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•  Vad	innebär	elevdelak8ghet	och	inflytande	i	
förskola	och	skola	för	dig?	



Vi	skulle	kunna	vara	med	och	bestämma	som	alla	andra,	men	det	
är	ju	all8d	dom,	vad	ska	vi	säga,	skolledningen	eller	de	vuxna	då	
som	egentligen	har	beslutet,	dom	lyssnar	i	början,	sedan	ser	dom	
vad	dom	tycker	är	bäst.	

När	lärare	pratar	om,	alltså	om	annat,	alltså	engagerar	s
ig	lite	i	elevens	liv	

också,	inte	bara	skoljobb
.	Man	känner	som	aI,	eJersom	man	spenderar	

så	mycket	8d	i	skolan,	så	ska	l
ärare	också	finnas	där	so

m	en	extra,	som	eI	

extra	stöd	på	något	säI.	

Jag	vill	aI	andra	tr
or	på	mig,	lyssnar	då	jag	sä

ger	något	och	

kommer	ihåg	mig.	

Jag	vill	aI	människor	ska	lyssna	och	reagera.	Inte	bara	
prata	en	massa	strunt	och	sedan	gå	hem,	ta	en	kaffe	och	
tänka:	”Eleverna	kom	på	intressanta	saker,	men	jag	ska	
tänka	på	det	senare…”		

Jag	vill	aI	någon	tänker/funderar	över	

mina	förslag……	fastän	dom	är	sämre	än	

”dina”.	



Barnkonven&onen	

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. 

Inget barn får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa skall komma
 i främsta rummet i alla frågor som rör barnet.Artikel 6: Barnet har rätt till 

liv och utveckling.

Artikel 12: Barnet har rätt att bilda 

sig en åsikt och bli lyssnad på 

i alla frågor som rör barnet.



Finns	8llgänglig	på	
Skolverkets	hemsida	för	
köp	eller	nerladdning.	





2.3	Barns	delak&ghet	
	
•  UIrycka	sina	tankar	och	åsikter	-	påverka	sin	

situa8on	
•  Ta	ansvar	för	sina	egna	handlingar	och	för	

förskolans	miljö.	
•  Förstå	och	handla	eJer	demokra8ska	principer	

-	delta	i	olika	former	av	samarbete	och	
beslutsfaIande.	

	
	
Förskollärare	ska	ansvara	för:	
•	aI	alla	barn	får	eI	reellt	inflytande	på	
arbetssä<	och	verksamhetens	innehåll.	



2.3	Elevernas	ansvar	och	inflytande	
		
•	Ta	eI	personligt	ansvar	för	sina	studier	och	sin	
arbetsmiljö.	
•	Utöva	eI	allt	större	inflytande	över	sin	
utbildning	och	skolan.	
•	Ha	kunskap	om	demokra8ns	principer	och	
utveckla	sin	förmåga	aI	arbeta	i	
demokra8ska	former.	
	
Läraren	ska	ansvara	för	aE	alla	elever:	
•	får	eI	reellt	inflytande	på	arbetssä<,	
arbetsformer	och	undervisningens	innehåll,	
ökar	med	s8gande	ålder	och	mognad.	
•	får	pröva	olika	arbetssä<	och	arbetsformer.	
•	får	planera	och	utvärdera	undervisningen.	
	
	



2.3	Elevernas	ansvar	och	inflytande	
	
•  Ta	personligt	ansvar	för	sina	studier	och	sin	

arbetsmiljö	och	ak8vt	utöva	inflytande	över	sin	
utbildning	och	skolan.	

•  Vidareutveckla	sin	förmåga	aI	arbeta	i	
demokra8ska	former.	

•  Utveckla	sin	vilja	aI	ak8vt	bidra	8ll	en	fördjupad	
demokra8	i	arbetsliv	och	samhällsliv.		

•  Stärka	sin	8lltro	8ll	den	egna	förmågan	aI	ta	
ini8a8v,	ta	ansvar	och	påverka	sina	villkor.	

	
Läraren	ska	ansvara	för	aE	alla	elever:	
•	Tar	eI	personligt	ansvar	för	siI	lärande,	
•	Får	eI	reellt	inflytande	på	arbetssä<,	
arbetsformer	och	innehåll	i	undervisningen.	
•	får	framföra	sina	synpunkter,	
•	Får	pröva	olika	arbetssä<	och	arbetsformer,	och	
•	Får	planera	och	utvärdera	undervisningen.	

	
	



•  Kunskap	om,	i	och	
genom	demokra8	

•  Innehåll	och	form	(vad	
och	hur)	

•  Ökad	progression	med	
åren	



Inflytande	och	delak&ghet	–	vad	är	det?	

•  Delak8ghet	kan	förstås	som	elevers	inflytande	över	
beslutsprocesser	och	elevers	delak#ghet	i	en	ak#vitet	
(Thomas,	2007).		

	
•  Formellt	och	informellt	inflytande	(Rönnlund,	2011).	
	
•  Poli#sk	och	social	delak8ghet	(Elvstrand,	2009).	
	
•  Känslan	av	delak8ghet	(Aspán,	2009).	
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Vikten	av	barns	och	elevers	delak&ghet	och	
inflytande	

•  Utveckling	av	ansvarskänsla,	kommunika8onsförmåga,	
ledaregenskaper,	förmågan	aI	lyssna	på	andra,	men	även	aI	
uIrycka	sig	själv.	

	
•  Posi8va	rela8oner	mellan	elever	och	lärare	–	förståelse	för	

varandra.	
	
•  Ökat	engagemang	för	den	egna	skolan.	
	
•  Ökad	glädje	och	8llfredsställelse	i	skolan.	
	

(Manger	&	Novak,	2012)	



Vikten	av	barns	och	elevers	delak&ghet	och	
inflytande,	forts.

•  Större	chans	aI	få	höga	betyg	(Ahlström,	2010).		

•  Skolor	med	hög	andel	delak8ghet	har	en	låg	nivå	av	
mobbning	(Ahlström,	2010).	

•  Posi8vt	samband	mellan	upplevd	hälsa	och	hög	
delak8ghet	(Warne,	2013).	

•  Delak8ghet	mo8verar	elever	8ll	aI	lära	sig	(Giota,	
2013;	Jenner,	2004).	



Alla	har	något	aI	bidra	med	



Barns	och	elevers	delak&ghet	i	verksamhet	

•  Inflytande	över	beslut:	Klass-	och	elevråd,	
intressegrupper	



Utgå	från	barnens	och	elevernas	erfarenheter	



Elevak&va	arbetsformer	



Utmaningar	med	delak&ghet	och	inflytande	

Inflytande	över	beslutsprocesser:	
•  Brislälliga	strukturer	och	ru8ner	för	hur	
elevinflytande	ska	gå	8ll	och	vad	elever	kan	påverka.	

•  Svårigheter	aI	få	alla	elevers	röster	hörda.	
•  Råden	behandlar	i	högre	grad	prak8ska	frågor	än	
undervisningsfrågor.	

•  Elever	upplever	aI	arbetet	inte	all8d	leder	8ll	
förändring	eller	aI	förändringen	kommer	8ll	stånd	
när	de	gåI	vidare	8ll	en	annan	skola.	



Utmaningar	med	delak&ghet	och	inflytande	

Inflytande	och	delak#ghet	i	undervisningen:	
•  OJa	begränsat	8ll	valmöjligheter	och	i	vilken	takt.	
•  Alla	elever	tar	inte	chansen	aI	påverka	
undervisningen	trots	uIryckt	missnöje.	

•  Ämnesmål	kan	begränsa	delak8ghet	och	inflytande.	
•  Olika	syn	på	elev-	och	lärarroll.	



Perspek&vbyte	



•  YIerligare	forskning	som	problema8serar	
barns	och	elevers	delak8ghet	i	undervisning	
(inte	endast	inflytande	över	beslutsfaIande).	



Hur	kan	utmaningar	övervinnas?	
•  Samtala	kring	elev-	och	

lärarroller	
•  Bygga	rela8oner	mellan	

lärare	och	elever/barn	
•  Skapa	eI	klimat	i	förskola	och	

skola	där	barn	och	elever	ses	
som	resurser.	

•  Utgå	från	barns	och	elevers	
erfarenheter	på	eI	medvetet	
säI	i	undervisning.	

•  Öka	användning	av	elevak8va	
arbetsformer.	

	



Hållbar	delak&ghet	och	reellt	inflytande	
•  Barns	och	elevers	röster	en	vik8g	

del	i	skolutveckling	kring	
delak8ghet	och	inflytande	

•  Lärares	och	rektors	roll	i	aI	stödja	
barns	och	elevers	delak8ghet	och	
inflytande.	

•  Forum	för	delak8ghet	och	
inflytande.	

•  Kollegialt	lärande	och	kompetens-
utveckling	

•  Mod	och	engagemang	



We	make	the	road	by	walking		
	(Paulo	Freire)	

Frågor?	



Gå	in	på		adressen:		
hIps://todaysmeet.com/SHU	
	
Dela	med	dig	av	idéer	om	hur	
en	kan	arbeta	med	delak8ghet	
och	inflytande	med	fokus	på	
hållbar	utveckling	i	förskola	och	
skola.	
	
Max	140	tecken.	



Tack	för	mig!	

ulrika.bergmark@ltu.se	


