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Skollagen  
Kapitel 4 

9 §   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 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. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och 
underlättas. 

10 §   Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse. 

 

Läroplanen Lgr 11 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 

Skolans mål är att varje elev 

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och 
för att bidra till en god arbetsmiljö, 

• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma 
ansvaret för arbetsmiljön på skolan, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

 

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 undervisningens innehåll 
samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 

• verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar 
ett demokratiskt samhälle. 
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Elevinflytande på Hishultsskolan 
 

1. Klassråd 

2. Elevråd 

3. Matråd 

4. Trivselenkät 

5. Utvecklingssamtal, IUP 

6. Elevens val 

7. Undervisning – Planering, genomförande, återkoppling, utvärdering 

 

1. Klassråd. Klassråd genomförs mellan elevråden, ungefär en gång i månaden. På 

klassrådet får eleverna delta i det demokratiska arbetet. Målet är att alla elever 

någon gång ska ha provat på att de olika rollerna; deltagare, ordförande och 

sekreterare. Elevrådsrepresentanterna har en egen punkt på dagordningen där de 

informerar och samlar information till elevrådet.  

 

2. Elevråd. Elevrådet består av en representant från varje årskurs från F till 6. 

Representanterna har sina roller i elevrådet och är i största möjliga mån fasta från 

termin till termin. Elevrådet har möte ungefär en gång i månaden eller efter behov. 

Elevrådet behandlar ärenden som kommer från klassråden, trygghetsteamet, 

förvaltningen eller annat. Elevrådet använder TEAMS för att kommunicera utanför 

mötestid och samla dokumentation. 

 

3. Matråd. Matrådet sker som en del i elevrådet. Personal från matbespisningen deltar i 

under matrådet. Elevrådet framför önskemål och förslag från elevernas klassråd och 

personal från köket informerar och kommer med önskemål till eleverna. 

 

4. Trivselenkät. Hishultsskolans trygghetsteam genomför trivselenkäten en gång per 

termin. Trivselenkäterna ger en bild av elevernas trygghet och studiero. Det 

framkommer också viktig information om förbättringsmöjligheter inom olika 

områden. Ett exempel är duschdraperier som köptes in efter efterfrågningar i 

trivselenkäter.  

 

5. Utvecklingssamtal, IUP. Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Eleverna i 

skolår 1 – 6 förbereder sina utvecklingssamtal i skolans gemensamma PowerPoint-

mall. Eleverna får reflektera kring påstående om lärmiljö, studiero, lärstilar och 

mycket annat. Eleverna leder sina egna utvecklingssamtal efter ålder och mognad.    

Eleverna förbereder sin IUP inför utvecklingssamtalet genom att ta del av omdömen 

på V-klass. Eleverna uppmuntras att ta kontakt med ämneslärare för förtydligande 

eller tips på utvecklingsområden. 
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6. Elevens val. Elevens val ligger som lektionstid på schemat. Eleven uppmuntras att 

välja arbetsområde utifrån sin IUP, men får välja ämne och arbetsområde fritt efter 

de förutsättningar skolan kan erbjuda. Efter ålder och mognad formulerar eleven sitt 

mål och planerar sitt arbete på en skolgemensam mall. Efter avslutat målområde 

utvärderar eleven sitt arbete. 

 

7. Undervisning. 

 

a) Planering. Elever ges möjlighet att vara delaktiga i och ha inflytande 

över planering av nya arbetsområden, lektioner och aktiviteter efter 

ålder och mognad med utgångspunkt ur… 

▪ läroplanens centrala innehåll 

▪ ämnets syfte 

▪ kursplanens mål 

▪ elevens intresse 

▪ elevens förkunskap 

 

b) Genomförande. Elever ges möjlighet att vara delaktiga i och ha 

inflytande över genomförandet av arbetsområden, lektioner och 

aktiviteter efter ålder och mognad genom… 

▪ uttrycka åsikter i samtal, exit tickets, mm 

▪ läraren tar in förslag till förbättringar, önskemål och tankar 

▪ anpassningar efter elevers kunskapsnivå och förmåga 

▪ differentiering i undervisningen 

 

c) Återkoppling. Elever får återkoppling under arbetsprocessen och vid 

avslutat arbete. Återkopplingen formuleras användbar för eleven och 

dess fortsatta kunskapsutveckling. 

▪ Muntligt – t ex i det dagliga arbetet 

▪ Skriftligt – t ex i skrivprojekt, inlämningsuppgifter 

 

d) Utvärdering. Eleverna ges möjlighet att delge sina tankar kring 

avslutat arbete – Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre 

bra för - gruppen och enskild elev. Eleverna kan komma med förslag 

till förbättring. Läraren utvärderar eventuella brister och missförstånd 

till exempel efter avslutad lektion. Utvärderingar genomförs genom: 

▪ Exittickets  

▪ Enkäter 

▪ Prov och diagnoser 

▪ Muntliga avstämningar 


