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Att med olika svepskäl fördunkla processen för beslutsfattande är typisk makt-

utövning hos vuxna och den kväver barns och ungdomars initiativlust. När jag 

har diskuterat med ungdomar om deras möjligheter att delta i beslutsfattandet i 

skolan framhäver eleverna att lärarna i allmänhet först säger NEJ till alla deras 

initiativ och på det sättet genom att neka försöker åsidosätta frågan. Det här gör 

eleverna osäkra. Samma fenomen märks också i olika projekt för att förbättra 

skolmiljön där ungdomarna har föreslagit att skolan ska skaffa läskedrycksau-

tomater eller bygga pausutrymmen för eleverna. Många av de hinder som vux-

na lagt fram har visat sig vara obefi ntliga när man studerat dem närmare. Hart 

konstaterar att det dock inte är nödvändigt att barnen alltid handlar självstän-

digt, utan barnen vill arbeta sida vid sida med de vuxna9 . 

Därmed borde målet vara att skolans verksamhetskultur framhäver samarbe-

te där barns och ungdomars röst hörs på samma villkor som vuxnas. Ungdo-

mar varken kan eller vill uppnå förändringar på egen hand, eftersom det vid 

förhandlingar och beslut ändå behövs den expertis och auktoritet samt det fi -

nansiella, mentala och sociala stöd som bara vuxna kan ge. 

“I skolan bör man kunna påverka t.ex. genom att berätta för läraren om 

något är snett i klassen. Själv har jag kunnat påverka vissa saker och det 

känns riktigt bra!” fl icka, åk 5, Laukas 

Jari Andersson 

Tiina Karhuvirta 

Elevkårsverksamheten 
– mål och villkor för verksamheten

Begreppet delaktighet 
Delaktighet innebär möjlighet att påverka och delta i frågor som gäller det egna 

livet och att skapa en egen kultur. Delaktighet är en process i samverkan som 

barn och ungdomar ska uppmuntras till. 

Ett mål för skolan är att förbättra elevernas delaktighet. Genom att öka delak-

tigheten kan man stödja elevernas inlärning och utveckling som människor och 

ansvarsfulla medlemmar av samhället. 

Med elevers delaktighet avses verksamhet där barnen och ungdomarna kan på-

verka frågor som berör dem själva. Verksamheten ger alla barn och ungdomar 

möjlighet att uppleva delaktighet. Eleverna kan påverka gemensamma frågor 

och åstadkomma förändringar i sin livsmiljö. 

Mål för elevkårsverksamheten: 
1) Att skapa möjligheter för eleverna att påverka och bära ansvar för ge-

 mensamma frågor i skolan. 

2) Att stärka samhörigheten i skolan och en verksamhetskultur som byg-

 ger på gemenskap och delaktighet i klassen. 

3) Att stödja elevernas möjligheter att delta i diskussioner om gemensam-

 ma frågor. 

Elevkåren utgörs av alla elever i skolan. Bland eleverna utses en styrelse 

för elevkåren. Elevkåren är elevernas påverkningskanal. Den samarbetar 

med rektorn, lärarna och skolans utvecklingsteam. Elevkåren är en fast 

del av skolverksamheten som utöver rent praktiska arrangemang syftar 

till att ge eleverna övning i att bilda kritiska åsikter, förhandla och fatta 

beslut samt arbeta inom skolgemenskapen. 

Vad förutsätts för en lyckad elevkårsverksamhet? 
Delaktighet och påverkan har lyfts fram som ett kriterium när det gäller att ut-

värdera kvaliteten på den grundläggande utbildningen. I en arbetsgrupps pro-

memoria framhävs en målinriktad, planmässig och effektfull verksamhet som 
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kvalitetskriterier för elevkåren på skolnivå. Därtill nämns behovet av tillräck-

liga resurser för handledningen av elevkåren10 . 

I Justitieministeriets publikation Demokratiaa koulunpenkille (Demokrati till 

skolbänken. En lärarhandledning till demokratifostran.) skisserar upp riktlin-

jerna för en framgångsrik elevkårsverksamhet som är öppen och intressant för 

såväl eleverna som hela skolgemenskapen. Öppen i det hänseendet att elever-

na upplever att verksamheten är rättvis och att den berör alla. Även om enga-

gerade elever utgör kärnan i elevkårsverksamheten kan de inte handla utan en 

rektor och en lärarkår som förbinder sig till verksamheten. Skenbar demokrati 

motiverar inte eleverna att delta. De ärenden som behandlas av elevkåren mås-

te vara frågor ur det verkliga skollivet som eleverna har möjlighet att påverka, 

och inte så att eleverna bara hörs för syns skull11. 

Enligt en enkät som Utbildningsstyrelsen genomförde 2006 har 31,5 % av de sko-

lor som svarade en elevkår12. Då svarsprocenten var 43,2 % kan man påstå att 

elevkårsverksamheten i Finland alltjämt trampar i barnskorna. Inte på långt när 

alla skolor i den grundläggande utbildningen har något som helst system som 

stödjer elevernas delaktighet. 

På basis av nämnda enkät kan man i stora drag bedöma vilka frågor eleverna 

kan påverka i skolorna. Enligt enkäten kan elevkårerna bäst påverka följande: 

anordnande av temadagar och -veckor (84,4 %), skolmiljön (lokalerna och/eller 

skolgården) (74,3 %), festarrangemang (73,3 %). Ca 40 % av elevkårerna har möj-

lighet att påverka ordningsreglerna, ca 30 % skolans verksamhetsplan och 7,2 % 

läroplanen, svarade de skolor som har elevkårsverksamhet. 

Varför tycker vuxna att skolan borde ha en organiserad elevkår? 
Handledarnas motiv att främja elevkårsverksamheten kan indelas i tre sektorer: 

1) att underlätta de vuxnas arbete 

2) att stödja elevernas delaktighet och sociala gemenskap 

3) att främja skolans pedagogiska kultur. 

Elevkårens verksamhet kan tänkas underlätta rektorns och lärarnas arbete ef-

tersom en del ärenden överförs till elevkåren för behandling. Elevernas delak-

tighet och sociala gemenskap främjas i och med att elevkåren är en aktiv aktör 

när det gäller att anordna skolfester, temadagar och andra evenemang. Den pe-

dagogiska kulturen innebär som bäst det att elevernas delaktighet fokuseras på 

undervisningspraxisen och -planeringen i syfte att höja studiemotivationen13. 

Elevkårens medverkan i utvecklandet av skolans verksamhetskultur kan till en 

början handla om enskilda frågor i taget. Att öka elevernas delaktighet t.ex. ge-

nom att anordna klubbar är också en dimension av arbetet med att utveckla 

skolverksamheten. Detta innebär deltagande i själva klubbverksamheterna men 

också att eleverna är med om att planera och utvärdera klubbarna och varför 

inte också leda klubbarna tillsammans med en vuxen handledare. Elevkårerna 

och deras styrelser deltar i klubbverksamheten särskilt när det gäller att utre-

da barnens och ungdomarnas önskemål om klubbarna, kartlägga andra hob-

bymöjligheter på orten samt anordna mässor och presentationer av klubbverk-

samheterna14.

Faktorer som enligt handledarna främjar elevkårens verksamhet: 
1) verkliga möjligheter att påverka 

2) ett öppet klimat 

3) attityden och engagemanget 

4) organisationsstrukturen 

5) uppmuntran från rektorn15. 

Faktorer som enligt handledarna bromsar upp elevkårens verksamhet: 
1) tidsbrist/frånvaro från undervisningen 

2) outvecklad verksamhetskultur 

3) attityder 

4) brist på traditioner 

5) brist på uppskattning16. 

Längs lärostigen mot fostringsmålen 
Arbetet med att utveckla skolans klubbverksamhet förutsätter även att elev-

kårerna deltar i samarbete med lärarkåren och hemmen. En systematisk verk-

samhet förutsätter en öppen och förtrolig relation i båda riktningarna. En så-

dan kan skapas vid diskussioner om målen och sätten för verksamheten. Att 

eleverna medverkar i planeringen av t.ex. just klubbverksamhet har visat sig 

vara av största vikt.17

I anslutning till projektet Engagerade elever – en samverkande skola18 publi-

cerades instruktioner skrivna av Leena Nousiainen och Ulla Piekkari (2005) 

om praxis i elevkårer, t.ex. hur man väljer medlemmar i styrelsen, håller gemen-

samma sammanträden och utvärderar verksamheten.
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På Klubbcentralen – Stöd för skolan rf:s webbplats www.kerhokeskus.fi  fi nns en 

samling material som publicerats av olika organisationer för handledare som 

stödjer elevkårsverksamheter samt länkar till relaterade sidor. 

Lärostigen mot aktivt medborgarskap19 kan för elevkårens del 
skisseras upp enligt följande: 
Nybörjarundervisning – grundläggande färdigheter och engagemang 

- jag vet vad elevkåren och dess styrelse är för något 

- jag vet hur man ska uppföra sig på ett sammanträde 

- jag vet vad jag har till uppgift som medlem i styrelsen. 

Elever i åk 3-4 – uttrycksförmåga och planering 

- jag representerar min klass i styrelsen 

- jag ber aktivt om ordet på styrelsen sammanträden 

- jag frågar aktivt efter mina klasskamraters åsikter i de frågor som be-

 handlas 

- jag medverkar i behandlingen av gemensamma frågor. 

Elever i åk 5-6 – motiveringar och utvärdering 

- jag kan motivera min ståndpunkt 

- jag vet hur man fattar beslut i min skola 

- jag är aktiv när det gäller att få ärenden att gå framåt 

- jag kan utvärdera styrelsens arbete. 

Elever i åk 7-9 – förhandling och utveckling 

- jag kan förhandla om frågor och förstår även andras synpunkter på saker 

- jag lägger aktivt fram frågor som är viktiga för min klass för behandling 

 av styrelsen 

- jag inser betydelsen av att utvärdera verksamheten i syfte att utveckla 

 den. 

Jari Andersson 

Elevkårsverksamheten inom 
den grundläggande utbildningen 
i Sastamala stad

Elevkårsverksamheten utvidgades hösten 2006 till att omfatta alla skolor i Vam-

mala, som staden hette på den tiden. Att skolans gemensamma regler och ru-

tiner iakttas är mycket viktigt när det gäller ett smidigt skolarbete och en triv-

sam skolmiljö. I all verksamhet eftersträvas ett öppet och interaktivt samarbete 

där olika parter tas i beaktande. I utvecklingsarbetet samarbetar skolpersona-

len med eleverna och deras föräldrar i mån av möjlighet. Fester och utfl ykter, 

ändringar i skolans regler, planeringen av renoveringar och gårdsplaner är ex-

empel på gemensamma projekt. Elevernas representanter är också närvarande 

när nya lärare intervjuas. 

Elevkårsverksamheten är ett starkt element i den demokratiska verksamhetskul-

turen i respektive skola. Den syftar till att stärka elevernas delaktighet i skolan 

och det omgivande samhället. Via elevkårsverksamheten har eleverna möjlig-

het att delta och påverka skolans verksamhet, få erfarenhet av att bära ansvar 

och träna färdigheter i beslutsfattande. 

Elevkåren samarbetar med rektorn, lärarna och eventuella samarbetspartner. 

I varje skola omfattar elevkåren samtliga elever och varje klass utser minst en 

representant som företräder klassen på elevkårens sammanträden. Bland klass-

representanterna utses elevkårens styrelse, som samarbetar aktivt med den ut-

sedda förbindelseläraren. Elevkårsverksamheten är en fast del av skolverksam-

heten. Den kan utövas även under skoldagen och syftar utöver rent praktiska ar-

rangemang till att ge eleverna övning i att bilda kritiska åsikter, förhandla och 

fatta beslut samt arbeta inom skolgemenskapen. 

Elevkårsverksamheten ingår i skolarbetet och kan drivas i huvudsak under skol-

dagen. Detta är viktigt för att alla elever jämlikt ska kunna delta i elevkårsverk-

samheten. Under läsåret kan styrelsen också hålla ett årsmöte för alla elever 

i skolan. 

Elevkårsarbetets grundläggande uppgift är att hjälpa eleverna att ta initiativ 

och agera på egen hand. Verksamheten syftar till ett stödja ungdomarna på de-


