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Sammanfattning 

 
Studien är genomförd inom ramen för Magisterutbildning med inriktning på 
Utbildningsledning 40 p, Karlstads universitet. Uppsatsen utgörs av en kartläggning av 
elevers möjligheter att påverka skolans förbättringsarbeten på olika nivåer. Metoden som 
använts för studien är intervjuer med fyra rektorer, fyra lärare och enkäter med 85 elever i år 
5, år 6 och år 9. Intervjuer och enkäter har genomförts på tre skolenheter i två kommuner i 
Sydsverige. Resultatet visar på att förbättringsarbeten är en ständigt pågående process, att 
formellt elevinflytande fungerar väl på de undersökta skolorna. Avgörande faktorer för 
elevinflytande och dess status är personalens intresse och motivation. Projektgrupper är en 
konstellation där elever har större möjlighet till ett inflytande. Personalen ser i de individuella 
utvecklingsplanerna stora potentialer för inflytande på individnivå. Den inre och yttre miljön 
är viktiga områden för inflytande för elever. Lärarna poängterar mer elevers möjlighet att 
påverka undervisningssituationen. Elever i år 5 och 6 har större möjligheter än elever i år 9 att 
påverka sin vardagliga situation. Det finns en motsättning mellan intensionerna i skolans 
läroplan och skolans vardag beträffande elevinflytande. Elevers inflytande ökar inte med 
stigande ålder. Maktstrukturen kan bara förändras om de av tradition starka, lärare och 
rektorer, har vilja och motivation. 
 
 

Abstract 
The study is accomplished within the Master of Education leadership 40p at Karlstads 
University. The essay is composed of a survey of pupils' possibilities to influence the school's 
work on improvements at different levels. The method used for this study is interviews of four 
headmasters, four teachers and questionnaires given to 85 pupils at school year 5, 6 and 9 (in 
the Swedish school system). The interviews and questionnaires have been executed at three 
school units in two municipalities in the south of Sweden.  
 
The result shows that work on improvements is a constantly ongoing process, and that formal 
influence exerted by the pupils at the schools examined is well functional. Decisive factors for 
this influence and its status are the personnel's interest in and their motivation for having a 
well functional pupil's influence. A project group is one constellation where pupils have a 
larger possibility to influence. In the individual development plans the personnel see larger 
potential for influence at individual basis. For the pupils, internal and external environment 
are essential areas in which they want to exert influence. Where as the teachers emphasize 
pupils' possibilities to influence pedagogical techniques. The questionnaires show that the 
pupils in year 5 and 6 have greater opportunities to influence the everyday situation, 
everything concerning their daily work, than those in year 9.  
 
There is a contradiction between the intentions in the school curriculum and the everyday life 
in schools regarding pupils' influence. The pupils' influence does not increase with age as 
intended in the curriculum. The power structure can only change if the traditionally strong 
teachers and headmasters have the wish and motivation for this. 
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Inledning 

 
Varje skola har ett uppdrag att utveckla verksamheten så att den på ett bra sätt kan tillgodose 
elevers behov. Utvecklingsprocessen har sin utgångspunkt i den egna enhetens förutsättningar 
och den fastställs av de befintliga styrdokumenten. Läroplanen Lpo 94 fastslår att ”Varje 
enskild skola har ett ansvar för att sträva mot att varje elev successivt utövar ett allt större 
inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan… Läraren skall se till att alla elever 
oavsett kön, social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 
och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande ålder”. Den 
enskilda skolans förutsättningar och förmåga att utveckla sin verksamhet avspeglas i hur mål 
och visioner förankras och hur skolan organiserar sin verksamhet. Läroplaner, skolplaner, 
avtal och andra officiella styrinstrument syftar till att styra skolan i en önskvärd riktning. En 
utvecklingsprocess yttersta mål bör vara att förbättra elevernas möjligheter att lära utifrån sina 
förutsättningar. Ett utvecklingsarbete ska vara ett medvetet arbete som förbättrar elevernas 
lärmiljö. Ett mer adekvat begrepp är således förbättringsarbete Blossing (i Berg; Scherp m.fl. 
2003), Hopkins (2001). Elevers inflytande över sin arbetssituation betonas i läroplanen. 
Utifrån detta perspektiv bör eleverna finnas med i initiering, implementering och 
institutionalisering av skolans förbättringsarbeten. Skolans rektor har det övergripande 
ansvaret för att detta arbete genomförs enligt Lpo 94. Rektorn och lärarna ansvarar 
gemensamt för att skolan utvecklas kvalitativt. Rektorn har ett särskilt ansvar för att ”skolans 
arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas” Lpo 94. En avgörande faktor 
för är ett lyckat förbättringsarbete är enligt detta resonemang rektorns och lärarnas förmåga 
och intresse att förverkliga ett elevinflytande.  
 
På makronivåer styrs elevinflytandet av ett formellt ramverk såsom styrdokument och 
kommunala direktiv. Individuella utvecklingsplaner, elevråd och klassråd är exempel på 
formella ramverk. Olika elevgrupper och samtal mellan elever och lärare är elevinflytande på 
mikronivå och av mer informell karaktär. Grupper i klassen, det vardagliga mötet mellan 
lärare och elever är exempel på informellt elevinflytande. 
 
”Magisterutbildning i utbildningsledning” vid Karlstads universitet uppmärksammar de 
särskilda krav som utveckling och ledning av en målstyrd och decentraliserad organisation 
ställs inför. Rektorn ska skapa förutsättningar för en lärande organisation och ge utrymme för 
reflektioner på arbetsplatsen. Skolledaren ska ha goda kunskaper i arbetet med att skapa 
förståelse för målformuleringarna och visionsskapandet och i att utveckla en skolas 
verksamhet. Magisterutbildning i utbildningsledning ska ge beredskap och kompetens att leda 
den lokala skolutvecklingen. Skolans yttersta mål är att ge de bästa förutsättningar för 
eleverna att lära för livet. Detta kräver att en ledare ser skolans styrdokument som en tillgång 
och ett hjälpmedel för att förbättra skolverksamheten och elevinflytandet.  
 

Syfte 
 
Detta är en kartläggning för att beskriva elevinflytandet i makro- och mikronivåer år 2006 på 
tre skolenheter. Syftet är att undersöka hur elever, lärare och rektorer uppfattar och upplever 
elevinflytande. Att bedöma om en skolledare kan förverkliga intensionerna i skolans 
styrdokument för elevinflytande. Att tydliggöra potentialer och svagheter i skolans arbete med 
att utveckla elevernas verkliga inflytande.  
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Bakgrund  
 
Ur ett postmodernt perspektiv ses världen och vår kunskap om världen, som en social 
konstruktion, där vi alla deltar. Världen förstås och konstrueras av oss själva. Skolan 
framställs som en mötesplats där mänskliga aktörer agerar tillsammans för att skapa sin 
verklighet Dahlberg mfl. (2001). Kunskap och förståelse för skolans roll i samhället är 
synnerligen betydelsefull enligt skolforskare. Historien visar på att skolan avspeglar 
samhällsutvecklingen. Vårt samhälle präglas idag av effektivitet och snabba förändringar 
beskriver Liljeqvist (2004). Den kunskap som historien gett oss är viktig att använda för att 
skolan idag ska forma elever för vår tid. I ett snabbt föränderligt samhälle måste skolan hitta 
nya former och en klar funktion. Skolan kan befinna sig i en konflikt mellan läroplanens 
humanistiska inriktning i förhållande till vårt marknadsinriktade samhälle Romhed (i 
Alexandersson 1999). Liljequist (2004) betonar skolans uppdrag att fostra och utbilda elever 
utifrån ett humanistiskt perspektiv. 
 

Skolan som organisation  

 
Alla organisationer befinner sig i någon omvärld. Inom en organisation är det betydelsefullt 
att det finns god kunskap om den egna organisationen och hur omgivningen påverkar 
organisationen och dess verksamhet. Abrahamsson, Andersen (1996). I flera västerländska 
länder har skolsystemen decentraliserats under ett antal år visar forskningen. Skolsystemen i 
olika länderna har skilda utgångslägen men sammantaget uppfattas det som att varje enskild 
skola fått ett större eget ansvar för sin utveckling. Hopkins (2001) pekar på flera vägar för att 
knyta samman utvecklingen på nationell nivå med den vardagliga verksamheten på skolorna. 
En central tanke är att utvecklingsarbete måste ske i samförstånd mellan teori och den 
skolnära verksamheten. Skolan som organisation beskrivs av Abrahamsson, Andersen (1996) 
som ett forum där människor arbetar tillsammans för att nå bestämda mål inom en bestämd 
struktur och under kulturella begränsningar. Styrningsformen har under tid förändrats från 
styrning utifrån till målstyrning och senare även mot värdestyrning dvs. styrning inifrån. 
Författarna menar vidare att organisationens struktur bestäms av dem som innehar makten och 
kontrollen över organisationen. Abrahamsson, Andersen (1996) redogör för vilken syn på 
omgivningen som karaktäriserar rationell teori kontra systemteori. I den rationalistiska teorin 
ses organisationen som en enskild aktör vars ledning är beroende av omvärldens betingelser. 
Inom systemteorin ses organisationen som ett ”öppet system” för att markera samspelet med 
omgivningens olika aktörer. Systemtänkande anses av Evans (1996) som en ändamålsenlig 
modell för skolan som organisation i en värld som kännetecknas av ständiga förändringar.  
 
Skolan i vårt samhälle har omstrukturerats från en regelstyrd organisation till en målstyrd. 
Denna form av styrning förutsätter ett system som innehar förmågan att överföra målvisioner 
till sin omgivning. Det innefattar dessutom en ambition att påverka någon annans handlande i 
en bestämd riktning enligt Alexandersson (1999). En förutsättning för att 
målstyrningsstrategin ska fungera är enligt Eriksson (i Alexanderson 1999) att målen är klart 
och tydligt formulerade. Styrningen sker genom att den enskilda skolan tilldelas ansvar för att 
målformuleringar tolkas, bearbetas och omsätts i handling. Decentraliseringen framför krav 
på ett ökat inflytande, ansvar och engagemang på lokal skolnivå Eriksson (i Alexandersson 
1999). Andra skolforskare anser att målstyrningen idag är för preciserad. Lärarna får inte det 
utrymme och den handlingsfrihet som behövs för att kunna utöva sin profession fullt ut. 
Kroksmark (2002), Kristiansson (2003). 
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Systemskiftet från regelstyrning till målstyrning kan ses som ett led i en 
demokratiseringsprocess. Skolans demokratiuppdrag har djupa rötter i svensk skolhistoria 
enligt Alexandersson (1999). Demokratiuppdraget har haft en framträdande plats i flera 
läroplaner. Sett ur ett historiskt perspektiv har inte skolan uppfattats som en pådrivande kraft 
bakom demokratins genombrott och utveckling i vårt samhälle. Skolans uppgift har istället 
varit att motverka förändring och utgöra ett stöd för det samhälle som är enligt Romhed         
(i Alexandersson 1999). I arbetet med att utveckla demokratins värdegrund i skolan har det 
Deliberativa samtalet intaget en central plats enligt Englund (2000). Ett deliberativt samtal 
karakteriseras av att olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra. Ett annat 
kännetecken för detta samtal är förståelsen för att lära sig att lyssna på andras argument. Det 
utmärks dessutom av en ambition och en strävan att komma överens. Det är grundläggande att 
samtalen förstås mot bakgrund av skolans tradition att lärarna är kunskapsförmedlare och 
eleverna inhämtar kunskap. 
 
Ytterligare en utgångspunkt när organisationer analyseras är enligt Granström (2000) dess 
behov av tydlighet. En organisation som kännetecknas av tydlighet innehar oftast 
handlingsplaner för olika delar av arbetet. En tydlig struktur ger exempelvis ett arbetslag 
vetskap om vilka frågor som ska diskuteras och vilket arbete som ska genomföras. 
Arbetslagen är väl förtrogna med ramarna som styr verksamheten och med målen som ska 
uppfyllas. I en organisation med otydlig struktur kan förutsättningarna för arbetet upplevas 
förvirrande för gruppmedlemmarna. Ibland råder stor osäkerhet om syftet med verksamheten 
och hur uppdraget ska utföras. I en organisation är många arbetsuppgifter som utförs idag ett 
kollektivt arbete. En distinkt organisation utmärks av att arbetet är väl definierat och tid finns 
avsatt i organisationens struktur. En otydlig organisation kännetecknas däremot av att 
gruppmedlemmarna träffas när det anses nödvändigt. Gränserna blir till följd därav otydliga 
för arbetet som ska genomföras och det saknas struktur för vem som utför vissa 
arbetsuppgifter Granström (2000). 
 
Sammanfattning 

 
Alla organisationer agerar i någon form av omvärld. Styrningsformen i skolan har förändrats 
från regelstyrning till målstyrning. Skolans demokratiuppdrag har djupa rötter i svensk 
skolhistoria. I en organisation är många arbetsuppgifter som utförs ett kollektivt arbete, en 
tydlig struktur som ger ramar och styr verksamheten är betydelsefull. En väl fungerande 
organisation kännetecknas av att arbetet är väl definierat och tid finns avsatt i organisationens 
struktur. 
 

Utvecklings - Förbättringsarbeten 

 
Kraven på organisationer har idag blivit annorlunda. Hos en organisations rörelse-och- 
tankeförmåga eller förändrings och lärförmåga finner vi det framtida konkurrensövertaget 
enligt Sarv (1997). Han benämner det Deltaövertaget efter den grekiska symbolen för 
förändring eller skillnad. Vårt samhälle är ett kunskaps-och- informationssamhälle, men också 
ett samhälle där mycket omprövas. En organisations förmåga att förändra och lära blir 
avgörande för hur den klarar omställningar inom sin egen organisation. 
 
En organisation som genomför en förändring som resulterar i förbättringar genomgår tre 
förändringsfaser. Initiering, Implementering och Institutionalisering. Faserna beskrivs av flera 
forskare i litteraturen och anses som viktiga för att åstadkomma en bestående förändring. 
Berg, Scherp mfl. (2003), Blossing (2003), Dalin (1993), Fullan (2001). Initieringsfasen, 
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Implementeringsfasen och Institutionaliseringsfasen är inga linjära processer utan de går 
ibland även parallellt. Det är inte ovanligt att en pågående utvecklingsprocess stannar upp 
under delar av processen. Hopkins (2001) menar att speciellt Implementeringsfasen kan 
medföra att skeendet tar ett eller flera steg tillbaka innan projektet framskrider mot målet igen. 
Evans (1996) förstärker detta tankesätt med att all personal måste vara införstådd med vad 
projektet innebär. Utvecklingsarbetet måste vara väl förankrat och genomförandet måste 
upplevas greppbart för alla inblandade. Det är avgörande med en tydlig och tillitsfull 
kommunikation mellan alla aktörerna i förändringsprocessen. Författarna visar på de olika 
utgångslägen ett förbättringsarbete kan ha. Ett projekt som styrs uppifrån får ofta svårt att 
engagera såväl personal som elever. Däremot kan ett projekt som initieras inifrån 
verksamheten ha stora svårigheter att bli långsiktigt då arbetet saknar stöd uppifrån. Det bästa 
utgångsläget har emellertid de projekt som har stöd både uppifrån och underifrån. Projekt av 
den karaktären kräver en balansgång mellan olika aktörer menar Fullan (2001). 
 

Flera författare skriver om vikten av att tydliggöra var en skola befinner sig i dagsläget och 
vad som krävs för att lyckas med att utveckla verksamheten. Hopkins (2001), Evans (1996). 
För att en verklig utveckling av en skola ska vara möjlig, krävs en förändring av hela den 
rådande kulturen enligt Evans (1996). En skolas kultur präglas ofta av konservatism och det 
krävs därför kunskap om hur den process som kan förändra kulturen bör genomföras Evans 
(1996). För att en reell förändring av verksamheten ska kunna ske måste skolan dvs. 
personalen tänka i helt nya banor. Med samma andemening skriver Block (1988) om behovet 
av att omskapa en organisation från ett byråkratiskt tänkande och handlande till ett 
entreprenörskap. Det förutsätter att var och en av personalen tar ett eget ansvar och att hela 
organisationen därmed förändras. Det är inte möjligt att enbart förändra vissa nivåer. Hela 
kulturen måste bearbetas och förändras. Det kräver att personalen ser sig själva och sin egen 
utveckling som det viktigaste instrumentet för en förändring och en utveckling av 
verksamheten. Med detta resonemang behöver en skola undersöka sin egen kultur för att hitta 
sitt eget utgångsläge inför ett förbättringsarbete. Skolor kan behöva anlita extern expertis som 
kan visa på den rådande kulturen. Skolan styrs enligt Dalin (1993), Berg (2000) på två skilda 
sett. Dels sker en styrning av skolan och dels en styrning i skolan. Skolans statliga styrning 
sker med olika styrdokument som läroplan och kursplaner för att kunna garantera en likvärdig 
utbildning för eleverna. Författarna benämner det som styrningen av skolan. Styrningen i 
skolan sker med osynliga strukturer och styrs av inbördes relationer och traditioner. Den inre 
styrningen kan beskrivas som en skolas kultur. Avståndet mellan skolans inre och yttre 
styrning är det friutrymme som skolan kan erövra för att utveckla och förbättra sin 
verksamhet. En skolkulturanalys är en metod för att fånga upp den dominerande kulturen på 
en skolenhet. Därmed belyses skolans inre och yttre gränserna för verksamheten och 
friutrymmet där emellan kan då tas i besittning Berg (2000). Kulturen ses här som en 
väsentlig styrkälla för enhetens vardagsarbete. Skolkulturanalysen ska sedan förstås i 
perspektivet av rådande relationer mellan den yttre formella styrningen i form av officiella 
styrdokument såsom skollag, läroplaner, skolplaner, och den inre informella styrningen i form 
av den dominerande kulturen. Skolenhetens uppdrag blir sedan att utifrån detta resultat 
förbättra verksamheten utifrån följande utgångspunkter. Var går den yttre gränsen, d.v.s. hur 
skall officiella styrdokumenten tolkas? Var går den inre gränsen, eller med andra ord vad i 
den egna kulturen utgör begränsningar för utveckling? Vilket outnyttjat handlingsutrymme 
finns? 
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Detta illustrerar Berg (2000) med följande figur. 
 
   
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1. Frirumsmodellen: 
 
Det sätt på vilket den egna verksamheten hanterar det dagliga arbetet kan utifrån dessa frågor 
beskrivas i termer av avgränsad respektive utvidgad lärarprofessionalism. Den utvidgade 
professionalismen karaktäriseras i detta sammanhang av att befintligt handlingsutrymme 
utnyttjas och att verksamheten präglas av framförhållning, samarbete och flexibilitet. Begrepp 
vilka utgör bärande principer för statliga styrdokument som t.ex. läroplanerna. Den 
avgränsade professionalismen utmärks i detta sammanhang av nuorientering, individualism 
och konservatism. Begrepp som innebär att verksamheten saknar långsiktighet, att 
verksamheten präglas av brist på samarbete och en tveksamhet inför förändringsarbete. Detta 
illustreras med följande figur: Berg (2000). 
 
Tabell 1. Skolkulturens ”kärna”, ”fruktkött” och ”skal”. 

 
Nivå 1  De pedagogiska arven 

 

 
 Den dolda läroplanen  Den officiella läroplanen 
 (Herbart)   (Dewey) 
 
 
 
Nivå 2 Den avgränsade  Den utvidgade 
 lärarprofessionalismen  lärarprofessionalismen 
 
 
 
Nivå 3 Individualism  Samarbete 
 Rigiditet   Flexibilitet 
 Nuorientering  Framförhållning 
 
 
 
Nivå 4         Aktörsberedskap 

Outnyttjat handlingsutrymme 
för skolutveckling 

 

Styrning ”i” skolan 
Den dominerande kulturen 

Styrning ”av” skolan 
Formell styrning – läroplan mm 
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Aktörsberedskap är alltså den förmåga en organisation besitter för att förändra och utveckla 
sin egen verksamhet. En skolas förmåga att förbättra sin verksamhet påverkas av personalens 
inställning och förhållningssätt till samarbete med kollegor. Ett flexibelt förhållningssätt till 
omvärlden ökar förmågan att erövra friutrymmet. En skola som präglas av god 
framförhållning och en gemensam ambition har stora förutsättningar att utveckla sin 
verksamhet. Skolor befinner sig i olika skeden enligt Dalin (1993) när förbättringsarbeten 
planeras och genomförs han beskriver tre varianter. 
 

1. Fragmented or ”loosely coupled” schools. Dessa skolor präglas av individualism och 
saknar en gemensam förståelse för arbetet. 

2. Project schools. Dessa enheter saknar en gemensam strategi och flera 
förbättringsarbeten kan pågå samtidigt. 

3. ”Tightley coupled” schools. Dessa skolor fungerar som lärande organisationer, med 
gemensam vision och ideologi. Denna organisation kan agera och förändras på grund 
av omvärldsförändringar.  

 
Senge (2004) beskriver en tydlig modell som skapar organisationer som kännetecknas av 
lärande. Medlemmarnas tillvägagångssätt att arbeta och agera skapar organisationens 
verklighet. Författaren pekar på fem discipliner som bygger upp en lärande organisation. 
Systemtänkande skapar en möjlighet att se helheter och samband mellan olika företeelser för 
att urskilja mönster. Det framställs som betydelsefullt då omvärlden blir alltmer komplex. 
Den andra ordningen benämns Personligt mästerskap och poängterar betydelsen av ett tydligt 
uttalat mål. Samtidigt innebär det en förmåga att se sin egen verklighet på ett tydligare och 
mer nyanserat sätt. Vidare skildras Tankemodeller som lägger tonvikten på betydelsen att 
granska sina egna tankemodeller för att kunna värdera och revidera. Våra tankemodeller styr i 
stor utsträckning hur vi agerar i olika situationer. De flesta tankemodeller av idag domineras 
av ett linjärt tänkande. I en lärande organisation kommer beslut att tas med förståelsen av hur 
allting hänger ihop- ett systemtänkande. Ännu en disciplin är Gemensam vision – en lärande 
organisation bör utmärkas av en strävan att hålla en vision levande och förankrad i den 
verklighet man arbetar i. Den avslutande ordningen är Teamlärande vilken betonar vikten av 
att alla grupper drar åt samma håll dvs. all energi samlas i en gemensam ansträngning för att 
utveckla verksamheten. Viktigt att poängtera är att teamlärande är en gruppfärdighet där man 
lär sig och utvecklas tillsammans. I en lärande organisation krävs det att alla inblandade både 
tänker och handlar till skillnad mot en hierarkisk organisation där tänkandet till största delen 
sker högst upp medan handlande utförs längre ner i systemet. En lärande organisation bör 
vidare kännetecknas av konstruktiva dialoger mellan olika aktörer. Därtill av en uttalad 
förmåga att lära av egna erfarenheter. Sarv (1997). Scherp (2002) betonar en övergripande ide 
om att skapa goda lärmiljöer för både lärare och elever. En skolas strukturer påverkar dess 
förmåga att bygga upp lärprocesser enligt Scherp (2002). En lärande organisation lär och 
utvecklas kontinuerligt i en ständigt pågående process. 
 
Björn, Ekman, Svensson (2002) lyfter fram forskning som påvisar att arbetsorganisationer 
som består både av en driftsorganisation därtill en utvecklingsorganisation har goda 
förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Driftsorganisationen reglerar den dagliga 
verksamheten och innehar en uttrycklig organisation kring arbetsuppgifter och 
ansvarfördelning för personalen. Utvecklingsorganisationen skapar däremot förutsättningar 
för att förbättra driftsarbetet genom en tydlig och långsiktigt planering med god 
framförhållning. Dessa organisationer bör komplettera varandra då driftsorganisationen står 
för det stabila, det löpande och kontinuiteten medan utvecklingsorganisationen står för det 
föränderliga och det oförutsägbara. Det är också angeläget att en utvecklingsorganisation 
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garanteras långsiktighet och systematik. De två organisationerna bör samspela med varandra. 
De tre faserna som ett utvecklingsarbete genomgår som beskrevs tidigare har ett gott stöd av 
en tydlig organisation. Det är viktigt att det finns en tydlighet i processen för att nå framgång. 
I initieringsfasen krävs det ett antal olika faktorer, att projektet håller hög kvalitet, att all 
personal är välinformerad. Under implementeringsfasen är det avgörande att alla inblandade i 
förändringsarbetet förstår processen, och att tid avsätts för samtal och reflektion. Under 
institutionaliseringsfasen behövs alltjämt engagemang av alla involverade. En förutsättning i 
denna fas är en organisation som är skapad och anpassad för utvecklingsarbete.  
 
Inom lärargrupper förekommer ett arbetssocialt liv som präglas av olika kulturer. Ett sätt att 
beskriva den organisation och struktur som råder på skolor är enligt Blossing (2003) följande: 
När kulturen kännetecknas av Individualistiska drag så sköter varje lärare sin klass och sin 
undervisning. Det sker ingen reell återkoppling från kollegor. I personalrummet kompenseras 
behovet av gemenskap men det förekommer sällan diskussioner av pedagogisk karaktär. 
Särbokulturen präglas av samarbete i smågrupper inom lärarkåren. Grupperna har ett 
gemensamt särintresse som behöver försvaras gentemot andra grupperingar på skolan. Det 
förekommer även statusskillnader mellan olika grupperingar. Den tredje kulturen benämns 
Den påtvingat kollegiala kulturen och kännetecknas av regler som förordar ett organiserat 
samarbete. Det kan gälla gemensamma konferenser för exempelvis pedagogiska diskussioner. 
I en del fall har denna kultur senare övergått i en Samarbetande kultur som präglas av ett 
djupare samarbete. Inom denna kultur driver lärarna själva förbättringar både i den egna 
undervisningen som på hela skolenheten. Den samarbetande kulturen karakteriseras av att 
lärare samarbetar med andra lärare men det finns även ett förbättrat samarbete med skolans 
ledning enligt Fullan (2001). Betecknande är att kulturen utmärks av givande och tagande 
mellan olika aktörer i skolan. 
 
Skolutveckling handlar i hög grad om att förändra roller och rollfördelning. För att förbättra 
en verksamhet krävs ökad medvetenhet om hur roller skapas och behålls i exempelvis ett 
klassrum. Granström (i Berg, Scherp m.fl. 2003). Författaren beskriver tre rollbegrepp som 
påverkar verksamheten i skolan. Strukturella roller tilldelas enskilda individer i en 
organisation. Rollen avgör hur individen handlar och agerar. Den enskilde individen vet vad 
som hör till rollen och vilka befogenheter och mandat som står till förfogande. Lärarrollen är 
ett sådant exempel. Strukturella roller kan användas för att styra en verksamhet. 
Interaktionistiska roller skapas i samband med människors interaktion och möten. Det finns 
inga färdiga mönster eller beskrivningar för vad rollen innefattar. I samspelet med andra 
människor sker en fördelning av roller. Rolltagande, enligt det interaktionistiska synsättet är 
situationsbundet. Det handlar ofta om makt, hierarki och inflytande. Mellan elever sker en 
ständig interaktion för att fördela roller. Ett tredje sätt att förstå rolltagande i skolan är att se 
skolan som ett organiskt system där det finns en koppling mellan individer, uppgifter och 
funktioner. Systemiska roller bygger på ett synsätt där alla är beroende av varandra. 
Införandet av arbetslag i skolan kan ses som ett uttryck för en systemisk rollteori. En 
systemisk verksamhet ger utrymme för kollektiva processer. De tre rollbegreppen 
förekommer sida vid sida i skolan som organisation. 
 

Sammanfattning  

 
Kraven på organisationer har förändrats. En organisations förmåga att förändra och lära blir 
viktig i en alltmer föränderlig värld. En organisation som går igenom förändring genomgår tre 
faser Initiering, Implementering och Institutionalisering. För att en verklig utveckling ska vara 
möjlig krävs att den rådande kulturen förändras. En organisation som kan förändras och 
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kännetecknas av lärande utvecklas i en ständigt pågående process. En arbetsorganisation som 
består både av en driftsorganisation och en utvecklingsorganisation har goda förutsättningar 
att utveckla sin verksamhet. Utvecklingsarbete handlar i hög grad om att förändra roller och 
rollfördelning. 

 

Ledarens roll i skolan 

 
Deltaövertaget som berörts under rubriken, Utvecklings – Förbättringsarbeten, är inget 
kunskapsövertag utan snarare ett övertag i dynamiken runt kunskapen. Det handlar om att 
inhämta eller utveckla kunskap, sprida den och framförallt omsätta i faktisk förändring enligt 
Sarv (1997). Författaren beskriver dessutom det lärande - eller visionsstyrda 
förändringsarbetet i vårt kunskaps – och informationssamhälle. Förändringsarbetet behöver 
enligt Sarv (1997) ledare som kännetecknas av att de älskar produkten. De är fanatiker 
rörande processen och har respekt för och tilltro till människors förmåga. Ledarskapet 
utmärks av förmågan att se helheter. Det lärandestyrda förändringsarbetet grundas på 
observationer av verkligheten, reflektioner utifrån uppfattningen om hur verkligheten borde 
vara (visionen) och ett agerande för att hitta lösningar och åtgärder. På detta sätt samspelar 
tanke och handling i ett förlopp som skapar lärande. Sarv (1997). 
 
Figur 2. Cirkulärt förlopp för lärande 
 
 
 
 
 
 

Observation  Reflektion  Tanke 
 
 

 
 

 
   

 Handling 
 
Skolledningen har en grundläggande uppgift att skapade de förutsättningar som krävs för ett 
kontinuerligt förbättringsarbete. Ledarskapets roll lyfts fram av bland annat Hopkins (2001). 
Han beskriver ett fungerande ledarskap med fokus på lärande för både personal och elever 
vilket främjar ett utvecklande klimat. Evans (1996) poängterar att ledarskap måste bygga på 
ett gemensamt arbete med personalen och att det måste finnas ett förtroendefullt 
samarbetsklimat om ett förändringsarbete ska vara fruktbart och gynna en skolas arbete. 
Medarbetarna behöver känna sig viktiga i processen. Ett ledarskap med tydligt fokus, och 
medvetet strategiskt- systemteoretiskt förhållningssätt ger ett kraftfullt ledarskap, vilket är en 
förutsättning för ett lyckat förändringsarbete. Ledarens värderingar och åsikter bör avspeglas i 
dennes förhållningssätt i det dagliga arbetet. Enligt Björn, Ekman, Svensson (2002) kan en 
ledare skapa jordmån för ett förändringsarbete genom att ge goda förutsättningar. Genom 
skapandet av en miljö för utvecklingsinriktat lärande och handlande i lokala processer på 
skolorna.  
 

 

Aktion 
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Block (1988) belyser ledarens roll i betydelsen av att få alla medarbetare med i processen. Det 
krävs en medvetenhet om personalens ofta traditionella och försiktiga hållning till 
förändringar. Ledarskapet måste förstå komplexiteten i ett förändringsarbete och dessutom ha 
kunskap om processens olika faser. Det är naturligt med medarbetare som motsätter sig 
förändringar. Ledaren behöver även leva ut de värderingar som förändringen stå för skriver 
Dalin (1993). Block (1988) skriver vidare om ledarskap med entreprenörsanda. Ledaren 
behöver koncentrera sig på de medarbetare som arbetar under honom/henne i organisationen. 
Det är, menar Block, (1988) människorna på botten i en organisation som har makten att 
förändra. Av den orsaken är det angeläget för en ledare att alla medarbetare engagerar sig för 
att uppnå bästa möjliga resultat. Han skildrar vidare hur ledare skapar organisationer med ett 
positivt förhållningssätt och människor som uppfattar att de kan påverka och förändra sin 
egen och organisationens situation till det bättre. För att lyckas med ett förändringsarbete 
måste samtliga medarbetare delta i förändringsprocessen. Ledaren behöver kunskap om de 
steg som är avgörande för att åstadkomma en förändrad organisation. Block (1988). 
 

1. Att skapa en vision – det är ett sätt att kommunicera som inger optimism och hopp till 
personalen. Det skapar en positiv framtidsbild.  

2. Att skapa tilltro till visionen – det är viktigt att visionen är formulerad så att 
medarbetarna känner igen sig och kan stå bakom den gemensamma framtidsbilden. 

3. Att skapa balans i den nya organisationen. Ett samarbete som gynnar och utvecklar en 
organisation är mest effektivt när individer med en egen inre styrka arbetar 
tillsammans. 

4. Att låta visionen genomsyra organisationen. Det krävs mod och envishet för att 
ständigt lyfta fram och aktualisera visionen. 

 
Sandberg, Targama (2004) framställer doktrinskiftet som skett på ledningsområdet, från att 
leda via regler och instruktioner till att leda via visioner och idéer. För denna förändring krävs 
kunskaper om ledarskap i en organisation utifrån ett förståelsebaserat och tolkande perspektiv. 
Det förståelsebaserade och tolkande perspektivet kännetecknas av ett synsätt där det inte finns 
en absolut sanning, utan att vår verklighet är en social konstruktion som är i ständig 
förändring. Enligt författarna bli en ledares främsta uppgift att vägleda och stimulera 
människor i de processer som ständigt pågår i en organisation. Ledarskapet får då en 
konsultativ karaktär. Tidigare beskrevs under rubriken Skolan som organisation hur skolans 
styrning har förskjutits mot en styrning genom värden dvs. styrning inifrån. Denna 
styrningsform kräver att ledaren inte bara ska bestämma över den anställdes arbetsinsats utan 
även över den anställdes själ. Abrahamsson, Andersen (1996). I Lärande ledare från 
Utbildningsdepartementet (2001) skrivs om demokratiskt ledarskap där dialogen – det 
ömsesidiga samtalet har en central plats. Rektorn är i behov av en gedigen värdegrund för att 
kunna föra djupa samtal med medarbetarna. För ett framgångsrikt ledarskap betonas att 
rektorn behöver stora kunskaper om läroplanen och en förmåga att kommunicera läroplanens 
ideologi. Det professionella samtalets betydelse betonas även av Hägg, Kuoppa (2003) som 
trycker på att det reflekterande tänkandet behöver tränas upp av en samtalsledare. Det är även 
viktigt att förstå vilket ansvar en samtalsledare har och vilka etiska aspekter man ska beakta 
för att samtalet ska bli professionellt. Förmågan att kommunicera, att leda samtal och att 
vägleda har blivit betydelsefullt för dagens ledare. 
 
Sammanfattning  
Ett lärandestyrt förändringsarbete grundas på observationer av verkligheten, reflektioner 
utifrån uppfattningen om hur verkligheten borde vara och ett agerande för att hitta lösningar 
och åtgärder. Ett fungerande ledarskap fokuserar på lärande för personal och elever, vilket 
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främjar utveckling. Medarbetarna behöver känna sig viktiga i processen. Ett förståelsebaserat 
och tolkande ledarskap karakteriseras av att det inte finns en absolut sanning, utan att 
verkligheten är en social konstruktion som är i ständig förändring. 
 

Elevens roll i skolan 

 
Skolans demokratiuppdrag har djupa rötter i svensk skolhistoria och har haft en framskjuten 
plats i flera tidigare läroplaner. I dagens läroplan fastslås att undervisningen ”skall bedrivas i 
demokratiska arbetsformer” Lpo 94. Det finns en risk att skolan ger elever en annan 
uppfattning om demokrati än den läroplanen avser att förmedla. Läroplanen utlovar makt och 
inflytande medan skolpraktiken präglas av motsatsen. Romhed (i Alexandersson 1999). 
Problemet debatteras även av en statsvetare Eklundh (i Alexandersson 1999 sid 91). 
 

Å ena sidan betonar skolans läroplan och dess tillämpare gärna vikten av demokratiska 
arbetsformer. Elevernas verklighet är i bästa fall maktlösa klassråd som diskuterar futiliteter. 
Lärare och rektorer är inte beredda att avstå sin makt. Detta innebär att de beslutsstrukturer som 
elever konfronteras med inte har några rimliga likheter med demokratiskt beslutsfattande som 
involverar eleverna (…) Fram till 1950-talet var det inte tal om att elever skulle verka i 
demokratiska strukturer i skolan. Risken att en demokratisk idealmodell skulle korrumperas av 
en bister verklighet förelåg inte. Idag verkar det som om skolans verklighet våldför sig på 
begreppet demokrati. Fenomenet liknar vad som brukar benämnas kognitiv dissonans. 
Konsekvensen av denna dissonans kan bli att ungdomar visar tveksamhet mot demokrati.  
 
 

Det dagliga arbetet i skolan sker tillstörsta delen i samarbete mellan lärare och elever. De 
utgör de största grupperingarna i skolan och har av tradition helt skilda uppgifter att utföra 
enligt Blossing (2003). Som tidigare beskrivits under rubriken, Utvecklings – 
Förbättringsarbeten, förekommer ett arbetssocialt liv mellan lärare. Det är också betydelsefullt 
att framhålla det arbetssociala liv som utspelar sig mellan lärare och elever. Grupperna möts 
inom vissa givna områden men inom andra är mötet mycket sällsynt. Av tradition medför 
förhållandet att läraren har större ansvar och större makt. Ett osynligt kontrakt mellan lärare 
och elever behåller maktbalansen i skolan Blossing (2003). De sociala normerna är givna och 
makten och inflytandet är i förväg fördelat. Som förut beskrivits under rubriken, Utvecklings 
– Förbättringsarbeten, lyfter Granström (2000) olika roller i en organisation. Strukturell 
rollfördelning bygger på att organisationens skapare har klargjort vilka roller de inblandade 
ska ha. Rollerna medför vissa befogenheter till exempelvis lärarrollen hör rättigheten att 
tillrättavisa elever. Strukturella roller är avsedda att förenkla umgänget. Till lärarens 
strukturella roll hör att lära ut, om läraren inte gör det uppstår förvirring. Till elevrollen hör att 
lära in. Interaktionistiska roller skapas i samband med människors interaktion och möten. Här 
finns inga färdiga mönster och inga beskrivningar av hur rollerna ska spelas. Det är 
individerna tillsammans som skapar rollerna. Rolltagandet är enligt det interaktionistiska 
synsättet situationsbundet. När ingen strukturell makthierarki finns så skapar deltagarna själva 
en sådan. I en klass i skolan skapar eleverna genom interaktion och samspel olika roller och 
makthierarkier. Läraren har som arbetsledare i en klass stora möjligheter att påverka elevernas 
interaktionistiska rollskapande. Rolltagande i ett systemiskt perspektiv innebär att alla är 
beroende av varandra, uppgifter och funktioner är kopplade till varandra. Handlingar som en 
enskild medlem utför får direkt konsekvenser för övriga medlemmar i organisationen. I ett 
grupparbete får eleverna träning i att utveckla systemiska roller som innebär samarbete för att 
lösa en gemensam uppgift. Roller överförs enligt Hofstede (1991) från en sfär till en annan. 
De grundläggande värderingar och beteenden som finns i förhållandet föräldrar - barn 
överförs till lärare – elev. Författaren beskriver den maktbalans som finns i alla 



 14 

organisationer. Den definieras av i hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna i en 
organisation förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt. 
 
Skolan har i grunden två olika undervisningsmönster enligt Scherp (2005). Det traditionella 
förmedlingspedagogiska arbetssätt som bygger på en Behavioristisk inlärningsteori. Läraren 
har främst en kunskapsförmedlande roll. Eleverna ska i detta system kunna konsumera och 
återge det som läraren presenterat. Det andra mönster är ett elevaktivt arbetssätt som bygger 
på Gestaltteoretisk och Konstruktivistisk teoribildning. Inlärningen utgörs av fördjupningar 
och nyanseringar av tidigare förställningar. I detta system förväntas eleverna ha en god 
förmåga att se likheter och skillnader samt att kunna dra slutsatser om de fenomen de 
studerar. 
 
En förbättring av elevernas lärmiljö bör vara ett utvecklingsarbetes yttersta mål skriver Björn, 
Ekman, Svensson (2002). Det är grundläggande för allt förbättringsarbete att mycket energi 
läggs på att förankra, informera, samt ge de inblandade inflytande under processens gång. Det 
är viktigt att eleverna på skolorna får möjlighet att påverka sin egen arbetsplats och sitt eget 
lärande. Lärare bör förklara och tydliggöra hur skolan arbetar och varför. Samtal med elever 
om skolans mål för elevinflytande är av största vikt. Både muntlig och skriftlig information 
bör finnas tillgänglig för att alla elever ska ha möjlighet att tillgodogöra sig informationen. 
Härigenom visar skolan vad elever har rätt att förvänta sig av skolans medarbetare enligt 
Utbildningsdepartementet (2001). Hopkins (2001) visar vägar för att förbättringsarbetet ska 
inbegripa både lärar- och elevgrupper. Han beskriver en vision om ett utvecklingsarbete där 
eleverna är delaktiga. För detta behövs skickliga lärare som skapar förutsättningar för både 
lärare och elever att verka i en lärande organisation. Författaren visar på fyra punkter som är 
väsentliga för att utvecklingsarbetet ska nå eleverna. 
 

1. Det måste finnas ett påtagligt fokus på elevernas lärande. 
2. Det ska finnas en tydlig sammanlänkning mellan vardagsarbetet i de enskilda 

klassrummen och elevernas resultat. Det måste pågå en ständig reflektion över vad 
barn lär sig, hur barn lär sig osv. 

3. Elevernas lärande är ständigt i centrum, exempelvis när läroplanen ska tolkas, när 
scheman ska läggas och resurser ska fördelas. 

4. Skolan har en förmåga att befästa och bevara en tydlighet och stabilitet genom hela 
organisationen. 

 
Skolan som mötesplats bör utveckla elever som lär sig att leva och verka i en mångfald och 
hantera konflikter. Skolan kan bli en plats där kunskap och meningsmotsättningar får ett värde 
i sig själv enligt Romhed (i Alexandersson 1999). En av skolans uppgifter är att ge elever 
goda erfarenheter av demokratiska processer skriver Blossing (2005). Vidare förs ett 
resonemang om betydelsen av att eleverna som utgör den största grupperingen i skolan 
involveras i förbättringsarbeten. Lärare och elever ingår i ett osynligt kontrakt som skapar 
stabilitet. När lärare förändrar exempelvis arbetssätt så kan detta upplevas av eleverna som 
om lärarna bryter kontraktet. Eftersom lärare får omedelbara reaktioner av eleverna på sitt 
arbete kan utvecklingen avstanna eftersom eleverna inte är förberedda på en förändring. För 
att en varaktig förändring ska vara möjlig måste eleverna involveras i processen allt från 
initieringen, implementeringen till institutionaliseringen. Elevernas förhållningssätt och 
reaktioner kan annars avbryta ett förändringsarbete. Ett förändrat uppdrag för inflytande 
kräver att elevers inflytande ökar på bekostnad av lärares makt och inflytande. Lärarnas roller 
måste bli annorlunda och det är en process som tar lång tid. Eleverna måste bli lyssnade till 
eftersom de kan tillföra nya synsätt enligt Blossing (2005). En frågeställning som Scherp 
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(2005) resonerar kring är det dilemma som uppstår då lärarnas synsätt skiljer sig från 
elevernas åsikter om hur undervisningen bör utformas. Om en skola utsätts för konkurrens 
tenderar det pedagogiska perspektivet att ta stryk eftersom elever tenderar att hanteras som 
kunder. Thelin, Scherp (i Scherp 2005) skriver att elever i många fall har en mer traditionell 
föreställning om hur skolan bör utformas. Det uppstår då en risk för att lärarnas och 
rektorernas pedagogiska ambitioner får stå tillbaka för att tillgodose elevernas önskemål om 
inflytande över sin skolvardag. Arbetet med att förbättra elevernas lärmiljö strandar ofta enligt 
författarna på skolans aktuella struktur ”det går helt enkelt inte att tränga in i den redan 
färdiga kostymen”. 
 
För att elevernas inflytande över sin lärmiljö ska öka krävs att de inblandade parterna elever, 
lärare och rektorer har en gemensam förståelse skriver Skolverket (2005). Elevinflytande är 
ett brett begrepp vars innebörd ständigt prövas. Det är viktigt att diskussionen hålls vid liv. 
Styrdokumenten ger både möjligheter men sätter även gränser för elevers inflytande. De 
statliga styrdokumenten definierar vilket inflytande elever har rätt till, samt i vilka former de 
ska uttryckas. För att tydliggöra elevers inflytandearena kan två dimensioner ställas mot 
varandra. Dessa dimensioner kan ses som ett sätt att systematisera elevers inflytande. 
 
Figur 3. Dimensioner av elevinflytande från Skolverket 

 

 

                                                                                 Källa: Skolverket 

Dimensionerna bör förstås utifrån ett elevperspektiv där det formella inflytandet definieras av 
både nationella och lokala styrdokument. Det formella berör elevens möjligheter att påverka 
sin lärmiljö utanför formella strukturer. Det kollektiva inflytandet är ofta kopplat till formella 
strukturer, såsom elevråd och övriga råd men kan också beröra informella påverkanskanaler 
som en grupp elever som på egen hand vill förändra sin tillvaro i skolan. Det individuella 
berör exempelvis individens möjligheter att påverka sin egen lärprocess. 
 
I FN:s barnkonvention, som Sverige ratificerat klarläggs i några paragrafer barns rättigheter 
till inflytande över sin egen situation. Artikel 3, och 12: 
 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet. 
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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. 

 
Sammanfattning 
 
Skolans demokratiuppdrag har djupa rötter i svensk skolhistoria och har beskrivits i flera 
läroplaner. Det arbetssociala liv som utspelar sig mellan lärare och elever ger av tradition 
större ansvar och makt till lärarna. De sociala normerna är givna och makten och inflytandet 
är i förväg fördelat. Läraren har som arbetsledare stora möjligheter att påverka rollskapandet 
och elevers möjlighet till inflytande. En förbättring av elevers lärmiljö bör vara ett 
utvecklingsarbetes yttersta mål, det förutsätter att eleverna är delaktiga i processen. En av 
skolans uppgifter är att ge elever goda erfarenheter av demokratiska processer. För att 
eleverna inflytande ska öka så krävs en gemensam förståelse av både personal och elever.  
 

Frågeställningar 

 
Jag avser i denna studie att undersöka frågeställningarna: 
 

1. Hur uppfattar elever vid tre skolenheter sina möjligheter till inflytande? 
 

2. Hur uppfattar eleverna att de kan påverka och vara delaktiga i skolförbättring? 
 

3. Hur ser lärare och skolledare på elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet?  
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Metod 
 

Undersökningsmetod 

 
Undersökningen har genomförts med olika metoder och datakällor för att samla in material till 
studien. Studien omfattar ett rektorsperspektiv, ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. För 
att belysa gemensamma frågeställningar, har olika infallsvinklar och aspekter lyfts fram. 
Studiens rådata utgörs av muntliga intervjuer och skriftliga enkäter med personal och elever 
på tre skolenheter. Intervjuer har skett med rektorer och lärare och eleverna har besvarat 
skriftliga enkäter. Intervjumetoden ger möjlighet att utveckla och fördjupa en frågeställning i 
de mindre grupperna av lärare och rektorer. Enkätmetoden ger möjlighet till insamlande av 
större mängd rådata och lämpar sig väl i elevgruppen. 

 

Urval 

 
Urvalskriterierna var att en av enheterna skulle omfatta år 1 till år 9 och uppvisa ett vitsordat 
gott skolledarskap och att en enhet medvetet arbetat med elevers inflytande och delaktighet i 
skolans arbete.  
 
De intervjuade är fyra rektorer och fyra lärare. De intervjuade rektorerna utgörs av två 
kvinnor och två män, varav en är biträdande rektor. Rektorerna är verksamma på de 
undersökta skolorna. De fyra lärarna utgörs av tre kvinnor och en man. Lärarna är 
förtroendelärare för respektive klass som ingått i undersökningen och undervisar även i andra 
undervisningsgrupper. Enkäten har besvarats av 85 elever, 46 flickor och 39 pojkar i år 5, år 6 
och år 9 där ovan nämnda lärare är förtroendelärare.  
 
De undersökta skolenheterna är geografiskt och demografiskt skilda. En av skolenheterna är 
belägen i en relativt stor sydsvensk kommun och omfattar elever från år 1 till år 9. Enheten 
har en rektor och två biträdande rektorer. Elevunderlaget är kulturellt, ekonomiskt, socialt och 
etniskt blandat och utgör ett svenskt medelsnitt. I närområdet finns villa bebyggelse men även 
flerfamiljshus. Från år 7 tillkommer elever från kringliggande landsbygd. Rektorn har utsetts 
till årets rektor i Sverige. På denna enhet har intervjuer genomförts med rektor som har ett 
övergripande ansvar för hela enheten men också ett speciellt ansvar för år 7-9 samt en av de 
biträdande rektorerna som ansvarar för år 3-6. Lärarna på denna enhet som medverkat i 
intervjuerna är förtroendelärare för år 6 respektive år 9. Enkäten har besvarats av elever i 
dessa klasser. 
 
De två andra skolenheterna ligger i en mindre västsvensk kommun. Elevunderlaget är blandat 
med elever från olika bakgrunder och bostadsområden som ovan och skiljer sig endast i 
kommunstorlek. En skolenhet består av elever från år 1 till år 5 den andra skolenheten av 
elever från år 6 till år 9. Eleverna byter skola inför år 6. På dessa två enheter har rektorn med 
det övergripande ansvaret för dessa skolår intervjuats. En av dessa rektorer föreläser om och 
har ett stort intresse för elevers inflytande i skolan. De intervjuade lärarna är förtroendelärare 
för år 5 respektive år 9 och elevenkäten har besvarats av elever i dessa klasser. 
 

Intervjuer och enkäter 

 
Intervjufrågorna är formulerade för att belysa och kartlägga lärares och rektorers uppfattning 
om elevinflytande. Frågorna har utformats och diskuterats med kursansvarig lärare på 
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utbildningen.(Bilaga 1). Enkätfrågorna till eleverna bestod delvis av frågeställningar som 
hämtades från Ekholm (1991).samt nyformulerade och validerade frågor. Frågeformuläret till 
eleverna innehöll 12 frågor. 11 kryssfrågor och en öppen fråga. (Bilaga 2).  
 

Genomförande 

 
Rektorerna kontaktades och informerades om studien per telefon i slutet av januari 2006. De 
tillfrågade rektorerna var intresserade av att delta i studien och de gav förslag på tänkbara 
intresserade lärare och klasser. Under februari månad kontaktades lärarna per telefon och de 
ställde sig positiva både för sin och klassens del. Tider avtalades för intervjuer och enkäten i 
klasserna. Under mars månad 2006 genomfördes intervjuer och enkätundersökningar. 
 
Rektorer och lärare har inte haft möjlighet att i förväg läsa igenom intervjufrågorna. Allt för 
att få så spontana svar som möjligt. Intervjuerna har skett enskilt på rektorernas expeditioner 
eller i lärarnas konferensrum. För att underlätta intervjuförfarandet spelades de in på MP3. 
Intervjuerna har tagit från 45 min till 1 tim och 15 min. Som underlag för intervjuerna 
användes en guide med intervjufrågor (Bilaga 1) samt reflekterande följdfrågor. Intervjuerna 
var otvungna och de intervjuade var mycket intresserade av frågorna. För att fånga nyanser 
och uttryckssätt har jag transkriberat intervjuerna så snart som möjligt efter intervjutillfällena. 
 
Enkäterna genomfördes i respektive klass och efter en kort presentation av undertecknad om 
syftet med undersökningen, introducerades enkäten. Frågorna nr 1 till 7 skulle besvaras med 
ett svarsalternativ emedan frågorna 8 till 11 med flera svarsalternativ. På den avslutande 
öppna frågan uppmanades eleverna att svara med fritext. Enkäten samlades in så snart 
eleverna ansåg sig vara färdiga. Alla närvarande elever besvarade enkäten. Elevantalet i 
klasserna har varierat från 16 till 29. 
 

Reliabilitet/Validitet 

 
I studien användes delvis färdigvaliderade enkätfrågor från Ekholm (1991). Sex frågor är 
sammansatta för denna studie och validerades på en mindre grupp elever. Enkätfrågorna 
justerades därefter. Intervjufrågor till lärare och rektorer konstruerades för att kunna jämföras 
med elevenkäterna. Frågeutformningen diskuterades med utbildningsansvarig. 
 

Struktur 

 
I studien har både kvalitativa och kvantitativa data inhämtats. Den insamlade rådatan från 
intervjuer och enkäter har sammanställts i matriser och systematiserats under följande 
rubriker. 
 

1. Organisation för utvecklings - förbättringsarbeten 
2. Organisation för elevernas formella inflytande på skolorna 
3. Elevers möjligheter att påverka sin lärmiljö i vardagen 
4. Elevers inflytande – komplicerat i vardagen 
 

Dessa rubriker presenteras sedan i resultatdelen. När resultatet sammanställdes beaktades 
återigen nyanser och uttryck i intervjuerna. De inspelade intervjuerna analyserades återigen. 
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Materialet har sammanställts och analyserats utifrån relevant facklitteratur med särskilt 
beaktande av skolans läroplan Lpo 94 . 
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Resultat  

 
Resultaten utgår ifrån intervjuer med lärare och rektorer samt enkätsvar från elever på tre 
skolenheter. I löpande text har infogats utsagor, dvs. citat från intervjuer och enkätsvar. Det är 
en nulägesanalys av hur de undersökta skolenheterna arbetar med förbättringsarbete utifrån ett 
elevperspektiv. I resultatdelen presenteras lärarnas, rektorernas och elevernas syn på skolans 
arbete, utifrån följande underrubriker: Organisation för utvecklings - förbättringsarbeten, 
Organisation för elevernas formella inflytande på skolorna, Elevers möjligheter att påverka 
sin lärmiljö i vardagen samt Elevers inflytande – komplicerat i vardagen. 
 
Organisation för utvecklings -förbättringsarbeten. 

 
Samtliga lärare och rektorer betonar utvecklingsarbetet som en ständigt pågående process i 
skolan. En process som har sin utgångspunkt i varje arbetslag. Genom diskussioner och 
samtal i arbetslaget ges förutsättningar för ett förbättringsarbete. Lärarna i arbetslagen har ett 
stort inflytande och ansvar för sin egen skolas utvecklings – och förbättringsarbete 
framkommer det i intervjuerna. Denna process måste vara långsiktig och tid måste avsättas. 
När eleverna ska involveras måste det finnas en konsensus inom lärargruppen. En lärare som 
arbetar med år 7-9 beskriver den utvecklingsplan som hans arbetslag arbetat fram. Planen 
sträcker sig över ett läsår och diskuteras i ledningsgruppen med jämna intervaller. Läraren ser 
planen som ett betydelsefullt redskap i arbetslagets förbättringsarbete. Även rektorn på 
skolenheten talar om dessa planer som varje arbetslag disponerar som positiva. 
 
De undersökta skolenheterna har utvecklingsorganisationer för de yngre respektive de äldre 
eleverna. Skolutvecklingsgrupperna har det övergripande ansvaret för att driva enhetens 
utvecklingsarbete. Två av skolutvecklingsgrupperna är etablerade och två är nystartade.  
 
En av de intervjuade rektorerna understryker betydelsen av de individuella samtalen med 
medarbetarna. De är ett verktyg i skolans organisation för förbättringsarbete. Samtalen lyfter 
fram det som pedagogerna anser angeläget i skolans vardag, och de ger ytterligare fokus på 
vad skolan kan förbättra. Flera av intervjusvaren från både lärare och rektorer belyser även det 
kvalitets - och förbättringsarbete som initierats genom kommunala direktiv och ser dessa 
anvisningar som positiva. De har uppfattats som en påskyndande faktor i förbättringsarbetet. 
 
En av rektorerna framhåller att varje skola måste utgå från sina egna förutsättningar när 
utvecklingsarbeten ska initieras. 
 

Varje skola har sin egen historia och sin egen identitet, det är viktigt att hitta skolans själ. 

 
En annan rektor påtalar betydelsen av att förbättringsarbetet är väl förankrat i 
personalgruppen. Det räcker inte med ett fåtal ”piloter” som driver processen i en viss 
riktning. Alla pedagoger ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och därför använder rektorn 
sin egen metod. Personalen skriver ner sina synpunkter och åsikter på lappar som sedan blir 
föremål för diskussion.  
 

Sedan har jag min käpphäst, och det är kortskrivandets möjlighet. Jag vill ta tag i någon fråga 
och vill få tag i personalens synpunkter. Det är värdefullt. På detta sätt har flera av skolans 
förbättringsarbeten startats. Det viktiga är att alla har hört samma sak. 
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Organisation för elevernas formella inflytande på skolorna 

 
I elevenkäterna framkommer att klassråden är ett av de forum som finns för elevinflytande. 
Dessa hålls med olika intervall. En gång i veckan eller varannan vecka. I tre av de fyra 
undersökta klasserna är eleverna ordförande i klassråden. I den fjärde klassen (år 9) är läraren 
ordförande. Det framgår i elevenkäten att beslut som fattats i klassrådet oftast sker genom 
omröstning bland eleverna. 
 
När eleverna tillfrågades i vilken utsträckning det diskuteras om förbättringar i 
undervisningen på klassråden finns det en tendens att det ibland eller aldrig var vanligare i år 
9. Det är svårare att urskönja någon tendens i de yngre åldrarna. Förvisso diskuteras 
förbättringar i undervisningen varje gång i 22 % bland eleverna i år 5, men endast i 7 % bland 
eleverna i år 6. Det är osäkert och framgår inte i enkätsvaren om hur ofta ibland är. 
Schablonmässigt finns dock en liten övervikt att förbättringar i undervisningen diskuteras 
oftare i lägre åldrar än äldre åldrar. 
 
Tabell 1. Procentuell fördelning av hur ofta diskussioner förs vid klassråden angående 

förbättringar i undervisningen. 

 

På klassrådet talar vi 
om det som vi vill 
förbättra i 
undervisningen 

 
 
Varje gång 

 
 
Ibland 

 
 
Aldrig 

År 5 22 % 66 % 12 % 
År 6 7 % 75 % 0 % 
År 9 28 % 38 % 17 % 
År 9 4 % 64 % 32 % 
 
 
Elevråd är en annan form för elevinflytande. Skolorna har olika organisationsmodeller för 
elevråden. År 5 och år 6 samt en av klasserna i år 9 har elevråd emedan en skola har 
organiserat om sitt elevråd till ett elevforum. Elevråden träffas regelbundet varannan vecka 
med valda representanter. Elevforumet är mer en intresseorganisation och klasserna kan själva 
välja om de vill medverka eller inte. Förändringen från ett elevråd till ett elevforum har skett 
på initiativ av personalen på skolan. Denna valfrihet att delta eller inte delta har ökat statusen 
och elevernas legitimitet inför sina kamrater. Rektorn i den skolan med elevråd i år 9 har 
medvetet arbetat med att höja elevrådets status. Elevrådets styrelse har fått ett eget rum och en 
egen dator för att understryka dess betydelse.  
 
Förutom ovan nämnda elevråd och elevforum finns flera formella råd med elevinflytande. 
Idrottsråd, miljöråd, matråd, kamratstödjare, biblioteksråd och lokal styrelse 
(föräldrastyrelse). Dessa beskrivs av både lärare och rektorer i intervjuerna och framkommer i 
elevenkäterna. Eleverna väljer och skickar representanter till dessa råd. I elevenkäten framgår 
det en stor medvetenhet om vikten och betydelsen av dessa råd. I råden är eleverna både 
ordförande och sekreterare. Råden består också av en till två pedagoger/övrig personal som 
ska stödja eleverna och bistå dem att vidareutveckla arbetet inom respektive råd. På en av 
skolorna finns det rådstid avsatt på schemat, för att det inte ska påverka övriga lektioner och 
därmed få en lägre status. Rektorerna betonar betydelsen av personalens förhållningssätt och 
engagemang för rådens status och legitimitet och elevernas vilja att arbeta med dessa råd. 
Enligt rektorerna har lärarna har ett stort ansvar att lyfta fram ett etiskt förhållningssätt och att 
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samtala med eleverna om vad inflytande och ansvar innebär. Två av lärarna betonar 
rektorernas engagemang för elevinflytande som en avgörande faktor. En av rektorerna 
understryker betydelsen av en tydlig organisation som är förankrad i arbetslagen vilken ger 
eleverna en möjlighet att påverka och förbättra sin skola. 
 
Vid analys av elevenkäten och en gruppering av svaren i Alltid och Ja, ibland mot Sällan och 
Aldrig framgår det att eleverna uppfattar att de beslut som tas på elevråden också genomförs. 
Det finns dock en spridning i svarsalternativen Alltid och Ja, ibland. Låga noteringar av Alltid 
i samtliga grupper och även 0 % i en grupp. Hög procentandel (76 – 89 %) av enkätsvaren ger 
uttryck för att beslut tagna på elevråden genomförs ibland. Observandum utgör dock den 
avvikande och låga procentsatsen för år 9 ( 55 % ). I denna skola utgörs elevrådet av tidigare 
nämnda elevforum och läraren är ordförande i klassrådet. En sned fördelning finns även i år 6 
där ingen upplever att det som bestämts på elevrådet alltid uppfylls och 7 % anser att det som 
bestämts på elevrådet aldrig genomförs. Däremot finns ingen tydlig skillnad mellan de yngre 
och de äldre eleverna.  
 
Tabell 2. Procentuell fördelning av elevenkätsvar med avseende på vad som genomförs 

av beslut tagna i elevråden. 

 
Det som 
bestäms på 
elevrådet brukar 
det genomföras 

 
 
Alltid 

 
 
Ja, ibland 

 
 
Sällan 

 
 
Aldrig 

År 5 5 % 89 % 6 % 0 % 
År 6 0 % 76 % 17 % 7 % 
År 9 10 % 55 % 27 % 8 % 
År 9 5 % 86 % 9 % 0 % 
 
 
En rektor som arbetar med de äldre eleverna beskriver ett sätt att organisera ett formellt 
elevinflytande. Genom att genomföra regelbundna enkäter till samtliga elever och ibland även 
föräldrar skapas en bild av och ett underlag för beslutstagande. Exempelvis har skolan 
genomfört en enkät angående trivsel och ordningsregler. Med enkäten som underlag har 
elevrådet tillsammans med skolans ledningsgrupp tagit beslut om vilka regler som sak gälla. 
Denna förankringsprocess uppfattas av rektorn som mycket viktig. Den ger möjligheter för 
alla att påverka besluten och tydliggör och förankrar besluten. En lärare som undervisar i år 5 
redogör för hur eleverna på hennes skola får svara på en enkät inför det nya läsåret. Frågor 
som berörs kan exempelvis vara hur rasterna ska läggas ut, hur grupperna skall vara 
sammansatta i de olika ämnena, om grupper skall vara åldersblandade eller åldershomogena 
under vissa lektioner. På denna skola är elever i år 5 faddrar för de yngre eleverna. De tar med 
sig deras synpunkter och frågor till skolans olika råd. Denna organisation är både väl 
förankrad och integrerad i verksamheten. Läraren ser tydligt en mognad hos dessa elever att 
kunna bedöma vilka frågor som är relevanta att arbeta vidare med. Hon uttrycker det så här: 
  

Jag tycker att eleverna vet att det här är en liten sak. Det här en stor, viktig sak som vi måste 
diskutera mycket mer. De har lärt sig att sortera frågor. De inser att allt inte går att förändra. De 
har lärt sig, men de är ju fortfarande barn.  

 
I år 9 finns på båda skolorna grupper av temporär karaktär som arbetar i projektform, 
exempelvis cabaret - råd, lucia – råd. I dessa projekt har eleverna ett stort eget ansvar och 
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inflytande. Dessa projekt kräver dock ett vuxenengagemang som är fruktbart för både lärare 
och elever. Lärarna och rektorerna betonar att relationerna och banden mellan elever och 
lärare stärks under dessa projekt. De pedagoger som arbetar med de äldre eleverna 
understryker betydelsen av aktiv personal som engagerar sig och stödjer eleverna i deras 
projekt och det beskrivs som en kritisk faktor för elevinflytande.  
 
På en av de undersökta skolorna finns elever representerade i Lokala styrelsen (föräldrarådet) 
från år 6 och år 9.  
 

Elevers möjligheter att påverka sin lärmiljö i vardagen. 

 
De yngre elevernas möjligheter att påverka finns i skolklassnivå visar enkäter och 
intervjusvar. Lärarna som undervisar i år 5 och år 6 relaterar till de logg – och kontaktböcker 
som eleverna använder. Dessa upplevs av lärarna som ett bra instrument för eleverna att 
påverka sin arbetssituation på individnivå. Här kan eleverna planera sitt arbete period - eller 
veckovis. Arbetet utvärderas i skolan och föräldrarna bekräftar att de tagit del av 
arbetsplaneringen. För eleverna i år 5 finns det en tydlig möjlighet att utvärdera lektionerna 
och framföra kritik gentemot hur lärarna fullföljer lektioner. Dessa elever har också möjlighet 
att utöva inflytande på hur mycket läxor de tycker är rimligt att ha under en vecka, beskriver 
läraren.  
 
Ett initiativ av en grupp lärare i år 6 är elevplanering. Läraren avsätter tid veckovis med två 
elever för arbetsplanering efter avslutad skoldag. Då planeras exempelvis temaarbeten. 
Planeringen sker på elevernas fritid som senare ersätts med ledighet. På så sätt värderas 
elevernas delaktighet i sin egen arbetsplanering utrycker läraren. I denna klass beskriver både 
läraren i intervjun och eleverna i enkätsvaren de förbättringar som genomförts efter beslut på 
klassrådet. Eleverna har beslutat att alla veckans läxor ska delas ut på måndagar och att 
klassen tillämpar flextid efter ett bestämt system.  
 
Eleverna i en av år 9 har studiekort. Studiekortet är ett dokument där eleven och läraren 
tillsammans planerar skolarbetet och ställer upp individuella mål. På detta kort ges möjlighet 
att fokusera på något speciellt och välja vilket arbetssätt som passar för detta arbete. 
Studiekorten ger eleven en möjlighet att påverka sitt eget lärande, uttrycker både läraren och 
rektorn. Det är dock ingen av eleverna som nämner dessa studiekort i enkäterna. 
 
När elever vill ändra och förbättra något i skolan framkommer det i enkäten en skillnad 
mellan de äldre och yngre eleverna. De yngre eleverna i år 5 vänder sig främst till sin lärare. 
De äldre eleverna i år 9 vänder sig främst till klassrådet och i mindre omfattning till läraren. 
Endast 17-18 % av de äldre eleverna vänder sig till rektorn och inga av de yngre eleverna 
vänder sig till rektorn. I de undersökta skolenheterna vände sig ingen elevgrupp till 
skolsköterskan.  
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Tabell 3. Procentuell fördelning över vart elever vänder sig för att förbättra något i 

skolan.  

 

När ni elever 
vill ändra 
och förbättra 
något i 
skolan tar ni 
upp det 
med/i 

 
 
 
 
Lärarna 

 
 
 
 
Rektorn 

 
 
 
 
Skolsköterskan 

 
 
 
 
Klassrådet 

 
 
 
 
Övrigt 

År 5 72 % 0 % 0 % 66 % 0 % 
År 6 68 % 0 % 0 % 94 % 6 % 

Vaktmästaren 
Matansvariga 

År 9 59 % 17 % 0 % 80 % 17 % 
Elevforum 

År 9 22 % 18 % 0 % 82 % 0 % 
 
I enkäten framgår vidare att eleverna önskar ett ökat inflytande över sin skolvardag. 
Ordningsregler, lektionernas utformning, raster är några områden som framhålles. 45 % av 
alla elever anser att de ska kunna påverka ordningsreglerna på skolan, 55% tycker att de ska 
ha möjlighet att utöva inflytande på lektionernas utformning, 62 % anser att de ska kunna 
påverka planering av studie och skolresor. 65% tycker att rastplanering är av intresse och 76 
% anser att de ska vara delaktiga i utformningen av både inre och yttre skolmiljö. Detta 
framkommer även i intervjuerna med lärare och rektorer att det är dessa frågor som 
traditionellt får stort utrymme i klassråden och elevråden. När de äldre eleverna i enkäten 
beskriver vad de varit med om att förbättrat på sin skola är det övervägande dessa frågor 
rörande yttre och inre miljö såsom elevskåp, café och renovering av bibliotek och toaletter. 
 
 Skolan har målats om och vi har bytt skåp genom elevrådet. 
 

Biblioteket har blivit otroooligt mycket bättre och det är fräschare i korridorerna. 
 

Eleverna i år 5 och år 6 skriver däremot om att de infört flextid, och det framkommer 
synpunkter på att de ännu mera vill vara med och planera lektioner. De uttrycker också att de 
varit med om att förbättrat den psykosociala miljön genom att arbeta mot mobbning. De yngre 
eleverna nämner också om förbättringar i den yttre och inre miljön.  
 

Vi får vara i pingisrummet, menyn i skolan får vi bestämma. 
 
Jag tycker att själva skolmiljön har förbättrats när eleverna fått vara med och bestämma. 

 
Ytterligare två elever från år 5 och år 6 uttrycker sig så här  
 

Vi elever får vara med och bestämma nästan allt, kompisgungan, linbanan och matten och 
sådana saker. 

 
Jag tycker att man ska lyssna mer på vad eleverna tycker och verkligen försöka åtgärda 
problemen som tas upp. Jag tycker att eleverna ska få vara med och utforma lektionerna inom 
rimliga gränser. Många skulle nog tycka att lektionerna på så sätt skulle bli roligare och 
intressantare. Man skulle t.ex. kunna ha matte utomhus och kanske räkna kostnaden av varor i en 
affär och dylikt. Det skulle nog bli bra lektioner om eleverna själva höll i dem och lärarna fanns 
där som stöd och för att hålla ordning. 
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Alla lärarna och rektorerna berör i intervjusvaren den individuella utvecklingsplanen som ska 
finnas för alla elever. Den individuella utvecklingsplanen ska ge eleverna en möjlighet att 
påverka den egna arbetssituationen. Genom sin individanpassning och fokusering på den 
enskilde eleven upplever lärarna och rektorerna att detta är ett styrmedel som kan påverkas av 
eleven själv. Dessa utvecklingsplaner är nyligen introducerade och har ej ännu 
implementerats i sin fullhet. Lärarna och rektorerna uttrycker stora förhoppningar om att varje 
elev genom dessa utvecklingsplaner ska få ett större inflytande och större möjlighet att 
påverka sin egen lärsituation.  
 

Elevers inflytande – komplicerat i vardagen 
 
I intervjuerna med lärare och rektorer uppenbaras konflikten mellan lärarnas uppdrag och 
vardagen i skolan. Enligt läroplanen Lpo 94 har varje skola ett uppdrag. ”Skolan ska sträva 
mot att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 
arbetet i skolan.” Detta inflytande ska också öka med stigande ålder. För att uppnå detta 
menar lärare och rektorer att det krävs ett medvetet och målinriktat arbete. Det är inte alltid 
som detta uppdrag ses som en naturlig del av lärarens arbetsuppgift menar flera av de 
intervjuade rektorerna. En av de intervjuade rektorerna anser att denna del av läraryrket blir 
eftersatt redan under lärarutbildningen. De nyexaminerade lärarna är mer inriktade på 
”lärandet” och är inte förberedda på denna process och samverkan med eleverna. En annan 
synpunkt som framkommer från en intervjuad lärare är att målen måste vara långsiktiga. För 
att kunna utveckla elevers inflytande måste processen starta tidigt och ges möjlighet att växa. 
Helst bör arbetet starta redan i elevens tidiga skolår. Hon poängterar också vikten av att 
pedagogerna skapar en tillåtande och förlåtande atmosfär. Det måste finnas möjlighet att göra 
misstag. Hon fortsätter. 
 

Elever som får ta ansvar växer med uppgiften. De blir stolta och tror på sig själva. Bra barn blir 
bra vuxna! 

 

De intervjuade rektorerna anser att det är lärarnas och annan personals ansvar att lära ut 
inflytande. Det är deras skyldighet att undervisa eleverna om elevinflytande. Det finns ett 
resonemang bland rektorerna att en del lärare är osäkra och att de värjer sig för denna del av 
sin uppgift. En rektor uttrycker att elevinflytandeprocessen har påverkat lärarrollen på djupet 
och inte alltid gjort läraryrket enklare. Det är svårt att uppnå en verklig demokrati i 
skolvardagen. Det framgår i intervjuerna med rektorerna att många lärare har lättare för det 
formella elevinflytandet. När elevinflytandet börjar påverka själva undervisningen blir 
situationen mer besvärlig och mer komplicerad. De förbättringar som kräver att lärare måste 
förändra sitt arbetssätt är svåra framkommer det i intervjuerna. En lärare uttrycker sig så här: 
 

Vi vuxna är ofta bromsklossar. Det kräver mycket av oss. Vi måste våga släppa makten, och 
göra det med stolthet. Det tar lång tid, framförallt att motivera personalen. Det viktigaste är att 
barnen får ett större inflytande över sitt skolarbete. Det är det som är utveckling för livet att veta 
hur man lär sig bäst. 

 
Rektorerna påtalar betydelsen av den enskilde lärarens engagemang och förhållningssätt till 
elevinflytande och på vilket sätt detta påverkar den enskilde eleven. Pedagogernas attityder, 
kunskap, synsätt och kultur är variabler som påverkar förutsättningarna för elevinflytande. 
Elevinflytandet i en klass kan således skilja sig från elevinflytandet i en annan klass på samma 
skola menar rektorn. Lärare som aktivt arbetar med elevers inflytande får ofta ett positivt 
gensvar från eleverna. Det skapar glädje och förhoppningar bland eleverna som förstärker 
undervisningen säger två av rektorerna. Två lärare betonar vikten av att rektorerna prioriterar 
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elevinflytande. Rektorernas intresse och engagemang för exempelvis elevrådet ökar dess 
status och legitimitet. 
 
I elevenkäten framkommer det att det föreligger dålig kunskap och kännedom om hur 
elevinflytande är formulerat i olika styrdokument. 86 % av eleverna i år 5 och år 6 vet inte om 
att elevinflytande finns formulerat i skolans läroplan, FN:s barnkonvention eller skolans egna 
handlingsplaner. Av de återstående 14 % vet 60 % att elevinflytande finns omnämnt i 
läroplanen, 0 % att elevinflytande omnämns i barnkonventionen och 40 % i skolans egna 
handlingsplaner. 67 % av eleverna i år 9 känner inte till att elevinflytande finns omnämnt i 
ovan nämnda dokument. 33 % känner till att elevinflytande finns omnämnt i ett eller flera 
dokument. 70 % av dessa att det omnämns i läroplanen, 18 % i barnkonventionen och 41 % i 
skolans egna planer.  
 

En rektor och flera elever uttrycker en frustration i enkäter och intervjuer över att 
förbättringar av den fysiska miljön ofta tar både lång tid att planera och genomföra. Eleverna 
hinner ibland sluta på skolan innan arbete är genomfört. Två elever uttrycker det så här 
 

Vi har fått nya skåp genom år av tjat och gnäll… 
 
Miljön i skolan är bättre, men det har tagit väldigt, väldigt lång tid och få det gjort. Vi klagade 
redan i 6:an om miljön och nu i 9:an blir det gjort. 

 
Lärarna i år 9 beskriver att eleverna ibland uttrycker att de inte prioriterar elevinflytande. De 
upplever att eleverna istället är mer fokuserade på betygen inför gymnasieskolan. En lärare 
formulerar detta i intervjun.  
 

I år 9 har viljan att påverka mattats av men om det hettar till så kliver de elever fram som 
tidigare varit aktiva. De kan formerna och vet hur de ska agera och tar initiativ och ansvar. 
 

Detta framkommer även i elevenkäten. 
 
 Jag vet inte, är inte så engagerad i elevdemokratin. Man har ingen tid för det. 
 

Utifrån elevenkäten är det svårt att urskönja något könsperspektiv, flicka – pojke i 
enkätsvaren. Om den öppna frågan med möjligheter till egna kommentarer skulle vara en 
mätbar variabel för intresse för elevinflytande och förbättringsarbete finns en mindre övervikt 
för flickor. 78 % av flickorna och 69 % av pojkarna hade egna reflektioner. 
 
I elevenkäten och intervjuerna med lärare och rektorer blir ett mönster tydligt. En gruppering 
med elevinflytande på olika nivåer. Den formella och kollektiva nivån med klassråd, elevråd, 
övriga råd och lokal styrelse. Formella och individuella nivåer med individuella 
utvecklingsplaner. Informella och kollektiva nivåer med projektgrupper och arbetsplanering 
med lärare. Informella och individuella nivåer med logg- och kontaktböcker, studiekort och 
enskilda enkäter. 
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Resultatanalys 
 
Förbättringsarbete är en ständigt pågående process inom skolan. Initieringen kommer oftast 
från arbetslagen och den enskilde läraren har ett stort ansvar. Förbättringsarbetet ska vara väl 
förankrat i personalgruppen för att bli institutionaliserat. Skolornas skolutvecklingsgrupper 
har det övergripande ansvaret för förbättringsarbetet men det framgår inte vad dessa grupper 
har tillfört i fråga om elevers inflytande. Rektorer betonar betydelsen av att fånga upp lärarnas 
problem med att implementera elevinflytande. Det är viktigt att personalen får vara 
involverade och delaktiga i processen med elevinflytande. 
 
Klassråd finns i alla klasser. Eleverna i år 5 och år 6 diskuterar förbättringsarbeten på 
klassråden i något större utsträckning än i år 9. Förbättringsarbeten som initierats av eleverna i 
klassråden förs oftare vidare till skolornas övriga råd. Personalens engagemang och intresse är 
viktiga för elevråd och övriga råds status och legitimitet. Rektorerna för de äldre eleverna 
betonar betydelsen av att ständigt arbeta med verkligt inflytande föra att statusen inte ska 
sjunka. Lärarna betonar rektorernas inställning som avgörande medan rektorerna betonar 
lärarnas förhållningssätt som avgörande. En rektor och en lärare poängterar betydelsen av att 
skapa kanaler och möjligheter för alla elever att påverka och nämner enkäter som en 
möjlighet. Elevinflytande är en ständigt fortgående process. 
 
Projektgrupper beskrivs som en förbättring där elever har ett stort inflytande och där det 
skapas ett annorlunda klimat mellan lärare och elever. Den individuella utvecklingsplanen är 
en påverkansmöjlighet som är under implementering och kommer att bli betydelsefull. Av 
enkäten framgår att eleverna i år 5 och år 6 upplever större elevinflytande än elever i år 9. I år 
5 och år 6 är läraren och klassråden de viktigaste forumen för elevinflytande. I år 9 är även 
rektorn en faktor. Eleverna upplever att den inre och yttre miljön är de viktigaste områdena 
för elevinflytande. Eleverna vill att inflytande ska öka. Elever i år 5 och 6 har tydligare 
möjligheter att påverka sin vardagliga arbetssituation.  
 
Det kan beskrivas som en konflikt mellan skolans uppdrag och vardagen. Det är svårt och inte 
självklart för lärarna att låta eleverna påverka undervisningen. Det formella inflytandet i olika 
råd har en naturlig del i skolornas organisation medan det informella inflytandet varierar 
mycket. Dess omfattning påverkas till stora delar av den enskilde läraren och arbetslagets 
inställning och förhållningssätt till elevinflytande. Läroplanen skriver att inflytande ska öka 
med stigande ålder, resultatet visar att verkligheten är den motsatta. Elever och lärare i år 9 
uttrycker det som att eleverna inte prioriterar att påverka sin arbetssituation utan deras fokus 
finns på betygen inför gymnasieskolan. I år 9 anses inte inflytande vara en naturlig del av 
skolverksamheten utan den hamnar i ett motsattförhållande till exempelvis betygen.  
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Diskussion 

 
Studiens intention har varit att kartlägga elevers möjligheter att utöva inflytande på makro- 
och mikronivå enligt tidigare definition. Förverkligar motiverade skolledare intentionerna i 
skolans styrdokument för elevinflytande? Vad är skolans styrka och vad är skolans svaghet i 
arbetet med att utveckla verkligt elevinflytande. Studien har baserats på intervjuer och enkäter 
med rektorer, lärare och elever. Frågeställningarna har formulerats utifrån aktuell forskning 
och elevenkäterna är validerade. Hur kan eleverna påverka skolans förbättringsarbeten? I 
vilka utvecklings processer är eleverna delaktiga? Hur och på vilket sätt förhåller sig lärare 
och rektorer till elevers inflytande? Elevers lärmiljö är en angelägenhet för alla aktörer i 
skolan. En förbättrad måluppfyllelse kräver en miljö som skapar förutsättningar för alla elever 
i skolan. Genom att förändra lärmiljöerna kan förutsättningar för eleverna att nå 
måluppfyllelsen förbättras. I studien görs ett försök att kartlägga hur skolan aktivt arbetar med 
denna måluppfyllelse. Rektorers, lärares och elevers reflektioner ger en god bild av hur 
elevinflytande fungerar eller inte fungerar. Förbättringsarbete är en ständigt pågående process 
i skolan. Elevernas möjlighet att utöva inflytande i den formella makronivån är ganska 
självklar. Inflytandet fungerar bra på de undersökta enheterna. Eleverna har en tydlig bild av 
vilka former och strukturer som finns för detta inflytande. Det har varit svårare i studien att få 
en uppfattning om det informella inflytandet på mikronivån. Inflytandet varierar mellan de 
olika elevgrupperna.  
 
I läroplanen har eleverna en stor inflytandearena. Vägen från intentionerna i läroplanen ut till 
varje enskild elev är emellertid mycket lång. Varje enskild rektor och i ännu högre grad varje 
lärare har ett stort ansvar för hur detta elevinflytande förverkligas. I studien framgår det 
tydligt att elevinflytandet påverkas av den enskilde lärarens intresse för elevinflytande. Även 
rektorns inställning påverkar lärarnas attityder. Rektorerna tycker det svårt att få alla lärare att 
kontinuerligt arbeta med elevers inflytande. Det anses inte som en naturlig del i skolans arbete 
att ändra ett strukturellt tänkande till ett systemiskt tänkande. Elevinflytande kan uppfattas 
som ett projekt, något man jobbar med som andra moment i läroplanen och inte ett ständigt 
pågående arbete. Men hur tar eleverna detta utrymme i anspråk som finns formulerat i 
läroplaner och andra styrdokument? Är det lärarna och rektorerna som ska skapa en 
organisation och en struktur som gör det möjligt för eleverna att påverka. Rektorerna anser att 
det krävs ett tydligt metodiskt arbete för att eleverna ska se fördelarna och att skolan inte får 
bli en skendemokrati. Lärarna måste klargöra och förankra skolans mål bland eleverna.  
 
Elevernas formella inflytande är bra på de undersökta skolorna. De skriver mycket om 
förbättringar i den fysiska miljön och sådant som rör aktiviteter på rasterna, medan lärarna 
gärna fokuserar på elevers möjligheter att påverkas sina lärmiljöer. Lärarna och rektorerna vill 
tydligare lyfta fram elevers möjligheter att påverka sitt arbete och det som ska arbetas med. 
Det är åter de gamla strukturella traditionerna som styr eleverna. Elever svarar som de 
förväntas göra. Det framkommer dock i enkäten att eleverna vill utöka sitt inflytande över 
exempelvis lektionernas utformning. 
  
Elever som går i år 9 uppvisar inte samma intresse för inflytande. Den rollfördelning som är 
förhärskande på skolorna kan möjligen förklarar detta utfall. Är det deras situation att bli 
betygsatta som minskar intresset för att driva förbättringsarbeten. Lärare och elever talar om 
ett minskat intresse för elevinflytande ju högre upp i skolan eleverna kommer. Berg (2000) 
visar frirumsmodellen som visar på denna inre styrning av skolan. Är det så att den 
dominerande kulturen är så konservativ i de högre åren att det inte finns någon möjlighet att 
utnyttja det friutrymme som tycks finnas. Friutrymmet som finns mellan vardagen och 
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läroplanens intentioner i de undersökta skolorna. Det kan spekuleras i om lärarna i de högre 
åren har en utbildning vilken inte fokuserat lika mycket på elevinflytande. Lärarna har inte 
samma nära relationer till eleverna som lärarna i de lägre åldrarna. En lärare i de lägre åren 
betonar att klimatet för eleverna är betydelsefullt. En möjlig förklaring är att det tillåtande och 
förlåtande klimatet som är en avgörande faktor för elevinflytande är mindre uttalat i de högre 
åldrarna.  
 
Skolan är av tradition bunden till ett system där lärare och elever intar förutbestämda roller. 
De som innehar makten i en organisation avgör dess struktur. I skolan kan makten anses 
finnas hos lärare och rektorer. Elevgruppen är den största gruppen men har av tradition minst 
inflytande. Även om lärarna har kunskaper om olika rollfördelningssystem intar de denna 
maktpositionering. Dessa strukturella roller kan i studien ta sig uttryck i att läraren är 
ordförande i klassrådet eller i situationen med betygsättande i år 9 som manifesterar 
maktstrukturer. Det systemiska tänkandet i undersökningen finns i lärarnas arbetslag där det 
ges utrymme för kollektiva förbättringsprocesser. Kompetensen i gruppen blir en gemensam 
nyttighet. Systemiska roller passar skolan som organisation och det framgår att dessa behöver 
utvecklas ytterligare. I studien framgår inga tydliga interaktionistiska system.  
 
Maktdistansen som finns mellan olika aktörer i en organisation bestäms av de starka. Det är 
de som avgör hur mycket makt de vill släppa ifrån sig enligt Hofstede(1991). I en strukturell 
organisation som skolan är det avgörande om det finns ett intresse från lärarna och rektorerna 
att släppa ifrån sig en del av makten till eleverna. Lärarrollen är av tradition konservativ och 
individualistisk. Att elevinflytandet inte har utvecklat så snabbt beror det på att maktbalansen 
mellan lärare och elever i så fall skulle förändras. I den utvidgade professionalism som 
beskrivs av Berg (2000) är läraren samarbetsinriktad med ett flexibelt förhållningssätt och 
verksamheten kännetecknas av god framförhållning där eleverna på ett naturligare sätt kan 
involveras i skolarbetet. En professionell lärare borde se det som en tillgång och möjlighet att 
fördela makten och inflytandet i skolan eller som en lärare uttrycker det, släppa ifrån sig 
makten med stolthet. Ett förbättringsarbete som inte störs av ett ökat elevinflytande utan 
stöttas av ett ökat elevinflytande. Det primära är inte att uppfylla läroplanen för läroplanens 
skull utan se möjligheterna och utfallet av ett sådant systemiskt tänkande. En lärare beskriver 
detta med att det viktigaste för eleverna är kunskapen att veta hur man lär sig bäst. Ge eleven 
möjlighet att påverka sin egen lärmiljö. Detta förhållningssätt visar på ett långsiktigt 
elevperspektiv för att uppnå målen för lärandet. Vårt informations och kunskapssamhälle 
präglas av snabba förändringar. De elever som har en god kunskap om sitt eget sätt att lära har 
goda förutsättningar för en bra start i livet. Det informella inflytandet blir då betydelsefullt för 
eleven.  
 
Det finns i studien och speciellt i vissa åldrar tendenser till att förbättringsarbeten och 
elevinflytande inte löper friktionsfritt. Som nämnts är eleverna i år 9 mindre angelägna för 
förbättringsarbete och elevinflytande än eleverna i lägre åldrar. En förklaringsmodell kan vara 
att skolsituationen är mer pressad och eleverna inte orkar engagera sig i ett ökat 
elevinflytande. En annan förklaringsmodell kan vara den enligt Blossing (2003) med ett 
osynligt kontrakt. Ett osynligt kontrakt där båda parter är väl införstådda i maktfördelningen. 
Även om eleverna vet att ett förbättringsarbete är positivt och att det både ligger i läraren och 
deras eget intresse att arbeta för detta så upplever inte eleverna spelreglerna som 
demokratiska. Elevinflytande och möjlighet att utöva inflytande men ändå är det ett, för deras 
del, odemokratiskt betygsystem som lärarna bedömer dem med. Denna konflikt kan enligt 
Blossing leda till en frustration och att läraren återgår till undervisning enligt det osynliga 
kontraktet vilket innebär en maktpositionering mellan lärare och elever. Det finns dock 
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tillfällen då det osynliga kontraktet har en annan innebörd och inte betyder en återgång till en 
gammal maktstruktur. Temporära projektgrupper är ett exempel. Här är det osynliga 
kontraktet baserat på en annan maktstruktur. Elever och lärare har andra roller. 
Elevinflytandet i dessa grupper är av tradition ofta mycket påtagligt och detta påverkar 
relationen mellan lärare och elever. Inflytandet i processen förskjuts från lärarna till eleverna. 
I dessa grupper kan en kreativ och intresserad personal stödja eleverna vilket ger en möjlighet 
till ytterligare elevinflytande och en fördjupad relation mellan lärare och elever. Det beskrivs i 
studien som att det blir en god stämning på skolan under dessa perioder. 
 
För att kunna bryta ner traditionella osynliga kontrakt som bygger på en given maktstruktur 
påtalar några skolledare i studien vikten av att alla, både lärare och elever, kan uttrycka sin 
åsikter. En rektor framhåller medarbetarsamtalet som ett instrument. Medarbetarsamtalet ger 
utrymme för en diskussion om hur vardagsproblem kan lyftas fram. Detta resonemang 
framkommer även i teorier om medarbetarsamtal i lärandets tjänst. Rektorn i den undersökta 
skolan kunde i medarbetarsamtalen fånga upp problemställningar som resulterade i 
förbättringsarbeten och ett ökat elevinflytande. Ett exempel på problembaserad 
skolutveckling. Ett liknande synsätt framkommer hos den rektor som använder regelbundna 
enkäter till lärare, elever och föräldrar. Dessa enkäter ger alla som är involverade i skolans 
arbete en möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det är ett utgångs läge där alla elever ska komma 
till tals oavsett vilken position eleven har i en grupp. I ett klassråd blir det lätt att de elever 
som befinner sig högt i makthierarkin kan dominera hela klassens åsikter. Det är därför 
angeläget med lärare som kan hantera och agera för att verklig demokrati ska genomföras. 
Risken är annars att eleven kan får en sned och felaktig bild av demokrati.  
 
De yngre eleverna vänder sig i första hand till sin lärare när de vill diskutera förbättringar. 
Dessa elever ges en möjlighet att utvärdera lektionerna och lärarnas insatser. Rollerna har 
påtagligt förändrats och lärarna har i denna process medvetet försökt att öka elevernas 
inflytande genom en delad maktstruktur. En av de intervjuade lärarna poängterar betydelsen 
av att eleverna känner sig trygga som en förutsättning för ett ökat elevinflytande. Det måste 
skapas ett klimat för olikheter och för möjligheten att misslyckas. Om nu elevinflytandet är 
mindre i de äldre åldrarna, vilket framgår i studien, skulle detta betyda att äldre elever känner 
sig mer otrygga. De har flera lärare och befinner sig i olika klassrum vilket skulle kunna skapa 
otrygghet och oklara roller. Det framgår också i studien att de äldre eleverna oftare vänder sig 
till klassrådet och eller till rektorn när det har synpunkter på förbättringsarbete. Är detta åter 
ett uttryck för existensen för de osynliga kontrakten som inte är lika påtagliga i klassråden 
eller med rektorn. 
 
Det är angeläget att elever redan i tidiga åldrar involveras i ett förbättringsarbete med 
elevinflytande. Ett tidigt traditionellt strukturellt tänkande präglar eleverna och gör eleverna 
obenägna till förbättringsarbete även i senare åldrar. Det är således inte ovanligt att 
konservativa och traditionella roller etableras redan i de tidiga åldrarna. Det är en process att 
få med eleverna i ett konstruktivt förbättringsarbete med elevinflytande. För att lyckas måste 
eleverna finnas med i hela skeendet, allt ifrån initieringsfas och implementering till 
institutionalisering. Först som delaktiga i denna process kan man förvänta sig att eleverna 
engagerar sig och aktivt tar del i förbättringsarbeten på skolan. Delaktigheten ger ett bottom - 
up perspektiv för eleverna. Det är ett grannlaga arbete där både lärare och rektorer måste vara 
delaktiga och entusiasmerade. Dialogen mellan lärare och elever måste vara tydlig. Det 
deliberativa samtalet som kännetecknas av att olika uppfattningar och värden möts i en dialog 
och fullbordas med konsensus kan vara ett instrument för lärarna. Ett synsätt som kräver 
nytänkande och mod. 
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Rektorn som chef är ansvarig för förbättringsarbetet på skolan. Det framgår av studien att det 
är en kritisk faktor för elevinflytande att engagemang, intresse och kunskap finns hos rektorn. 
För att kunna kommunicera och föra dialoger med lärare och medarbetare fordras en god 
kunskap om läroplanens och övriga styrdokuments intensioner om ett förändrat 
förhållningssätt till elevinflytande. Det är rektorns uppgift att förmedla och förankra dessa 
intentioner hos lärarkollegiet. Det är ett långsiktigt projekt att få personalen delaktiga och 
benägna till ett förändrat förhållningssätt till elevinflytande. Läroplanens syften kommer 
således endast eleverna till del om läraren är engagerad och motiverad. Elever kan bara utöva 
inflytande om deras lärare ger dem möjlighet.  
 
I studien framkommer att skolorna har skolutvecklingsgrupper som sätter igång 
utvecklingsprocesser. De förbättringsarbeten som lärare och rektorer beskriver i intervjuerna 
är sällan initierade i dessa grupper. Förbättringsarbeten som rör elevinflytande initieras oftast i 
lärarnas arbetslag. Ett närmare samarbete mellan skolutvecklingsgrupper och elevråden kan 
vara en framkomlig väg för att tydliggöra och strukturera utvecklingsarbetet på skolorna. När 
elever förstår och är välinformerade underlättas initieringsskedet. Rektorer, lärare och elever 
som är välinformerade och delaktiga visar intresse under implementeringsfasen och under 
institutionaliseringen. 
 
Undersökningen visar att både yngre och äldre elever är dåligt insatta i de formuleringar som 
finns i skolans styrdokument beträffande elevinflytande. Äldre elever var något mer insatta än 
yngre elever. Detta resultat kan dock synas motsägelsefullt. Ökad medvetenhet om rättigheter 
innebär följaktligen inte ökat elevinflytande. Enligt tidigare resonemang finns det en 
förklaringsmodell att äldre elever i år 9 står i en mer tydlig beroendeställning till sina lärare 
och är mindre intresserade av att stöta sig med sin lärare. En annan tolkning är att de äldre 
eleverna är formade av ett traditionellt system och uppvisar en konservativ hållning 
beträffande elevinflytande. 
 
Den hypotetiska frågan är följaktligen om ett reellt elevinflytande är möjligt. Är läroplanens 
intentioner och mål för höga. Paralleller finns dock till annan verksamhet såsom sjukvård. Här 
finns samma tendenser. Patient - doktor relationen finns formulerad i lagen om patientens 
medbestämmande. Doktorn ställer diagnos och terapiförslag men ger patienten möjlighet att 
välja eller avböja, acceptera eller söka annan vårdgivare. Det är en lärares skyldighet som 
professionell pedagog att ta ansvar för undervisningens innehåll men eleven måste få 
möjlighet att påverka utformningen enligt läroplanen. Det är en balans som kan vara svår. 
Läroplanens formulering om elevers reella inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll kan lätt bli en utopi. Det finns fortfarande en fundamental 
inställning bland många pedagoger att det är läraren som är den mest lämplige att utforma och 
bedriva undervisning. 
 
Resultatet i studien baseras på intervjuer med utvalda rektorer med en dokumenterad positiv 
inställning till förbättringsarbeten och elevinflytande. Dessa rektorer har sedan 
rekommenderat lärare att delta. De tillhör tillsynes väl fungerande arbetslag som 
kännetecknas av en samarbetande kultur och med ett positivt synsätt på elevers inflytande. 
Intensionen i studien var att välja personal med en positiv inställning till förbättringsarbeten. 
Det kan diskuteras om resultatet hade fått ett annat utfall om materialet varit annorlunda 
sammansatt. En begränsning i elevenkäten var avslutande frågeformuleringen med fria 
reflektioner. Få och knappa formuleringar. Kanske hade en gruppintervju med elever varit 
bättre. Det hade troligen gett mer att genom ett samtal komma fram till vad eleverna 
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egentligen tänker och tycker beträffande sina möjligheter att påverka. Det hade varit intressant 
att ställa följdfrågor till de elever i år 9 som inte visade intresse för elevinflytande. 
Intervjuer med lärare och rektorer var en bra metod. De gav ett bra underlag för en analys. En 
ultimat metodik hade kanske varit en djupintervju metodik. 
 
Avslutningsvis citeras Hargreaves (2000, s. 39) med en reflektion runt de utmaningar som 
skolor i vår tid står inför: 
 

De utmaningar och förändringar som dagens skolor och lärare står inför inte är snävt begränsade 
till skolans område, utan har sina rötter i en bredare sociohistorisk övergång från modernitet till 
postmodernitet. Skolor och lärare berörs i allt större utsträckning av en komplex och uppjagad 
postmodern värld med dess krav och möjligheter. Men reaktionerna är ofta inadekvata eller 
ineffektiva, genom att de låter existerande system och strukturer förbli intakta, eller så söker 
man sin tillflykt till det förflutnas trygga myter…Skolorna förblir i många avseenden 
modernistiska institutioner – i vissa fall till och med förmodernistiska – som ska fungera i en 
komplex postmodern värld. Med tiden blir gapet mellan skolans värld och världen utanför allt 
mer tydlig. 
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Bilaga 1  

 
Intervjufrågor för lärare och rektorer. 
 
1. Hur bedriver ni förbättringsarbeten på skolan?  
 
2. Finns det en speciell organisation för detta arbete? 
 
3. Har ni en tydlig organisation så att eleverna kan vara med och påverka och utveckla 
verksamheten? Hur ser den i så fall ut?  
 
4. Hur ser det formella och informella inflytandet för eleverna ut på skolan?  
 
5. Vad anser du är orsakerna till att elevers inflytande är så svagt, trots att det finns tydliga 
skrivningar om elevinflytande i de senaste läroplanerna? 
 
6. Är det något mer du vill berätta om detta ämne? 
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Bilaga 2 
 
Elevenkät 
Jag är                 ( )Tjej                         ( )Kille 
 
Hur många år har du gått på den här skolan?   ______________år 
 
Här följer några frågor om hur mycket du och dina kamrater får vara med och bestämma om i 
skolan. Svara som du tycker att ni har det för det mesta. 
 
1. Hur ofta har ni klassråd i din klass? 
( ) En gång i månaden 
( ) En gång varannan vecka 
( ) En gång i veckan 
( ) Aldrig  
 
2. Vem leder klassrådet? 
( ) Läraren varje gång 
( ) En elev som väljs till ordförande för en längre period 
( ) En elev är ordförande. Vi väljer ordförande varje gång vi ska ha klassråd. 
( ) Ingen leder klassrådet 
 
3. När gör man upp vad ni ska ta upp på klassrådet? 
( ) Före klassrådet 
( ) I början av klassrådet 
( ) Arbetar utan dagordning 
 
4. På klassrådet talar vi om det som vi vill förbättra i undervisningen. 
( ) Varje gång 
( ) Ibland  
( ) Aldrig 
 
5. Beslut på klassrådet brukar för det mesta fattas genom att… 
( ) Läraren bestämmer                                      
( ) Eleven som är ordförande bestämmer 
( ) Klassen röstar. Varje elev och läraren har en röst var. 
( ) Annat sätt___________________________________  
 
6. Hur ofta har ni elevråd på skolan? 
( ) En gång i månaden 
( ) En gång varannan vecka 
( ) Aldrig 
( ) Vet inte 
 
7. Det som bestäms på elevrådet, brukar det genomföras? 
( ) Alltid 
( ) Ja,ibland 
( ) Sällan 
( ) Aldrig 
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8. Vet du om det står något om elevinflytande i…….. 
( ) Skolans läroplan 
( ) FN:s barnkonvention 
( ) Din egen skolas planer 
( ) Vet inte 
 
9. Finns det några grupper på skolan som eleverna är med och bestämmer i? 
( ) Elevråd                                                       ( ) Matråd 
( ) Lokala styrelsen                                         ( ) Antimobbningsgrupp 
( ) Miljöråd                                                     ( ) Rastråd 
( ) Idrottsråd                                                    ( ) Kamratstödjargrupp 
( ) Övrig grupp_______________________________ 
 
10. När ni elever vill ändra och förbättra något i skolan tar ni upp det med/ i 
( ) Lärarna                                                        ( ) Skolsköterskan 
( ) Rektorn                                                        ( ) Klassrådet 
( ) Övrigt________________________________________________________ 
 
11 Vad tycker du är viktigt att eleverna får vara med och bestämma om? 
( ) Lektionerna                                                  ( ) Rasterna 
( ) Skolmiljön                                                   ( ) Studieresor 
( ) Hur ordningsreglerna ska vara 
( ) Övrigt_________________________________________________________ 
 
12. Berätta om något som du tycker har förbättrats på skolan genom att eleverna fått vara med 
och bestämma! ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
                                                               TACK 


