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1. BAKGRUND 

Under 1960- och 1970-talen infördes elevernas rätt till inflytande i skolans 

styrdokument likväl som i internationella förordningar (Rönnlund, 2011). Vid tiden för 

införandet av elevinflytande i skolan låg det i större grad på formaliserade former, 

såsom klassråd och elevråd, än idag då elevinflytandet i större utsträckning har mer 

individuella och informella drag. Dock kan det konstateras att när det gäller 

elevinflytande har elever lagstadgad rätt till att på skoltid arbeta med sina frågor: 

Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av 
gemensamt intresse. (STF 2010:800, 4kap, 10§)  

Genom skolan och dess verksamhet förmedlar samhället önskvärda åsikter som 

elever kan bära med sig in i framtiden. Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1kap, 2 och 9§) 

ska skolan utformas i överensstämmelse med grundläggande värderingar. I skolans 

värdegrund och uppdrag framförs konstaterandet att skolväsendet vilar på demokratins 

grund (Skolverket, 2011a). Skolans uppdrag innebär därmed att alla inom dess 

verksamhet ska arbeta inom ramen för de värden som läroplanerna anger (Forsberg & 

Wallin, 2013; Skolverket, 2011). Skolan har i uppdrag att dels verka för 

demokratifostran och samtidigt bedriva en demokratisk verksamhet (Rönnlund, 2011; 

Skolverket, 2011b). Därmed ska undervisningen både förmedla demokratiska 

värderingar och bedrivas under demokratiska arbetsformer (Eriksson & Bostedt, 2011; 

Skolverket, 2011a). Med andra ord är demokratiska värden och former samtidigt mål 

och medel. Dessutom ska elever ges inflytande över utbildningen i relation efter ålder 

och mognad, det vill säga att elever successivt ska få ett allt större inflytande:  

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. (Skolverket, 2011a, s.15) 

Likväl kan konstateras att undersökningar pekar på att elever upplever sig ha mycket 

lite inflytande i den dagliga verksamheten i skolan och över sitt eget lärande (Hensvold, 

2006; Rönnlund, 2011; Selberg, 2001).  

Vid ett närmare betraktande av fenomenet elevinflytande framkommer frågor om 

samhällets och skolans förhållande till värderingar och uppdrag när det gäller kunskap 

och demokrati. Det finns inte en entydig och enkel hållning utan vår tillvaro är präglad 

av en komplexitet med många olika perspektiv på lärande, demokratimodeller och 

värdegrund. Tankar framhålls även att skolans demokratiroll, i bemärkelsen som en 
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förberedelse till samhällsmedborgarens kommande roll, har tappat betydelse till förmån 

för mer traditionella krav såsom kunskapsförmedling och ämneskunskaper (Englund, 

1999). Likafullt kvarstår tankarna om att demokrati inte gör sig själv utan varje ny 

generation måste erövra och vinna den (Oscarsson, 2005).  

På Sjöängsskolan finns en god grund för arbete i de formaliserade formerna av 

elevinflytande, såsom klassråd och elevråd. Denna skrift har tillkommit med syfte att 

förklara och synliggöra det arbete som sker på Sjöängsskolan avseende skolans råd. 

2. ORGANISATION 

Forskningsresultat visar på att elever anser att inflytandet är begränsat inom vissa 

områden i skolan och att det representativa systemet även kan uppfattas som både 

tvingande och exkluderande (Rönnlund, 2011). Det finns också en balansgång mellan 

individualisering, att stärka individen, och grupprocesser, fungerande grupper (Eriksson 

& Bostedt, 2011). För att individualisering ska kunna vara möjlig måste gruppen som 

en individ tillhör fungera. I syfte att vidga inflytande kan ett första steg vara att 

medvetengöra organisationen kring de medverkande samt dess former. När kunskapen 

ökar om hur något fungerar kan möjligtvis även medvetenheten öka för hur inflytandet 

kan utövas.  

Med utgångspunkt i framkomna tankar har på Sjöängsskolan utformats en tydlig 

organisation för alla elever när det gäller skolans råd. Tanken är att samma rutiner kring 

råd ska gälla över tid så att strukturen blir väl inarbetad och skapar en trygghetsram i 

arbetet med olika ärenden och situationer.  

 
Figur 1 Arbetsflödet avseende Sjöängsskolans (Askersunds kommun) råd. 

2.1 Klassråd 

Klassråd genomförs i skolans samtliga klasser, varannan vecka och vid samma tid i 

klassernas respektive hemklassrum. Alla klassråd utgår från samma struktur och 

dagordning. Frågor till klassråden kan komma från skolledning, elevrådet, enskilda 

elever eller annan instans till exempel vaktmästare. Klassråden utser vid varje 
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genomförande tre fasta poster; ordförande, sekreterare och justerare (kan vara 

återkommande eller olika allt efter klassens beslut). Minnesanteckningar förs skriftligt. 

Framkomna ärenden, vilka inte är att betrakta som interna klassfrågor, lyfts vidare till 

elevrådet.  

2.2 Elevråd 

Elevråd genomförs med skolans samtliga klassrepresentanter varannan månad och vid 

samma tid i en passande mötessal. Varje klassråd väljer och utser själva, på det sätt 

klassen önskar, två representanter till elevrådet. Elevråden utgår från samma struktur 

och nästan helt identisk dagordning som i klassråden (bilaga 1 & 2). Elevrådet utser vid 

varje genomförande två fasta poster; sekreterare och justerare (kan vara återkommande 

eller olika allt efter elevrådets beslut). Posten ordförande är konstant och är den samma 

under en tidsperiod om ett år. Frågor till elevrådet kan komma från skolledning, 

klassråd, enskilda elever eller annan instans. Minnesanteckningar förs skriftligt. Dessa 

skickas efter mötets slut ut digitalt via skolledningen till samtliga klasser och personal 

för kännedom. Vidare sänds en kopia till kommunens ordförande i barn-och 

utbildningsnämnden. Framkomna ärenden lyfts vidare till elevrådsstyrelsen. 

2.3 Elevrådsstyrelse 

Elevrådsstyrelsen är en grupp elever från elevrådet vilka valts in av rådet för att bilda en 

styrelse vilken ser till att elevrådets uppdrag, möten och aktiviteter planeras och 

genomförs. Det är styrelsens roll att agera länk mellan skolans elever och alla andra 

instanser. Elevrådsstyrelsen träffas varannan månad, vid samma tid i en passande 

mötessal. Elevrådsstyrelsen består av två representanter från respektive enhet samt en 

ordförande, således totalt 9 elever. Elevrådsstyrelsen utgår från samma struktur och 

samma dagordning som elevrådet. Elevrådet utser vid varje genomförande två fasta 

poster; sekreterare och justerare (kan vara återkommande eller olika allt efter styrelsens 

beslut). Posten ordförande är konstant och den samma för elevrådet. Frågor till 

elevrådsstyrelsen kan komma från skolledning, elevråd, enskilda elever eller annan 

instans. Minnesanteckningar förs skriftligt. Dessa skickas efter mötets slut ut digitalt via 

skolledningen till samtliga klasser och personal för kännedom. Vidare sänds en kopia 

till kommunens ordförande i barn-och utbildningsnämnden. Framkomna ärenden lyfts 

vidare till berörda av elevrådsstyrelsens medlemmar. 
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2.4 Till berörda och åter igen 

Ett ärende kan således utgå från en frågeställning i en klass, föras vidare med 

klassrepresentanten till elevrådet och därefter till elevrådsstyrelsen. Dessa har i uppdrag 

att se till att ärendet hamnar där det hör hemma. Med andra ord kommer styrelsen att 

kontakta de ansvariga för uppkommet ärende. Frågor som berör fler enheter tar 

skolledningen, på uppdrag av elevrådets ordförande, med sig till den övergripande 

verksamhetens ledningsgrupp för utredning och beslut. Kommunövergripande ärenden 

förs vidare till kommunens ordförande i barn-och utbildningsnämnden. Styrelsen 

bevakar sina frågor och inhämtar svar och beslut i sina ärenden. Dessa återförs sedan dit 

frågan började, med andra ord via styrelsen, åter till elevrådet och vidare till klassrådet. 

2.5 Tidsramar 

En bidragande inverkan till att stärka elevinflytandet är tid (Eriksson & Bostedt, 2011). 

I dagens skola saknas dock ofta önskvärt tidsutrymme. Även skolans tidsuppdelning i 

schema bär i sig en dualitet som både ger möjligheter och begränsningar. Vidare kan 

noteras att problemet med tidsbrist upplevs förstärkas i de senare årskurserna.  

Utifrån framkommen problematisering har Sjöängsskolan valt att schemalägga 

klassråd varannan vecka första lektionen på tisdagar. Denna tid är mentorstid och varar 

en klocktimme, det vill säga att varje klass samlas i sitt hemklassrum under ledning av 

sin/a mentor/er. Skolan har under många år arbetat med intern-TV vilket innebär att 

varje mentorstimme på tisdagar startar med en direktsändning (ledd av skolpersonal) 

med aktuell information till skolans samtliga klasser där uppdraget om klassråd numera 

uppmärksammas systematiskt varannan vecka. 

2.6 Skyddsombud 

Enligt arbetsmiljölagen ska det på skolor utses minst två elevskyddsombud per årskurs 

7-9 (Arbetsmiljöverket, 2016). För att skapa ett tydligt nätverk där välutbildade 

elevskyddsombud får verka, fick elevrådet på Sjöängsskolan besluta om hur dessa 

representanter ska utses under våren 2016. Rådet röstade gemensamt på förslaget att 

skolans elevrådsstyrelse även ska vara skolans elevskyddsombud. Med andra ord finns 

varje enhet representerad. Vidare har skapats ett tydligt samarbete mellan styrelsen och 

skolans egna vuxna skyddsombud då dessa står för särskild utbildning av eleverna 

(bilaga 3).  
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3. UTFORMNING OCH ARBETE 

Forskning visar att elevinflytande i skolan i dag inte har den verkliga dignitet som avses 

i styrdokumenten (Selberg, 2001). Det kan därmed föreligga en risk att demokrati 

endast undervisas om, inte utövas. Detta är av särskild vikt då det förefaller finnas ett 

samband mellan elevernas inflytande i sitt eget lärande och lärandets resultat. Vidare 

bör framhållas bristerna hos mål som tvingas på elever utifrån (Dewey, 2009). 

Utifrån framkomna tankar har Sjöängsskolan funnit det av särskild vikt att rådens 

frågor ska kunna vara både deras egna funderingar och verklighetsanknutna frågor från 

verksamheten. Flödet, redovisat under detta arbetes avsnitt 2, bör vara i ständig rörelse. 

Det måste finnas en mening med att göra sin röst hörd samt att få uppleva skolans 

uppfattning att demokratiuppdraget är värdefullt. Väl fungerande system med råden kan 

bidra med att göra det särskilt attraktivt att engagera sig i dessa. Förtroende kan av 

elever omvandlas till ansvarstagande, motivation och initiativkraft. I syfte att stärka 

diskursen med positivt värde och visa på att skolan värdesätter skolans råd involveras 

råden kontinuerligt i verkliga uppdrag i Sjöängsskolans verksamhet. Grundtankarna på 

Sjöängsskolan har varit, och är, att arbeta i verkligheten, göra skillnad och ge 

meningsfullhet. 
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BILAGA 1 

 
 

                 

 
         
     

 
 
  

Dagordning klassråd                                                           Jöesaar, 160930        
 
 
Klass:____________ Datum:___________Frånvarande :___________________________________ 
 
 
1. Mötet öppnas (ordförande) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Val av sekreterare 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Val av justerare 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Elevrådets information och frågor 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Arbetsmiljö (till exempel likabehandling och skolregler) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
           
 
 
7. Mentors information och frågor 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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8. Övriga frågor 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Nästa möte 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Mötet avslutas 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
11. Undertecknande enligt nedan: 
 
 
_______________________________________                                                                                                   
Ordförande 
 
 
_______________________________________                                                                                          
Sekreterare 
 
 
________________________________________                                                                                                 
Justerare 
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BILAGA 2 

 
  

Dagordning elevråd                                                           Jöesaar, 160930        
 
 
Datum:___________Saknad klassrepresentation :___________________________________ 
 
 
1. Mötet öppnas (ordförande) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Val av sekreterare 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Val av justerare 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Gästers information och frågor 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Klassernas information och frågor 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
           
7. Arbetsmiljö (till exempel likabehandling och skolregler) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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8. Övriga frågor 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Nästa möte 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Mötet avslutas 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
11. Undertecknande enligt nedan: 
 
 
_______________________________________                                                                                                   
Ordförande 
 
 
_______________________________________                                                                                          
Sekreterare 
 
 
________________________________________                                                                                                 
Justerare 
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BILAGA 3          

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


