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FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD = FAKTORER OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSRIKT

Framgångsfaktorerna är indelade i olika grupper. Varje grupp 
har en överrubrik (ett slags samlingsnamn) och under denna    
rubrik hittar ni underrubriker, även kända som framgångs-   
faktorerna. Läs igenom de olika rubrikerna och klura på vilka som 
överensstämmer med just ert elevråd.  Om ni exempelvis har en 
underbar relation till er rektor, kan ni bocka av underrubriken 
”rektorn är lättillgänglig och det är enkelt att föra fram åsikter 
och idéer” och inte lägga något krut på den. Koncentrera er på de 
rubriker som inte riktigt passar in på ert elevråd, använd er av de 
olika metoderna och utvecklas till världens bästa elevråd!

Metoderna är inga slags lagar, ni får använda dem precis hur 
mycket eller hur lite ni vill. Ni kanske vill följa de föreslagna  
metoderna till punkt och prickar? Absolut, varsågod! Om ni  
kommer på en annan metod som passar ert elevråd bättre, använd 
den! En  viss metod kanske fungerar sämre på ett elevråd, men i 
ett annat elevråd blir den nyckeln till framgång. 

1. Sätt er ner och läs igenom samtliga rubriker.

2. Fundera över vilka rubriker som passar in på ert elevråd. De 
som inte överensstämmer är framgångsfaktorer som elevrådet kan 
jobba med och bli bättre på!

3. Bestäm er för vilken/vilka metoder elevrådet kan använda för 
att kunna ”bocka av” rubriken och nå en ny framgångsfaktor. Ni 
får välja vilka metoder ni vill, de som står i häftet är bara förslag!

Framgångsfaktorer för elevråd är framtagna tack vare er elevrådare. 
Framgångsfaktorerna är baserade på undersökningar, djup- 
diskussioner, forskningar och er expertis. 



Framgångsfaktorer för elevråd
Sveriges elevråd – SVEA presenterar stolt framgångsfaktorer för 

elevråd. I alla dessa faktorer bör viljan och glädjen att arbeta med 
dessa delar finnas för att nå bästa resultat.

•	 Alla i elevrådet känner och har förtroende för varandra
•	 Alla i elevrådet får säga sitt och föra fram sina idéer och åsikter
•	 Alla i elevrådet känner engagemang inför sitt uppdrag
•	 Alla i elevrådet känner att de kan utvecklas som individ och som 

grupp
•	 Elevrådet tar tillvara på allas kompetenser och samarbetar på ett 

effektivt sätt

FUNGERANDE GRUPP

STRUKTUR

•	 Elevrådet vet varför de finns och vad de vill uppnå
•	 Elevrådet tar beslut på ett demokratiskt sätt
•	 Elevrådet har tydliga gemensamma regler och mål för sitt arbete
•	 Elevrådet har regelbundna, fungerande och kreativa möten på ett 

sätt som passar dem
•	 Elevrådet har en bra och fungerande kommunikation inom gruppen



KUNSKAP OCH KOMPETENSER

•	 Eleverna har kunskap om sina rättigheter och hur de kan använda 
sig av dem

•	 Elevrådet vet hur de kan göra sina idéer till verklighet
•	 Elevrådet vet hur de ska bedriva påverkansarbete
•	 Elevrådet har kunskap om hur man hanterar konflikter
•	 Elevrådet vet hur de kan använda sig av Sveriges elevråd – SVEA
•	 Kunskap förs vidare mellan personer i elevrådet så att den inte 

försvinner

RELATION TILL ELEVERNA

•	 Information från elevrådet är lättillgängligt för alla på skolan
•	 Elevrådet syns och vet hur de ska marknadsföra sig
•	 Eleverna har förtroende för elevrådet och vänder sig till dem
•	 Elevrådet har bra kontakt med alla klasser/klassråd

RELATION TILL VUXNA PÅ SKOLAN

•	 Elevrådet ägs av eleverna men får stöd och hjälp från vuxna
•	 Det finns fasta inflytandeforum där elever, lärare och skolledning 

möts
•	 Rektorn är lättillgänglig och det är enkelt att föra fram åsikter 

och idéer

•	 Elevrådet har egna ekonomiska resurser
•	 Elevrådet har koll på sin ekonomi
•	 Elevrådet har tillgång till lämpliga lokaler och material

RESURSER



FUNGERANDE GRUPP

ALLA I ELEVRÅDET KÄNNER OCH HAR FÖRTROENDE FÖR VARANDRA

1. Lägg mycket tid i början på aktiviteter som gör att alla lär 
känna varandra 

2. Ha regelbundna samarbetsövningar tillsammans i elevråds-
arbetet (t.ex. på varje möte)

3. Ha regelbundna aktiviteter tillsammans utanför elevråds-
arbetet (t.ex. bowla, var hemma hos någon osv)

ALLA I ELEVRÅDET FÅR SÄGA SITT OCH FÖRA FRAM SINA IDÉER OCH ÅSIKTER

1. Ha diskussioner i mindre grupper så att alla får chansen att 
komma till tals

2. Hitta sätt så att alla säger något när elevrådet träffas, att 
bryta sin tystnad är viktigt (t.ex. rundor. Under rundor går 
man ett varv där varje person ska säga t.ex. hur läget är)

3. Ge möjlighet att föra fram åsikter och idéer anonymt (t.ex. 
via en förslagslåda eller anonyma omröstningar)

ALLA I ELEVRÅDET KÄNNER ENGAGEMANG INFÖR SITT UPPDRAG

1. Tillsammans komma fram till vad uppdraget som elevrådare 
innebär och se till att alla förstår

2. Se till att alla får möjlighet att göra saker de är  
intresserade av

ELEVRÅDET TAR TILLVARA PÅ ALLAS KOMPETENSER 
OCH SAMARBETAR PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT



FUNGERANDE GRUPP

ALLA I ELEVRÅDET KÄNNER OCH HAR FÖRTROENDE FÖR VARANDRA

1. Fördela ansvar i elevrådet så att alla ges chansen att prova nya 
saker (t.ex. jobba med projekt eller ha hand om ekonomin)

2. Regelbundet stanna upp och utvärdera det elevrådet hittills har 
gjort

3. Utbilda elevrådarna (t.ex. genom att boka en lokal utbildning 
av Sveriges elevråd – SVEA eller skicka personer till  
organisationens nationella sammankomster)

4. Varje elevrådare sätter upp personliga mål (t.ex. jag vill bli 
bättre på att leda möten)

Exempel:

ALLA I ELEVRÅDET FÅR SÄGA SITT OCH FÖRA FRAM SINA IDÉER OCH ÅSIKTER

ALLA I ELEVRÅDET KÄNNER ENGAGEMANG INFÖR SITT UPPDRAG

ALLA I ELEVRÅDET KÄNNER ATT DE KAN UTVECKLAS 
SOM INDIVID OCH SOM GRUPP

ELEVRÅDET TAR TILLVARA PÅ ALLAS KOMPETENSER 
OCH SAMARBETAR PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT

1. Tillsammans gå igenom vad varje elevrådare är extra bra på 
och hur det kan användas i elevrådets arbete

2. Tillsammans se över i vilka sammanhang de olika kompeten-
serna kan komplettera varandra och samarbeta med varandra



STRUKTUR

ELEVRÅDET VET VARFÖR DE FINNS OCH VAD DE VILL UPPNÅ

1. Minst en gång om året diskutera och fastställa varför 
elevrådet finns och behövs på skolan

2. Skapa en gemensam bild av vad elevrådet ska sträva mot 
(t.ex. vision eller drömbild)

ELEVRÅDET HAR TYDLIGA GEMENSAMMA REGLER OCH MÅL FÖR SITT ARBETE

1. Tillsammans komma överrens om vilken stämning elevrådet 
ska ha och hur man ska behandla varandra (t.ex. kulturmål)

2. Tillsammans komma överrens om hur elevrådet ska fungera; 
hur ofta man ska ses eller vilka som har rösträtt m.m. (t.ex. 
stadgar)

3. Tillsammans komma överrens om en plan för elevrådets  
arbete det kommande läsåret

ELEVRÅDET TAR BESLUT PÅ ETT DEMOKRATISKT SÄTT

1. Ge alla med rösträtt möjlighet att påverka beslut (t.ex. ha 
omröstningar i olika frågor)

2. Ge möjlighet att påverka beslut anonymt (t.ex. ha anonyma 
omröstningar på internet där alla kan rösta)



STRUKTUR

ELEVRÅDET VET VARFÖR DE FINNS OCH VAD DE VILL UPPNÅ

1. Tillsammans planera i slutet av varje möte var och när nästa 
möte ska hållas

2. Tillsammans planera in årets möten 
3. Låt olika personer i elevrådet planera och leda innehållet på 

mötena
4. Tillsammans fundera över hur mötena kan bli så bra som  

möjligt (t.ex. vara utomhus)
5. Kör korta lekar som ger ny energi (t.ex. leken fruktsallad)
6. Variera mötena (t.ex. var hemma hos första gången och under 

andra mötet bara köra brainstorms)

Exempel:
ELEVRÅDET HAR REGELBUNDNA, FUNGERANDE OCH KREATIVA MÖTEN 

PÅ ETT SÄTT SOM PASSAR DEM

ELEVRÅDET HAR EN BRA OCH FUNGERANDE KOMMUNIKATION 
INOM GRUPPEN

1. Tillsammans komma överrens om hur elevrådet ska  
kommunicera med varandra; på vilka sätt, hur ofta m.m. 
(t.ex. facebook, sms, lappar)

2. Välj en kommunikationsansvarig som samlar in all informa-
tion och har i uppdrag att delge den till alla i elevrådet 

3. Ha snabba avcheckningar mellan mötena för att stämma av 
hur elevrådsarbetet går och om någon behöver hjälp (t.ex. 
luncha ihop)



KUNSKAP OCH KOMPETENSER

ELEVERNA HAR KUNSKAP OM SINA RÄTTIGHETER 
OCH HUR DE KAN ANVÄNDA SIG AV DEM

1. Hitta och samla in, för sin skola, viktig information om 
elevers rättigheter (t.ex. skollagen, arbetsmiljölagen,  
förordningar, kriterier och läroplaner)

2. Välj ett område och ta reda på mer om det genom att fråga 
passande instanser (t.ex. Skolverket, Sveriges elevråd – SVEA)

3. Om ett problem har uppstått; samla de som är intresserade av 
frågan och lusläs sedan de dokument som reglerar problemet 
(t.ex. problem med ventilation: läs arbetsmiljölagen)

4. Gör elevrådets information om elevers rättigheter  
lättillgänglig för alla elever på skolan

5. Beställ material, lokal utbildning, elevrådsbesök eller åk på 
en nationell sammankomst med Sveriges elevråd – SVEA

ELEVRÅDET VET HUR DE KAN GÖRA SINA IDÉER TILL VERKLIGHET

1. Tillsammans komma fram till hur idéns slutresultat ska se ut
2. Skapa en tydlig plan över vad som ska göras, när det ska göras 

och hur det ska göras
3. Bestäm vem som är ansvarig över vad i projektet
4. Ta reda på inkomster och utgifter samt vid behov gör en budget
5. Beställ material, lokal utbildning, elevrådsbesök eller åk på en 

nationell sammankomst med Sveriges elevråd – SVEA



KUNSKAP OCH KOMPETENSER

1. Tillsammans komma överrens om vilka frågor elevrådet vill  
påverka och driva samt ta fram argument som stärker  
elevrådets åsikt

2. Ta reda på hur er kommun är uppbyggd; hur går de tillväga i 
beslutsprocessen och vem tar vilka beslut

3. Ta reda på hur er skola är uppbyggd; hur går de tillväga i  
beslutsprocessen och vem tar vilka beslut

4. Välj en ansvarig som har huvudansvar och ser till att elevrådets 
arbete syns på skolan och i media

5. Skriv debattartiklar, insändare, anordna demonstrationer eller 
annat som påverkar lokal media

6. Beställ material, lokal utbildning, elevrådsbesök eller åk på en 
nationell sammankomst med Sveriges elevråd – SVEA

Exempel:
ELEVRÅDET VET HUR DE SKA BEDRIVA PÅVERKANSARBETE

ELEVRÅDET HAR KUNSKAP OM HUR MAN HANTERAR KONFLIKTER

1. Diskutera vilka konflikter som kan uppstå i elevrådet, varför 
de uppstår och hur man skulle kunna lösa dem

2. Gemensamt skapa en plan för hur man går tillväga om en 
konflikt uppstår (t.ex. ska man ta hjälp av någon utanför 
elevrådet om det inte går att lösa)

3. Bjud in utomstående föreläsare
4. Beställ material, lokal utbildning, elevrådsbesök eller åk på 

en nationell sammankomst med Sveriges elevråd – SVEA

ELEVRÅDET VET HUR DE KAN GÖRA SINA IDÉER TILL VERKLIGHET



KUNSKAP OCH KOMPETENSER

ELEVRÅDET VET HUR DE KAN ANVÄNDA SIG AV SVERIGES ELEVRÅD – SVEA

1. Beställ material, lokal utbildning eller elevrådsbesök
2. Kontakta kansliet eller en elevrådsutvecklare om elevrådet  

undrar över något eller behöver hjälp
3. Ta reda på vad medlemskapet innebär och vilka förmåner det ger
4. Utbilda personer ur elevrådet på nationella sammankomster 

(t.ex. Postutbildningarna)
5. Beställ elevinflytandeseminarium för lärare och rektorer

ELEVRÅDET HAR EGNA EKONOMISKA RESURSER

ELEVRÅDET HAR TILLGÅNG TILL LÄMPLIGA LOKALER OCH MATERIAL

KUNSKAP FÖRS VIDARE MELLAN PERSONER I ELEVRÅDET 
SÅ ATT DEN INTE FÖRSVINNER

1. Var noga med att dokumentera det elevrådet gör och spara 
materialet så att det kan föras vidare till nästa elevråd  
(t.ex. protokoll, projektdagböcker eller mallar för dagordning, 
klassråd och så vidare)

2. Skapa en plan för hur man ska se till att kunskapen i ett  
elevråd förs vidare och inte försvinner när medlemmar avgår

3. Se till att elevrådet har medlemmar i olika åldrar så att alla 
inte slutar samtidigt



RESURSER

1. Ta reda på hur elevrådet kan söka pengar från skolan och 
kommunen

2. Ta reda på hur elevrådet kan söka pengar från fonder
3. Genomföra projekt som genererar pengar

ELEVRÅDET HAR EGNA EKONOMISKA RESURSER

ELEVRÅDET HAR TILLGÅNG TILL LÄMPLIGA LOKALER OCH MATERIAL

1. Boka lokal i tid innan möten
2. Tillsammans se över vilket material elevrådet redan har samt 

vad som behöver köpas in 
3. Budgetera för det material som behöver köpas in
4. Beställ material från Sveriges elevråd - SVEA

1. Välj en ekonomiskt ansvarig som har huvudansvar och koll 
på elevrådets ekonomi

2. Skapa en gemensam plan för hur elevrådets pengar ska 
användas

3. Tar reda på hur man skriver en budget och hur man  
redovisar den

ELEVRÅDET HAR KOLL PÅ SIN EKONOMI



RELATION TILL ELEVERNA

INFORMATION FRÅN ELEVRÅDET ÄR LÄTTILLGÄNGLIGT FÖR ALLA PÅ SKOLAN

1. Ta reda på och använda det bästa sättet att kommunicera med 
eleverna på skolan (t.ex. facebook, sms, lappar)

2. Skapa fasta informationspunkter så att alla vet var  
informationen finns (t.ex. anslagstavla, hemsida)

3. Se till att representanter tar med sig informationen från  
elevrådet och delger sina klasser

ELEVERNA HAR FÖRTROENDE FÖR ELEVRÅDET OCH VÄNDER SIG TILL DEM

ELEVRÅDET HAR BRA KONTAKT MED ALLA KLASSER/KLASSRÅD

ELEVRÅDET SYNS OCH VET HUR DE SKA MARKNADSFÖRA SIG

1. Skapa en identitet för elevrådet som utstrålar vad elevrådet står 
för (t.ex. sprid att elevrådet står för att förändra saker på skolan 
eller göra skoltiden roligare)

2. Skapa ett ansikte utåt så att elever kan känna igen elevrådet 
(t.ex  slogan, logotyp, tröjor osv)

3. Använd sociala medier (t.ex. facebook, twitter, blogg, hemsida)
4. Genomföra kampanjer eller projekt för att synas på skolan och i 

media (t.ex. tävlingar, temadag, disco)



RELATION TILL ELEVERNA

1. Tydligt visa upp vad elevrådet har gjort för att visa att det 
elevrådet är aktivt och genomför saker

2. Tydligt visa vilka som sitter i elevrådet så att det blir lätt att 
vända sig till dem

3. Genomför olika typer av undersökningar för att få ta del av 
elevernas åsikter

4. Ha ett forum där elever kan vända sig till elevrådet med förslag 
anonymt (t.ex. förslagslåda, kommentarsfält osv)

5. Erbjud elever hjälp och samarbete för att genomföra egna  
projekt (t.ex. vid projektarbete)

Exempel:ELEVERNA HAR FÖRTROENDE FÖR ELEVRÅDET OCH VÄNDER SIG TILL DEM

ELEVRÅDET HAR BRA KONTAKT MED ALLA KLASSER/KLASSRÅD

1. Presentera elevrådet i början av varje läsår inför varje klass
2. Visa klasserna hur de kan hålla i klassråden
3. Ha en kontaktperson ur elevrådet som varje klass/ 

klassrepresentant kan vända sig till för att enklare kunna 
föra en dialog

4. Använd klassråden för att kunna hitta personer intresserade 
för vissa projekt eller för att sitta i utskott inom olika  
områden



RELATION TILL VUXNA PÅ SKOLAN

ELEVRÅDET ÄGS AV ELEVERNA MEN FÅR STÖD OCH HJÄLP FRÅN VUXNA

1. Tillsammans med de berörda vuxna på skolan ta fram en  
gemensam bild över båda parters rättigheter och skyldigheter 

2. Tillsammans med de berörda vuxna på skolan ta fram en  
gemensam bild över hur samarbetet ska fungera och var man 
vill att stödet ska finnas

DET FINNS FASTA INFLYTANDEFORUM DÄR ELEVER, 
LÄRARE OCH SKOLLEDNING MÖTS

1. Ha regelbundna träffar där alla får uttrycka åsikter och förslag
2. Låt de olika grupperna turas om att leda mötena (t.ex. ena 

gången leder elevrådet forumet och andra gången gör skolled-
ningen det)

3. Ta med dokumentation från tidigare möten eller  
elevundersökningar så att elevrådet har bevis och elevernas 
åsikter tas på allvar



1. Ta fram riktlinjer för hur dialogen mellan rektor och elevråd  
ska skötas

2. Om rektorn inte är tillgänglig, ha en annan kontaktperson som 
elevrådet kan vända sig till

3. Samla all information som rektorn ska få och se till att den ges 
samtidigt för att undvika att elevrådet ger olika bud

REKTORN ÄR LÄTTILLGÄNGLIG OCH DET ÄR ENKELT ATT FÖRA FRAM 
ÅSIKTER OCH IDÉER

RELATION TILL VUXNA PÅ SKOLAN

Frågor? Vill du mer tips om hur du 
kan använda dig av framgångsfak-

torer för elevråd? Har du tips på hur 
de kan förbättras? Annat?

Tveka inte att höra av dig!

Ring vårt kansli på 08-56278800

Maila: elevradsutveckling@svea.org
Maila: info@svea.org



Anteckningar





FÖLJ OSS PÅ

SverigesElevrad
Sveriges elevråd - SVEA

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation av och för elevråd i övre grundskolan 
och gymnasiet. Vi har medlemmar över hela Sverige och finns för att finns för att: Inspirera, 
stötta och utveckla elevråd, föra fram elevråds och där av elevers röst i skolpolitiken och för 
att öka kunskapen om elevers rättigheter och elevers rätt hos alla som verkar inom skolan.  

Sveriges elevråd -SVEA vill förbättra skolan och göra den mer demokratisk och tillsammans 
med andra elevråd kan de bli möjligt. Vår princip är enkel: med samarbete kommer man 
längst. Därför arbetar Sveriges elevråd – SVEA med att utbilda och engagera enskilda elevråd 
men vi arbetar också med skolfrågor och elevinflytande på nationell nivå.  

Sveriges elevråd – SVEA har funnits sedan 1994 då ett antal elevråd insåg att de tjänar på 
att ta del av varandras goda erfarenheter och inte upprepa samma misstag. Sveriges elevråd 
– SVEA är en helt ideell organisation och vi tjänar inga pengar på elevråd eller vår verksam-
het utan organisationen bygger på ideellt engagemang från elevrådare runt om i Sverige. Vi 
är helt partipolitiskt och religiöst obundna och driver endast de sakfrågor som våra medlem-
mar bestämt att vi ska driva politiskt.

Vi bygger vår verksamhet på 5 verksamhetsområden: elevers rättigheter, elevrådsutveckling, 
utbildning, lobbying och nationella träffar.  

08-562 788 00    info@svea.org 

Sveriges elevråd – SVEA
Norr Mälarstrand 24 
11220 STOCKHOLM


