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 Skolans mål är att varje elev 

 Upplever delaktighet genom att känna att de är en viktig del i ett sammanhang 

 Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 

 Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre  

arbetet i skolan.  

 Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i  

demokratiska former. 



Bakgrund  
I Skollagen (2010) 4 kap 9§ kan man läsa följande:  
”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 
rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas ef-
ter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som 
ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sam-
manslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.”  
 
I Läroplanen, LGR-11 står det att:  
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta 
alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som 
rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 
inom ramen för deras inflytande över utbildningen.”  
 
 
Förhållningssätt  
Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 
över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.  
Läraren ska:  
 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan  

 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och under-
visningens innehåll där så är lämpligt samt se till att detta inflytande ökar med sti-
gande ålder och mognad  

 verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i under-
visningen  

 svara för att eleverna får prova olika arbetssätt och arbetsformer  

 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen  

 förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldig-
heter som präglar ett demokratiskt samhälle  

 

 
Rutiner och arbetsgång för elevinflytande 

 
 Påverkansmöjligheterna ska öka i takt med stigande ålder. Detta kan innebära att de 

yngre eleverna ställs inför färre valmöjligheter, medan de äldre eleverna får ett vidare 
beslutsområde. 

 
 Samtliga elever ska undervisas i demokratins grunder, innebörden av demokratiska 

rättigheter och skyldigheter, innebörden av majoritetsbeslut etc. 
 

 Alla vuxna är goda demokratiska förebilder genom sitt sätt att agera. 
 



 Eleverna görs medvetna om när de är delaktiga i demokratiska processer. Vi använder 
rätt begrepp i rätt sammanhang. 

 
 I början av höstterminen kommer elever och pedagoger gemensamt fram till vilka triv-

selregler som ska gälla för klassen och fritidshemmet. Detta sker genom samtal i re-
spektive klass/grupp och efter att eleverna fått lämna synpunkter sammanställs dessa 
till ett gemensamt dokument för klassen/gruppen. 

 

 Skolans/fritidshemmets trivselregler/ordningsregler revideras varje läsår av elever, 
pedagoger och rektor. 

 

 Eleverna är delaktiga i att arbeta fram en ny plan mot kränkande behandling varje nytt 
läsår. 

 

 Samtliga klasser på skolorna har regelbundna klassråd. De fasta punkter som gäller 
samtliga ska vara trygghet och trivsel, arbetsro samt synpunkter till elevrådet. I övrigt 
så bestämmer klassen vilka punkter som ska vara med. 

 

 Representanter från klasserna deltar vid elevråd, 2 gånger per termin. Rektor leder 
elevrådet. Rektor skriver protokoll och detta delges samtliga elever. 

 

 Matrådet träffas vid ett tillfälle per termin. Matrådet består av elevrepresentanter, 
rektor/pedagog och skolans kökschef. Rektor skriver protokoll och detta delges samt-
liga elever. 

 

 Eleverna är delaktiga i och har inflytande över sin IUP. 
 

 På fritidshemmet lämnar eleverna förslag på aktiviteter som personalen i möjligaste 
mån försöker möta. 

 
 
 
Uppföljning och utvärdering 
 

 Elevinflytandeplanen utvärderas i samtliga klasser på klassråd och på elevråd i början 
av ht 2018. 

 
 I de attitydenkäter som genomförs på vårterminen i åk 2, åk 5 och i fritidshem ges 

elever och föräldrar möjlighet att besvara frågor som berör inflytande. 
 

 

 

 

 


