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Hur står det till med elevinflytandet?
Elevinflytande handlar om både elevernas ansvar,
delaktighet och inflytande. Det finns ett direkt
samband mellan elevinflytande och
måluppfyllelse. Hur ser det ut på våra skolor?
■ I vår skola får varje elev aktivt utöva
inflytande över sin utbildning och det inre
arbetet i skolan.
■ I vår skola har varje elev kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga
att arbeta i demokratiska former.
■ I vår skola ges alla elever möjlighet att ta
ett personligt ansvar för sina studier och
sin arbetsmiljö.
Syftet med utbildningen är enligt skollagen och
läroplanen att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden.
■ Skolan ska främja alla barns och elevers
utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära.
■ Utbildningen ska förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på.
Styrdokumenten för utbildningen påverkas av och
hänger samman med svensk och internationell
rätt samt gemensamma överenskommelser som
FNs allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, Europakonventionen och FNs
konvention om barnets rättigheter, medborgerliga
och politiska rättigheter. Principer ur
Barnkonventionen om barnets bästa och barnets
rätt att uttryck åsikter i alla frågor som rör barnet
finns med som utgångspunkt i skollagen.

■ Det är inte tillräckligt att i undervisningen
förmedla kunskap om grundläggande
demokratiska värderingar. Undervisningen
ska bedrivas i demokratiska arbetsformer
och förbereda eleverna för att aktivt delta
i samhällslivet. Den ska utveckla deras
förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom
att delta i planering och utvärdering av den
dagliga undervisningen och få välja kurser,
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och
ta ansvar.
Under 2014 granskade Skolinspektionen nära
1600 skolor och 100 huvudmän. Arbetet med att
skapa trygghet och studiero är den vanligaste
bristen på både grund- och gymnasieskolor. Det
pedagogiska ledarskapet, det systematiska
kvalitetsarbetet och arbetet med särskilt stöd är
andra områden där Skolinspektionen pekar på
brister. Liksom att utbildningen inte innehåller det
som eleverna har rätt till, som tillgång till
elevhälsa och studiehandledning på
modersmålet. Brister som ger direkta
konsekvenser på skolors arbete med att utveckla
elevers ansvar, delaktighet och inflytande!

Skolan har ett uppdrag att utveckla elevernas
förmåga till empowerment (egenmakt) – att ta
tillvara sina egna resurser och i förlängningen
själva förbättra sina livsvillkor. Det inbegriper för
eleven såväl beslutsrätt som individ över det egna
livet samt rätt och plikt till demokratiskt
deltagande i den gemenskap man är en del av
i skolan.
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