diktator i klassrummet. Jag bestämmer. Eleverna vet inte vad de ska 

lära sig, där är jag experten. Men jag diskuterar gärna vägen dit. Det är 

elevinflytande.” 

Vi konstaterade i elevintervjuer att den läraren ansågs lyssna, vara duktig på att 

undervisa och ge god respons. Hon ansågs vara en väldigt bra och demokratisk 

lärare av eleverna.  

”Hon lyssnar på mig. Om jag har några frågor, då tar hon sig tid” var en av 

kommentarerna om henne.  

Elever konstaterar i de flesta fall att elevinflytande beror på vilken lärare de 

har. Turen spelar in.  
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”En del lärare lyssnar, andra inte. Många har alltid så bråttom iväg. ” 

”Hur gör ni då?” 

”Man struntar i det. Ibland pratar jag med handledaren, som pratar med 

läraren.” 

Det huvudsakliga svaret är att inflytande beror på lärarens inställning till just 

elevinflytande om du pratar med eleverna. När vi visade en lärare påståendet 

att lärare har bråttom svarade han: 

”Det stämmer nog ibland. Jag känner mig som en skurk när jag inte har tid, 

när det är tight mellan lektionerna.” 

”Den nya läroplanen trycker hårdare på just elevinflytandet. Är det någonting ni 

diskuterat i kollegiet?” 

”Det har nog nämnts. Men det finns ingen strukturerad plan för hur vi ska 

arbeta. Det är nog väldigt individuellt?” 

”Lyfter enhetschefen det här?” 

”Nej, det tror jag inte. Inte ofta i alla fall och ingenting som vi diskuterar 

återkommande.” 

Och när vi har frågat enhetscheferna finns ambitionen på olika nivåer och lika 

är där. En del blandar ihop elevdemokrati med elevinflytande.  

En av grundskolorna hade dock precis börjat med självskattning och formativ 

bedömning när vi började intervjuerna. Ett instrument för utvärdering, där 

eleven får värdera sitt arbete i dialog med läraren.  

”Jag tror mycket på det” sade den enhetschefen. ”Jag tror det måste börja på en 

slags gräsrotsnivå, där vi får eleverna att förstå vikten av sitt eget arbete. 

Självskattning är ett sådant instrument.” 

”Tror du att formativ bedömning/självskattning är ett sätt skapa större elevinflytande?” 

”Ja, självskattning tillsammans med dialog är ett sätt jag tror på. 

Undersökningar visar att det ger bättre studieresultat och det är en del av att 

skapa elevinflytande i undervisningen. Det ökar motivation för eleverna tror 

jag.” 
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2. Hur är elevinflytandet på din skola? 
 
 
 

 Elevinflytande tolkas rätt lika bland lärare samt ledare inom 

Västerås stad om vi tittar till svaren vi fått under intervjuerna. Dock utövas den 

lite på olika sätt beroende på vilken skola inom staden man befinner sig på.  

Denna fråga hamnar ofta under hur ledningen väljer att ha diskussioner om 

elevinflytande hos sin personal. Alltså finns ingen enhetlighet mellan skolor.  

I en skola berättade en lärare:  

”Vår ledning är relativt ny så det är svårt att veta fullt ut men jag tycker att 

agerandet hittills visar på en vilja att få med eleverna i arbetet för det är deras 

skola, deras framtid och vardag. ” 

Vissa tankar och åsikter återkommer via våra intervjuer. En lärare säger: 

 

”Vi ger eleverna en röst som är likvärdig. Respekterar elevens åsikt samt alltid 

försöker bli bättre på att lyssna.”  

 

Det blir oftast i väldigt allmänna ordalag man uttrycker sig. Men en medveten 

strategi och metod som en del lärare använder sig av är olika modeller av 

utvärderingsformer och självskattning, både före samt efter ett skede inom 

kursen. Denna metod verkar vara mest aktuellt inom gymnasieskolor. 

En lärare säger: 

”Via olika utvärderingsformer utvecklas även jag som lärare.” 

 

Många elever tycker att oftast finns det någon form av dialog där de kan tycka 

till om sin examinationsform men vill gärna ha mera dialog gällande vägen till 

examinationen, det vill säga undervisningsformer. Det svåra är att tillmötesgå 

detta. I Goda exempel elevinflytande säger Johanna Malmer Wallenius: 

 

”Man måste vara beredd att våga prova och ta synpunkter på allvar”. Johanna berättar 

om när hon för ett par år sedan frågade klassen hur de ville arbeta under en kurs. 

Hälften av eleverna ville arbeta i grupp och redovisa, andra hälften ville ha 

föreläsningar… Det gäller således för läraren att våga öppna upp men också ha en plan 
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och ligga steget före. Det måste finnas ett medvetet tänk kring hur man arbetar med 

elevinflytande och hur man som lärare förvaltar elevinflytandet. 

 

Det är just det som sedan leder fram till olika redovisningsformer för eleverna. 

Det är även genom redovisningsformer som lärare tycker det är lättast att låta 

eleverna vara med att bestämma. Det här är någonting som kommer tillbaka i 

intervjuerna med lärare och som många lärare trycker på. Att de försöker 

diskutera redovisningsformer med eleverna beror på att det är någonting som 

eleverna blivit ”experter” på under åren i skolan, ett begrepp som de skolats in 

i under en längre tid.  

”Jag försöker som lärare styra så att det kan bli olika typer av 

redovisningsformer för eleverna. Det är viktigt att eleverna får prova på många 

olika sätt” sade en lärare om just hur hon tänkte runt redovisningsformer. ”Jag 

försöker ta in dem i sådana diskussioner, eftersom det ändå är en del av 

elevinflytandet.” 

En elev suckade om redovisningsformer:  

”Jag önskar vi slapp stå och göra allting muntligt, det är nästan alltid muntligt” 

sade hon men tillade.” Men det är inte alltid, men ofta.” 

 

En del elever berättar att de vanligen har enskilda samtal med den berörde 

läraren om diverse saker som de vill påverka gällande deras undervisning, 

redovisning samt betygssättning men poängterar att de gör det bara med lärare 

de har en god relation med. 

 

”Jag väljer att ta upp hur jag jobbar bäst. Jag jobbar bäst när jag är hemma och 

därför jobbar jag inte lika mycket här i skolan. Detta har jag tagit upp med min 

SO-lärare vilken jag har en god relation med och han har förståelse för det. 

Viktigast är att jag lämnar in mina uppgifter och att de är korrekt gjorda” sade 

en elev i årskurs nio.  

En annan företeelse som förekommer i alla skolor utan undantag är att lärarna 

är väldigt bra på att gå genom kursmålen minst en gång per termin. Det kan 
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ändå ses som en viktig del i elevinflytandet, att vara medveten om vad du 

strävar emot.  

 

”Det gör att vi elever vet vad som gäller för att nå betyget vi vill uppnå.”  

 

En skola väljer att lyfta upp elevinflytande i olika perioder under läsåret.  

”Medvetenheten finns kring frågan.  Utvecklingsgruppen planerar att lyfta upp 

goda exempel som sker i skolan vid ett senare tillfälle under skolåret i samband 

med ett gemensamt personalmöte”, säger skolans rektor.  

 

De flesta elever lyfter även fram att de vid tillfällen fått vara med i några ämnen 

när det gäller planering av arbetet. Det här är även någonting som lärare lyfter 

fram som det bästa sättet att skapa ett inflytande men som också tar tid.  

”Jag gör det inte varje gång men försöker ta med eleverna i diskussionen när vi 

går igenom läroplansmålen.” 

Det är även som Dan Svanbom säger i Goda exempel elevinflytande:  

 

Det är viktigt att, istället för att ge uttryck för att elevernas svar är fel, be dem att 

utveckla sina tankegångar. Att inte stänga diskussioner, utan att diskutera vidare, 

återkomma och hjälpa eleverna att utveckla sina tankegångar. ”Ofta har eleverna en 

tanke med de förslag de ger, även om de till en början kan ha svårt att ge uttryck för 

den”, menar Dan. 

Rent generellt kan vi säga utifrån intervjuer att rektorer är ganska självkritiska 

och inser att de behöver arbeta mer med elevinflytande. Lärare är självklart 

medvetna om vikten av elevinflytande men det kan gärna försvinna i alla andra 

måsten som finns i deras vardag. Dock tycker de flesta att det är lättast att ta in 

elever i diskussion runt redovisningsformer. Eleverna tycker att deras 

motivation ökar där de känner att de blir delaktiga och de får en kontakt med 

läraren. Vi ser även att där lärare arbetar med självskattning/formativ 

bedömning/utvärdering får vi generellt mer positiva svar från elever att de kan 

känna sig delaktiga och mer motiverade i sin skolgång.  
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3. Hur skulle du vilja ha ett utökat elevinflytande/ skapa 

ett bättre elevinflytande i framtiden? 

  

 

 De nya läroplansmålen fungerar mycket mera som ett levande 

dokument jämfört med tidigare. En lärare talar om att skapa bättre 

elevinflytande på sin skola genom: 

”Att vi lärare står för att formulera målen men att tillsammans med eleverna 

kan skapa vägarna ditt.” 

En ledare på en av gymnasieskolorna sade: 

”Vi ska jobba mer och mer tillsammans. Personal tillsammans med elever.  

Jobba mera ämnesövergripande med tydlig koppling till utvärdering.  Lärarna 

ska se till att utvärdera elevernas utvärderingar. Det är grundläggande att det 

finns en strategi. Viktigt att man vet vad som ska göras med utvärderingarna.” 

 

En del lärare höjer upp vikten av att lyfta upp bra exempel, vilket redan görs på 

den skolan, och på det viset ökar både medvetenheten samt delaktigheten. 

”Via andra bra exempel kan även nya idéer och större delaktighet inom frågan 

sättas igång. Jag tror på kollegialt lärande.” 

En annan lärare säger: 

”Kanske hitta nyckelpersoner på skolan, även rektorn skulle kunna göra 

lektionsbesök.” 

En del elever vill ha okonstlade förändringar i framtiden. Det kan handla om 

allt ifrån att få tycka till om redovisningsformer till varierande lektioner istället 

av enformiga. 

”Om man skulle bestämma om bättre elevinflytande i framtiden skulle det vara 

mera varierande lektioner och mindre enformiga.” 

 

Formativ bedömning är ett arbetssätt som förekommer mestadels inom 

gymnasier och det är ett arbetssätt som man vill utöka och strukturera upp 

mera i framtiden. Utgångspunkten kan vara som Skolverket skriver.  
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”En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen 

tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att 

återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har 

visat att formativ bedömning ökar elevens lärande.”  

 

En lärare på ett gymnasium berättar om hur han jobbar med formativ 

bedömning och hur han vill vidareutveckla sitt jobb inom det här området i 

framtiden: 

”Varje termin går jag genom kursplanen. Jag berättar hur och varför vi 

kommer att jobba med det vi gör under kommande terminen. Detta väcker 

bl.a. motivation för inlärning hos eleverna. Eleverna får sätta upp sina mål i 

början av terminen. Därefter har jag tre enskilda samtal med var och en av 

eleverna under den berörda terminen. I framtiden vill jag att arbetet kring 

denna fråga ska vara mer strukturerad och att fler lärare anammar sig denna 

arbetsform.”  

En gymnasielev ger tips på hur man kan göra för att skapa ett bättre 

elevinflytande i framtiden: 

”När en ny klass påbörjar sitt första år på gymnasiet bör en omfattande 

granskning eller undersökning ske via klassmentorer/ handledare. I denna 

enkät kan man som ny elev fylla i sina styrkor och svagheter, hur man trivs i 

olika arbetsmiljöer samt hur man lär sig bäst. Via det kan man få en generell 

helhetsbild av vad jus den klassen behöver och på något sätt lägga upp arbetet 

efter det.” 

En annan elev säger: 

”Bättre inflytande baseras på hur läraren i fråga är. Med en bra lärare sker det 

här automatiskt.” 
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Två	  faktorer	  för	  att	  lyckas	  enligt	  lärare	  

 
 I de intervjuer vi har gjort har vi funnit att det inte finns ett 

systematiskt arbete med elevinflytande, varken på enheter eller i Västerås stad. 

Däremot finns det goda förebilder. Dessa bör lyftas fram i olika sammanhang, 

där de kan berätta och ge praktiska ex. på sitt arbete ( se Goda Exempel 

Elevinflytande ). Det skulle i sig kunna ge inspiration och möjligheter till en 

vidare utveckling av arbetet med elevinflytande. Hur går man tillväga?  

Enligt lärare vi intervjuat framkom två viktiga faktorer för att det ska lyckas. 

 

A) Ett modigt eller starkt ledarskap lyfter förebilder/kollegialt lärande.  

Ledarskapet på skolorna måste våga lyfta medarbetare. Det bör vara ett 

medvetet val. Att lyfta de goda förebilder inom enheten eller andra goda 

externa förebilder som arbetar med elevinflytande bör vara ett medvetet sätt att 

arbeta. Utifrån samtal med lärare framkommer att de flesta rektorer inte 

medvetet lyfter fram elevinflytande under konferenser. Vidare måste 

ledarskapet lyfta frågan som en punkt under konferenstid eller andra 

sammanhang för att ge tyngd åt elevinflytandet.  

I Goda exempel elevinflytande skriver även de att ledarskapets roll betonas 

särskilt i flera av exemplen. Elevinflytande gynnas av ett tydligt ledarskap som skapar 

förutsättningar för lärarsamarbeten över ämnesgränser och där detta arbete 

kontinuerligt följs upp. 

B) Tid. 

För att det ska kunna ske en utveckling måste det avsättas tid. Man påpekar att 

fokus har varit att arbeta in den nya läroplanen och då i första hand kriterier 

för måluppfyllelsen. Elevinflytandet har inte tagit samma utrymme, även om 

vissa rektorer lyft vikten av det enligt deras egen utsago.  

En annan aspekt på tid är även planeringstiden för arbetet med eleverna. Det 

är som en av eleverna i filmen om elevinflytande, som finns som bilaga säger:  
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Vi fick vara med och planera. Det gjorde skillnad. Det var bara en timme men det 

gjorde att jag kände mig lyssnad till.  

I fördjupade intervjuer Goda exempel elevinflytande säger Johanna Malmer 

Wallenius om varför det är viktigt att ta sig tiden att lyssna till elever:  

 

Lärare måste våga fråga eleverna och de måste vilja göra eleverna delaktiga, menar 

Johanna. Johanna berättar att hon tycker det är kul att få veta vad eleverna tycker; att 

antingen få sin egen bild bekräftad eller få veta något som hon inte visste. Hon upplever 

det som väl investerad t id – den återkoppling och det engagemang hon får tillbaka 

från eleverna underlättar det gemensamma arbetet framöver. 

Så tid är viktigt ur flera aspekter när det gäller arbetet med elevinflytande. 

Rädslan för kaos kan vara en aspekt när det gäller tid, att hinna med sitt 

uppdrag. Att man som lärare inte ska hinna med måluppfyllelsen i olika 

ämnen. Men det är som Ingrid Folkesson säger i Goda exempel 

elevinflytande:  

"Jag vågar släppa kontrollen på ett vis men jag behöver ha än mer koll på vad som 

händer", säger Ingrid och syftar på att hon som ansvarig lärare inte detaljstyr innehållet 

i undervisningen men behöver ha god koll på varje elevs process liksom att läroplanens 

innehåll följs. En sammanfattning av lärarrollen i detta arbetssätt kan alltså sägas 

vara: mindre kontroll men mer koll. 
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Goda	  förebilder	  	  

 
 Ett av uppdragets syften har varit att hitta och lyfta goda 

förebilder eller arbeten som sker ute på skolorna. Vi kan konstatera att de goda 

förebilderna ligger hos lärare som ansett att elevinflytande spelar en viktig roll i 

deras undervisning. Vi har valt att lyfta fram fem stycken av dessa i Goda 

exempel elevinflytande som är en bilaga till rapporten. Här nedan finns några 

korta utdrag ur intervjuerna med dessa.  

 

Ingrid Folkesson, lärare på Persboskolan, slöjd och svenska 

 

"För att hitta lusten att göra något är det bättre att ha eleven med sig. Det är 

inte så roligt att någon annan bestämmer", konstaterar hon. 

Ingrid lägger ribban för elevinflytandet på olika nivåer i olika situationer, dvs 

eleverna ges olika frihet att påverka sitt eget arbete. Dialogen med eleverna är 

central i arbetet som lärare, påpekar Ingrid. Exempel på frågor som Ingrid 

aktivt lyfter med varje elev är betygsdiskussioner, där dialogen fokuserar hur 

eleven ska göra för att få ett högre betyg. Diskussionen kring betyg sker utifrån 

elevens mål i ämnet enligt den individuella utvecklingsplanen (IUP). Målen i 

IUP:n kan vara både ämnesspecifika och generella, där de senare är 

målsättningar som gäller för flera ämnen. 

"Mitt sätt att undervisa är att få med mig eleverna", säger Ingrid. Det är ett 

generellt arbetssätt som hon tillämpar i både svenska och slöjd, i alla fyra 

årskurser som hon undervisar i. 

Dan Svanbom, lärare på Önstaskolan, SO, svenska och skoltidning 

 

Elevinflytande för Dan är att elever får möjlighet att påverka sin vardag på 

konkreta sätt som ger resultat. Det handlar om att ge eleverna inflytande över 

arbetsformer, uttryckssätt och innehåll. ”Eleverna involveras i processen men 

det är mitt ansvar att se till att kunskapskraven uppfylls. Resultatet blir ett ökat 
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engagemang och att jag faktiskt sparar tid”, säger Dan. På Önstaskolan har 

man en gemensam syn som innebär att arbetssätt och mål ska vara tydliga för 

eleverna så att de förstår och vet vad som krävs i varje moment. 

När de elever som valt media som profil arbetar med Önstaskolans 

skoltidning, Grytlappen, är det till 99% de själva som styr innehållet. Fram till 

dags datum har skoltidningen getts ut som papperstidning en gång per termin. 

Nu avvecklas pappersvarianten då man övergår till en webbtidning där det 

kontinuerligt publiceras artiklar. I arbetet med skoltidningen diskuterar 

eleverna tillsammans för att gemensamt komma fram till vad de kan skriva om. 

Resultatet blir ett gediget engagemang och motiverat arbete. 

Johanna Malmner Wallenius, lärare på Viksängskolan, Matematik och NO 

 

En annan viktig del är att kontinuerligt under varje kurs återkoppla till 

kunskapskraven och det centrala innehållet för att göra tydligt för eleverna vad 

vi håller på med och var vi är på väg. Den kontinuerliga återkopplingen ger en 

möjlighet att påminna om ramarna och målen, liksom hur det moment vi just 

nu arbetar med kopplar till dessa, berättar Johanna. Därmed blir det även 

lättare för eleverna att komma med förslag på hur de vill arbeta, utifrån dessa 

förutsättningar. 

Johanna betonar betydelsen av att barn och ungdomar får prova på varierade 

arbetssätt under sin utbildning. Annars kommer de endast att utvärdera och 

återkoppla angående de begränsade arbetssätt de känner till. Det är därför 

viktigt att ge dem en bredd av erfarenheter att jämföra emellan. Olika konkreta 

exempel på olika arbetssätt som Johanna använder sig av är t ex att hålla en 

klassisk föreläsning, att Johanna gör en power point visning i 

undervisningssyfte, att eleverna får titta på informativ film och sen diskutera, 

att eleverna får läsa och sen berätta för varandra, klassen arbetar laborativt, 

samt att eleverna arbeta fram frågor och svar. 

 

Mikael Fredqvist, IDA-vägledare och ansvarig för entreprenöriellt lärande 
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En viktig del i Michaels arbetssätt för elevinflytande är att arbeta tematiskt och 

gärna projektbaserat. För läraren är det en fördel om det går att involvera flera 

ämnen i projektet där innehållet och hur eleverna vill arbeta till stor del kan 

bestämmas tillsammans så länge det finns en samstämmighet med läroplanen. 

Eleverna involveras i planering på ett väldigt konkret sätt genom att de 

tillsammans med lärarens hjälp brainstormar och fyller i en tidsöversikt för vad 

som ska göras under projektet. Utifrån denna brainstorming gör sedan 

Michael en översikt över tid och innehåll som sen kommer att utgöra den 

planering klassen arbetar med framöver. Det övergripande schemat är 

gemensamt men eleverna kan arbeta med olika delar av innehåll och i olika 

ordning, allt under Michaels överinseende. Ofta för Michael ett resonemang 

tillsammans med eleverna kring hur den övergripande ordningen för terminen 

ska se ut; kanske vill eleverna inte klara av alla de roligaste momenten först 

utan det kan vara en fördel att ha något riktigt roligt moment kvar till våren 

när eleverna börjar bli lite trötta. 

Lars Nordin, rektor på Skiljeboskolan.   

 

Det senaste året har fokus förskjutits över till det pedagogiska arbetet, där 

elevinflytandet utgör en viktig del. Lärarna har exempelvis arbetat med ett 

självskattningsverktyg för att synliggöra och själva reflektera över hur den egna 

undervisningen når fram till eleverna och utifrån det identifierat och 

reflekterat över utvecklingspotentialen i sitt arbete. Resultaten så här långt 

visar att formativ bedömning och att aktivt stötta elevernas lärande är viktiga 

områden att arbeta vidare med på skolan, där eleverna involveras i 

utformningen av undervisningen inklusive uppföljning och bedömningen av 

elevens egna resultat. Det innebär i praktiken exempelvis att eleverna känner 

till målen för undervisningen i fråga och deltar i både planering och 

utformning, vilket är något som lärarna arbetar aktivt med. 

 

För att läsa samtliga dessa intervjuer i sin helhet tittar ni i bilagan Goda 

exempel elevinflytande som kommer med rapporten.  
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Slutsatser	  
 
 
 
 
 Det som kommer tillbaka är att elevinflytande är beroende av 

enskilda lärare i klassrummet och det klassrumsklimat de skapar. Intervjuerna, 

oavsett om det är med elever eller vuxna, säger samma sak. Att bemötandet 

och intresset från läraren är avgörande. Det finns självklart en medvetenhet 

från pedagoger om läroplanens innehåll och mål när det gäller elevinflytande. I 

viss mån arbetar många med det i bakhuvudet men ett större systematiskt tänk 

runt inflytande finns inte ute på de flesta enheter. De bästa förebilderna talar 

om inflytande arbetar i form av självskattning/formativ 

bedömning/utvärderingar. Det kan även vara att läraren bjuder in till samtal 

eller som läraren Ingrid Folkesson säger i Goda exempel elevinflytande:  

För att hitta lusten att göra något är det bättre att ha eleven med sig.   

Det handlar också om mod. För när du ger dig in i den formen måste du som 

lärare vara trygg i dig själv och inse att du inte är ofelbar. Att skapa arbetssätt 

som ger mer inflytande, ger en rädsla av att kaos kan uppstå.  

En annan aspekt som lärare tar upp är att elevinflytande inte får riktigt samma 

uppmärksamhet som kraven inom olika ämnen. En orsak kan vara att det 

anses luddigt och inte lika tydligt som olika mål i ämnen.  

I Goda exempel elevinflytande skrivs det i inledningen:  

 

En återkommande reflektion är att elevinflytande riskerar att inte få lika hög prioritet 

som andra frågor så som bedömning och ämneskrav. Detta p.g.a. att elevinflytande inte 

alltid upplevs vara lika tydligt beskrivet som exempelvis ämneskrav och att det därmed 

får en lägre prioritet. Mer tid för lärare att engagera sig i pedagogiska frågor ger även 

mer utrymme för att diskutera och utveckla arbetet för elevinflytande. 

Återigen lyfts tidsaspekten upp där.  

 

Vi har kommit fram till:  
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1. Bemötandet är avgörande för elevens syn på inflytande. 

 

Frågan är hur stor påverkan bemötande från läraren har i klassrummet? I en 

amerikansk studie som heter Whats everybody so excited about visar att lärarens 

engagemang och bemötande spelar stor roll för resultat. En annan studie av 

Kathleen Ellis, The Impact of Perceived Teacher Confirmation on Receiver 

Apprehension, Motivation, and Learning visar på att det dagliga bemötandet gör 

skillnad. Hon påpekar att det är viktigt att det skapas en relation mellan lärare 

och elever för att eleven ska känna att den bekräftas.  

Våra samtal med elever bekräftar den bilden. De kommer tillbaka till en lärare 

som lyssnar eller inte lyssnar, på riktigt.  Just skillnaden mellan lärare som 

lyssnar på riktigt eller inte kommer tillbaka vid flera intervjuer oberoende av 

varandra. Att sätta fingret på vad på riktigt elevinflytande innebär är självklart 

svårt att definiera. Men som flertalet elever sagt, är det att man får en 

återkoppling på den fråga eller ett dilemma man har. I övervägande delen av 

intervjuer kommer eleverna fram till att lärarens inställning till dialog, 

diskussion och bemötande är en faktor för deras motivation.  

Här finns även forskaren Annika Liljas rapport om Förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elev och de fyra punkter vi nämnde tidigare i rapporten och 

som hon lyfter fram för att skapa tillit i klassrummet. Relationer fördjupas 

genom läraren bryr sig och att den lyssnar. De prövas genom läraren sätter gränser 

och vågar möta motstånd. Det kan låta självklart men är inte lika självklart i 

vardagen, att medvetet arbeta med just det här.  

 

2 Utvärdering, självskattning, formativ bedömning.  

 

I de intervjuer vi gjort och i de fördjupade intervjuerna kommer utvärdering, 

självskattning och formativ bedömning tillbaka. I olika former, på olika vis 

nämns det här bland både elever och lärare. Då kan man undra, varför är inte 

det en självklar del av alla skolors verksamhet? För det är det inte. Det här 
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sammanfaller också med undersökningar som påvisar att formativ bedömning 

och självskattning påverkar studieresultaten. Flertalet elever lyfter fram att 

motivationen ökar när de får respons från lärare.  

Utvärdering/självskattning/formativ bedömning sker även efter godtycke d.v.s. 

det är helt beroende på ledarskapet i klassrummet. När vi pratat med elever är 

det stor skillnad mellan olika lärare. Vissa elever upplever inte olikheten som 

störande men flertalet menar att deras motivation ökar vid en dialog med 

läraren. Det intressanta är ändå hur de känner sig bekräftade i sitt lärande när 

det sker.  

 

3. Ledarskapet är avgörande 

 

Som vi tagit upp tidigare är ledarskapet avgörande för en utveckling på en 

skola men det är viktigt att trycka på då det kommer upp i flera intervjuer. För 

att skapa reellt elevinflytande är rektors roll avgörande. Hur hen medvetet 

skapar utrymme för diskussioner och arbete runt dessa frågor. Idag pratas och 

skrivs det väldigt mycket om vikten av ledarskapet på två olika nivåer.  

Det första är ledarskapet för skolans utveckling och riktning. Det ligger hos 

rektor att sätta kursen och ge tiden till diskussioner.  

Det som även växt fram under det senaste året är ledarskapet i klassrummet. 

En viktig del är att det lyfts fram i diskussioner inom kollegiet. Där har flera 

lärare nämnt att kollegialt lärande kan vara en nyckel till framgång, om man 

kan skapa ett transparant klimat.  
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Våra	  fria	  tankar	  runt	  arbetet	  med	  

elevinflytande	  
 

  

 

 Det har varit ett intressant arbete, och en stor förmån att få träffa 

rektorer, lärare och elever under den här perioden. Vi tar med oss en sak som 

rektor Lars Nordin sade till oss när vi träffade honom. Att förslagen som ska 

kunna utveckla skolan ska komma från de som verkar i skolan. Det tror vi är 

en viktig utgångspunkt, speciellt när vi pratar om inflytande.  

Det har kommit många förklaringar, intressanta diskussioner, roliga möten 

under den här perioden som gett en ganska klar bild över elevinflytandet eller 

bristen på densamma i Västerås skolor.  

Att utgå från läroplanen och vikten av elevinflytande, och leva i verkligheten är 

olika saker. Det finns en god medvetenhet om vikten av elevinflytande men 

vägen dit ser väldigt olika ut. I ett klassrum är en lärare autonom. Den lever 

med sitt ledarskap och alla dessa fantastiska lärare gör det på olika vis. De har 

en stor press på sig att uppnå olika mål, framförallt har de haft fokus på 

ämnesmålen eftersom de är mest mätbara. Elevinflytande är trots allt lite mer 

flytande i sina formuleringar uppfattar många lärare.  

Vi tänker på en lärare som beskrev sig själv som diktator i klassrummet men 

där eleverna ansåg att hon hade elevinflytande. Hon tog sig tid att lyssna, enligt 

eleverna. Vi har i vårt arbete även träffat Rana Saad, vägledare inom IDA-

enheten, som bedrev forskningscirkel med en tjejgrupp från 

Kristiansborgsskolan. De ville skapa en större delaktighet för tjejerna, för att 

öka deras motivation i skolan. Utifrån den rapporten och samtalet bekräftades 

också en del av våra tankar, att dialogen och bemötandet är en av de viktigaste 

förutsättningarna för elevinflytande. Tjejerna i den gruppen upplevde 

motsatsen i sin skola men började vartefter som ställa högre krav på lärarna 
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och sin omgivning. Det skapade frustration och konflikter, eftersom de inte 

kände sig riktigt lyssnade till (läs bilagan Rapport Kristiansborg).  

En sak som var intressant är hur i stort sett alla brinner för lärandet, utifrån 

sina egna förutsättningar. I alla möten vi har haft finns en vilja till mer. Det 

svåra är systemets bromsklossar som vi nämnt – t.ex. tid för diskussioner.  

Lärares arbetsbörda är någonting som den gruppen tar upp som ett hinder för 

skolutveckling. Viljan finns men tiden räcker inte till. Det här är ett större 

problem än en enskild skola, det här går över hela linjen.  

För att skapa skolutveckling i vissa frågor, som ex. elevinflytande måste det 

även skapas tid. Det är även det ett återkommande dilemma i svaren hos 

lärarna. Frågan är var den tiden uppstår någonstans. Det är en systemfråga och 

en prioriteringsfråga, för lärare och rektorer. Samtliga rektorer vi mött är 

medvetna om vikten av elevinflytande, några har försökt angripa det med t.ex. 

formativ bedömning. Samtidigt är kraven att uppnå målen i ämnen 

överskuggande. Men eftersom det finns undersökningar som visar att formativ 

bedömning/självskattning/utvärdering skapar möjligheter till en högre 

måluppfyllelse och även skulle kunna ge möjligheter till ett bättre 

elevinflytande, anser vi att det kan vara en möjlig väg fram. 

  



	   25	  

 

Våra	  förslag	  för	  ökat	  elevinflytande	  i	  

Västerås	  stad	  
 

 

 

 

1. Att skapa ett gemensamt utvärderingssystem/självskattning/formativ 

bedömning för Västerås kommunala skolor. På vilket vis det bör vara 

bör utredas och i så fall senare tillämpas. Där bör rektorer och lärare 

ingå i en arbetsgrupp, eftersom det är deras vardag och de är experter.  

Idag finns även möjlighet att göra detta via datorer, då skolorna är del 

av 1 -1 satsningen. Det kan skapas ett enkelt verktyg för just detta 

ändamål. Det kan även ge en ökad kvalité i undervisning och höjd 

måluppfyllelse. Som vi tidigare nämnt sammanfaller det med andra 

undersökningar som visar att det bidrar till en ökad måluppfyllelse.  

 

 

2. Att skapa en utvecklingstjänst som arbetar med den här frågan över tid. 

Att tro att skolorna ”självmant” sätter detta i första rummet är inte 

realistiskt. För att utveckla ett gott system, t.ex., genom utvärderingar 

eller självskattning kräver styrning, hjälp och uppmuntran. Personen 

bör ha god kännedom om skolans värld och aktivt kunna arbeta mot 

skolorna på ett systematiskt vis och med ett positivt ledarskap.  Ett 

lösningsfokuserat arbetssätt är att föredra.  
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