
Elevrådsutbildning oktober 2022 
 

Bakgrund och syfte 

Som en del av Jubileumssatsningen ”Demokratisatsning med ungt inflytande” har åtta elevråd 
från olika högstadieskolor i Göteborg under hösten (2021) genomfört en utbildning kring 
medskapande metoder och elevdemokrati. Utbildning och rapportering är genomförd av 
konsulter från företaget Framtidsverkstäder i gott samarbete med stadens arbetsgrupp för 
elevrådsutbildningen. 

Utbildningens syfte var att ta vara på ungas kompetens och: 

 - utveckla nya arbetsformer för elevråden och ungas inflytande i skolan.  

- öka elevernas kapacitet att själva bli bärare av medbestämmandeprocesser. 

 - stärka arbetet med elevdemokratin.  

- öka elevrådens legitimitet. 

 

Genomförande 

Sammanlagt genomförde ca 120 personer, varav ca 105 elever och 15 vuxna, utbildningen. Två 
elevråd deltog vid varje tillfälle vilket skapade givande och roliga möten mellan skolor och unga 
från olika delar av staden. Utbildningen genomfördes på Stadsbiblioteket. 

18/10 - Nygårdsskolan och Skälltorpsskolan 

19/10 – Bergsjöskolan och Skytteskolan  

25/10 – Brunnsboskolan och Sandeklevsskolan  

26/10 - Lövgärdesskolan och Hovåsskolan 



 

 

 

Reflektioner från utbildarna 

Efter fyra dagar med åtta elevråd kommer här tankar och reflektioner från oss som ledde 
dagarna.  

Vår specifika kompetens är inte hur elevråd fungerar utan handlar om hur man kan hålla möten 
där deltagarna involveras och får möjlighet att bidra utifrån sina respektive kompetenser, 
erfarenheter och infallsvinklar. Vi har dock både gjort en mängd workshops och utbildat unga 
från olika delar av Sverige i frågor som rör demokrati. 

 

Vi jobbade med dubbla syften under elevrådsdagarna: 

 att ge de unga mötesverktyg för själva kunna hålla goda och inkluderande möten  

 att genom att delta i ett deltagaraktivt möte: 
  dels få uppleva hur verktygen fungerar och  
  dels skapa konkreta handlingsplaner för hur de vill jobba i elevrådet på sin skola. 

Efter utbildningsdagen var många av de unga entusiastiska kring att använda mötesverktygen på 
elevrådsmöten, klassråd men såg också möjligheter att använda interaktiva mötesverktyg på 
lektioner. 

Sammantaget producerades 28 handlingsplaner med svar på frågorna: 



 Vad ska vi göra? 

 Hur ska vi göra detta? 

 Vilka behöver involveras för att vi ska kunna göra detta? 

 Vilket är det första steget vi ska ta? 

 

Huvudspår 

De unga vill bidra till trivsel och kvalitet i skolan 

De unga vill att elevrådet är och ska tas på allvar 

De unga vill bestämma vad de ska ta upp i elevrådet 

De unga vill ha direktkontakt med klasserna på skolan för att få mandat att driva frågor 

De unga behöver ha stöd från vuxna på skolan för att få till stånd bra elevråd 

De unga vill ha kontakt med och återkoppling från skolledningen 

   

Skillnad mellan skolor 

Vi såg att arbetet med elevråd skiljer sig mycket åt i olika skolor. Om skolan prioriterar 
elevrådsarbetet och det finns vuxna som speciellt är engagerade i elevrådsfrågan var det enklare 
för de unga att förstå och se värdet av att engagera sig. 

 

De unga vill ha inflytande kring: 

Trivsel i den fysiska skolmiljön inne och ute 

Uppförandekoder på skolan 

Maten 

Hur man kan göra lektioner pedagogiska, aktiva och intressanta 

Schemaläggning 

Gemensamma rum där man kan möta andra elever på skolan 

Gemensamma aktiviteter på skolan  

Gemensamma aktiviteter med andra skolor 

Dialog med skolledningen  

 

De unga i årskurs 7 var mest inriktade på ”nära” frågor som raster, mat, trygghet och lektioner 
medan åttorna och niorna hade ökat räckvidden till exempelvis processen för elevråd, 
beslutsfattande och uppföljning. 

Alla ville dock ha inflytande kring lektioner (pedagogik), trivsel, umgänge och trygghet. 

 

Osäkerhet kring / behöver kunskap om 

De unga behöver kunskap om vad man kan ha inflytande om. 
Vet man inte det är det lätt hänt att man ägnar mycket tid och energi kring frågor som man inte 
kan påverka. Det leder till besvikelse och en känsla av maktlöshet och att ”det inte är lönt”.  



Å andra sidan så blev många av de unga överraskade över att handlingsutrymmet kan vara 
betydligt större än man tror. Och att man kan hitta olika och lite kreativa vägar för att uppnå 
saker och ting och också samarbeta med aktörer utanför skolan. 

 

Samarbete med skolans vuxna 

Att ha ett gott samarbete med skolans vuxna befrämjar elevråden att fungera väl. 

Om man vet vad skolan förväntar och önskar att elevrådets medlemmar ska bidra med blir det 
enklare och mer meningsfullt att engagera sig. Det stärker tron både på demokrati och sin egen 
potential. 

I de allra flesta handlingsplanerna som skapades så fanns det minst en punkt som handlade om 
kontakt med skolledning. Antingen som ett första steg eller att man vill ha återkoppling kring vad 
som händer med det man har föreslagit. 

 

De unga vill bestämma vad de ska ta upp i elevrådet 

Samtidigt som man vill ha en god dialog och stöd från de vuxna på skolan så ville man vara fri att 
bestämma vilka frågor som man tar upp i elevrådet. För att kunna göra det på ett meningsfullt 
och produktivt sätt så behöver man veta vilka utgångspunkter som finns och hur resultatet av 
möten tas om hand. 

 

 



Mandat 

Att veta vilket mandat man har från eleverna på skolan var också en återkommande fråga. 
Klassråden fungerade olika väl på de olika skolorna. Några elevrådsrepresentanter visste inte vad 
som hade kommit upp på klassråd och önskade ha en direkt dialog med klasserna. Detta för att 
veta vad man hade mandat att driva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  


