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Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade åren 2020–2021 yrkesutbildningens 
och gymnasieutbildningens förmåga att stärka de studerandes utveckling till aktiva och kritiska 
medborgare. Utvärderingen fokuserade på utvecklingen av de studerandes delaktighet, gemenskap 
och färdigheter att påverka, samt på studerandekårernas roll som en del av denna process.

I utvärderingen behandlades ämnet gemenskap och delaktighet utifrån de studerandes upplevelse av 
tillhörighet och delaktighet samt utifrån deras deltagande i till exempel läroanstaltens verksamhet 
och samhällspåverkan. Dessutom betonade utvärderingen de studerandes möjligheter att påverka 
beslut och ärenden som gäller dem själva.

Utvärderingen gav information om färdigheter som yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen 
ger de studerande för ett aktivt och kritiskt medborgarskap. I utvärderingen utreddes också på 
vilket sätt de studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare stöds i gymnasiernas och 
yrkesläroanstalternas verksamhet samt hur innehållet i examensgrunderna för yrkesutbildningen 
och grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen och den pedagogiska verksamheten 
stöder de studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare. Dessutom utreddes hur 
studerandekårens verksamhet stöder alla studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare.

Utvärderingsmaterialet bestod av utbildningsanordnarnas självvärderingar som genomfördes 
vid olika läroanstalter och individuella enkäter riktade till de studerande. Utbildningsanordnarna 
genomförde självvärderingen i en mångsidig grupp med representanter för ledningen, lärare, 
studiehandledare, studerandevårdens personal samt andra personer som arbetar med temat som 
utvärderades. Frågorna gällde studiegemenskapen, delaktigheten, studerandekårens verksamhet 
samt utvecklingen av de studerandes färdigheter att påverka under studietiden. Självvärderingen 
besvarades av 88 yrkesutbildningsanordnare och svarsprocenten var 79 %. Av de 120 gymnasier 
som ingick i samplet svarade 82 gymnasier på självvärderingen och svarsprocenten var 68 %.
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Genom studerandeenkäten kartlades de studerandes erfarenheter av studerandekårens verksamhet, 
gemenskapen, delaktigheten, möjligheterna att påverka vid läroanstalten samt utvecklingen 
av de studerandes färdigheter att påverka. Enkäten besvarades inom yrkesutbildningen 
av grundexamensstuderande i slutskedet av studierna, och på motsvarande sätt inom 
gymnasieutbildningen av studerande i slutskedet av studierna. Sammanlagt fick man in 3 485 
svar av studerande inom yrkesutbildningen och 2 761 svar av gymnasiestuderande.

Enligt resultaten upplever största delen av de studerande att de är en del av gemenskapen vid 
läroanstalten och arbetsgemenskapen under lärandet i arbetslivet. Majoriteten bedömde att 
stämningen vid läroanstalten var god och att personalen var lättillgänglig. Olika evenemang är 
viktiga för att skapa och upprätthålla gemenskap. Studerande som hade erfarenhet av mobbning 
och som inte upplevde att de var en del av gemenskapen vid läroanstalten bedömde upplevelsen 
av gemenskapen och delaktigheten klart mer negativt än andra studerande. Faktorer som 
brådska och hur studierna och undervisningsgrupperna är uppdelade förhindrade upplevelsen av 
gemenskap vid läroanstalterna. Inom yrkesutbildningen innebär kontinuerlig ansökan, individuella 
studievägar och lärande i arbetslivet utmaningar för upplevelsen och skapandet av gemenskap, 
medan studiernas kursform ger utmaningar inom gymnasieutbildningen.  

Enligt resultaten har största delen av utbildningsanordnarna verksamhetsprinciper och riktlinjer 
som stöder delaktighet. De studerande informeras oftast väl om sina påverkningsmöjligheter vid 
läroanstalterna och i regel vet de studerande hur och vad de kan påverka. Man samlar in respons 
om läroanstaltens verksamhet, men responsen behandlas endast sporadiskt tillsammans med de 
studerande. Enligt utvärderingen kan de studerande dock endast i ganska liten utsträckning påverka 
vissa undervisningsrelaterade frågor, såsom sätten att genomföra studierna eller studieredskapen. 
Frågorna gällande studiernas innehåll och genomförande var sådana som de studerande själva 
skulle önska att de kunde påverka.

De största orsakerna till att de studerande antingen deltog eller inte deltog i läroanstaltens 
gemensamma verksamhet eller studerandekårens verksamhet var deras motivation och intresse. 
Om ärendet upplevdes som viktigt i sig påverkade det intresset för att delta. Å andra sidan upplevde 
en del av de studerande att studierna var så krävande att det inte fanns tid för verksamhet där 
man deltar och påverkar.

Enligt resultaten är studerandekårens styrelseverksamhet, såsom styrelsens roll och ställning, 
inte alltid tydlig för de studerande. Studerandekårens verksamhet berör endast en liten del av 
de studerande på andra stadiet och det finns stora skillnader i hur kårverksamheten fungerar, 
är organiserad och resursförsedd i olika läroanstalter. Studerandekårernas styrelser ordnar 
främst evenemang som främjar gemenskap, men deltagandet i beslutsfattandet i anslutning till 
läroanstaltens verksamhet är svagare. Dessutom upplever en del av de studerande att de inte fått 
tillräckligt med information om deltagandet i studerandekårens styrelseverksamhet.

Utbildningsanordnarna upplevde att de kunde stödja sina studerande i utvecklingen av färdigheterna 
att påverka under studietiden. Temat aktivt medborgarskap diskuteras dock inte tillräckligt inom 
läroanstalterna mellan olika läroämnen. De studerande upplevde att de under sina studier fått 
goda studie-, samarbets-, informationssöknings- samt samhälls- och medborgarfärdigheter. Bäst 
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upplevde de studerande att de lärt sig att ta ansvar för sina egna studier. Däremot upplevde de att de 
inte fått särskilt mycket stöd från läroanstalten för att upprätthålla studiemotivationen och göra 
val i vardagen och det övriga livet. Vid sidan av lektionerna upplevde de studerande att de lärt sig 
saker med anknytning till färdigheterna att påverka via sin närmaste krets, såsom vårdnadshavarna 
och vännerna. De studerande ansåg att de ganska sannolikt skulle utnyttja röstning som ett sätt 
att påverka både nu och i framtiden. Utöver att rösta framstod till exempel att påverka genom 
köpbeslut, att underteckna initiativ, vädjan eller adresser samt att delta i frivilligarbete som typiska 
sätt för de studerande att påverka.

Utgående från resultaten av utvärderingen sammanställdes följande utvecklingsrekommendationer:

1. Läroanstalterna bör definiera vad jämlikhet och likabehandling innebär och hur de 
förverkligas i läroanstaltens praktiska verksamhet.

Läroanstalternas verksamhet bör grunda sig på principerna för jämlikhet och likabehandling 
samt uppskattning av mångfald. Läroanstalterna bör enligt lagen ha en plan och anvisningar 
för att förebygga och ingripa i mobbning och diskriminering. En officiell plan och 
handlingsanvisning skapar en grund för läroanstaltens verksamhet och ger trygghet för 
hela gemenskapen. Planen och anvisningen ska vara nära förknippade med läroanstaltens 
vardag och verksamhetskultur. De studerande, personalen och ledningen ska tillsammans 
diskutera betydelsen av jämlikhet och likabehandling, så att det för alla medlemmar i 
läroanstalten är klart hur de förväntas agera och bete sig.  Dessutom bör mångfalden 
ses som en rikedom och resurs i läroanstalterna. Uppskattningen av mångfalden kan 
stärkas till exempel genom att öka antalet studerandemedlemmar och stärka mångfalden 
i läroanstaltens olika arbetsgrupper.

2. Ledningens uppgift är att främja delaktighet och gemenskap, och alla som hör till 
läroanstaltens gemenskap bör förbinda sig till att förverkliga målsättningarna i den 
dagliga verksamheten.

Delaktigheten bör fungera som ett av alla delat värde som definierar läroanstaltens verksamhet. 
Delaktigheten bör synas i den värdestrategi som definierar hela läroanstaltens verksamhet, 
där man definierar konkreta verksamhetssätt och ansvarsområden för gemenskap och 
delaktighet. 

Studiernas strukturer och krav samt studerandegemenskapens heterogenitet medför 
utmaningar för gemenskapen. Därför är det viktigt att beakta detta när verksamheten kring 
delaktighet och gemenskap utvecklas. Dessutom kan mobbning försvaga upplevelsen av 
delaktighet i en gemenskap, vilket betyder att studerande i en svagare position behöver 
mer stöd för att fästa sig i en gemenskap. Den gemensamma verksamheten genomföras 
så att tröskeln för deltagande är låg.  

Ledningen och den övriga personalen har en central roll i att bygga upp och upprätthålla 
gemenskapen. Tillräckliga resurser ska reserveras för utbildning av ledningen och den 
övriga personalen. Att sätta sig in i forskningsrön främjar förståelsen för gemenskapens 
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och delaktighetens betydelse för lärandet, motivationen och välbefinnandet. För att 
gemenskapen ska bli en naturlig del av den dagliga verksamheten är det viktigt att hela 
personalen deltar i att utveckla den. Det här förutsätter också en gemensam värdediskussion 
och att den konkretiseras som vardagliga handlingar.

3. Utbildningsanordnarna och läroanstalterna bör erbjuda de studerande mångsidiga 
sätt att delta och påverka. 

De studerande ska kunna påverka frågor som är av betydelse för både den studerandes 
och läroanstaltens verksamhet. Det är viktigt att de studerande har möjligheter att 
påverka undervisningen, studierna och verksamheten vid läroanstalten utöver den övriga 
vardagsverksamheten. Läroanstaltens ledning och personal har en central roll i att påverka hur 
väl de studerande kan vara delaktiga och påverka läroanstaltens verksamhet. Läroanstaltens 
personal och studerande bör föra en aktiv dialog om de studerandes individuella behov, tankar 
och åsikter. Personalen borde systematiskt ta med de studerande i beslutsprocesserna ändå 
från och med planeringen. De studerande bör erbjudas olika och alternativa sätt att delta 
i och påverka läroanstaltens verksamhet. Sätt att påverka som motsvarar de studerandes 
behov och har låg tröskel samt utnyttjande av digitala möjligheter kan hjälpa att aktivera 
och motivera de studerande att delta. 

Insamling av respons från de studerande och behandlingen av den tillsammans med de 
studerande ska systematiskt integreras i läroanstaltens vardag för att stärka delaktigheten. 
Dessutom bör responsen utnyttjas i större utsträckning i utvecklingen av verksamheten. 
Om responsen syns som konkret verksamhet vid läroanstalterna motiveras de studerande 
att delta i utvecklingen av verksamheten även i fortsättningen.

4. Studerandekårens styrelseverksamhet bör göras klarare och mångsidigare.

Utbildningsanordnarna och läroanstaltens ledning bör informera de studerande om vilka 
påverkningsmöjligheter studerandekårens styrelse har. Även lärarna har en central roll när det 
gäller att uppmuntra studerandekårens styrelse att agera. Information om studerandekårens 
verksamhet ska ges regelbundet och via flera kanaler för att nå alla studerande. 

I sammansättningen av studerandekårens styrelse bör man bättre beakta studerandekårens 
mångfald, såsom de studerandes könsidentitet och kulturella bakgrund, samt de studerandes 
ålder och utbildningsområde inom yrkesutbildningen. Det är viktigt att stödja studerande 
med olika bakgrund att delta i styrelseverksamheten. Dessutom bör styrelseverksamheten 
erbjuda mångsidiga sätt att delta, såsom deltagande som inte är bundet till tid och plats.  
Man kunde öka deltagandet genom att ge möjlighet att förbinda sig till verksamheten för 
en kortare tid eller att få möjlighet att påverka ett enskilt intressant ärende. Dessutom 
ska tillräckliga verksamhetsförutsättningar garanteras för studerandekårens styrelse, 
såsom lokaler och budget, vilket för sin del kunde öka synligheten för, effekten av och 
uppskattningen för studerandekårens styrelse. 
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5. Temat aktivt medborgarskap bör inkluderas i all undervisning samt i läroanstaltens 
verksamhetskultur och vardag. Dessutom bör de studerandes deltagande i den 
gemensamma påverkningsverksamheten integreras som en del av studierna.

Temat aktivt medborgarskap och dess inkludering i alla studier bör diskuteras mer 
ingående över läroämnesgränserna. Att främja gemenskap och delaktighet samt utveckla 
de studerandes färdigheter att påverka bör ses som hela personalens uppgift. Det är viktigt 
att göra aktuella samhälleliga fenomen och teman till en del av undervisningen. Demokrati- 
och människorättsfostran bör inkluderas i många olika läroämnen. Det är också viktigt att 
som en del av studierna öva på olika färdigheter och sätt att påverka, såsom dialogfärdigheter.

Att inkludera deltagande i studerandekårens styrelseverksamhet som en del av studierna 
kunde öka de studerandes intresse för kårverksamheten och påverkningsmöjligheterna. 
Genom att inkludera studerandekårens verksamhet även i läroanstaltens studieutbud kan 
man stärka kännedomen om och uppskattningen för verksamheten och på så sätt främja 
deltagandet i den. Vid sidan av studerandekårens verksamhet är det också viktigt att 
identifiera sätt att påverka utanför läroanstalten. Läroanstalterna ska ha en tydlig struktur 
för hur läroanstaltens interna och övriga samhälleliga påverkningsverksamhet inkluderas 
i studierna. Alla studerande ska vara medvetna om möjligheten att inkludera olika typer 
av verksamhet där man kan påverka och delta i sina studier. En sådan inkludering skulle 
stöda förverkligandet av ett aktivt medborgarskap i större utsträckning än bara inom 
läroanstaltsmiljön.

6. De sätt och platser för påverkan som de studerande själva utnyttjar måste identifieras 
och utnyttjas bättre. 

Personalen bör vara medveten om de studerandes mångsidiga sätt att påverka, så att olika 
sätt att påverka kommer fram på ett mångsidigare sätt i undervisningen och läroanstaltens 
övriga verksamhet. Sätt att påverka som är karakteristiska för de studerande kan kartläggas 
genom att direkt fråga de studerande. Färdigheter och möjligheter att påverka kan utvecklas 
tillsammans med de studerande till exempel genom att utnyttja sociala medier, olika 
applikationer och samarbetsnätverk. Att ha kontakt genom nätverk med andra läroanstalters 
studerandekårer, ungdomsfullmäktige och studerandeorganisationer är ett viktigt sätt att 
påverka och det borde tas med som en naturlig del av studerandekårens styrelseverksamhet. 

Nyckelord: Gemenskap, delaktighet, färdigheter att påverka, yrkesutbildning, gymnasieutbildning




