
Opetusministeriö

Undervisningsministeriet

Leena Nousiainen
         Ulla Piekkari

Engagerade elever
- en samverkande skola

Undervisningsministeriets publikationer 2005:36

handboken för elevkårens handledande lärare



1

 Undervisningsministeriet • 2005

 Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen • 2005

Undervisningsministeriets publikationer 2005:36

Engagerade elever
- en samverkande skola
handboken för elevkårens handledande lärare



2

Undervisningsministeriet

Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen

PB 23, 00023 Statsrådet

http://www.minedu.fi

Layout: Tuula Mäenpää

Översättning: Good Service AB Barbro Lindblom

Pärmbild: Olli Järvenkylä / Helsingin nuorisoasiainkeskus / arkisto

Universitetstryckeriet, 2005

ISBN: 952-485-038-9 (nid./htf)

ISBN: 952-485-039-7 (PDF)

ISSN: 1458-8110

Undervisningsministeriets publikationer 2005:36



3

1 Medborgarinflytande 7
1.1 Engagerade elever - en samverkande skola
1.2 Aktiva medborgare
1.3 Det politiska programmet för medborgarinflytande

2 Samhällelig bakgrund        11
2.1 Grundlagen
2.2 Kommunallagen
2.3 FN:s konvention om barnens rättigheter
2.4 Skollagar och -förordningar

3 Pedagogisk bakgrund       14
3.1 Läroplanen
3.2 Elevkåren - arbete i samverkan

4 Elevkårens verksamhet i skolan       20
4.1 Elevkårens juridiska ställning
4.2 Elevkårsmedlemmarnas roller och uppgifter
4.3 Den handledande lärarens uppgifter

5 Val av medlemmar till elevkårsstyrelsen       25
5.1 Val av klassrepresentant
5.2 Val av ordförande och sekreterare
5.3 Val av handledande lärare

6 Elevkårsstyrelsens möte        29
6.1 Samverkande möte
6.2 Ärenden som tas upp vid mötena

Innehåll



4

7 Elevkårsstyrelsens samarbete i skolan        36
7.1 Elevkårsstyrelsen - klassen
7.2 Elevkårsstyrelsen - rektor
7.3 Elevkårsstyrelsen - lärarkåren
7.4 Elevkårsstyrelsen - direktionen eller föräldraföreningen

8 Demokratiska färdigheter i elevkårens verksamhet        39
8.1 Förmåga att diskutera
8.2 Förmåga att lyssna
8.3 Förmåga att uttrycka sig muntligt
8.4 Förmåga att förhandla
8.5 Förmåga att argumentera
8.6 Beslutsfattande

9 Information        49

10 Eleven som påverkare        51

11 Utvärdering av elevkårens verksamhet        53
11.1 Utvärdering av elevkårsstyrelsens verksamhet
11.2 Utvärdering av klassrepresentantens roll
11.3 Utvärdering av elevkårens verksamhet och tillställningar

12 Barns och ungdomars deltagande i det kommunala
     beslutsfattandet        56

12.1 Ung röst på stan
12.2 Ungdomsfullmäktige
12.3 Barnparlament och Ungdomsforum

BILAGOR        62
Bilaga1: Föredragningslista
Bilaga 2: Protokoll
Bilaga 3: Klassrepresentantens uppgifter
Bilaga 4: Metoder för stärkande av gruppkänslan
Bilaga 5: Information om medborgarinflytande genom sam-
arbetsmetoder
Bilaga 6: System för barns och ungdomars delaktighet
Bilaga 7: Framtidsverkstadsmetoden
Bilaga 8: Deltagarintyg - diplom
Bilaga 9: Ordlista
Bilaga 10: Webbsidor
Litteratur



5

Till läsaren

Engagerade elever - en samverkande skola är undervisningsministeriets projekt,
vars syfte är att verka för elevernas aktiva roll vid utvecklandet av samhällsandan
och välbefinnandet i skolorna.

Elevkårsverksamheten är ett viktigt element i en demokratisk kultur bland barn
och ungdomar. Att vara med i elevkåren utvecklar elevernas förmåga att represen-
tera sin egen grupp och tränar dem i att samarbeta genom förhandlingar. Att delta
och påverka är ingenting medfött, utan de färdigheter som behövs för detta måste
läras in och utvecklas.

Elevkårsverksamhetens mål är att väcka elevernas intresse för att utveckla sin
egen skola. Elevkårsstyrelsen, klasserna och lärarna kan tillsammans bygga upp en
skola som fungerar som en samhällsgemenskap.

Den här handboken om elevkårsverksamhet är tänkt att utgöra ett grundläg-
gande faktapaket för elevkårens handledande lärare på alla skolnivåer. Handboken
innehåller grundläggande fakta om projektet Engagerade elever - en samverkande
skola, om hur barn och ungdomar kan delta och påverka, om elevkårens samman-
sättning och om betydelsen av samverkan i elevkårsverksamheten.

Det finns många orsaker till att den här handboken har kommit till. En av de
viktigaste är att elevkårsverksamheten inte tidigare har varit målinriktad verksam-
het ända från årskurs ett i grundskolan. I grunderna för läroplanen framhålls ele-
vens aktiva roll i tillägnandet av kunskap och i främjandet av en demokratisk kultur
i skolan. Elevkårsverksamheten är också en konkret modell för hur temaområdet
för aktivt medborgarskap och entreprenörskap kan genomföras.

Det centrala innehållet i handboken är elevkårsstyrelsens verksamhet, valet av
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styrelsemedlemmar, mötesrutinerna och stärkandet av medlemmarnas roll. Hand-
boken presenterar metoder med vars hjälp elevkårsstyrelsen och klasserna kan
träna de aktuella färdigheterna. Handboken har kommit till som ett resultat av de
långsiktiga utbildningsprogram som ordnats för elevkårens handledande lärare.
Materialet är beprövat och fungerande.

“Lärarna har lärt sig uppskatta oss”, säger en medlem i elevkårsstyrelsen och en
högstadielärare har konstaterat: “Elevernas tro på sina påverkningsmöjligheter har
förbättrats. Eleverna har blivit bättre på att lyssna på varandra och är mera intres-
serade av att utveckla sin egen skola.”

Vi hoppas att handboken ska vara till praktisk nytta vid utvecklandet av skolor-
nas elevkårsverksamhet.

Helsingfors den 1 augusti 2005

Leena Nousiainen      Ulla Piekkari
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1 Medborgarinflytande

1.1 Engagerade elever - en samverkande skola

För att utvecklas till en aktiv medborgare behöver individen en socialt och sam-
hälleligt aktiv barndom och ungdom. Att delta i samhällsverksamhet intresserar
ungdomar om skolan fungerar som ett engagerat samhälle. Att stärka en ny form
av samhällsanda är en viktig del av skolans pedagogiska arbete. En sund och trygg
skola är en skola där ungdomarna själva på många sätt deltar i beslutsfattandet om
sitt eget arbete.

Rätten till delaktighet och medinflytande är inget grundläggande behov hos
unga människor och ungdomarna själva tillmäter inte heller denna rätt någon
större betydelse, eftersom de inte är vana vid den. Ungdomar börjar sällan enga-
gera sig spontant, eftersom de saknar kunskap, behov, vilja och motivation. Man
måste skapa förutsättningar för att de ska engagera sig.

Demokrati är i sig självt något som man bör och kan lära sig; demokrati är
ingen medfödd egenskap och utvecklas inte nödvändigtvis av sig självt, utan en
medveten strävan. Det ingår i det demokratiska uppdraget att ungdomar måste få
den kunskap som gör att de kan upprätthålla demokratin.

Ett demokratiskt samhälle är således ett lärande samhälle. För att ungdomar ska
kunna utvecklas till aktiva medborgare krävs det också att de förvärvar kunskaper
och färdigheter, bland annat förmåga att kommunicera och föra en dialog, för-
måga att leva tillsammans med andra och förmåga att delta i den offentliga de-
batten. Möjligheterna till interaktion mellan grupper och individer är med andra
ord utgångspunkten för medborgarinflytande.
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Traditionellt har barn och ungdomar i mycket ringa utsträckning deltagit i sko-
lans verksamhet i Finland. Även internationellt sett upplever de finländska ungdo-
marna att deras möjligheter att påverka i skolan är små. Finländska ungdomar
deltar i väsentligt mindre grad i elevkårsverksamhet och annan verksamhet inom
skolans förvaltningsorgan än andra unga i Norden.

Varje skola och läroanstalt har sin egen speciella kultur: sitt eget sätt att fungera
i vardagen. På senare tid har det i många sammanhang talats om hur man i skolor-
na hanterar bl.a. mobbningsfall, olikheter hos eleverna och hur eleverna kan på-
verka skolans verksamhet. Interaktionen mellan vuxna och elever är en väsentlig
del av skolans kultur, likaså strukturerna som främjar och stödjer skolans grund-
läggande uppgift - utveckling och inlärning. Elevkårsverksamheten är en viktig del
av den demokratiska kulturen i vår skola. Elevkårsverksamheten kan inte bli aktiv
förrän det finns en fungerande växelverkan mellan klasserna, lärarna och elevkårs-
styrelsen.

Ungdomarna borde kunna känna sig delaktiga i sin boende- och livsmiljö. De
borde också kunna känna sig kompetenta och uppleva sin egen roll som betydelse-
full. Ett mått på delaktigheten är hur väl en ung person lyckas med att bli stark
och handlingskraftig (empowered) och hur väl han eller hon känner sig kunna på-
verka planeringen, förverkligandet och utvärderingen av olika frågor. Av denna
orsak borde skolorna de närmaste åren satsa på att utveckla elevkårsverksamheten
så att den blir en del av skolsamhällenas vardag.

Syftet med projektet Engagerade elever
- en samverkande skola är att:

• stödja utvecklandet av påverkningssystem för barn och ungdomar i kommunerna
• bygga upp nätverk för samarbete och utveckla myndighetssamarbetet
• utveckla den demokratiska kulturen i skolan
• utveckla elevkårsverksamheten och ordna nationell och regional utbildning

samt vidareutbildning för personalen
• framställa stödmaterial

1.2 Aktiva medborgare

Ett aktivt medborgarskap är något man kan växa in i, lära sig och träna sig i. Det
är ingenting medfött. Det räcker inte med att undervisa i aktivt medborgarskap.
Kunskap är utgångspunkten och en grundförutsättning, men en aktiv medborgare
blir man bara genom att handla, delta och påverka. Därför behöver barn och ung-
domar träning för att kunskapen ska förvandlas till levande praxis. De behöver
uppmuntrande exempel. Bara på det sättet kan de tillägna sig kunskapen.
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Identiteten är grunden för medborgarskap. Alla människor har som grundläg-
gande mål att bygga upp och bevara en stark självbild och skapa en egen identitet.
Identiteten ger människan en referensram så att hon kan se sin egen plats i olika
grupper och i samhället. Utan egen identitet är människan inte människa och i
synnerhet inte medborgare.

Aktörer på olika nivåer borde på alla sätt hjälpa människor att bygga upp sitt
eget jag och sin identitet i en krävande och på många sätt konfliktfylld värdemiljö.
Den egna identiteten är kärnan i ett aktivt medborgarskap.

Delaktighet ger ett verkligt medborgarskap. En människa som är helt passiv är
medborgare bara till namnet. När man deltar i sociala aktiviteter såsom hobby-
och föreningsverksamhet, verksamhet i närsamhället osv. och engagerar sig sam-
hälleligt genom att rösta, vara med i fackförenings- och politisk verksamhet, ut-
trycka sina åsikter offentligt osv., då lever man mitt i en samhällsverklighet där
man både deltar och påverkar.

Delaktighet är framför allt en fråga om vilja och motivation. Vill man ha aktiva
medborgare gäller det alltså att stärka de här faktorerna. Det är viktigt att skapa
praxis och möjligheter för de unga att delta och påverka: elevkårer, ungdomsfull-
mäktige, barn- och ungdomsparlament, de ungas röst-möten osv. För att utvecklas
till en aktiv medborgare krävs det att man är aktiv i barndomen och ungdomen.
Genom att engagera sig kan ungdomarna påverka saker som är viktiga för dem
själva och på det sättet känna sig delaktiga.

Möten mellan människor i olika situationer skapar ett sant medborgarskap. När
två människor möts har de blickarna riktade mot varandra. Att möta andra i per-
sonlig interaktion är det viktigaste elementet i att utvecklas till en aktiv medborga-
re. Ett bra mellanmänskligt möte berikar, ger näring och stimulans. Ett samhälle
där människor möts har en sund atmosfär. Det har klara mål och kan använda
sina krafter rätt. I Finland erbjuder medborgarorganisationer och inofficiella nät-
verk för samarbete viktiga tillfällen till möten mellan människor.

Aktivt medborgarskap kan beskrivas
som ett fyrdelat fält: identitet, ökad
delaktighet, möjliggörande av möten
mellan människor samt en genuin om
sorg om sig själv, andra och den grupp
man tillhör. På det här sättet
konkretiseras begreppet och blir mera
människonära.

AKTIVT MEDBORGARSKAP

omsorg
möten
mellan
människor

delaktighet

identitet

Processer
-genom utbildning
-genom egen aktivitet
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I samhällsgemenskaper mäter sig människor alltid med varandra och skapar
motsatspositioner. Det här är ingenting farligt, utan en del av livet i mänskliga
gemenskaper. Att på ett civiliserat sätt vara av olika åsikt och utmana andra med
ordets makt för det kreativa tänkandet framåt och bevarar livskraften och vitalite-
ten i samhällsgemenskaperna.

Omsorg tillför det aktiva medborgarskapet en viktig mänsklig och social dimen-
sion. Man måste börja med att ha omsorg om sig själv. En självdestruktiv person
kan inte vara en aktiv medborgare. Att ha omsorg om andra följer av att man har
omsorg om sig själv.

Cirkeln vidgas sedan till omsorg om närsamhällena, hela samhället och i sista
hand om hela världen. Omsorgstänkandet för in begrepp som empati, humanitet
och socialt ansvar i en ny definition av aktivt medborgarskap. Det stärker rättvise-
och jämlikhetsaspekten.

1.3 Politikprogrammet för medborgarinflytande

Ett centralt mål för skolorna och läroanstalterna är att stödja personlig utveckling
mot ett aktivt och demokratiskt medborgarskap enligt principen om livslångt
lärande. Med hjälp av politikprogrammet för medborgarinflytande utvecklas nya
kanaler och möjligheter för medborgarinflytande så att de stödjer medborgarnas
fulla deltagande i organisations- och samhällsverksamhet.

Politikprogrammet för 2003-2007 genomförs av justitieministeriet, undervisnings-
ministeriet, finansministeriet och statsrådets kansli.

Varför behövs det ett särskilt politikprogram?

• Internationellt upplever de finländska ungdomarna att deras möjligheter att
påverka i skolan är små.

• Finländska ungdomar deltar i väsentligt mindre grad i elevkårsverksamhet och
annan verksamhet inom skolans förvaltningsorgan än andra unga i Norden.

• Finländska ungdomar kan och vet mycket, men samtidigt har de inte tillägnat
sig den förmåga och de attityder som behövs i samhällelig verksamhet.

• För att utvecklas till en aktiv medborgare behöver individen en socialt och
samhälleligt aktiv barndom och ungdom.
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2 Samhällelig bakgrund

Barnens och ungdomarnas möjligheter att delta och påverka är rätt väl tryggade på
nationell och internationell nivå. Barn och ungdomar skall bemötas som jämlika
individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor
som gäller dem själva.

Elevkårens samhälleliga bakgrund

2.1 Grundlagen

Medborgarnas möjligheter att delta och påverka är rätt väl tryggade i vår lagstift-
ning. Utgångspunkterna är inskrivna i grundlagen och rätten till delaktighet och
medinflytande kan ur statens och samhällets synvinkel anses vara ett centralt sam-

FN
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grunderna
för läroplanen
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hällspolitiskt värde, som princip och mål. Det allmänna skall se till att de grund-
lagsstadgade principerna om demokrati och jämlikhet samt medborgarnas grund-
läggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter tillgodoses. (GrL 22§).

Märk att de demokratiska principer som uttrycks i grundlagen också gäller barn
och ungdomar, trots att dessa traditionellt betraktas som minderåriga. Även om
barn och ungdomar saknar rösträtt i statliga och kommunala val, ålägger grund-
lagen ändå de vuxna att skapa system som ger barn och ungdomar medinflytande
enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva (GrL 6§).

Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung,
språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon
annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande
enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.

2.2 Kommunallagen

Kommunallagen (Kommunallag 27 §) innehåller allmänna bestämmelser om del-
tagande i det kommunala beslutsfattandet. Den egna kommunen är den centrala
arena där barn och ungdomar lär sig att delta och medverka i samhället. En förut-
sättning är emellertid att de känner till bakgrunden till olika frågor. Därför bör de
få information t.ex. om de bakgrundsfaktorer som styr skolans verksamhet. La-
garna ålägger kommunen att lyssna på sina invånare, dit även barnen och ungdo-
marna hör.

2.3 FN:s konvention om barnens rättigheter

FN:s generalförsamling antog konventionen om barnens rättigheter 20.11.1989.
Konventionen är en allmänt accepterad syn på vilka rättigheter alla barn skall till-
försäkras oavsett barnets ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd
eller ställning i övrigt (artikel 2 i barnkonventionen).

“Barnens rättigheter är de vuxnas skyldigheter”
J.P.Grant, UNICEFs tidigare generalsekreterare

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter
skall tillmätas betydelse i förhållandet till barnets ålder och mognad.

För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras i alla dom-
stols- och administrativa förfaranden som rör barnet.
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2.4 Skollagar och -förordningar

Statsrådet säger i sin förordning (2. kap. 2 §) bl.a. följande om undervisningens
uppgift:  Genom undervisningen stöds också elevernas utveckling till aktiva
samhällsmedlemmar, och de ges färdigheter för att kunna fungera i ett demokra-
tiskt och jämlikt samhälle och främja en hållbar utveckling.

Enligt gymnasielagen (§31) har varje läroanstalt där det ordnas utbildning en-
ligt gymnasielagen en elevkår som består av de studerande. Utifrån bestämmelsen
hör de studerande i gymnasiet automatiskt till elevkåren. Elevkårens uppgift är att
främja samarbetet mellan de studerande samt skolarbetet. Enligt gymnasielagen
skall utbildningsanordnaren ge de studerande möjlighet att delta i utvecklandet av
utbildningen samt höra dem innan beslut fattas i ärenden som gäller undervis-
ningen eller som annars väsentligt inverkar på de studerandes ställning. I dessa
ärenden för elevkåren de studerandes talan. Elevkårens verksamhet och tillväga-
gångssätt regleras inte i lagstiftningen, och därför bestämmer elevkåren själv om
dem. Utbildningsanordnaren bestämmer hur elevkårsverksamheten ska organise-
ras, bl.a. om elevkåren ska vara gemensam för en eller flera läroanstalter eller verksam-
hetsenheter.



3 Pedagogisk bakgrund

3.1 Läroplanen

Enligt grunderna för läroplanen (2004) är de mänskliga rättigheterna, alla män-
niskors lika värde, demokrati, en vilja att bevara naturens mångfald och omgiv-
ningens livskraft samt tolerans och vilja att slå vakt om den kulturella mångfalden
de värden som den grundläggande utbildningen skall gestalta och förmedla. Den
skall också främja social gemenskap, ansvarskänsla och respekt för individens fri-
och rättigheter.

Den grundläggande utbildningen har till uppgift att både fostra och utbilda.
Den skall ge samhället ett medel att utveckla sitt kulturella kapital samt utöka den
sociala gemenskapen och jämlikheten. Eleven skall få beredskap för att som aktiv
medborgare kunna utveckla det demokratiska samhället.

Gymnasieutbildningens uppgift är att fortsätta på den grundläggande utbild-
ningens uppgift att utbilda och fostra. Gymnasieutbildningen skall ge en bred all-
mänbildning. Gymnasiet skall ge de studerande färdighet att möta utmaningar i
samhället och i omvärlden och förmåga att granska frågor ur olika synvinklar. De
studerande skall vägledas till ansvarskännande medborgare som fullföljer sina skyl-
digheter i samhället och i arbetslivet i framtiden.

Elevernas delaktighet baserar sig följaktligen dels på värden inom utbildningen,
dels på utbildningens mål och uppgifter. Därför kan delaktighet för elever och stu-
derande tas in som ett utvecklingsmål i kommunen.

“I skolorna i Helsingfors är stärkande av delaktigheten en förutsättning för de-
mokrati. I Helsingfors satsar man särskilt på elevernas/de studerandes delaktighet
och genom delaktigheten stödjer man en bra inlärning och elevernas/de studeran-
des utveckling till människa och samhällsmedlem.
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SKOLANS LÄROPLAN

Grunderna för läroplanen
SR: förordning & lag och förordning

om grundläggande utbildning
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Med delaktighet avses verksamhet där barn och ungdomar ställer upp mål, dis-
kuterar och reflekterar över olika alternativ samt fattar beslut och tar ansvar för
sina göranden och låtanden. Verksamheten ger alla barn och ungdomar en känsla
av delaktighet och åstadkommer en förändring i deras livsmiljö.

Elevkårernas verksamhet är en viktig del av en demokratisk kultur. Elevkårs-
verksamheten utvecklar elevernas färdigheter att representera sina egna grupper
och tränar dem i samarbete som bygger på förhandlingar.”

Temaområden

De temaområden som upptas i läroplanen är sådana centrala områden inom skolans
fostring och undervisning, vars mål och innehåll skall ingå i flera läroämnen. Tema-
områdena är samhälleligt viktiga pedagogiska utmaningar. Samtidigt är de aktuella
ställningstaganden som har att göra med värden. Temaområdenas mål och inne-
håll ingår i flera läroämnen.

Temaområdena har lyfts in i de olika läroämnena och beskrivs enligt de pers-
pektiv som karakteriserar läroämnet och på ett sätt som elevens utvecklingsskede
förutsätter. Temaområdena skall tas med i beskrivningen av olika läroämnen och
skall synas i skolans verksamhetskultur.

Syftet med temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap är att
hjälpa eleven att se samhället ur olika aktörers synvinkel, att utveckla de färdig-
heter som eleven behöver för att delta i samhällsverksamhet och att skapa en grund
för entreprenörmässiga handlingssätt. Skolans lärmiljö och verksamhetsformer
skall stödja elevens utveckling till en självständig, företagsam, målmedveten, sam-
arbetskunnig, kritisk och aktiv medborgare och stödja eleven i att bilda sig en rea-
listisk bild av sina möjligheter att påverka.

Ett exempel på Helsingfors riktlinjer
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Eleverna och de studerande ska ha möjlighet att träna sig i olika sätt att delta
och påverka på olika nivåer i samhället: lokalt, nationellt, på europeisk nivå och
globalt. Elevkårsverksamheten i skolan ger eleverna och de studerande en sporrande
möjlighet att träna sig i att delta och påverka.

När ungdomarna själva deltar i och påverkar skolans verksamhetskultur får de
en konkret möjlighet att påverka välbefinnandet i skolan. Att acceptera avvikande
åsikter och tåla konflikter blir en naturlig del av vardagen och en grundsten i de-
mokratisk delaktighet.

3.2 Elevkåren – arbete i samverkan

I det här kapitlet berättar vi vad arbete i samverkan innebär. Det bör särskilt fram-
hållas att det handlar om ett sätt att tänka: det är inte fråga om ett knippe meto-
dologiska knep. Arbete i samverkan är en social konstruktion som stödjer demo-
krati, delaktighet och samhällsanda och som bygger på empirisk inlärning och en
konstruktiv inlärningssyn. Genom att arbeta i samverkan, hjälpa varandra och lära
av varandra strävar man efter en social förändring som kännetecknas av öppenhet,
dynamik, gruppdiskussioner och gemensam behandling av ärenden. Barnens och
ungdomarnas individuella utveckling och väg mot självständighet löper parallellt
med deras sociala utveckling. För att kunna vara till nytta för sin klass och sin
skola behöver eleverna en subjektivt upplevd psykisk och intellektuell delaktighet.

Vid arbete i samverkan bidrar följande faktorer till att utveckla ett socialt tän-
kande:

• Skapande av en positiv atmosfär sporrar eleverna till att ta risker, ta upp frågor
och diskutera dem och bidrar till att elevkåren uppfattas som en demokratisk
sammanslutning.

• Elevkårsstyrelsens medlemmar förväntas kunna förklara frågor för andra på
ett strukturerat sätt, förhandla, sammanfatta, argumentera och motivera
beslut, vilket kräver en avancerad kognitiv organisering av tankarna samt
reflexioner.

• Diskussioner och förhandlingar i smågrupper främjar muntlig framställning:
att dra slutsatser, förklara, bedöma och reflektera över vad individen vet och
tänker. Med hjälp av en reflexions- och förhandlingsprocess blir de frågor som
behandlas betydelsefulla för samhällsgemenskapen.

• Heterogena grupper såsom elevkårsstyrelsen, vars arbetsuppgifter kräver
många olika färdigheter, tvingar eleverna till ett divergent tänkande, kreativa
reaktioner och utnyttjande av vars och ens särskilda begåvning. De många
örväntningar som ställs på kompetensen gör gruppmedlemmarnas olikheter
till en värdefull rikedom i stället för ett problem.
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• interaktion
• förmåga att fungera
   i grupp
• positivt beroende

gemensamma mål och utvärdering

• uppgiftsroller
• individuellt ansvar

• elevkårens struktur
• organisering av
   verksamheten
• informationsgång

• Elevkårsstyrelsens medlemmar påverkar varandras inlärning genom att ge
prov på olika tänkesätt och djup, förklara hur de skulle lösa problemet samt
genom att ge respons och uppmuntra varandra.

• Avvikande åsikter, tolkningar och förklaringar bör lösas. Det här tvingar
gruppmedlemmarna till en reflekterande dialog. En strukturerad konflikt kan
vara utmärkt när det gäller att finna en lösning.

Om man i skolan seriöst strävar efter att eleverna ska bli delaktiga, självständiga
och få en starkare självbild och vill påverka utvecklingen av deras samarbetsförmåga,
bör de här färdigheterna tränas i alla läroämnen och i all övrig verksamhet i skolan.
Eleverna ska tillsammans med lärare och intressenter reflektera över skolans vardag
och pedagogiska värden. Elevkårens verksamhet och undervisningen i olika läro-
ämnen kan struktureras så att de stödjar skolan att uppnå dess pedagogiska mål.
Samarbete mellan lärare och elever är nyckeln till en demokratisk kultur.

Principerna för samverkan i elevkåren

En elevkår som arbetar i samverkan utgår från fyra principer som stödjer en
verksamhetskultur som skapar delaktighet.

• Gemensamma mål och ett positivt beroende
• Interaktiv kommunikation och förmåga att fungera i grupp
• Individuellt ansvar
• Uppnående av målen och gemensam utvärdering av tillvägagångssättet
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Gemensamma mål och positivt beroende

I elevkårsverksamheten skapas en verksamhetskultur där man gemensamt sätter
upp målen och metoderna för att nå dem. Diskussionerna om målen bör vara
mångsidiga och belysa olika aspekter. Målen bör konkretiseras till praktiska åt-
gärder och en tidtabell bör ställas upp för dem.

Ett positivt beroende utvecklas hos eleverna när de känner att de behöver varan-
dra vid fullgörandet av elevkårens uppgifter. Ett positivt inbördes beroende är
själva kärnan i att arbeta i samverkan. Utan det faller samarbetet sönder och blir
inget annat än individuellt arbete som utförs i grupp. Medlemmarna i elevkårs-
styrelsen måste känna att de har lierat sig och att hela skolan vinner på att deras
gemensamma arbete är framgångsrikt. Då är de motiverade och har en orsak för
att arbeta tillsammans och samordna sina ansträngningar för att utföra uppgiften.
Att lära känna varandra, sätta upp gemensamma mål och komma överens om
spelregler skapar en bra grund för uppbyggnad av ett positivt beroende. Visser-
ligen måste det positiva beroendet hela tiden utvecklas med olika medel, t.ex. dis-
kussioner, övningar som skapar gruppkänsla samt självskattning.

Interaktiv kommunikation och förmåga att fungera i grupp

Den interaktiva kommunikationen inom elevkårsstyrelsen och mellan klassre-
presentanten och klassen byggs upp systematiskt och i samverkan. Att dela med
sig av sina erfarenheter, sammanfatta, ge och ta emot förklaringar, göra upp spel-
regler, precisera kunskap och förståelse, försöka finna lösningar samt fatta beslut
genom diskussioner och förhandlingar är centrala former av interaktion. Det bästa
sättet att åstadkomma detta är att skapa sådana strukturer och förhållanden för
elevkårsstyrelsens verksamhet som gör en interaktiv kommunikation möjlig.

I elevkårsstyrelsen tränar man sig i hur man påverkar i samhället. Därför måste
medlemmarna medvetet undervisas i ledarskap, planmässighet, inbördes förtro-
ende, att värdesätta andra, aktivt lyssna på varandra, förhandla, fatta beslut och
lösa konflikter. Gemensamt överenskomna spelregler är grunden för social sam-
varo. Det är också viktigt att elevkårsstyrelsen reflekterar över den sociala förmå-
gans betydelse för elevkårens verksamhet.

Individuellt ansvar

En elevkårsstyrelse som arbetar i samverkan har lyckats med sin uppgift först när
varje medlem har tagit ansvar för uppgifterna och aktivt deltagit i verksamheten.
Varje medlem i elevkårsstyrelsen ansvarar också för sin egen inlärning och utveck-
ling. Förutom det personliga ansvaret bär medlemmarna även var för sin del
ansvar för att elevkårsstyrelsen fungerar och ansvar för den klass de representerar.
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Var och en måste kunna redogöra för vad som diskuterades i gruppen, hur man
kom fram till det gemensamma gruppbeslutet och hur det kan motiveras. Elevkårs-
styrelsen får inte tillåta fripassagerare och inte heller egenmäktiga arbetshästar,
utan alla medlemmar är jämbördiga. Individuellt ansvar är nyckeln till framgång,
men ansvar för de andra medlemmarna garanterar det bästa slutresultatet och ut-
veckling av såväl attityder som beteende.

Uppnående av målen och en gemensam
utvärdering av tillvägagångssättet

Att nå målet och öppet och gemensamt utvärdera tillvägagångssättet är väsentligt
för elevkårsverksamhetens utveckling. Efter arbetet delar man med sig av sina erfa-
renheter, reflekterar över vad man åstadkommit tillsammans och drar utvärde-
rande slutsatser om hur målet nåtts. Den andra dimensionen i utvärderingen är att
lära sig medvetet iaktta och bedöma elevkårens tillvägagångssätt, samarbetsförmå-
gans utveckling och den egna verksamheten med hjälp av följande frågor: Vad
lyckades vi åstadkomma? Hur kändes arbetet? Hur jobbade vi? Hur kan vi för-
bättra vårt arbete tillsammans?

När man tillsammans reflekterar över arbetet kan man lära sig av erfarenheterna
och dra nytta av dem i det fortsatta arbetet. Utvärdering av erfarenheterna bidrar
till en ökad metakognitiv kompetens hos elevkårsmedlemmarna, med andra ord
en större medvetenhet om hur de utvecklas, påverkar och påverkas. Självkänne-
dom är nyckeln till att tillägna sig nya saker och handlingssätt.

Införlivande av de principer som presenterats ovan är en förutsättning för ett
effektivt arbete med filosofin om samverkan som utgångspunkt.



4 Elevkårens verksamhet i skolan

Elevkårsverksamheten är en viktig del av en demokratisk kultur. Den utvecklar
elevernas förmåga att representera sina egna grupper och tränar eleverna i samar-
bete som bygger på förhandlingar.
Alla elever och studerande i skolan hör till elevkåren. Elevkårens uppgift är att akti-
vera eleverna till att samarbeta med varandra, sträva efter att förbättra elevernas
ställning i skolan och främja fritidsverksamhet för eleverna samt verka för att
eleverna tar ansvar för gemensamma frågor.

4.1 Elevkårens juridiska ställning

Enligt 31 § 1 mom. i gymnasielagen har varje läroanstalt där det ordnas utbild-
ning enligt gymnasielagen en elevkår som består av de studerande. Utifrån be-
stämmelsen hör de studerande i gymnasiet automatiskt till elevkåren. Enligt 2
mom. i samma paragraf skall elevkåren främja samarbetet mellan de studerande
samt skolarbetet. Enligt 27 § i gymnasielagen skall utbildningsanordnaren ge de
studerande möjlighet att delta i utvecklandet av utbildningen samt höra dem
innan beslut fattas i ärenden som gäller undervisningen eller som annars väsentligt
inverkar på de studerandes ställning. I dessa ärenden för elevkåren de studerandes
talan. Elevkårens verksamhet och tillvägagångssätt regleras inte i lagstiftningen,
och därför bestämmer elevkåren själv om dem. Utbildningsanordnaren bestämmer
hur elevkårsverksamheten organiseras, bl.a. om elevkåren ska vara gemensam för
en eller flera läroanstalter eller verksamhetsenheter.

Gymnasiets elevkår kan inte heller anses vara en separat offentligrättslig fören-
ing som är en självständig juridisk person. Principerna i föreningslagens (503/1989)
bestämmelser om oregistrerade föreningar kan tillämpas på elevkårens verksamhet.
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En oregistrerad förening kan inte i sitt namn förvärva rättigheter eller ingå för-
bindelser. För förpliktelser som följer av åtgärder som vidtagits på en oregistrerad
förenings vägnar svarar personligen och solidariskt de som har deltagit i åtgärden
eller beslutet. Enligt lagen om förmyndarverksamhet  (442/1999) har en person
som inte har fyllt 18 år inte rätt att själv förfoga över sin egendom, ingå avtal eller
företa andra rättshandlingar, om inte något annat bestäms i lag.

Enligt 5 § i föreningslagen får en förening endast idka sådan näring eller för-
värvsverksamhet som nämns i stadgarna eller som annars direkt hänför sig till dess
syfte eller som skall anses ha ringa ekonomisk betydelse. Den här bestämmelsen
tillämpas även på oregistrerade föreningar. Det gäller dock att beakta ansvaret hos
den person som agerat på föreningens vägnar.

En oregistrerad förening kan ha kapital för särskilda ändamål, som förvaltas av
dem som hör till föreningen och som kan disponeras för att förverkliga förening-
ens syften.

De som hör till elevkåren eller en del av dem kan om de så önskar grunda en
registrerad förening för att gemensamt förverkliga ett ideellt syfte. Tre av de grun-
dande medlemmarna skall ha fyllt 15 år. I ärenden som avses i 27 § i gymnasielagen
förs de studerandes talan dock av elevkåren till vilken alla studerande hör, och inte
av en registrerad förening som det är frivilligt att gå med i och tillhöra.

Lagen om grundläggande utbildning innehåller inga bestämmelser om elev-
kåren. Trots det finns det inga hinder för gemensam verksamhet bland eleverna
inom den grundläggande utbildningen. Hänsyn bör dock tas till elevernas ålder.
Minimiåldern för grundande medlemmar begränsar möjligheten  för elever inom
den grundläggande utbildningen att grunda en registrerad förening.

4.2 Elevkårsmedlemmarnas roller och uppgifter

Elevkåren utser inom sig en styrelse
som representerar hela elevkåren.
Varje klass väljer årligen en eller två
representanter till elevkårsstyrelsen.

klass

ELEVKÅRENS
STYRELSE

1-2 representanter/klass

handledande
lärare

ordf. sekreterare

klass

kla
ss

klass
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Styrelsens uppgifter

• Leda och samordna elevkårens verksamhet.
• Behandla ärenden som tas upp av elever, föräldrar eller andra.
• Även själv komma med idéer som den vill ta upp till behandling samt bereda

förslag och framställningar till samarbetspartners såsom elevkåren, lärarkåren,
rektor och direktionen.

• Försöka förbättra elevernas påverkningsmöjligheter och öka elevernas
delaktighet i frågor som rör dem.

• Fatta de slutliga besluten om hur de disponibla medlen ska användas.

Eleverna har olika uppgifter i elevkåren. En uppgift är ändå gemensam för alla:
styrelsemedlemmarna försöker stärka skolans vianda genom att föregå med
exempel.

Ordförandens uppgifter

• Göra upp en föredragningslista och förbereda mötet tillsammans med
sekreteraren, vice ordföranden och elevkårens handledande lärare.

• Kalla till styrelsemöte tillsammans med elevkårens handledande lärare och
föra ordet vid mötena.

• Leda mötet och fördela ordet samt klubba beslut.
• Tillsammans med den handledande läraren övervaka att styrelsen inte genom

sina beslut kränker någons rätt, fattar olagliga beslut, använder elevkårens
tillgångar slösaktigt eller i övrigt handlar oansvarigt.

• Uppmuntra de andra styrelsemedlemmarna i sina respektive roller.
• Representera sin egen skola vid tillställningar utanför skolan.
• Samarbeta med lärarkåren och rektor.

Sekreterarens uppgifter

• Tillsammans med ordföranden, vice ordföranden och elevkårens handledande
lärare göra upp föredragningslistor, mötesprotokoll eller promemorior och
ge dem till klassrepresentanterna och/eller sätta upp dem på elevkårens anslags-
tavla.

• Vara sekreterare för mötet.
• Se till att det renskrivna protokollet undertecknas av ordföranden och proto-

kolljusterarna (2 personer).
• Arkivera protokoll eller promemorior.
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Vice ordförandens uppgifter

• Stödja och uppmuntra ordföranden.
• Sköta ordförandens åligganden under mötet om ordföranden är förhindrad.
• Leda t.ex. någon arbetsgrupp.
• Tillsammans med ordföranden övervaka elevkårens ekonomi och dess ut-

veckling.

Kassörens uppgifter

• Tillsammans med ordföranden övervaka elevkårens ekonomi och dess
utveckling samt se till att medlen disponeras på ett ändamålsenligt sätt.

• Handha elevkårens finanser och bokföring.
• Sköta betalningen av elevkårens räkningar, faktureringen och övrig penning-

trafik.
• Försöka hitta nya kapitalanskaffningsmetoder i samråd med styrelsen

Kassören och ordföranden och elevkårens handledande lärare har rätt att dispo-
nera elevkårens konto. I grundskolorna sköts kontot i allmänhet av den handle-
dande läraren, men i gymnasiet utvecklar och upprätthåller de studerande aktivt
ekonomin.

Informatörens uppgifter

• Ansvara för att elevkårsstyrelsens föredragningslistor och protokoll läggs
fram, t.ex. på anslagstavlan.

• Sköta om elevkårens anslagstavla och se till att den är aktuell och tillförlitlig.
• Informera om styrelsens beslut t.ex. via centralradion.
• Informera t.ex. lokalpressen om elevkårens verksamhet och organisera

informationen som rör elevkårens tillställningar.

Den mötesansvarigas uppgifter

• Arrangera bord och stolar i smågrupper i möteslokalen.
• Se till att papper, tusch, OH-projektor och annat som behövs finns till hands.

Kommittèernas uppgifter

Kommittèernas uppgifter bestäms utifrån skolans prioriteringar. Representanter
för styrelsen plockar in intresserade elever från olika klasser i kommittèerna.



24

Skolan kan t.ex. ha en miljökommittè, en festkommittè, en antimobbnings-
kommittè osv.

Klassrepresentantens uppgifter

• Förhandla och fungera som budbärare mellan eleverna i den egna klassen och
elevkårens möte.

• Vara aktiv på mötena och vid behov sitta med i kommittèer.
• Förmedla klassens ärenden: via klassrepresentanten kan alla elever påverka

skolfrågorna.

4.3 Den handledande lärarens uppgifter

Den handledande läraren har en viktig roll. I början organiserar och handleder
läraren elevkårsstyrelsen med fast hand. När styrelsens verksamhet blir mera
etablerad är lärarens roll att stödja styrelsen så att den börjar styra sig själv. Den
handledande läraren är alltid en förebild för elevkårsstyrelsen.

• Utveckla och övervaka elevkårens verksamhet.
• Göra upp en verksamhetsplan och en tidtabell i samråd med styrelsemedlem-

marna.
• Samarbeta med styrelsemedlemmarna vid planeringen, genomförandet och

utvärderingen av verksamheten.
• Ansvara för och se till att ordföranden och sekreteraren ordnar styrelsemöten

regelbundet.
• Lyssna på eleverna och uppmuntra dem att engagera sig för att öka hela skolans

välbefinnande.
• Bygga upp ett samarbete mellan elevkåren och lärarna.
• Tillsammans med elevkårens ordförande övervaka att styrelsen inte genom

sina beslut kränker någons rätt, fattar olagliga beslut, missbrukar elevkårens
tillgångar eller i övrigt handlar oansvarigt.
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5 Val av medlemmar
till elevkårsstyrelsen

5.1 Val av klassrepresentant

Vid valet av styrelse för skolans elevkår är det viktigt att ägna uppmärksamhet åt
valprocessen. Man bör tillsammans med eleverna gå igenom vad uppgiften kräver
av klassrepresentanten och vad det innebär för hela klassens del. Genom en grund-
lig och välskött valprocess får man med sådana elever i styrelsen som vet vad de
ger sig in på och vilka deras uppgifter är.

Valet sker alltid ur en viss grupp. Det är viktigt att valet inte görs för snabbt.

Förberedelser för valet

När en klassrepresentant ska väljas börjar man med att informera klasserna och
lärarkåren om elevkårsstyrelsen och representanternas uppgifter samt om hur valet
går till.

Exempel på tillvägagångssätt:

• Eleverna berättar i festsalen för hela skolan om sina egna erfarenheter av att
sitta med i styrelsen och om för- och nackdelar. Rektor avtackar den avgående
styrelsen.

• I klasserna sätter man sig därefter in i klassrepresentanternas uppgifter och
diskuterar hurdana representanter klassen vill ha.
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• Två elever och den handledande läraren går runt i klasserna och berättar om
klassrepresentanternas uppgifter och vilka egenskaper som förväntas av dem.

• Elevkårsstyrelsens medlemmar och deras erfarenheter presenteras på skolans
webbplats eller i webbtidningen.

• Ett sammandrag av den avgående styrelsens verksamhet och kommentarer om
hur det är att sitta med i styrelsen sätts upp på elevkårens anslagstavla.

 Valet av representant i klassen

Eleverna bör ta god tid på sig när de utser en representant för sin klass. Läraren
som ansvarar för gruppen har till uppgift att vid valet få eleverna att reflektera över
klassrepresentantens uppgifter och vilka förväntningar gruppen har på sin repre-
sentant. Var och en måste också personligen överväga om han eller hon är beredd
att representera sin klass.

Läraren berättar för klassen vad elevkårsstyrelsen är, vad den gör och vilka upp-
gifter klassrepresentanten har. Syftet är att klarlägga de allmänna kriterierna och
representantens uppgifter. Eleverna antecknar styrelsens och representantens upp-
gifter på tavlan eller på ett blädderblock. (se bilaga 3)

Därefter bildar läraren små diskussionsgrupper (3-4 personer) där eleverna får
diskutera vilka förväntningar gruppen har på den blivande representanten.
Diskussionsgrupperna är viktiga för att alla elever ska bli tvungna att diskutera,
vilket gör att de engagerar sig mer i verksamheten.

Eleverna ska i smågrupperna reflektera över följande frågor:

+                                                 -
Hurdan är en bra representant? Hurdan är en dålig representant?

Eleverna antecknar gruppvis plus och minus på ett gemensamt blädderblock eller
på tavlan.

Att kandidera

Läraren handleder eleverna att i smågrupperna diskutera vad var och en skulle
göra och satsa på om han eller hon själv var klassrepresentant.

Därefter funderar varje elev först själv på frågan:”Är jag beredd att ställa upp
som representant i år?” Svarsalternativen är:
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Till sist berättar eleverna i smågrupper för varandra om sin vilja att ställa upp.
Därefter anmäler eleverna om de vill ställa upp. Tillsammans går man igenom hur
många kandidater det finns i klassen.

Att rösta och välja

Därefter väljer man klassrepresentant antingen genom att rösta eller genom att
förhandla tillsammans, beroende på hur många kandidater det finns och hur vil-
liga de är. Före valet berättar varje kandidat för klassen varför hon eller han är
lämpligast för den här uppgiften och borde bli vald.

Röstningen kan ske med slutna röstsedlar eller genom gemensamma överlägg-
ningar.

En lista över kandidaterna ges till elevkårens handledande lärare.

Den nya elevkårsstyrelsen

Information om den nya elevkårsstyrelsen ges i skolans festsal, centralradion, på
skolans webbplats eller via skolans info-tv.

De elever som blivit valda berättar vad de tänker göra i styrelsen och som bud-
bärare mellan klasserna och styrelsen. Representanterna berättar också hur eleverna
kan komma med förslag till styrelsemedlemmarna.

Namnen, kontaktuppgifterna och eventuella foton på de nya styrelsemedlem-
marna sätts upp på elevkårens anslagstavla och offentliggörs också på något annat
sätt som når samtliga elever.

Jag är ganska intresserad av att ställa upp.

Jag är inte beredd att ställa upp i år.

Kanske.

Jag är mycket intresserad av
att ställa upp som kandidat för vår klass.
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5.2 Val av ordförande och sekreterare

I elevkårsstyrelsen tar man upp ordförandens och sekreterarens uppgifter och
diskukuterar i smågrupper hur viktiga de är. För att kunna sköta ordförandens och
sekreterarens uppgifter måste man vara bra på att läsa och skriva och känna till
tillvägagångssätten i den egna skolan.

De som kandiderar berättar för de andra hur de skulle sköta uppgiften och hur
de skulle samarbeta som arbetsteam ordförande-sekreterare och vilka saker de
prioriterar, t.ex. att förhindra mobbning.

5.3 Val av handledande lärare

Elevkårens handledande lärare utses bland lärarna. Den handledande läraren ska
vara intresserad av elevkårsverksamheten. Han eller hon bör vara förtrogen med
skolans verksamhetskultur och ha vilja att öka elevernas eller de studerandes
påverkningsmöjligheter i skolan. Att engagera lärarkåren i att främja elevernas
delaktighet och öka deras påverkningsmöjligheter är en viktig del av den handle-
dande lärarens uppgift.
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6 Elevkårsstyrelsens möte

Syftet med elevkårsstyrelsens möten är att eleverna ska få praktisk träning i de-
mokratiska färdigheter och fatta beslut i frågor som rör dem själva. Mötena följer
gängse mötestekniska regler och samtidigt lär sig medlemmarna lyssna, argumen-
tera, kläcka idéer, kritiskt reflekterande osv.

För att det ska uppstå en interaktiv diskussionskultur är det bra att tänka på hur
möteslokalen är inredd. Mötena ska hållas i ett rum där eleverna kan sätta sig i
grupper om 3-4 personer t.ex. kring två pulpeter. Auditorier föder ingen diskute-
rande mötesatmosfär.

Vid styrelsens första möten går man igenom mötesdeltagarnas rättigheter och
skyldigheter, så att alla vet hur de ska bete sig under mötena. Det är bra att då och
då diskutera rättigheterna och skyldigheterna i styrelsen. Man kan ta upp 2-3 rät-
tigheter eller skyldigheter och diskutera vad de inbegriper och hur de har för-
verkligats i styrelsen.

Elevkårsstyrelsen består av elever från olika klasser som inte känner varandra.
För att styrelsemedlemmarna ska lära känna varandra snabbare får var och en en
namnbricka med sitt namn och sin klass. För att säkra informationsgången från
styrelsen till klassen och tillbaka har styrelsemedlemmarna med sig ett elevkårs-
häfte där de antecknar besluten.
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Klassrepresentantens rättigheter och skyldigheter under mötena:

• Rätt att bli hörd
• Rätt till egna åsikter
• Rätt att få tillräckligt med information
• Rätt att förbereda ärenden
• Rätt till personlig okränkbarhet
• Rätt att fråga vad som helst som rör det aktuella ärendet
• Rätt att fråga varför ett ärende behandlas
• Rätt att bli vänligt bemött

• Skyldighet att lyssna på andras åsikter
• Skyldighet att ta ställning till ärendena
• Skyldighet att respektera andras arbetsuppgifter
• Skyldighet att ta reda på hur saker förhåller sig
• Skyldighet att hålla sig till saken
• Skyldighet att förmedla informationen vidare

6.1 Samverkande möte

Elevkårsstyrelsen bör hålla möten regelbundet. Mötet sammankallas i allmänhet
av ordföranden och sekreteraren, men styrelsen kan också under sitt möte bestäm-
ma när nästa möte ska hållas. Med tanke på kontinuiteten och effektiviteten är det
bra om möten hålls regelbundet, exempelvis varannan vecka.

Mötesplatsen ska vara sådan att deltagarna kan diskutera i smågrupper. Det är
meningsfullt att delta i mötena om alla känner att de kan delta i och påverka de
beslut som fattas. Ordföranden ska vara förtrogen med mötesteknik. Om mötes-
rutinerna är sakliga och bestämda blir det tid över för en mångsidig och öppen in-
teraktion.

Den handledande läraren stödjer ordföranden och organiserar mötets gång till-
sammans med ordföranden, särskilt de gemensamma diskussionerna.
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1. Förberedelser för mötet

• Ordföranden, sekreteraren och den handledande läraren träffas alltid en vecka
före mötet.

• De gör upp föredragningslistan och distribuerar den till styrelsemedlemmarna.
• Föredragningslistan ska uppta de ärenden som ska behandlas redan på för-

hand i klasserna eller grupperna.
• Före mötet arrangerar de mötesansvariga stolarna och borden i mötesrummet

i diskussionsgrupper och plockar fram redskap och material som kan behövas
( bl.a. ordförandeklubban, OH-projektor eller blädderblock, tuschpennor,
papper och  eventuella stödpapper).

2. Inledning

• Medlemmarna sätter sig i grupper på 4 - 5 elever kring en pulpet eller bildar
helt enkelt en ring av sina stolar och ordföranden kontrollerar vem som är
närvarande t.ex. med hjälp av en närvarolista.

• Var och en presenterar sig för dem som sitter vid samma bord.

3. Ordföranden läser upp föregående mötesprotokoll

• Vid varje bord funderar man på om det har hänt något som rör de aktuella
ärendena eller om någon vill ställa frågor

• De ansvariga berättar om situationen
• Ordföranden gör ett sammandrag

4. Ordföranden läser upp föredragningslistan

• Vid varje bord går man igenom vad som finns med på föredragningslistan
och gör tillägg i punkten Övriga ärenden.

1
2

 7
6 5

4
3
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• Sekreteraren för protokoll
• Man kan välja vilka ärenden som är anmälningsärenden, vilka som kräver en

       bredare diskussion och vilka man ska besluta om.

5. Behandling av ärenden

• Ärendena diskuteras vid varje bord, idekläckningsfas
• Idèerna sammanfattas vid varje bord i 1-2 lösningsförslag, åsikter eller syn-

punkter.
• Först tas bara 1 sak upp till behandling från varje bord, därefter kan antalet

ökas
• Vid varje bord diskuteras förslagen ett i taget + / -   —> om nödvändigt

röstar man —> man fattar ett beslut och klubbar det.
• Man bereder sig på att vem som helst vid bordet kan redogöra för förslaget.
• Behandlingen av ärendena fortsätter.

6.  Utvärdering av mötet

• I den egna gruppen utbyter man först åsikter i några minuters tid:
Avancerade ärendet?
Uttryckte alla sina åsikter?
Lyssnade man på de andras åsikter?
Var jag själv aktiv under mötet?

• Man kan göra en sammanfattning av hur mötet har lyckats t.ex. genom att
deltagarna håller upp fingrar: 5 fingrar = mycket lyckat - 1 finger = lyckades
inte ännu osv.

7. Man kommer överens om fortsättningen

• Man kommer överens om vem som gör vad före följande möte.
• Man kommer överens om tidpunkten för följande möte.
• Man beslutar hur och vad representanterna ska berätta för sin egen klass.
• Man antecknar de överenskomna sakerna i sina häften.
• Sekreteraren sätter upp protokollet på elevkårsstyrelsens anslagstavla och den

informationsansvariga sköter om den övriga informationen.

6.2 Ärenden som tas upp vid mötena

De ärenden som tas upp vid mötena bör vara mångsidiga. Det är motiverande för
eleverna om de upplever att de faktiskt kan påverka vardagliga saker i skolan. Det
är viktigt att ärendena är så konkreta som möjligt och att eleverna tillsammans
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med lärarna verkligen kan påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen
av dem. Till en början är ärendena små och verkställs omedelbart. Efter hand får
elevkåren besluta om mera ansvarsfulla frågor som är en del av den planmässiga
utvecklingen av skolan.

Skolans verksamhetsplan

• I elevkårsstyrelsen kan man gå igenom vilka projekt eller prioriteringar som är
aktuella i skolan, hur eleverna kan delta i och påverka dem, vad som efter-
strävas med dem, vilka andra projekt eller teman eleverna tycker att det kunde
finnas i skolan och hur eleverna bättre kunde utnyttja projekt av olika slag.
Samtidigt behandlas läsårets teman och skolklubbarnas verksamhet.

• Eleverna bör kunna påverka läsårets teman och planerna för hur de ska genom-
föras. Vid planeringen av klubbverksamheten i skolan bör elevernas behov
och önskemål beaktas.

Förbättrande av skolmiljön

• Eleverna bör kunna påverka sin egen skolmiljö. Framtidsverkstaden (bilaga
10) är en bra metod vid projekt som går ut på att förbättra skolmiljön.

 Behandling av problem i skolan

• I elevkåren kan man ta upp problem som förekommer i skolan och som berör
alla eller de flesta elever. Tillsammans funderar man på vad problemet är, hur
man kunde ingripa i det och vad var och en kunde göra för att avhjälpa
problemet.

Skolans ordningsregler

Det är viktigt att eleverna deltar i uppgörandet av ordningsregler eller spelregler
och i det praktiska genomförandet av dem samt även funderar på vilka konsek-
venserna ska vara om reglerna inte följs.

Nedan beskrivs hur eleverna kan engageras i processen:

Man kan göra upp skolans ordningsregler i samråd med elevkårsstyrelsen, så att varje
klass diskuterar och reflekterar över: Varför behövs ordningsregler? Vilka är viktigast?

• Från varje klass samlas 3 – 5 regler in för vidare diskussion.
• Klassförhandlaren lägger fram sin egen klass viktigaste regler för elevkårs-
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styrelsen.
• Styrelsen diskuterar klassernas förslag och gör upp en lista över de viktigaste

(10) reglerna.
• Klassförhandlaren informerar sin egen klass om styrelsens lista och

motiveringar. I klassen tar man ställning till dessa och kommer med even-
tuella förslag.

• Elevkårsstyrelsen formulerar sedan det slutliga regelförslaget och en represen-
tant för elevkåren presenterar det för lärarna.

• Lärarna tar ställning till reglerna och gör upp ordningsregler utgående från
elevernas åsikter.

• Elevkårsstyrelsen behandlar reglerna ännu en gång och förhandlaren infor-
merar sin egen klass om saken.

• I direktionen presenteras reglerna också av en representant för eleverna.
De slutliga reglerna bearbetas i alla klasser under ledning av förhandlarna
och läraren.

“Det är trivsamt i vår skola” – att främja en positiv
verksamhetskultur i skolan

• Skolans gemensamma arbetssätt och rutiner är bra teman för elevkåren att
jobba med. Man kan tillsammans med eleverna fundera på vilka arbetssätt
som ska tillämpas i olika ämnen och vilka alternativ det finns: hur tycker
eleverna själva att de bäst skulle lära sig. Det är också bra att tillsammans med
eleverna reflektera över skolans atmosfär, hur den uppstår och hur man kan
påverka den. Om till exempel äldre elever inte hjälper de yngre kan man
fundera vad det beror på och vad man kunde göra åt saken.

• Eleverna kan också tänka på hur gemensamma skoltillställningar påverkar
atmosfären i skolan: hur man kan medverka till att alla trivs i skolan.

 Gemensamt beslutsfattande i klassen

• Elevkårsstyrelsen kan också ta ställning till och reflektera över hur besluts-
fattandet sker i klasserna, hur eleverna deltar i beslutsfattandet i klassen,
vilka frågor eleverna har möjlighet att påverka och vilka frågor de skulle
vilja vara med och bestämma om.

Läroplanen

• Tillsammans med eleverna kan man diskutera skolans värden, inlärnings-
miljön mm. Eleverna kan till exempel fundera på vad de uppfattar att värden
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är för något och vad de innebär, vad de anser om skolans värden, vilka andra
värden de tycker att skolan borde ha och vad det på ett konkret plan innebär
att förbinda sig till värdena: hur det kommer till synes i elevernas och lärarnas
vardag.

Skolans olika strategier

• Eleverna kan bl.a. ge sin syn på skolans säkerhets- och antidrogstrategier samt
krisplanen.

• Målet är att eleverna ska bli medvetna om skolans strategier: vad de innebär
och vad som eftersträvas med dem. Eleverna engageras i att följa målen.

• Ett tänkbart synsätt i fråga om strategiarbetet kunde vara “Ingripande ur ele-
vens synvinkel”, med andra ord vad eleverna ska göra om de misstänker att en
kompis använder droger eller om de annars är oroliga för en kompis. Vem ska
man prata med, vilka möjligheter finns det att reda ut saken, hur officiellt
är ingripandet och vilket är elevens eget ansvar.

• Processen framskrider på samma sätt som vid behandlingen av ordningsregler.



7 Elevkårsstyrelsens
samarbete i skolan

Elevkårsstyrelsens samarbete inom skolan och med intressenterna är viktigt. Sam-
arbetet bör vara regelbundet och målet är att en demokratisk kultur ska växa fram.

7.1 Elevkårsstyrelsen - klassen

Klassrepresentanterna vidarebefordrar färsk information till eleverna och läraren i
klassen/gruppen om de ärenden som behandlats vid styrelsemötena. Lärarens upp-
gift är att göra det möjligt att framföra den här informationen. I praktiken innebär

klass

ELEVKÅRSSTYRELSEN

handledande
läraren

lärarna

rektor

direktionen
föräldraföreningen

klassklass
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det att representanter för elevkårsstyrelsen förhandlar med läraren och kommer
överens om när och hur de kan framföra informationen i klassen.

Det är viktigt att skapa en regelbunden rutin. Målet är ömsesidighet i samarbe-
tet mellan klassen och elevkårsstyrelsen. Det här blir verklighet när eleverna disku-
terar frågor som är viktiga och problematiska för klassen eller skolan och samman-
ställer sina tankar så att representanten kan framföra dem vid styrelsemötet. Frå-
gan behandlas vid mötet och styrelsens representant håller klassen underrättad om
hur frågan framskrider.

7.2 Elevkårsstyrelsen - rektor

Regelbunden information och interaktion är en förutsättning för ett bra samar-
bete mellan elevkårsstyrelsen och rektor. En bra interaktion och ett gott förtro-
ende uppstår när man lär känna varandra och lyssnar på varandras åsikter. Att på
förhand förhandla med rektor om olika ärenden leder till ett bra samarbete.
Elevkårsstyrelsens ordförande, sekreterare, handledande lärare och rektor bör träffas
regelbundet, minst två gånger per termin för att fundera på hur man kunde ut-
veckla skolan. Vid behov diskuterar de styrelsens befogenheter och beslutanderätt.

Under rektors frågetimme redogör elevkårsstyrelsens medlemmar för ärenden
och frågor som klassen tycker är viktiga. Frågetimmen bör gärna ordnas två gånger
per läsår. Målet är att eleverna ska få sin röst hörd och att det ska finnas ett växel-
spel mellan elevkårsstyrelsen och skolledningen.

7.3 Elevkårsstyrelsen - lärarkåren

Informationen ska löpa bra mellan lärarkåren och styrelsen och det ska vara lätt
för dem att diskutera med varandra. Representanter (2-4) för elevkårsstyrelsen
besöker lärarmötena för att informera och väcka diskussion om ärenden som be-
handlats eller kommer att tas upp till behandling i styrelsen. Härigenom undviks
fördomar och missförstånd. Ju bättre lärarkåren känner till diskussionen inom sty-
relsen och kan delta i den, desto smidigare kan skolan utvecklas gemensamt. Det
uppstår en känsla av att eleverna och lärarna sitter i samma båt.

På föredragningslistan för lärarmötena bör det finnas en punkt som heter elev-
kårsstyrelsens ärenden. På det här sättet förbereder sig lärarna på att diskutera med
elevkårsstyrelsens medlemmar. Ärendena kan behandlas i början av mötet, varefter
eleverna avlägsnar sig. Det är bra att fundera på vilka ärenden under lärarmötena
som man också kan be eleverna uttala sig om.
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7.4 Elevkårsstyrelsen - direktionen eller
föräldraföreningen

Målet är att öka styrelsens och föräldrarnas gemensamma kännedom om och för-
ståelse för skolans situation och utvecklingsbehov. Elevkårsstyrelsens representan-
ter (2–4) besöker direktions- eller föräldramöten minst en gång per termin och
berättar om klassernas eller skolans och styrelsens verksamhet. Likaså berättar
direktionen om sin verksamhet och om de ärenden som behandlats. Diskussioner
förs och åsikter utbyts om aktuella frågor i skolan. Representanterna informerar
styrelsen om vad som tagits upp på mötet. Härigenom ökar det gemensamma
ansvaret.
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8 Demokratiska färdigheter
i elevkårens verksamhet

8.1 Förmåga att diskutera

Att sätta upp mål

Att kunna diskutera är en viktig demokratisk förmåga. Vid en diskussion är det
viktigt att uttrycka sina egna tankar och lyssna på motparten med förståelse. Man
kan tala om en bra dialog och ett bra ömsesidigt lyssnanden

Hurudan är en bra diskussionspart?

• För in nya aspekter i diskussionen.
• Anknyter sitt eget inlägg till den föregående talaren.
• Avbryter inte andra.
• Lyssnar och försöker förstå vad den andra vill säga.
• Ställer preciserande frågor.

Övning:

Ett par eller 3-5 elever är lagom gruppstorlek, beroende på uppgiften och den tid
som står till förfogande. Diskussionsämnet ska vara avgränsat och tydligt. Grup-
pen börjar med att reflektera över vilka tankar ämnet väcker, utbyter erfarenheter
och sammanställer tidigare uppgifter om ämnet. Därefter sammanställer gruppen
resultaten av diskussionen. Gruppen bereder sig på att vem som helst kan vara den
som presenterar gruppens förslag.
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Övningen avslutas med att någon i gruppen framför gruppens förslag för alla.
Man fortsätter så länge någon grupp har nya tankar eller idéer att lägga fram. Det
är bra att låta gruppen framföra bara ett förslag i taget, så att alla orkar lyssna på
de enskilda gruppernas åsikter.

Om det är svårt för en grupp att komma i gång kan man ge dem ett intressant
ämne som  är lätt att prata om. Efter diskussionsövningen bedömer man sin egen
roll i diskussionen och varför man tagit den rollen. Vid övningarna kan eleverna
också vara observatörer som iakttar diskussionens förlopp och rollerna.

8.2 Förmåga att lyssna

Att sätta upp mål

Förmågan att lyssna är något som kräver övning. Ibland är det bra att konkretisera
lyssnandet och iaktta sitt eget beteende samt fundera på vilka egenskaper en god
lyssnare har och egenskapernas betydelse t.ex. i den egna klassen eller i elevkårs-
styrelsen.

Hurdan är en god lyssnare?

• Lyssnar gärna när andra talar.
• Försöker förstå vad den andra vill säga.
• Lyssnar lika gärna på alla människor.
• Håller ögonkontakt med den som talar.
• Uppmuntrar den som talar med miner och gester.
• Uppmuntrar andra att tala bl.a. genom att ställa frågor och uppmana dem
   att fortsätta.
• Låter andra tala till punkt.

Övning 1:

Välj tillsammans ett aktuellt diskussionstema som intresserar eleverna. Eleverna
väljer ett par och sätter sig mittemot sitt par.

Paren pratar i munnen på varandra om det valda temat. Båda talar alltså men
ingendera lyssnar. Tid 1 minut.

Efter övningen diskuterar paret sinsemellan hur det kändes.

BA
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Övning 2:

Temat är detsamma, men bara den ena pratar och den andra lyssnar noga så att
den kan återberätta för sitt par vad den hörde honom eller henne säga. Tid 1 mi-
nut. Paren bestämmer själva vem som börjar.

Lyssnaren återberättar för sitt par vad han eller hon har hört. Tid 1 minut.
Rollbyte: samma övning görs med ombytta roller.
Efter övningen diskuterar man hur det nu kändes.

Övning 3:

Alla elever funderar för sig själva och skriver ner hur de kan veta att den andra
lyssnar. Efter någon minut berättar var och en för sitt par vilka egenskaper en god
lyssnare har enligt deras mening. Efter diskussionen bildar paren grupper på fyra
där de diskuterar sig fram till en lista över vad som kännetecknar en god lyssnare.
Gruppen förbereder alla gruppmedlemmar på att framföra gruppens tankar för de
andra.

Man utser två sekreterare som ber en elev ur varje grupp läsa upp en av punkter-
na från gruppens lista på kännetecknen på en god lyssnare. Sekreterarna skriver upp
punkterna så att alla kan se dem.

Vid följande omgång nämner någon annan i gruppen en bra egenskap hos en
god lyssnare.

Förmågan att lyssna bedöms alltid efter mötesdiskussionerna, utgående från de
kriterier för en god lyssnare som man har kommit fram till på det ovan beskrivna
sättet.

8.3 Förmåga att uttrycka sig muntligt

Att sätta upp mål

God muntlig förmåga ger självsäkerhet och gör det lättare att framföra sin åsikt.
Om man lägger fram sin sak på ett tydligt och tilltalande sätt lyssnar de andra
bättre. När man uttrycker sig muntligt är det väsentliga att skapa kontakt med
lyssnarna, t.ex. genom ögonkontakt. Syftet med den muntliga framställningen är
att få lyssnarna att förstå vad man vill säga.
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Hurdan är en person som är bra på att uttrycka sig muntligt?

• Skapar kontakt med lyssnarna.
• Talar lugnt och tydligt.
• Har själv förstått den sak som han eller hon berättar om.
• Förklarar ingående.
• Är logisk.
• Tar hänsyn till lyssnarna.
• Blir inte nervös om han eller hon snubblar på orden.

Övning 1:

Eleverna väljer ett stycke ur en lärobok och alla övar sig i munnen på varandra på
att återberätta det. Målet är att återberätta stycket övertygande, tydligt och logiskt.

Därefter återberättar eleverna i tur och ordning stycket för sitt par. Ett ytterli-
gare syfte med detta, utöver vad som nämnts ovan, är att skapa kontakt med lyss-
naren.

I fas tre stiger eleverna i tur och ordning upp och återger berättelsen för grup-
pen. Var och en avgör själv när den vill stiga upp och berätta. Ett ytterligare syfte
med detta, utöver vad som nämnts ovan, är att eleverna ska våga ta plats och tala
inför en stor grupp.

Övning 2:

Övningstexterna finns i bilaga 5

Syftet med övningen är att med hjälp av exempel lära sig hur beslutsfattandet går
till i skolan, kommunen, övriga beslutande organ i samhället: man tränar sig alltså
i att uttrycka sig muntligt. Eleverna delar upp sig i grupper på tre.

• Först diskuterar man inom gruppen och sedan gemensamt vad eleverna vet
från tidigare om det tema de ska studera.

• Man går igenom övningens olika faser. Eleverna delar upp sig i grupper på tre.
• Grupperna kommer överens om vem som är A, B och C i gruppen. Var och

en får ett textutdrag som de ansvarar för.
• Först läser eleverna var för sig igenom texten och streckar under de fem

viktigaste sakerna.
• Sedan väljer de ur en annan grupp ett par åt sig som har samma text som de

själva. Eleverna jämför sina fem punkter med parets och berikar därmed sitt
eget kunnande. Alla lär sig sin text så bra att de kan lära ut de viktiga punk-
terna till de andra. Eleverna funderar också på hur de vill lära ut dem.
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• Återgång till den ursprungliga sammansättningen A,B och C. A lär ut sitt eget
tema till de andra, likaså B och C i tur och ordning.

• Efter övningen utvärderar man vad som var bra i vars och ens framställning
och undervisning. Var och en bedömer sin egen insats och ger respons till de
andra.

8.4 Förmåga att förhandla

Förmågan att förhandla är en av klassrepresentantens viktigaste färdigheter. En bra
förhandlare kan motivera sin sak, kompromissa, lyssna på andra och berätta vidare
vad han eller hon fått veta.

Att sätta upp mål

Man diskuterar med eleverna om vikten av att kunna förhandla och om hur för-
mågan används. Man funderar på vilka egenskaper en bra förhandlare har och hur
man lär sig förhandla. På det sättet inser eleverna att det behövs träning. Syftet
med övningen är att genomföra principen om att alla vinner.

Hurdan är en bra förhandlare?

• Kan motivera sin sak.
• Lyssnar på andras åsikter och argument.
• Försvarar sin egen åsikt.
• Är beredd att kompromissa.
• Vill nå ett beslut som man gemensamt förhandlat sig fram till.
• Håller sig till saken.
• Deltar mångsidigt.
• För förhandlingarna framåt.

Övning 1:

Eleverna väljer ett par åt sig. De får följande anvisning: den ena i paret vill byta 5
av sina cd-skivor t.ex. mot någon vara som den andra äger. Vid förhandlingarna
lägger vardera parten fram minst fem argument för bytet. Den andra lyssnar noga
och ställer preciserande frågor. Paret ska genom att förhandla nå en lösning som
tillfredsställer båda.

A A
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Efter övningen diskuterar man hur kriterierna på en bra förhandlare uppfylldes
och hur parterna nådde sin överenskommelse. Vardera bedömer sig själv och ger
respons till den andra.

Övning 2:

Förhandlarna indelas i grupper på fyra. Förhandlingarna gäller en semesterresa.
I gruppen vill två åka på kryssning medan två vill fotvandra i Lappland. Paret
kommer tillsammans överens om resmålet.

Paren börjar med att diskutera för sig själva och antecknar så många bra argu-
ment som möjligt för varför hela gruppen absolut borde åka till Lappland resp. på
kryssning. Därefter redogör gruppmedlemmarna för sina argument. När argu-
menten lagts fram ska gruppen genom diskussioner hitta ett gemensamt resmål
som har så många av de två resmålens fördelar som möjligt. Resmålet ska antingen
vara ett av dem som gavs på förhand eller också ska gruppen förhandla fram ett
nytt resmål som motsvarar båda parens önskemål.

Läraren ber slumpmässigt en person ur varje grupp redogöra för förhandlings-
resultatet och argumenten.

Efter övningen bedömer man hur det lyckades att komma på argument. Var det
lätt eller svårt att lyssna på den andras argument eller avstå från sitt eget resmål?
Vid diskussionen bedömer man sig själv och ger respons till de andra.

8.5 Förmåga att argumentera

Att sätta upp mål

Argumentationsträning stärker förmågan att finna argument och motiveringar.
Målet är en gemensam debatt där man lyssnar på andras åsikter och konstruktivt
lägger fram egna påståenden och underbygger dem. Under debattens gång försö-
ker man nå fram till en gemensam syn och kompromisser. Eleverna diskuterar
i smågrupper betydelsen av att kunna argumentera på ett konstruktivt sätt och
i samarbete.

BA

DC
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Hurdan är en bra debattör?

• Kan motivera sina argument och åsikter
• Lyssnar på motpartens inlägg
• Kan gripa tag i svagheter i motargumenten.
• Ger ett väl motiverat svar på invändningarna mot argumentet.
• Är insatt i ämnet.
• Kan föra debatten framåt och föra in nya aspekter.
• Kan fungera i grupp.

Övning 1:

Eleverna delar upp sig i grupper på fyra, t.ex. enligt första bokstaven i förnamnet.
Varje grupp gör upp en lista över minst fem kännetecken på en konstruktiv resp.
destruktiv debatt. Gruppernas tankar sammanställs så att man plockar ut en egen-
skap i taget från varje grupp.

Övning 2:

Eleverna tränar sig i att argumentera om ämnen ur skolans vardag.

Debatteman:
  • Eleverna ska vara med och bestämma. / Eleverna ska inte vara med och
       bestämma.

• Eleverna får avlägsna sig från skolgården på rasten  / Eleverna får inte avlägsna
sig från skolgården på rasten.

• Vi skaffar fotbollsmål till skolan / Vi skaffar bänkar till skolan.
• Alla glaskärl i skolan borde ersättas med plast
• Vår skola är en föredömlig skola.
• Det finns för litet fritid i skolan.
• Vår skolbyggnad är jättefin.
• Skoluniformer åt alla skolelever i Finland.
• Professionella väktare i skolkorridorerna.
• Alla skolelever ska ha kortsnaggat hår.

Under övningen ska eleverna koncist ledas vidare från en fas till nästa. Läraren leder
övningen.

BA

DC
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1. Gruppindelning:

Indelning A - B. Eleverna grupperar sig i grupper om 3 stycken A och 3 stycken B

Stolarna ställs mittemot varandra.

2. Insamling av argument:

a. Grupperna drar sig tillbaka på var sitt håll för
att samla argument, en skriver ner dem.
b.  Eleverna letar upp ett par med samma
bokstav A-A, B-B och framför sin egen grupps
argument.

3. Framförande av argumenten:

Eleverna framför de argument de hört av andra
för sin egen grupp.

 4. Framförande av argumenten till motparten:

Eleverna sätter sig mittemot varandra och A framför
sina argument för B, utan att B får kommentera.
Därefter framför B sina argument  för A, utan att A
får kommentera.

 5. Debattstrategi:

 Förhandla om gruppens egen strategi

 6. Debatt:

Debatten börjar. Alla uppmuntras att komma
med inlägg och argumentera djärvt. Tid ca 10 min.
———> TACK! EN BESTÄMD AVSLUTNING.

7. Ombytta roller:

Ombytta roller: Nu står grupp A för påstående B och
grupp B för påstående A.påstående A. Eleverna byter
också plats fysiskt.

A AA
B BB

A
A

A

A A A

B B B

B BB

AAA

A AA
B BB
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 8. Insamling av argument:

Eleverna funderar på argument för det nya
påståendet i sin egen grupp. Tid några minuter.

 9. Ny debatt:

En ny debatt hålls. Tid ca 6 min.

10. Samförstånd:

Stolarna ställs i ring. Eleverna reflekterar
tillsammans  över huruvida de nådde
samförstånd och konsensus i frågan.

11. Genomgång av erfarenheterna:

De olika faserna i metoden har ritats upp på
OH- projektor eller på tavlan. Därefter
diskuterar man vad som hände i början av
övningen och hur det kändes. Hur kändes det
att byta roller och  vad hände i slutet? Vilken
var elevens egen roll under övningen?

8.6 Beslutsfattande

Att sätta upp mål

Hur väl parterna förbinder sig att följa ett beslut är beror på hur man kommit till
beslut. Ett otydligt beslut som inte har kommit till genom förhandlingar kommer
inte att förverkligas i praktiken. Vid elevkårsstyrelsens möten bör man öva sig i att
fatta beslut som är bind.

Det är också viktigt att besluten är tydliga och begripliga för alla.

Hurdan är en bra beslutsfattare?

• Tar reda på saker som inverkar på beslutet.
• Funderar på förhållandet orsak-verkan.
• Lyssnar på andras argument.
• Försöker nå ett beslut i samförstånd.
• Engagerar sig i beslutet och tar ansvar för att det genomförs.
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Övning 1:

Eleverna indelas i smågrupper och berättar om sina egna goda erfarenheter av
olika sätt att fatta beslut och om beslutens genomslagskraft. De diskuterar vilka
faktorer som påverkar ens eget beslutsfattande, t.ex. kompisar eller ny kunskap.
Eleverna berättar också om misslyckade sätt att fatta beslut och funderar på varför
de varit misslyckade.

Övning 2:

Man kontrollerar att alla har en gemensam uppfattning om vad man håller på att
besluta om. Nuläget i den fråga som beslutet gäller kartläggs genom diskussioner i
smågrupper. Eleverna kommer med idéer om hur frågan kan lösas. I idékläcknings-
fasen kritiseras förslagen inte. Eleverna reflekterar kritiskt över beslutsförslagen.
De förslag som vinner understöd granskas ur många synvinklar: vad blir följden
om vi beslutar så här.

Vid den förhandling som föregår beslutet eftersträvas ett genuint samförstånd.
Man försäkrar sig om att alla förbinder sig att följa majoritetens beslut. Man kon-
kretiserar vad beslutet innebär i praktiken. Man upprepar och antecknar det beslut
som fattats och kommer överens om arbetsfördelningen vid genomförandet av be-
slutet.

Exempel

•  Välja vad man vill stödja genom dagsverksinsamlingen
•  Ordna en skoltillställning
•  Besluta om en utflykt för elevkårsstyrelsen
•  Ordna en temadag i skolan
•  Utforma en logo för skolan
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9 Information

Det är viktigt att tillsammans fundera på vilka frågor man ska informera om i sko-
lan. Information om elevkårsstyrelsens egna beslut samt rektors och lärarkårens
beslut ges alltid på anslagstavlan samt t.ex. vid morgonsamlingen, på skolans
webbsidor eller via centralradion. Elevkåren borde ha en fast dag när den håller
morgonsamlingen. Då skulle eleverna och de studerande alltid veta att de får sin
röst hörd den dagen.

Anslagstavlan

Ett enkelt och det vanligaste sättet att informera är att använda anslagstavlan.
Namn och foto på styrelsemedlemmarna ska finnas på anslagstavlan. Då kan man
vara säker på att alla vet vem de är och kan ta kontakt vid behov. Den informati-
onsansvariga sätter upp föredragningslistor, mötesprotokoll och en agenda där
eleverna kan se när styrelsen sammanträder och vilka tillställningar som ordnas.
Anslagstavlan ska vara informativ, visuell och aktuell. Föråldrade meddelanden ska
tas ner. Då lär sig alla att det lönar sig att följa med anslagstavlan.

Centralradion

Centralradion är bäst när det gäller att informera om akuta ärenden. Informatio-
nen via centralradion ges strax före lektionens början, men utan att den stör lek-
tionen. På rasterna drunknar meddelandena i det övriga sorlet.
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Hemsidan

Elevkårsstyrelsen får en egen hemsida. Via hemsidan informerar den om kom-
mande styrelseärenden, beslut och tillställningar. Styrelsen ska ha en egen e-post-
adress och skolans övriga elever ska uppmuntras att komma med initiativ och
synpunkter via den.

Meddelande

Elevkåren kan också göra upp egna infoblad som delas ut i klasserna eller grup-
perna. Flygbladen ska utformas så att de väcker intresse och uppmärksamhet och
därmed blir lästa av mottagaren.

Informationen ska vara intressant. Ibland kan man pröva på färgstarka metoder,
t.ex. göra en reklamteckning för en aktuell tillställning och trycka upp den på
gamla t-shirts, som styrelsemedlemmarna går klädda i före tillställningen.

Medierna

De lokala medierna ñ press, radio och tv ñ är också intresserade av elevkårens
verksamhet. Vid läsårs- och terminsstarten kan man göra artiklar som berättar om
elevkårens uppgifter och verksamhet samt ge konkreta exempel på hur ungdo-
marna engagerar sig i skolans vardag.
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10 Eleven som påverkare

Alla elever i skolan har möjlighet att påverka, inte bara styrelsemedlemmarna. Att
informera om detta kräver ett aktivt grepp av styrelsemedlemmarna och lärarna.
Till exempel kunde det på elevkårsstyrelsens anslagstavla finnas en beskrivning på
hur var och en kan påverka. Man kan också ha en idélåda för ändamålet, men då
måste man komma ihåg att regelbundet gå igenom idéerna på styrelsemötena. Alla
elever ska informeras om fortsatta åtgärder.

 Gör så här när du vill ändra på något i skolan:

• Ta upp saken i din klass och fråga vad de andra eleverna tycker om saken.
• Kontakta din klassrepresentant och be honom eller henne ta upp saken i

elevkårsstyrelsen.
• Kontakta elevkårsstyrelsens ordförande eller den handledande läraren.
• Skriv ner ditt förslag och lägg det i idélådan.

Varför ska saken tas upp i elevkårsstyrelsen?

• När saken förs vidare av hela styrelsen blir initiativtagaren inte ensam med den.
• Styrelsen har lättare att ta upp saken med lärarkåren, rektor och skolans

direktion.

Vad händer om förslaget förkastas?

• Om förslaget är möjligt att genomföra och vinner understöd både hos de
övriga eleverna och hos skolans personal och eventuellt även hos direktionen,
är det sannolikt att det även genomförs.
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• Allt är inte alltid möjligt, men det är viktigt att lyfta fram saker och diskutera
dem tillsammans med de vuxna som ansvarar för dem.

• Om förslaget förkastas får man i alla fall en motivering till det. Andra som
funderat på saken får också veta varför det ligger till så här.

• Det kan hända att förslaget inte alls tas upp i elevkårsstyrelsen. Då betyder
det att de andra inte tyckte att förslaget var riktigt lika viktigt eller att det
skulle ha varit omöjligt att genomföra.
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11 Utvärdering av
elevkårens verksamhet

Genom skolans verksamhetskultur försöker man påverka inlärningmiljöns
strukturer, särskilt den pedagogiska praxisen. Interaktionen mellan de vuxna i sko-
lan och eleverna är en väsentlig del av skolans verksamhetskultur. Andra viktiga
saker är hur eleverna och de vuxna möts och hur eleverna får sin röst hörd. Att
ungdomarna deltar i skolans verksamhet, t.ex. i arbetet i elevkårsstyrelsen, är ett
uttryck för att de har ett intresse för att driva gemensamma frågor. Det är redan i
sig värdefullt att samhälleligt orienterade grupper i skolan ger ungdomarna möjlig-
het att spegla och diskutera erfarenheter. Ofta leder det här också till en bättre at-
mosfär i skolan och klassen. Senare bidrar det även till att man hjälper varandra i
samhället även i ett vidare sammanhang.

11.1 Utvärdering av elevkårsstyrelsens verksamhet

Elevkårsstyrelsens verksamhet ska utvärderas regelbundet. Styrelsen gör en själv-
utvärdering och tar emot synpunkter på sin verksamhet från andra elever och från
lärarna. Utvärderingen bör göras efter varje möte och därtill görs en större utvär-
dering en gång per termin. Den viktigaste utvärderingsmetoden är en öppen dis-
kussion i smågrupper och en gemensam sammanställning. Resultaten av utvärde-
ringen dokumenteras så att man kan se hur styrelsens verksamhet utvecklats. Vid
bedömningen av elevkårsstyrelsens verksamhet ser man på följande saker: Hur-
dana frågor har elevkårsstyrelsen påverkat? Hur har styrelsen fungerat? För utvär-
deringen gör ordföranden och sekreteraren ett sammandrag av protokollen.
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Vid utvärderingen bör man se på följande saker:

• Elevkårsstyrelsens organisation:

Har styrelsen hållit möten regelbundet? Har styrelsemedlemmarna varit närva-
rande? Har det använts tillräckligt mycket tid för mötena? Har informationen
mellan styrelsemedlemmarna löpt bra? Hur har informationen till skolans övriga
elever fungerat? Vilka medier har man använt för att sköta informationen? Hur
ofta och på vilket sätt har styrelsen haft kontakt med rektor, lärarkåren, direktio-
nen och samarbetspartners utanför skolan?

• De ärenden som elevkårsstyrelsen behandlat:

Hur har sakerna kommit till styrelsen för behandling? Har de ärenden som styrel-
sen behandlat varit mångsidiga? Vilka ärenden har styrelsen beslutat om? Vilka
ärenden har inte slutförts?

• Elevkårsstyrelsens arbetssätt:

Hur har styrelsemedlemmarna skött sina olika uppgiftsroller? Hurdant har sam-
spelet varit på mötena? Hurdant har medlemmarnas engagemang varit på mötena?
Hurdan har atmosfären varit på mötena?

11.2 Utvärdering av klassrepresentantens roll

Klassrepresentantens roll i elevkårsstyrelsen förändras med stigande ålder och erfa-
renhet. Klassrepresentantens roll i elevkårsstyrelsen och hur denna roll utvecklas
genom träning åskådliggörs med hjälp av en trappa. När en elev kommer med i
styrelsen är det viktigast att han eller hon först lär sig delta i mötena regelbundet.

Inte ens för gymnasieeleverna är det självklart att möten ska hållas regelbundet
och att det också gäller att delta i dem. När man börjar utveckla elevkårens verk-
samhet bör verksamheten ha en tydlig struktur: möten ska hållas regelbundet på
en bestämd plats och alla medlemmar bör vara medvetna om mötena och delta i
dem. Vid elevkårens möten får eleverna träning i färdigheter med vars hjälp deras
roll förändras från medlem till förhandlare.

Klassrepresentanten bedömer först själv sin verksamhet med hjälp av trappan.
Därefter diskuterar eleverna i smågrupper och kommer med synpunkter på repre-
sentantens verksamhet. Vid bedömningen utnyttjas också de mål som sattes upp
vid valet av representant.
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4. FÖRHANDLARE
Driver aktivt sin egen klass åsikt
på styrelsemötena och förmedlar besluten
(även kompromisserna) till sin egen klass.

 3. BUDBÄRARE
 Är representant för sin egen klass, tar reda på vad
 klassen anser om de frågor styrelsen ska besluta om
 och förmedlar information från styrelsemötena.

                                   2. REPRESENTANT
                                   Representerar sin egen klass, deltar i mötena

     och ber då och då om ordet.

   1. MEDLEM
    Sitter i styrelsen, deltar sporadiskt i mötena men tar
     inte ställning till beslutsfattandet.

11.3 Utvärdering av elevkårens
verksamhet och tillställningar

Vid utvärderingen av verksamheten och tillställningarna förs utvärderingsdiskus-
sioner i klasserna och grupperna. Målet är att eleverna ska lära sig en öppen och
konstruktiv bedömningskultur. Man kan också samla in synpunkter till exempel
genom webbenkäter. Det är viktigt att elevkårsstyrelsen sammanfattar synpunk-
terna och behandlar dem vid ett styrelsemöte och i klasserna. Då får man ett
underlag för förbättring av verksamheten.

Utvärderingsdiskussionen förs med hjälp av följande frågor:
Har tillställningarna varit tillräckligt många?
Har man delat på ansvaret vid ordnandet av tillställningar?
På vilket sätt har skolans övriga elever deltagit i arrangemangen och i själva

    tillställningarna?
Hurdan respons har tillställningarna fått av eleverna?
Vad ska vi göra på samma sätt nästa år och vad ska vi ändra på?



12 Barns och ungdomars deltagande
i det kommunala beslutsfattandet

Att barn och ungdomar aktivt deltar i det kommunala beslutsfattandet är det
centrala målet när man bygger upp strukturer för delaktighet och medinflytande.
Strukturerna byggs upp gemensamt av ungdomsväsendet och utbildningsväsendet.
Ungdomarnas idéer och projekt genomförs från början till slut i samråd mellan
barn, ungdomar och vuxna. Barnen och ungdomarna deltar i planeringen, för-
verkligandet och utvärderingen av sin boende- och livsmiljö.

Skolan är den viktigaste platsen, eftersom skolan alltid når hela årskullen.
Elevkårens verksamhet utvecklas till en del av det kommunala systemet för delak-
tighet och medinflytande genom att elevkårerna ges reella påverkningsmöjligheter.

Inrättande av Områdesgrupper är det första steget mot påverkan på lokalplanet.
I Områdesgrupperna möts representanter för de lokala skolornas elevkårsstyrelser
och den lokala ungdomsgården för att diskutera frågor som intresserar barn och
ungdomar och planera hur man kunde avhjälpa olägenheter och omsätta ungdo-
marnas nya idéer i praktiken.

12.1 Ung röst på stan

I Helsingfors har man skapat ett system för barns och ungdomars delaktighet och
medinflytande som heter Ung röst på stan. Ung röst -grupper finns också i Kem-
pele och Jyväskylä landskommun. Nedan beskrivs kampanjen Ung röst på stan.
Kampanjens vision är att barn och ungdomar ska uppleva Helsingfors som en stad
där man lyssnar på dem och där de kan påverka frågor som är viktiga för dem.
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Kampanjens mål:

• Barn och ungdomar får erfarenheter av delaktighet och åstadkommer  för-
ändringar i sin boende- och livsmiljö.

• Samhällsandan hos barnen och ungdomarna stärks och en verksamhetskultur
som bygger på förhandlingar främjas i skolorna och på ungdomsgårdarna.

• Barn och ungdomar får möjlighet att delta i utvecklandet av servicen och i
det samhälleliga beslutsfattandet i Helsingfors.

Mötet Ung röst på stan

I överborgmästarens möte Ung röst på stan deltar representanter för alla skolor
som är med i projektet. Mötet hålls i stadens fullmäktigesal. Eleverna presenterar
sina egna skolors projekt och vid mötet bestäms hur mycket pengar varje skola får
till sitt förfogande. Besluten behöver inte ytterligare fastställas t.ex. av olika för-
valtningar. Vid överborgmästarens möte Ung röst på stan beslutar eleverna om de
pengar som reserverats för förbättring av skolmiljön. Ur anslaget för underhåll av
skolor får skolorna disponera ett årligt belopp för behov som användarna priorite-
rat, t.ex. motionsredskap, ommålning av korridorer, inredning av elevkårsrummet,
bibliotekshörnor etc. Det här mötet föregås av Framtidsverkstäder (bilaga 7) som
ordnas i alla klasser i skolorna, diskussioner i elevkårsstyrelsen om klassernas pro-
jekt och det slutliga beslutet om vilket projekt skolan kommer att lägga fram.
Beslutet fattas i elevkårsstyrelsen.

 E L E V K Å R S -
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Öppet Forum

Öppet Forum ordnas varje höst. Forumen är avsedda för högstadieelever, stude-
rande i gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt för äldre ungdomar på
ungdomsgårdarna. Forumen har alltid ett aktuellt tema som gäller ungdomarna
eller samhället. Vid forumen bereds ungdomarna tillfälle att diskutera med stadens
ledande politiker och tjänstemän.

Öppet Forum har följande mål:

• Ungdomarna lär sig diskutera samhällsfrågor både med kamratgrupper och
beslutsfattare.

HUR PROCESSEN GÅR VIDARE FRÅN KLASSERNA TILL ÖVERBORGMÄSTARENS MÖTE

Aktivatorakademin utbildar
utbildning för elevkårs- och ungdomsgårdsungdomar

Aktivatorakademin utbildar
Utbildning för lärare och ungdomsarbetare

Skolorna

Barn
och
ungdomar

Utveckling av
klassgemenskapen
   • Framtids-
      verkstäder
      i alla klasser

• System för elevernas
   delaktighet i skolan
• Projekt för förbättring
   av skolmiljön
• Uppgörande av
   ordningsregler
   för skolan
• Läroplanen

Ungdomsgårdarna
• Utveckling av
   ungdoms-
   gårdarna

• Utveckling av
   ungdomsgårds-
   demokratin

• Arbete bland
   flickorna

• Hållbar utveckling

• Ungdomsmedia

• Kulturellt
   ungdomsarbete

Överborg-
mästarens
möte

• Ung Röst-projekt
   inredning, park- och
   köpcentraprojekt,
   Hyvis-projekt,
   skateprojekt,
   resegrupper

• Andra projekt

Närgrupper

Öppet
Forum

Helsingfors
stad

• stads-
   fullmäktige

• stadsstyrelsen

• nämnderna

• förvaltningarna

Barn
och
ungdomar

Barn
och
ungdomar

Barn
och
ungdomar
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• Skapa en positiv bild av hur det är att driva gemensamma frågor och av
ungdomarnas möjligheter att påverka det beslutsfattande som gäller dem själva.

• Stärka processer som utvecklar den samhälleliga aktiviteten i skolorna och på
ungdomsgårdarna.

• Sammanföra ungdomarna med stadens tjänstemän och fullmäktigeledamöter.

Forumen tar upp aktuella teman som berör ungdomarna. Exempel på tidigare te-
man är “Sprit & Droger, De Ungas Helsingfors - finns det?, Jag - påverkare.

Områdesgrupper

Även elevkårsstyrelserna bör engageras i samarbetet mellan skolor, läroanstalter
och intressenter. Representanter (4 per skola) för elevkårsstyrelsen i olika skolor
bör träffas regelbundet. De här grupperna kallas Områdesgrupper och träffas t.ex.
på den lokala ungdomsgården. På det här sättet deltar ungdomsväsendet i utveck-
landet av elevkårsverksamheten och får med ungdomarnas hjälp kontakt med hela
årskullen.

Områdesgruppens mål:

• Utbilda elevkårsstyrelsens medlemmar i deras uppgifter.
• Främja elevernas delaktighet på lokalplanet.
• Bygga upp strukturer för behandlingen av lokala frågor.
• Förmedla information och utbyta erfarenheter med såväl vuxna som barn och

ungdomar.
• Strukturera samarbetet mellan skolan och ungdomsväsendet.
• Konkretisera närskoleprincipen.

På det här sättet har elevkårerna kontakt med stadens beslutsfattare både direkt
och indirekt.

12.2 Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige utses genom val. Oftast är det kommunens invånare i åldern
13-20 år som är röstberättigade, men åldersgränserna varierar något på olika håll.

Ungdomsfullmäktige har inte beslutanderätt i kommunala frågor. Deras vikti-
gaste uppgift är att förmedla ungdomarnas synsätt, önskemål och åtgärdsförslag
till de kommunala beslutsfattarna. I vissa kommuner har ungdomsfullmäktige rätt
att lämna in motioner direkt till kommunfullmäktige, som är skyldiga att ta upp
ärendet till officiell behandling. I några kommuner har ungdomsfullmäktige
exempelvis fått delta i planeringen av en ungdomsgård från början till slut.
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I bästa fall kan ungdomsfullmäktige vara ett effektivt verktyg för att få med
ungdomar i beslutsfattandet. Det är lätt att framföra idéer och förslag till med-
lemmarna i ungdomsfullmäktige och ingenting hindrar att man själv ställer upp
som kandidat. Dessutom är ungdomsfullmäktige det bästa stället för intensiv-
studier i hur man deltar och påverkar! Kommunen bör ha en namngiven tjänste-
man som fungerar som stödperson gentemot ungdomsfullmäktige. Personens
uppgift är att uppmuntra och hjälpa ungdomsfullmäktige t.ex. med att utarbeta
motioner.

Samarbetet mellan elevkårerna och ungdomsfullmäktige är av stor betydelse för
uppkomsten och etableringen av en delaktighetskultur bland ungdomarna. Till
exempel träffar representanter för skolornas elevkårer varje halvår representanter
för ungdomsfullmäktige och diskuterar gemensamt frågor som rör barn och
ungdomar i kommunen och kommer överens om vilka projekt som ska drivas
vidare. För att en verksamhetskultur som främjar delaktighet ska uppstå bör
representanter för ungdomsfullmäktige regelbundet beredas tillfälle att träffa
kommunens ledande tjänstemän.

12.3 Barnparlament och Ungdomsforum

Finlands Barnparlament förening rf.

Finlands Barnparlament förening rf (Suomen Lasten Parlamentti ry)  har till syfte
att verka för finländska grundskolelevers delaktighet och medinflytande i Finland.
Verksamhetens ideella grund är FN:s konvention om barnens rättigheter.
Föreningen är medlemsorganisation i Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf.
Föreningens verksamhet stöds dels av styrelsen och en styrgrupp, dels av en dele-
gation som består av representanter för samtliga riksdagsgrupper.

Föreningens syften:

• Fungera som sammankallare av forum för grundskolelevers delaktighet och
medinflytande i enskilda kommuner.

• Skapa en bättre och mångsidigare interaktion mellan den offentliga
förvaltningen, skolorna och eleverna.

• Hjälpa kommunerna att grunda egna forum för påverkan enligt samma
modell som Tampereen Lasten Parlamentti.

• Föra fram de enskilda kommunernas barnparlaments och Suomen Lasten
Parlamenttis ställningstaganden och resolutioner samt medverka till att
inlämnade motioner framskrider.

• Hjälpa myndigheterna att redan i beredningsskedet informera om
beslutsfattande som gäller barn och ungdomar.
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• Hålla kontakt med myndigheterna, särskilt undervisningsministeriet, och
informera om aktuella frågor som rör barns och ungdomars delaktighet och
medinflytande.

• Årligen ordna ett möte för Suomen Lasten Parlamentti från och med 2007 då
Finlands riksdag fyller 100 år.

• Lämna in motioner och förslag på beslut av styrelsen.
• Ordna kurser och framställa material för grundskolelever som främjar deras

förmåga att påverka.

Barnparlament i Tammerfors

Tammerfors har haft ett barnparlament sedan 2001. År 2004 blev verksamheten
en etablerad del av stadens kulturväsendes ungdomstjänster. För barnparlamentets
verksamhet svarar en ungdomsledare, som i Tammerfors har stöd av landets första
kommunala barnombudsman.

Barnparlamentet utgår från en verksamhetskultur som bygger på delaktighet.
I enlighet med Barnparlament i Tammerfors motion till utbildningsnämnden har
årskurserna 1–6 i alla grundskolor från och med hösten elevkårsstyrelser som be-
står av representanter för klasserna. Man kommer också att börja utbilda lärare,
elever, representanter för föräldraföreningarna och ungdomsarbetare i en
verksamhetskultur som bygger på delaktighet. Det är viktigt att alla tammerfors-
bor kan vara med och påverka frågor som gäller deras skola, bostadsområde och
stad. Skolans representant i barnparlamentet lämnar med mandat från sin egen
skola in motioner som tillkommit i skolan, antingen direkt till styrelsen eller till
stormötet. Barnparlamentets representativitet baserar sig på mandat från skolan.

Tammerfors stad har bett barnparlamentet om ställningstaganden och har tagit
med representanter för barnparlamentet redan vid planeringen och beredningen
av ärenden. Barnparlamentet har lämnat in talrika motioner till stadens tjänste-
män antingen genom direkt kontakt eller skriftligt. Motionerna har bland annat
handlat om ventilationen i skolorna, möjligheter i samband med användningen av
datorer, låsförsedda skåp till skolorna, skateboardställen och fler skräpkorgar på
badstränderna.

I barnparlamentet sitter ungdomar som har utsetts genom val bland eleverna
i årskurserna 5–7 i Tammerfors grundskolor. Representanterna håller stormöte i
fullmäktigesalen två gånger om året. Vid det första stormötet tillsattes förutom en
styrelse även en skolkommitté, en stadsplaneringskommitté och en kultur- och
fritidskommitté för en tvåårsperiod. Möten hålls cirka en gång i månaden,
kommittéerna är öppna för alla intresserade. Man försöker också i allt större ut-
sträckning utnyttja möjligheterna att påverka via internet. Barnparlamentet
samarbetar med Tampereen Nuorisofoorumi och har kontaktpersoner i alla poli-
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tiska partier som är representerade i fullmäktige.
Barnparlamentet består av elever från årskurserna 1–6 när nästa mandatperiod

börjar i november 2005. Varje skola har en ordinarie representant, som i sin tur
har en första och en andra ersättare. I skolvalet ställs kandidaterna upp bland
eleverna i årskurserna 4–6, och de som fått flest röster blir ordinarie representan-
ter. Ersättarna väljs bland dem som fått flest röster i årskurserna 4–5. När en even-
tuell representant från årskurs 6 flyttas till årskurs 7 under sitt andra mandatår blir
hans eller hennes första ersättare skolans ordinarie representant. Mandattiden är
fortsättningsvis två år.

Ungdomsforum i Tammerfors

Ungdomsforumets viktigaste uppgift är att påverka frågor som rör ungdomarnas
liv och trivsel. Ungdomsforumet följer med beslutsfattandet som gäller ungdo-
marna och lämnar in egna motioner om frågor som forumet anser vara viktiga.
Forumets mål är att vara en påverkningskanal för tammerforsungdomar från års-
kurs 7 och uppåt.

Ungdomsforumet har bl.a. lämnat in motioner om fler spellokaler för musik-
band, ett ungdomscafé i Tammerfors samt om att få närvaro- och yttranderätt i de
nämnder forumet önskar. En del av motionerna har utarbetats i samråd med barn-
parlamentet.

Ungdomsforumet håller stormöte två gånger om året. Till stormötet utses på
valfritt sätt två representanter för årskurserna 7–10 i varje grundskola respektive
för varje gymnasium och yrkesläroanstalt i Tammerfors.

Hösten 2001 inleddes verksamheten i styrelsen och kommittéerna. De kommit-
téer som finns är en skolkommitté, en stadsplaneringskommittè samt en kultur-
och fritidskommitté. Dessutom har forumet en aktionsgrupp för evenemang, som
huvudsakligen har hand om musik- och motionsevenemang.

Bandtävlingen Tampere Ilmiö är det viktigaste årliga evenemanget. Tävlingen
ordnas nästa gång i maj 2005. För närvarande sitter över 30 ungdomar med i
ungdomsforumets styrelse och kommittéer. Ungdomsforumet har kontaktperso-
ner i samtliga fullmäktigegrupper i Tammerfors.

Medlemmarna i barnparlamentet och ungdomsforumet fick för hösten 2004
rätt att närvara vid både kultur- och fritidsnämndens och utbildningsnämndens
möten och yttra sig i frågor som rör barn och ungdomar. En medlem från vartdera
forumet deltog i nämndernas möten. Vid den egna kommitténs möte gick man
igenom de aktuella nämndernas föredragningslistor. Beslut om en fortsättning på
den nya delaktighetsmodellen fattas efter att erfarenheterna från delaktighetsför-
söket utvärderats våren 2005.



FÖREDRAGNINGSLISTA

(________ fyll i text på de streckade linjerna)

Elevkårens namn och adress

__________________________________________________________________

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid _______________________________________________________________

Plats _____________________________________________________________

Närvarande ________________________________________________________

1. Mötets öppnande

2. Konstaterande av närvarande deltagare samt mötets beslutförhet

Man låter en namnlista gå runt för att konstatera om alla klassrepresentanterna
är närvarande.

3. Val av  protokolljusterare och rösträknare (om nödvändigt)

Två protokolljusterare väljs. Ska man rösta om något under mötet väljs också två
rösträknare.

4. Godkännande av dagordningen för mötet

Man går igenom föredragningslistan och fastställer den. Bland de ärenden som ska
behandlas väljer man ut vilka ärenden man ska besluta om, vilka man ska diskutera
och vilka som är anmälningsärenden.

5. Anmälningsärenden

Man går igenom anmälningsärendena, om det finns något att informera om.

6. Ärenden som ska behandlas

Man behandlar de ärenden som finns på listan.

7. Övriga ärenden

Under denna punkt behandlas ärenden som inte fanns med på föredragningslistan
när mötet började.

8. Utvärdering och avslutande av mötet
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PROTOKOLL

Elevkårens namn och adress

_______________________________________________________________

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid ______________________________________________________________

Plats ____________________________________________________________

Deltagare_________________________________________________________

1. Öppnande av mötet
Ordföranden öppnade mötet kl.______________
Om styrelsemedlemmarna har något att framföra antecknas detta.

2. Konstaterande av närvarande deltagare samt mötets beslutförhet
Man konstaterar att mötet är sammankallat på överenskommet sätt och är
beslutfört. En närvarolista läggs med som bilaga.

3. Val av  protokolljusterare och rösträknare (om nödvändigt)
Namnen på protokolljusterarna och rösträknarna antecknas.

4. Godkännande av dagordningen för mötet
Föredragningslistan för mötet godkänns som dagordning.

5. Anmälningsärenden
Anmälningsärenden som tagits upp på mötet antecknas för kännedom.

6. Ärenden som ska behandlas
Här antecknas de ärenden som man beslutat om vid mötet. Om inget beslut
fattades i ett ärende antecknas även det.

Ärende1__________________________________________________________

Beslut ___________________________________________________________

Ärende 2_________________________________________________________

Beslut ___________________________________________________________

Man kommer gemensamt överens om hur beslutet ska verkställas, vem som ansvarar för
vad och hur man ska informera om saken.
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7. Övriga ärenden
Övriga ärenden som tagits upp på mötet antecknas.

8. Utvärdering och avslutande av mötet
Utvärderingen av mötet refereras i sammandrag och tidpunkten för nästa möte antecknas.

Ordföranden avslutade mötet kl. ____________

In fidem

_________________________________ ________________________________

ordförande sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är riktigt

______.________200____

__________________________________ ________________________________

protokolljusterare protokolljusterare
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KLASSRE-
PRESENTANTENS

UPPGIFTER:

1
Förhandla och förmedla budskap från eleverna

i sin klass till elevkårsmötet

och tillbaka från elevkårsmötet till klassen.

2
Vara aktiv på mötena

och vid behov sitta med i kommittéer.

3
 Fungera som en länk för andra elever.

Via klassrepresentanten kan alla elever vara med

och påverka i skolan.
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METODER FÖR STÄRKANDE AV GRUPPKÄNSLAN

Syftet med övningarna är att skapa en trygg atmosfär på elevkårsstyrelsens möten. En bra
atmosfär och en öppen diskussion uppstår lättare när medlemmarna lär känna varandra. På
elevkårsstyrelsens möten stärks en positiv gemenskapskänsla och förmågan att jobba till-
sammans. Målet är att medlemmarna ska känna att de sitter i samma båt och tillsammans
jobbar för skolans bästa.

Att lära känna varandra

I början av övningarna stiger deltagarna upp och bildar par eller grupper med personer som
de inte känner.

• Sök dig ett nytt par och berätta vem du är och från vilken klass och hur du önskar att
arbetet i elevkårsstyrelsen skulle fungera.

• Bilda grupper på fyra och presentera er så som ovan. Prata om hur ni önskar att arbetet i
elevkårsstyrelsen skulle fungera och gör upp en lista med 3–5 punkter. Hela gruppen
stiger upp och presenterar sig i tur och ordning. Till sist läser någon i gruppen upp en
punkt från önskelistan. På det här sättet presenterar sig varje grupp och uppläsningen av
önskemålen fortsätter ända tills alla önskemål har gåtts igenom.

• En tar upp ordförandeklubban och berättar vem han eller hon är och från vilken klass.
Sedan räcker hon klubban till en annan elev som i sin tur berättar vem han eller hon är
och från vilken klass. Fortsätt tills alla har presenterat sig.

• Bilda grupper på tre. Diskutera med varandra för att komma på någonting som ni har
gemensamt. Presentera er i tur och ordning för alla de övriga och berätta vad som var
den gemensamma nämnaren i gruppen.

• Bilda grupper på tre. Berätta för de andra i gruppen varför just du ville bli medlem i
elevkårsstyrelsen.

• Bilda grupper på tre. Berätta för varandra vad ni känner till att elevkårsstyrelsen har gjort
tidigare år, vad som har varit bra och vad du skulle ha velat ändra på.

• Berätta i grupper på tre något om dig själv, något som du är särskilt bra på. Överdriv
rejält din goda sida. Presentera er för hela gruppen och överdriv era goda sidor på
samma sätt.

Upprepa namn

Ge alla en namnlapp t.ex. av målartejp. Sök upp ett par som du inte känner. Gå omkring
parvis och peka på andra och säg deras namn högt. Titta på namnlappen om ni inte
kommer ihåg vad någon heter. Gå omkring och öva på namnen tills ni tror att ni kan dem.
Ställ er till sist i ring och säg parvis allas namn högt. Applådera. Det går lika bra att göra
saken sittande.

Numrera rader på ett papper från 1 till 10. Be elevkårsmedlemmar som du inte känner att
skriva sina namn på raderna. Fråga dem samtidigt om något som ni gemensamt kommit
överens om, t.ex. Nämn en bra egenskap hos vår skola? Vad tycker du om att göra i skolan?
Vilken är din favoritfärg? Gör en fortsättning på den här listan följande gång så att alla
samlar in allas namn. Fråga t.ex. Hur fungerar en bra elevkår, säg en sak? Vad hjälper
elevkåren att fungera bra? Vad tycker du är elevkårens viktigaste uppgift?
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INFORMATION OM MEDBORGARINFLYTANDE
GENOM SAMARBETSMETODER

    Texterna nedan ansluter sig till övningen i muntlig framställning i kapitel 8.3. Det finns två A-texter
    och två B-texter att välja mellan. Övningen heter pusslet.

    Kommunfullmäktige (text A)

Den högsta beslutanderätten i en kommun utövas av kommunfullmäktige, som bl.a. har till
uppgift att besluta om de centrala målen för verksamheten och ekonomin: på vilket sätt
förvaltningen, finansieringen och servicen i kommunen ska organiseras. Exempel på kom-
munal service är hälsocentralstjänster, bibliotek och skolor samt ungdomsväsendets tjäns-
ter.

Fullmäktige beslutar om grunderna för ekonomin och finansieringen: om kommunens skatte-
procent och grunderna för övriga avgifter.

Kommunfullmäktige godkänner budgeten och bokslutet för hela kommunen, med andra ord
hur mycket pengar kommunen har till förfogande i början av året och hur mycket pengar
den har använt vid årets slut.

Fullmäktige utser också de ledande tjänstemännen (t.ex. utbildningsdirektören) samt leda-
möterna i de kommunala organen.

Fullmäktige följer med hur kommunens ärenden sköts och resultatet av verksamheten med
hjälp av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

    Skolans direktion (text A)

Direktionerna leder och utvecklar skolornas och läroanstalternas verksamhet. Direktionen
är ett förvaltningsorgan som finns i alla skolor i Helsingfors och som företräder elevernas -
skolornas kunders - vårdnadshavare. Via direktionen har föräldrarna och vårdnadshavarna
möjlighet att påverka skolans verksamhet. Föräldramötet utser direktionsledamöter bland
vårdnadshavarna vart fjärde år, samtidigt som det är kommunalval. Direktionen är ett kom-
munalt förtroendeorgan.

I direktionen sitter förutom vårdnadshavare även skolans rektor, en representant för lärarna
och en representant för skolans övriga personal (t.ex. skolsekreteraren). Direktionerna för
grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter har två medlemmar som företräder eleverna
eller de studerande. Direktionerna utses av utbildningsnämndens sektioner.

Direktionen sammanträder vanligen 3-4 gånger per termin.

Hemmen kan kontakta direktionen i alla frågor som rör skolgången och skolans verksam-
het.

Till direktionens uppgifter hör även bl.a. att godkänna skolans läroplan och följa med för-
ändringar i den samt stödja samarbetet mellan hem och skola. Direktionen utnämner lärare
till ordinarie tjänst och beslutar om skolornas arbetstider och lovdagar. Direktionen godkän-
ner skolans ordningsregler och ser till att arbetsron upprätthålls samt sätter upp regler t.ex.
för användningen av mobiltelefoner i skolan. Direktionen fungerar också som en länk till det
omgivande samhället.
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   Demokrati (text B)

En central tanke inom demokratin är att alla människor är lika värda. Var och en är lika
värdefull som människa och samhällsmedlem. Man får inte köra över eller diskriminera
någon, utan man måste lyssna på varandra och respektera andras åsikter.

I en demokrati har alla rätt att påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Man litar på den
vanliga människan och hennes förmåga att fatta förnuftiga beslut. Alla människor är kapa-
bla att fatta förnuftiga beslut bara de först får tillräckligt med information som grund för
beslutet. När man fattar beslut i en fråga ska alla som frågan berör ha lika möjligheter att
uttrycka vilket slutresultat de vill understödja. Alla ska också ha lika rösträtt.

I en demokrati litar man på att utredning av frågor genom gemensamma förhandlingar leder
till det bästa slutresultatet. Det är viktigt att ta reda på allas åsikter och synsätt när man
förhandlar om olika frågor. Allas åsikter är lika viktiga och värda att beakta. För att demo-
kratin ska förverkligas är det viktigt att förhandla ingående och kritiskt. Innan man fattar det
slutliga beslutet i en fråga gäller det att hitta en lösning som tillfredsställer så många som
möjligt.

   Kommuninvånarnas rättigheter (text B)

Kommuninvånarna har full rätt att delta i kommunens verksamhet och beslut. Kommunal-
lagen säger till och med att kommunerna är skyldiga att på olika sätt göra det lättare för
kommuninvånarna att delta i beredningen av och beslutsfattandet om olika frågor.

Att rösta i kommunfullmäktigevalet är en viktig form av medinflytande, men utöver det kan
en kommuninvånare när som helst föreslå reformer, lämna in motioner eller klaga över
olägenheter direkt hos förvaltningspersoner och förtroendevalda i kommunen. Av kommu-
nens eller stadens tjänstemän får man veta mer om hur man kan driva en fråga.

Det är tjänstemännens jobb och de folkvalda fullmäktigeledamöternas skyldighet att ta
emot synpunkter och förslag till åtgärder. Det hör till kommuninvånarnas rättigheter att
uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet.

Enligt lagen är det kommunal- och stadsfullmäktiges huvuduppgift att ansvara för kommun-
ens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige är alltså kärnan i det kommunala beslutsfattandet.

Fullmäktige väljs genom kommunalval vart fjärde år. Fullmäktigeledamöterna är förtroende-
valda och har sitt egentliga jobb utanför fullmäktige.

I sitt arbete definierar fullmäktige kommunens mål och verksamhetssätt. Eftersom fullmäk-
tige också ansvarar för användningen av kommunens pengar beslutar de vilken service och
vilka projekt kommunen ska satsa pengar på och vad kommunen över huvud taget har råd
med. Fullmäktige har således en avgörande ställning också i frågor som gäller ungdomar.
För att kunna påverka som invånare i en kommun måste man känna till hur och av vem
besluten i kommunen fattas. Fullmäktige fattar sina beslut vid offentliga möten och det är
helt möjligt att försöka påverka fullmäktiges beslutsfattande. I många kommuner kan
kommuninvånarna t.ex. på fullmäktiges webbsidor bekanta sig med frågor som fullmäktige
kommer att rösta om vid kommande möten.
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    Ungdomars delaktighet (text C)

Att delta och att vara delaktig är inte riktigt samma sak. Att delta betyder att man är med i
en situation som ofta har arrangerats av andra människor och som man själv inte har på-
verkat på något sätt. Att vara delaktig betyder att man själv engagerar sig i en verksamhet
och vill påverka händelsernas förlopp och också ta ansvar för följderna. Att vara delaktig
innebär att man har egen erfarenhet av att fatta beslut och påverka, och att man i och med
den här erfarenheten också känner engagemang.

Det centrala i att vara delaktig är att man upplever att man verkligen kan åstadkomma för-
ändringar i sitt liv och sin omgivning. Sådana här upplevelser av delaktighet och medin-
flytande ger ungdomarna en ökad känsla av att de kan påverka i samhället. De får känslan
och upplevelsen av att “jag kan påverka vad som händer och sker omkring mig”.

I Finlands grundlag framhålls särskilt att det att människorna är lika inför lagen även gäller
barnen, som enligt grundlagen ska bemötas som jämlika individer. Barnen ska också ha rätt
till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Enligt det här
lagrummet ska de vuxna upphöra med att tillämpa praxis som enbart utgår från de vuxnas
kunskaper, perspektiv och erfarenheter. Den här skyldigheten gäller särskilt myndigheterna.
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SYSTEM FÖR BARNS OCH UNGDOMARS DELTAGANDE



FRAMTIDSVERKSTADSMETODEN

Framtidsverkstaden är en problemlösningsmetod som går ut på att man på ett demokratiskt
sätt bearbetar ett gemensamt tema i olika faser från probleminventering till idéer och sedan
förverkligar idéerna.

Framtidsverkstadens faser

•  Förberedelsefasen: Deltagarna motiveras och informeras om framtidsverkstads-
processen.

• Kritikfasen: Man inventerar det problem, den uppgift, utmaning eller fråga som
framtidsverkstaden handlar om och formulerar svårigheterna och kritiken, de negativa
känslorna och orsakerna till dem.

• Fantasifasen: Man drömmer, fantiserar och skapar utopier om hur man kunde påverka
problemet så att situationen förbättras eller hur man kunde lösa problemet på ett helt
annat sätt.

• Förankringsfasen: Man bedömer möjligheterna att förverkliga idéerna, väljer ut
utvecklingsprojekt och lägger upp handlingsplaner.

I förberedelsefasen informerar man om verkstaden, motiverar deltagarna, skaffar fram
behövligt bredvidmaterial, skapar en trivsam atmosfär bland deltagarna (bl.a. genom öv-
ningar som skapar gruppkänsla) och berättar hur framtidsverkstadsprocessen går till.

I kritikfasen är det viktigt att deltagarna kan formulera sitt missnöje tydligt och att all kritik
och alla negativa känslor i samband härmed kommer till uttryck. Ju bättre man lyckas med
detta, desto enklare är det att finna lösningar. Handledarens uppgift är att få i gång den här
fasen genom lämpliga frågor och styra situationen så att var och en kortfattat skriver upp
sin kritik på tavlan eller på stora papper. Handledaren ska stoppa all diskussion och antyda
att dess tid kommer senare. Målet är att den kritik deltagarna framför ska väcka associa-
tioner hos de andra och leda till en uttömmande kritik och ett fritt utlopp för negativa
känslor. Nu får man ösa ur sig allt sitt missnöje. I slutet av fasen antecknas kritiken och
deltagarna röstar om problemen. Problemen rangordnas och handledaren gör en samman-
ställning av 4-6 problem.

I fantasifasen försöker man finna en lösning på de problem som lyfts fram. Målet är att
deltagarna ska uttrycka sina dolda önskningar om hur problemen kunde lösas. Tanken är
att deltagarna i den här fasen ska släppa loss fantasin, slappna av och vara kreativa. Det
väsentliga är att man åtminstone för en stund ser bortom vardagen och river alla murar som
hindrar fantasin från att flöda fritt. Därför ska diskussion och kritik inte förekomma under
kritik- och fantasifasen. Folk är så rädda för kritik att även en liten diskussion lätt stör
processen och snabbt förvandlas till angrepp.

Det dröjer ett tag innan idéerna börjar flöda fritt och därför måste processen pågå till-
räckligt länge. Igen kan handledaren främja processen på olika sätt (genom att stoppa kritik
eller ställa inspirerande frågor). Resultatet av den här fasen är en mängd utopiska förslag
till lösning på de problem som formulerades i kritikfasen. Nu röstar man om idéerna,
rangordnar dem och handledaren gör en sammanställning av dem (4-6 idèer).
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Förankringsfasen är den sista fasen i den egentliga verkstaden (dvs. i den samman-
hängande delen). Nu ska visionerna konfronteras med verkligheten. Nu är det tillåtet att
kritisera möjligheterna att förverkliga olika projekt. I den här fasen gallrar man först och
främst ut sådana förslag som man omöjligen kan föreställa sig förverkligade, åtminstone
inte i dagens läge. Kvar blir de förslag som man vill försöka satsa på. I smågrupper
funderar man på vad man kan göra för att förverkliga idéerna och gör upp handlingsplaner.
I slutet av verkstaden diskuterar man gemensamt gruppernas förslag och försöker vidare-
utveckla dem till klara förslag och idéer om fortsatta åtgärder.

Ingen fas kan hoppas över i Framtidsverkstaden. Det är väsentligt att varje fas genomförs
just på det avsedda sättet, så att processen efter hand varmnar i de olika faserna. Annars
uppstår inte den dynamik som kännetecknar processen och resultatet blir inte det avsedda.
Handledaren fungerar som organisatör, som tillsammans med gruppen ser till att allt som
sägs skrivs ner. Deltagarna uppmanas att själva skriva upp sina åsikter på stora papper.

En lyckad Framtidsverkstad kännetecknas av att den bereder deltagarna glädje, stärker
deras självförtroende och får alla närvarande att känna att deras tankar är värdefulla och
deras liv meningsfullt. Klassernas förslag vidarebefordras till elevkårsstyrelsen. I styrelsen
diskuterar man, argumenterar och försvarar den egna klassens projektförslag. Till sist
röstar man eller beslutar enhälligt om skolans projekt.
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FÖRBEREDELSER

MOTIVERINGSFASEN

ca 30–40
    min.

MATPAUS

ca  30–40
    min.

ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDSVERKSTADEN

Motiveringsfasen har utförts tidigare t.ex. med hjälp av en karta över skolan!

TID   MATERIAL        HANDLEDARENS UPPGIFT

Tuschpennor, stora papper 
på väggarna

Understryk att vi i dag ska fundera
på hur vi kan förbättra Skolmiljön!!

hålls
dagen
innan

karta över skolgården eller
skolhuset

KRITIKFASEN

Inventera, anteckna,
identifiera problemen

Principen är:
"Vad saknar vi, vad är trist,
vad är irriterande..."

INGEN KRITIK,
INGEN DISKUSSION

minst 5 stora papper som satts
upp  här och där på väggen med
målartejp, skriv "PROBLEM"
och klass högst upp med spritpenna

1. Uppmuntra till probleminventering.
    Be eleverna anteckna problemen
    på pappret med blyerts. Se till att
    ingen diskussion eller kritik
    förekommer.
    Ju fler problem/missförhållanden
    som antecknas, desto bättre
    framskrider processen!

2. Läs upp de antecknade problemen.
    Be eleverna poängsätta problemen
    genom streckräkning: varje elev
    får 3 streck som kan fördelas på
    flera problem eller i sin helhet
    ges åt ett stort problem.
    Plocka till sist ut de 4-5
    problem som fått flest poäng.

3. Ta ett papper till och skriv
    "PROBLEM" som rubrik.
    Sammanställ klassens 4-5
    viktigaste problem med spritpenna
    på pappret. Det här pappret hängs
    ut i korridoren när dagen är slut.

FANTASIFASEN

Fantasifasen tar vid direkt
efter kritikfasen utan paus.

Formulera om problemen
till sin positiva motsats
(= det finns inga gungor
på gården --> vi skaffar
bekväma gungor till gården).

Skriv upp svar
på problem, eller fantisera:
"Om jag var kung".

INGEN KRITIK,
INGEN DISKUSSION.

5 stora papper som satts upp
med målartejp på bord och
väggar, skriv "IDEER" och
klass högst upp med spritpenna.

1. Uppmuntra till visioner och drömmar.
   Be eleverna anteckna idéerna
   på pappret med blyerts.
   Se till att diskussioner och kritik
   inte uppstår. Ju fler idéer och
   drömmar, desto lättare blir det att
   hitta ett projekt som kan genomföras!

2. Läs upp de antecknade idéerna.
   Be eleverna poängsätta idéerna
   med streckräkning:  varje elev får
   3 streck som kan fördelas på flera
   idèer eller i sin helhet ges åt
   en stor idé.
   Plocka till sist ut de 4-5 idèer
   som fått flest poäng

3. Ta ett papper till och skriv "IDEER"
   som rubrik. Sammanställ klassens 4-5
   viktigaste problem med spritpenna
   på pappret. Det här pappret hängs
   ut i korridoren när dagen är slut.
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TID       MATERIAL               HANDLEDARENS UPPGIFT

ca 30 min.

• läraren vidarebefordrar en A4 med klassens projekt till förbindelseläraren
• häng upp sammanställningen PROBLEM i korridoren
• häng upp sammanställningen IDEER i korridoren
• häng upp sammanställningen PROJEKT i korridoren

DISKUSSION,
BEDÖMNING,
KRITIK,
vi tycker lika, vi
tycker olika.....

Varje elev väljer en
idé som han eller
hon vill jobba vidare på.

I varje grupp gör
ELEVERNA idéerna
realistiska, bedömer
och kritiserar dem
och gör upp en
handlingsplan.

Till sist samlas hela
klassen för att diskutera
och bedöma
handlingsplanerna.

Gemensam
debatt (kapitel 8.5)

Stort papper där klassens
projekt antecknas med
spritpenna
(sätts upp i korridoren).

FÖRANKRINGSFASEN 1. Lägg fram sammanställningen
    IDEER. Dela in eleverna
    i grupper enligt den idé de
    vill jobba vidare på.
    Dela grupperna om många vill jobba
    på samma idé.
    Max 4 elever/grupp.

2. Be eleverna göra upp en handlingsplan
    för förverkligan det av idén.
    Är idéerna genomförbara,
    hur, vem, vilka ska göra det och
    vem driver processen?
    Undvik att påverka handlingsplanerna,

3. Diskutera klassens eventuella
    projekt. Fundera på om pengarna
    räcker, om projektet är
    genomförbart osv.

EFTERARBETE
UNDER RASTEN

    ca 30 min. A4-paper (i lärarrummet).

låt eleverna själva inse t.ex.
vilka idéer som är omöjliga.
Läraren kan med hjälp av
frågor styra eleverna så att de märker
vilka idér som är omöjliga att genomföra!

GEMENSAM DEBATT
om två seriösa projekt.
Rösta bara i det fall att det inte går
att nå en lösning på annat sätt!

4. Diskutera till sist klassens
    engagemang i projektet:
    hur alla ska förbinda sig att
    främja det vid diskussioner
    på rasterna och klassrepresentanterna
    ska förbinda sig att försvara
    förslaget i styrelsen.
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DIPLOM
namn

Har deltagit i elevkårsstyrelsens verksamhet.

Elevens uppgift har varit att:

Eleven har varit en aktiv, samarbetsinriktad och

ansvarskännande medlem av elevkårsstyrelsen.

ort och datum

                  rektor         elevkårens handledande lärare

D E L T A G A R I N T Y G



ORDLISTA

Föredragningslista: En lista över de ärenden som ska behandlas vid ett möte. Före-
dragningslistan är inte slutlig utan ärenden kan läggas till vid mötets början.

Möte: Sammankomst där flera personer deltar för att diskutera och fatta beslut. Ett möte
har alltid en uppgift att fylla, det har alltid ett särskilt syfte.

Öppnande av mötet: Mötet öppnas genom orden “jag förklarar mötet öppnat” och ett slag
med ordförandeklubban.

Avslutande av mötet: Mötet avslutas med orden “jag förklarar mötet avslutat” och två slag
med ordförandeklubban.

Mötesteknik: Med mötesteknik avses de regler och tillvägagångssätt som följs vid ett
möte. Om man lär sig mötesteknik får man större säkerhet och det blir lättare att delta i
möten.

Mötesfunktionärer: Med mötesfunktionärer avses mötets ordförande, sekreterare,
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut: Det är inte ordföranden som fattar besluten utan hela mötet, det vill säga alla
mötesdeltagare gemensamt. Ordförandens klubbslag symboliserar att mötet gemensamt
har fattat ett beslut.

Protokoll: I protokollet antecknas alla beslut och alla ärenden som behandlats vid mötet
för granskning efteråt. Protokollet görs upp utgående från föredragningslistan. För att
protokollet ska vara giltigt måste protokolljusterarna bekräfta det med sin underskrift.

Protokolljusterare: Protokolljusterarna är alltid två. När sekreteraren har skrivit rent
protokollet läser protokolljusterarna igenom det och bekräftar med sin underskrift att det
överensstämmer med mötets förlopp. För att protokollet ska vara giltigt måste protokoll-
justerarna bekräfta det med sin underskrift.

Dagordning: Med dagordning avses den ordning i vilken ärendena gås igenom vid mötet.
Föredragningslistan blir dagordning när föredragningslistan godkänns som dagordning för
mötet.

Enhälligt beslut: Ett beslut är enhälligt när alla mötesdeltagare i princip är av samma åsikt.

Rösträknare: Om det ska röstas om ett ärende vid mötet ska två rösträknare väljas. Deras
uppgift är att dela ut röstsedlar (om sådana behövs), samla in dem och räkna rösterna.
Rösträknarna kan också rösta själva.
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WEBBSIDOR

DELTAGARFORUM WEBBPLATS

Generation Europe www.generationeurope.eu.com/default.asp

Ung röst på stan www.edu.hel.fi/allmänbildande utbildning/projekt
www.nk.hel.fi/hna

Klubbcentralen - stöd för skolan rf www.koulunkerhokeskus.fi

Lasten Parlamentti www.tampere.fi/lastenparlamentti

Barnens stad www.lastenkaupunki.net

Nuoret Vaikuttajat ry www.nuva.fi

Nuorisofoorumi www.tampere.fi/osallistuminen/nuoret

De Ungas Akademi www.nuortenakatemia.fi

Nuorten Ääni www.jklmlk.fi/nuortenaani

Pikkuparlamentti - Kempele www.kempele.fi/Kunta/pikkuparlamentti/index.html

Pohjois-Karjalan nuorten foorumi www.ponu.net

Suomen Lasten Parlamentti yhdistys ry. www.lastenparlamentti.fi

Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf www.alli.fi

Vaikuttamo www.vaikuttamo.net

Valtikka www.valtikka.fi
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Opetusministeriön julkaisuja -sarjassa vuonna 2005 ilmestyneet

1 Kohti tutkimuslähtöisen yrityksen määritelmää
2 Opetusministeriön tulossuunnitelma 2005
3** ESR-hankkeet alueellisen osaamisen

kehittämisessä – vaikutukset Satakunnan,
Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa.
Väliraportti II

4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006–2009
5 Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin arviointi
6 Esteetön opiskelu yliopistoissa
7 Perustietoja ammattikorkeakoulusta
8 Audiovisuaalisen politiikan linjat
9* Staying Power to Finnish Cultural Exports

– The Cultural Exportation Project of the Ministry
of Education, the Ministry for Foreign Affairs and
the Ministry of Trade and Industry

10 Opetusministeriön toimintakertomus 2004
11 Audiovisuaalisen alan verkko- ja

virtuaalipalveluiden kartoitus 2004–2005
12 Yliopistot 2004
13 Universities 2004
14 Universiteten 2004
15 Koulutus ja kulttuuri 2004,

Opetusministeriön vuosikatsaus
16 Tutkimus väestön liikuntakyvyn, liikuntahalun ja

liikuntataitojen edistäjänä. Liikuntatutkimuksen
suunta vuoteen 2010

17 Utbildning och kultur 2004,
Undervisningsministeriets årsöversikt

18 Education and Culture 2004, Ministry of
Education Annual Report

19 Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu;
Oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas

20 Aikuiskoulutuksen vuosikirja;
Tilastotietoja aikuisten opiskelusta 2003

21 Tohtorit, tiedepolitiikka ja työmarkkinat;
Tutkijankoulutus Suomessa 1950-luvulta
tutkijakoulujen aikaan

22 Koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä (KYTÖ);
Toimintakertomus 2001–2004

* Ei painettu, vain verkossa
** Maksuton julkaisu, tilaukset opetusministeriö, EU-rakennerahastot, puhelin (09) 160 77263
Julkaisut sähköisenä osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut

23 Ammattikorkeakoulut 2004;
Taulukoita AMKOTA-tietokannasta
Yrkeshögskolorna 2004;
Tabeller ur AMKOTA-databasen

24 Liikuntatoimi tilastojen valossa.
Perustilastot vuodelta 2003

25 Noste-ohjelma vuonna 2004;
Vuosiraportti 2004

26 Yliopistotilastot; Taulukoita KOTA-tietokannasta
27 Universitetsstatistik 2004;

Tabeller ur KOTA-databasen 2004
28 Aikuiskoulutuksen alueelliset toimenpideohjelmat
29 Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma
30 Selvitys tietoteollisuuden

lisätoimenpideohjelman toteutumisesta ja
 tuloksista yliopistoissa

31  Digitaalisen aineiston kysyntä ja tarjonta;
      Yleiset kirjastot 2004
32* Opetusministeriön tuottavuusohjelma

2006–2010
33 Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja Omaura;

Seurantatutkimus Omaura-toimintaan osallistu-
 neiden nuorten elämänvaiheista 1995–2001

34**Innovaatiotoiminta Keski-Suomen,
Päijät-Hämeen ja Satakunnan ESR-hankkeissa.
Alueosaaja-hankkeen III väliraportti

35  Kolme puheenvuoroa luovuuden edistämisestä;
      Luovuusstrategian osatyöryhmien raportit
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