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Elevinflytande och elevdemokrati 
Svenska Kommunförbundet organiserade under hösten 1994 och våren 1995 
elevkonferenser i 18 län. Vid konferenserna deltog 850 ungdomar från hög-
stadieskolor och gymnasieskolor. De fick möjlighet att i grupper utbyta tan-
kar och idéer om elevinflytande och elevdemokrati och diskutera hur man 
skulle kunna förändra i skolans verksamhet. 

Elevkonferenserna har i flera fall blivit upptakten till och en inspirationskälla 
för fortsatt arbete med elevdemokrati och elevinflytande lokalt i kommuner 
eller på enskilda skolor. 

Erfarenheterna från elevkonferenserna finns nu dokumenterade i två skrifter. 

”Ungdomar och elevinflytande” är en sammanfattning med kommentarer till de 
synpunkter och idéer som ungdomarna framförde vid elevkonferenserna. 
Skriften innehåller även intervjuer med några ungdomar för att få en större 
insikt i hur de ser på inflytande och demokrati i skolan. Den redovisar också 
en uppföljning från några av de skolor som deltog på våra första konferenser 
under hösten 1994. 

”Släpp loss ungdomarna i skolan” är en oavkortad sammanställning länsvis av 
ungdomarnas synpunkter som de nedtecknades vid gruppsamtalen under 
konferenserna. 

Vi översänder kostnadsfritt ett exemplar av ”Ungdomar och elevinflytande”. 
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Ytterligare beställningar av skrifterna kan göras från Kommentus Förlag AB, 
117 99 Stockholm, telefon 08-709 59 90, fax 08-19 24 10. 

”Ungdomar och elevinflytande”, pris 75:- st + moms, expeditionsavgift och 
frakt. Vid beställning av 5-9 ex 60:- st och vid beställning av 10 ex eller fler 
50:- st. 

Best nr 7099-507-9. 

”Släpp loss ungdomarna i skolan”, pris 50:- st + moms, expeditionsavgift och 
frakt. Vid beställning av 5 ex eller fler 40:- st. 

Best nr 7099-514-9. 
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