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Yttrande över motion av Jenny Broman (V) 
om att inkludera elever i det systematiska 
kvalitetsarbetet och öka inflytandet i skolan 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Jenny Broman väckta motionen bifalles. 
2. Grundskolenämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka insatser 

som krävs för att stödja skolorna i att inkludera elever i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen yrkade ordföranden Axel Josefson (M) 
bifall till yrkande från M, L och C den 6 november 2019. 

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D) och tjänstgörande ersättaren Viktoria 
Tryggvadottir Rolka (S) yrkade att motionen skulle tillstyrkas. 

Ordföranden konstaterade att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
kommunstyrelsen beslutade härefter att tillstyrka motionen. 

 
 
 
Göteborg den 6 november 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 219 

 

  



Göteborgs Stad kommunstyrelsen  
 

Yrkande angående – Motion av Jenny Broman (V) om att 
inkludera elever i det systematiska kvalitetsarbetet och öka 
inflytandet i skolan. Ärende 3.3  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen bifaller motionen  

 
Yrkande:   
Jenny Broman (V) har lämnat in en motion om vikten av att inkludera elever i det systematiska 
kvalitetsarbetet i skolan. Detta för att stärka arbetet med elevinflytande. Många skolor arbetar redan 
bra med detta, men för att garantera att alla gör det ska arbetet lyftas till en systematisk nivå. 

Kommunstyrelsen har sänt motionen på remiss till både grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden. Båda tillstyrker motionen.  

Grundskoleförvaltningen menar att utifrån hur de idag arbetar med utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet i olika steg, så omfattas redan motionens intention. Detta menar även 
utbildningsförvaltningen.  

Att elever fostras i demokratiskt arbetssätt i olika fora är något som står både i skollagen (kap.4) och i 
läroplanen. Detta praktiseras genom en rad modeller och det är rektors ansvar att understödja att så 
sker. Förutom klassråd och elevråd framgår det av skollagen att elever ska medverka även i det 
systematiska kvalitetsarbetet, samt utöva inflytande över sin skolgång. Allt i mån av mognad. 
Läroplanen har som mål att varje elev ska ha aktivt inflytande över sin utbildning och över arbetet på 
skolan. Detta är ett arbete som sker idag. Motionären önskar ge medskick till nämnderna att utreda 
vilka insatser som krävs för att stödja skolorna i att utveckla arbetet med att inkludera eleverna i det 
systematiska kvalitetsarbetet avseende delaktighet och inflytande.  

 

 

Kommunstyrelsen 
                       

   
Yrkande      (M, L, C, Kd)  

Datum: 2019-11-06                                     
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Motion av Jenny Broman (V) om att inkludera 
elever i det systematiska kvalitetsarbetet och 
öka inflytandet i skolan 
Motionen  
Jenny Broman (V) föreslår i motion att grundskolenämnden och utbildningsnämnden ska 
ges i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs för att stödja skolorna i att inkludera 
elever i det systematiska kvalitetsarbetet. I motionen beskrivs att elever i grundskolan 
upplever minskat inflytande ju äldre de blir, trots att läroplanen anger att lärarna ska se 
till att elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad. För att arbetet med att 
möjliggöra att elevers inflytande ska bli bättre behöver arbetet lyftas till en systematisk 
nivå enligt motionslämnaren. 

Remissinstans – beredning av motionen 
Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 
Remissinstanserna har svarat enligt nedan. 

Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden tillstyrker motionen. Det systematiska kvalitetsarbetet inom 
grundskolenämnden utgår bland annat från ett årshjul. Ett av tre övergripande områden 
som årshjulet fokuserar på är trygghet och delaktighet. Enheten Kvalitet och utveckling 
arbetar med att stödja första linjens chefer, rektorer och lärare i den pedagogiska 
huvudprocessen och det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. Under läsåret 
2019 träffar Kvalitet och utveckling enskilda skolenheter för att analysera och stödja 
enheternas specifika behov utifrån bland annat delaktighet. Motionens intentioner 
kommer omfattas av förvaltningens fortsatta utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen. Nämndens bedömning är att huvudmannen 
redan stödjer skolorna i att inkludera eleverna i det systematiska kvalitetsarbetet på olika 
sätt. Huvudmannen skapar förutsättningar för rektor som i sin tur ansvarar för att 
inkludera personal och elever. Skolorna använder elevenkäten samt olika lokala 
utvärderingsmetoder och forum för samråd och inflytande med en väl inarbetad 
systematik och läroplansmålen om elevernas inflytande följs upp årligen. Även om elever 
inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet idag gör nämnden bedömningen att det vore 
bra att se över och utvärdera om fler eller andra insatser krävs för att förbättra arbetet. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-10-03 
Diarienummer 0714/19 
 

Handläggare 
Lina Tjernberg 
Telefon: 031 368 01 16 
E-post: lina.tjernberg@stadshuset.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Stadsledningskontoret bedömer att det inte finns några ekonomiska konsekvenser 
kopplade till denna motion.  

Barn- och jämställdhetsperspektivet 
Samtliga styrdokument för skolväsendet, såväl nationella som lokala, betonar vikten av 
att verksamheten ska förmedla och förankra respekt för de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Barn och elever ska ges inflytande över 
utbildningen och informationen och formerna för inflytande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller dessa frågor ska 
huvudmannen sammanställa de synpunkter som barn, elever och vårdnadshavare har 
lämnat på utbildningen genom olika undersökningar. Göteborgs Stad genomför 
regelbundet elevenkäter på Göteborgs grundskolor i åk 2, 5 och 9 där det framkommer att 
eleverna upplever minskat inflytande ju äldre de blir. Många skolor har arbetat 
framgångsrikt med inflytandefrågor men det har sett väldigt olika ut. I och med en central 
grundskoleförvaltning finns stora möjligheter att på ett likvärdigt och systematiskt sätt 
stödja alla skolors arbete för elevers ökade inflytande. 

Mångfald- och miljöperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
perspektiv.  

Omvärldsperspektivet 
Av skollagen framgår att det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten ska genomföras 
under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Det är rektor som ansvarar för att 
arbetet genomförs på detta sätt. Inriktningen för både huvudmannens och skolenhetens 
systematiska kvalitetsarbete ska vara att de nationella mål som finns för utbildningen 
uppfylls. Skollagen anger vidare att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 
I läroplan för gymnasieskolan anges bland annat att alla som arbetar i skolan ska; svara 
för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer samt innehåll i 
undervisningen, uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det 
samt tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. Ett av läroplanens 
mål är att varje elev aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 
skolan. 

Stadsledningskontoret 
I remissinstansernas yttrande över motionen framgår att intentionerna kommer att 
innefattas i nämndernas fortsatta arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet för att stärka elevernas inflytande, även i de äldre åldrarna. 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 
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Bilagor 
1. Motionen  

2. Yttrande från grundskolenämnden  

3.  Yttrande från utbildningsnämnden  
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Motion av Jenny Broman (V) om att inkludera 
elever i det systematiska kvalitetsarbetet och 
öka inflytandet i skolan 
 

Enligt skollagen har elever rätt att få påverka undervisningen och ska förberedas 
inför att delta i vårt demokratiska samhälle. Om elever görs delaktiga i 
undervisningen och skolans arbete i stort så ger det erfarenheter som också kan 
göra det enklare att senare engagera sig i föreningsliv, samhällsfrågor eller andra 
forum.  

I de elevenkäter som görs regelbundet på Göteborgs grundskolor i årskurs 2, 5 och 
9 och åk 2 på gymnasiet framkommer att elever upplever minskat inflytande ju 
äldre de blir. I undersökningen från 2017 svarar 75 % av eleverna i årskurs 2 i 
grundskolan att de kan påverka både hur och vad som görs i skolan. I årskurs 9 
svarar däremot endast 46 % att de får ha inflytande över undervisningens innehåll 
och 50 % att de får påverka hur olika skoluppgifter ska göras, vilket ligger på 
samma nivå som i Göteborgsregionen som helhet.  

Enligt läroplanen för grundskolan ska lärarna se till så att elevernas inflytande 
ökar med stigande ålder och mognad. Den trend vi ser i elevenkäterna innebär att 
elevernas upplevelse går i motsatt riktning. Både verkligt inflytande och 
upplevelse av inflytande är viktig för elevernas tilltro till ett demokratiskt 
samhälle.    

För att arbetet med att möjliggöra för elevers inflytande ska bli bättre behöver 
arbetet lyftas till en systematisk nivå. Många lärare och skolor arbetar bra med 
inflytandefrågor men det ser väldigt olika ut. Av 4 kap. 4 § 2 stycket skollagen 
framgår att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av 
lärare, förskollärare, övrig personal och elever.  

Även om elevråd och klassråd är viktiga forum så är det viktigt att alla elever ges 
möjlighet till inflytande. Elevers medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet 
kan vara en viktig del i att stärka arbetet med elevinflytande på skolorna. De 
faktiska aktiviteter som pågår kring elevinflytande är i sig en del i det arbetet.  

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 85 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
Grundskolenämnden och utbildningsnämnden uppdras att utreda vilka insatser 
som krävs för att stödja skolorna i att inkludera elever i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 
Jenny Broman (V) 
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Bilaga 2 

Grundskolenämnden  

Sammanträdesdatum 2019-09-24 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Jenny Broman (V) om att inkludera elever i 
det systematiska kvalitetsarbetet och öka 
inflytandet i skolan 
§ 193, N609-2937/19 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över en motion från Jenny 
Broman (V) om att öka elevers inflytande i skolan. Detta utifrån att elever i de äldre 
årkurserna upplever sig ha mindre inflytande i skolan än de i de lägre. 
Motionären menar att många skolor och lärare arbetar bra med inflytandefrågor men 
betonar vikten av att alla elever ges möjlighet till inflytande. Motionären menar att 
elevers medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet kan vara en viktig del i att förbättra 
arbetet med elevinflytande på skolorna.  

Förvaltningen har upprättat ett förslag tillyttrande i ärendet.  

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-27. 

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker motionen och översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Ordföranden Helene Odenjung (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden Helene Odenjung (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att 
grundskolenämnden beslutar bifalla detta. 

Beslut 
1. Grundskolenämnden tillstyrker motionen. 
2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 
3. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 
__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 
2019-09-24 

Vid protokollet 
Sekreterare 
 
 

__________________________ 
Åke Ström 

 

Ordförande   Justerare 
 
 

__________________________ __________________________ 
Helene Odenjung (L)  Bosse Parbring (MP) 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gustav Boström 
Registrator 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
från (V) angående elevers inflytande i skolan  
Förslag till beslut 
4. Grundskolenämnden tillstyrker motionen. 
5. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 
6. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över en motion från Jenny 
Broman (V) om att ”öka elevers inflytande i skolan”. Detta utifrån att elever i de äldre 
årkurserna upplever sig ha mindre inflytande i skolan än de i de lägre. 
Motionären menar att många skolor och lärare arbetar bra med inflytandefrågor men 
betonar vikten av att alla elever ges möjlighet till inflytande. Jenny Broman menar att 
elevers medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet kan vara en viktig del i att förbättra 
arbetet med elevinflytande på skolorna. 
 

Samtliga styrdokument både nationella och lokala innehåller skrivningar om uppdraget 
att förankra och förmedla respekt för de grundläggande demokratiska värderingarna. Barn 
och elever ska i det arbetet ges inflytande över att utbildningen anpassat efter deras ålder 
och mognad. 
 
Inom grundskoleförvaltningen arbetar enheten Kvalitet och utveckling med den 
systematiska kvalitetsutvecklingen. För närvarande träffar enheten samtliga rektorer i 
olika mötesfora samt i kvalitetsdialoger. Utifrån ett årshjul, planeras sedan ett behovsstyrt 
stöd till skolorna med bland annat inflytandefrågor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att det inte finns några ekonomiska konsekvenserna kopplade till 
denna motion. 

Barn- och jämställdhetsperspektivet 
Samtliga styrdokument för skolväsendet, såväl nationella som lokala, betonar vikten av 
att verksamheten ska förmedla och förankra respekt för de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Barn och elever ska ges inflytande över 
utbildningen och informationen och formerna för inflytande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller dessa frågor ska 
huvudmannen sammanställa de synpunkter som barn, elever och vårdnadshavare har 
lämnat på utbildningen genom olika undersökningar. Göteborgs Stad genomför 
regelbundet elevenkäter på Göteborgs grundskolor i åk 2, 5 och 9 där det framkommer att 
eleverna upplever minskat inflytande ju äldre de blir. 
Många skolor har arbetat framgångsrikt med inflytandefrågor men det har sett väldigt 
olika ut. I och med en central grundskoleförvaltning finns stora möjligheter att på ett 
likvärdigt och systematiskt sätt stödja alla skolors arbete för elevers ökade inflytande. 
 
Mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv. 

Samverkan 
Information har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp den 16 september 2019. 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har översänt föreliggande motion på remiss till grundskolenämnden. 
Svar kan inlämnas till kommunstyrelsen senast den 1 oktober 2019. Ärendet medger 
ingen bordläggning.  
 
Beskrivning av ärendet 
Jenny Broman (V) har inkommit med en motion om att öka elevers inflytande i skolan. 
Hon hänvisar till läroplanen för grundskolan som säger att elevernas inflytande ska öka 
med stigande ålder och mognad. Hon menar att arbetet med att öka elevers inflytande 
behöver förbättras och lyftas till en systematisk nivå. 
 
Enligt grundskolans läroplan ska elevernas inflytande öka med stigande ålder och 
mognad. Elevenkäter genomförs regelbundet i Göteborgs grundskolor i åk 2, 5, 9 och åk 
2 på gymnasiet. I dessa enkäter framkommer att elever upplever ett minskat inflytande ju 
äldre de blir. 
 
Grundskolenämnden har fått i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs för att stödja 
skolorna i att inkludera elever i det systematiska kvalitetsarbetet avseende delaktighet och 
inflytande.  
Enheten Kvalitet och utveckling arbetar enligt ett årshjul med övergripande områden där 
trygghet och delaktighet är ett. Via regelbundna rektorsmöten och rektorsverkstäder följer 
man upp allt arbete enligt årshjulet.  
 
 
Bakgrund 
Elevers rätt till inflytande och delaktighet finns inskrivet i de nationella styrdokumenten. 
I allmänna råden för det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs hur enkäter kan användas 
för ett lokalt utvecklingsbehov på enskilda skolor. 
 
1. Grundläggande värden – läroplanens text 
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 
inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”  

 

2. Skollagen 4 kap – Kvalitet och inflytande 
a) 4§ Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare övrig personal och elever. 
b) 9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna 

för inflytandet ska anpassas efter deras ålder och mognad 

 

3. Allmänna råden – ”Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet.” 
Allmänna råden beskriver vad som bör följas upp av huvudmannen. Förutom att följa upp 
elevernas kunskapsresultat ska huvudmannen också sammanställa de synpunkter som 
barn, elever och vårdnadshavare har lämnat på utbildningen genom olika undersökningar. 
Huvudmannen ska sedan analysera resultaten och använda dem för dialoger med 
enheterna om eventuella utvecklingsbehov. 
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Förvaltningens bedömning 
Göteborgs grundskoleförvaltning – organisation och uppdrag 
Enheten kvalitet och utveckling på grundskoleförvaltningen arbetar med att stödja första 
linjens chefer, rektorer och lärare i den pedagogiska huvudprocessen och det systematiska 
kvalitets- och utvecklingsarbetet. Enheten stödjer pedagogisk utveckling inom 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola och arbetar med uppdrag och 
utveckling inom: 
 Vissa statliga satsningar 
 Övergångar och samverkan mellan skolformer 
 Skola/arbetsliv 
 Demokratifrågor 
 Ungdomsfullmäktige 
 Miljö och hållbar utveckling 
 Pedagogiska lärmiljöer 
 
Rektorsmöten, årshjul och rektorsverkstäder 
Stadens rektorer är indelade i åtta utbildningsområden vilka träffas varje onsdag under 
ledning av respektive utbildningschef. På rektorsmöten ska fokus ligga på pedagogiska 
utvecklingsfrågor. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår bland annat från ett gemensamt årshjul. 
Ett av tre övergripande områden som årshjulet fokuserar på är trygghet och delaktighet. 
Under läsåret 2019 träffar enheten Kvalitet och utveckling enskilda skolenheter för att 
analysera och stödja enheternas specifika behov utifrån trygghet och delaktighet. Dessa 
dialoger ligger också till grund för rapporter till nämnden. 
 
Ungefär en onsdag i månaden på den så kallade rektorsverkstaden träffas grundskolans 
förlängda ledning för att tillsammans utveckla utbildningen för elever i Göteborgs Stad. 
Här ingår alla rektorer, elevhälsochefer, utbildningschefer, avdelningschefer och 
grundskoledirektören. Huvudsyftet med rektorsverkstaden är, att fokusera på 
lärandeuppdraget, systematiskt kvalitetsarbete och etablering av förstärkningsområdena.  
 
Huvudmannens uppgift är att följa upp, skapa förutsättningar och stödja skolorna i deras 
arbete. I vår planering av det systematiska kvalitetsarbetet ingår en uppföljning av elevers 
delaktighet och inflytande. Denna uppföljning sker bland annat i nu pågående 
kvalitetsdialoger med samtliga skolor i Göteborg. Utifrån dessa dialoger planeras ett 
behovsstyrt stöd till skolorna.  

Motionens intentioner, kommer mot denna bakgrund, omfattas av förvaltningens fortsatta 
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen föreslår därför att motionen 
tillstyrks.  

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

  

Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

Helena Sjöberg 
Avdelningschef 
 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 10 (15) 
   
   

Bilaga 3 
Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-09-24 

Motion av Jenny Broman (V) om att inkludera 
elever i det systematiska kvalitetsarbetet och 
öka inflytandet i skolan 
§ 149, 0726/19 
 Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2019-57 

Förvaltningens samverkansgrupp 2019-09-16 

Yrkanden 
2:e vice ordförande Anna-Klara Behlin yrkar för V och MP med instämmande av FI att 
tillstyrka motionen. Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet som bilaga 5. 

Ordförande Pär Gustafsson (L) yrkar för L och M att motionen ska anses besvarad 
med förvaltningens tjänsteutlåtande 

Propositionsordning  
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att yrkande från V, MP med 
instämmande från FI har bifallits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret. 

Dag för justering 
2019-09-24 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Britta Ryding 

 

 

Ordförande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Anna-Klara Behlin 
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Yrkande V och MP med instämmande av Fi 

Utbildningsnämnden 2019-09-24 
Ärende 10 

       

 

Yrkande om motion av Jenny Broman (V) om elevinflytande 

Elevers inflytande är avgörande för att skapa en utbildning med hög kvalitet. I en 
artikel från skolverket från maj 2019 lyfts att forskningen visar på en rad positiva 
effekter av elevinflytande. Det handlar t ex om stärkt självkänsla hos eleverna, 
lägre förekomst av mobbning, ökat engagemang för den egna skolan, högre 
motivation i lärandet och bättre kunskapsresultat. Även om förvaltningen pekar på 
att huvudmannen redan stödjer skolorna i att inkludera eleverna i det systematiska 
kvalitetsarbetet så tror vi det hade varit bra att se över detta och utvärdera ifall fler 
eller andra insatser krävs för att förbättra arbetet.  

 
Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att  tillstyrka motionen 
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Utbildningsnämndens svar på SLK remiss dnr 
0714/19 - Motion av Jenny Broman (V) om 
elevinflytande  
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att avstyrka motionen. 

Sammanfattning 
Jenny Broman (V) har i kommunfullmäktige lagt en motion om att grundskolenämnden 
och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs för att 
stödja skolorna i att inkludera elever i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Förvaltningens bedömning är att skolorna redan i dagsläget får stöd för att inkludera 
eleverna i det systematiska kvalitetsarbetet på olika sätt. Huvudmannen skapar 
förutsättningar för rektor som i sin tur ansvarar för att inkludera personal och elever.  

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att avstyrka motionen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Barn-, mångfalds-, jämställdhets-, miljö och 
omvärldsperspektivet  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa perspektiv. 

Samverkan 
I förvaltningens samverkansgrupp 2019-09-16. 

Bilagor 
1. Motion om att öka elevers inflytande i skolan, Jenny Broman (V) 

 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 13 (15) 
   
   

Ärendet  
Jenny Broman (V) har i kommunfullmäktige lagt en motion om att grundskolenämnden 
och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs för att 
stödja skolorna i att inkludera elever i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utbildningsnämndens yttrande över motionen ska vara stadsledningskontoret tillhanda 
senast den 1 oktober.  

Beskrivning av ärendet 
I motionen beskrivs att elever i grundskolan upplever minskat inflytande ju äldre de blir, 
trots att läroplanen anger att lärarna ska se till så att elevernas inflytande ökar med 
stigande ålder och mognad. För att arbetet med att möjliggöra för elevers inflytande ska 
bli bättre behöver det lyftas till en systematisk nivå, enligt motionslämnaren.  

Förvaltningens bedömning 
Av 4 kap. 4 § skollagen framgår att det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten ska 
genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Det är rektor som 
ansvarar för att arbetet genomförs på detta sätt. Inriktningen för både huvudmannens och 
skolenhetens systematiska kvalitetsarbete ska vara att de nationella mål som finns för 
utbildningen uppfylls. 

I 4 kap. 9 § skollagen anges att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen.  

I läroplan för gymnasieskolan anges bland annat att alla som arbetar i skolan ska  

- svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
innehåll i undervisningen, 

- uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, 
- tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. 

Ett av läroplanens mål är att varje elev aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det 
inre arbetet i skolan.  

Utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete utgår från de nationella målen. 
Det pågår ett arbete i syfte att utveckla processerna på huvudmanna- och skolenhetsnivå, i 
fokus är bland annat att stärka och stödja rektors ledarskap i arbetet på skolenhetsnivå. 
Huvudmannen stödjer skolornas kvalitetsarbete genom att upprätta gemensamma 
strukturer och rutiner, bidra med underlag, metodstöd, ha dialoger och så vidare. 
Rektorerna i sin tur ansvarar för att lärare och elever medverkar i det systematiska 
kvalitetsarbetet på skolenheten och arbetar för att utveckla det som är högst prioriterat 
baserat på uppföljningens resultat. Uppföljningen bygger på läroplanens mål och 
riktlinjer, där elevernas ansvar och inflytande är en del. Därmed följer rektor varje år upp 
att eleverna ges inflytande över utbildningen, så som det formulerats i skollag och 
läroplan. Som huvudman följer förvaltningen upp skolenheternas arbete och resultat och 
slutsatserna säger oss att arbetet med elevinflytande, som med så mycket annat, kan göras 
på flera olika sätt.  
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Som stöd för att inkludera elever i det systematiska kvalitetsarbetet finns elevenkäten som 
alla elever i gymnasieskolans årskurs 2, på introduktionsprogrammen och i 
gymnasiesärskolan besvarar årligen. Resultaten går att utläsa på skolenhets- och 
programnivå som underlag till den enskilda rektorn. I resultaten ges svar på hur eleverna 
upplever en mängd olika områden, förutom undervisningen och utbildningens innehåll 
även skolans värdegrundsarbete, trygghet och studiero, elevhälsa, studievägledning, 
elevinflytande och så vidare. På huvudmannanivå görs sammanställningar och analyser 
för att jämföra resultaten över tid och på olika områden.  

Förutom den gemensamma elevenkäten gör många skolor egna enkätundersökningar och 
kartläggningar, till exempel inom ramen för likabehandlingsarbetet. 

Ett annat stöd från förvaltningen till skolorna för att ge eleverna inflytande över 
utbildningens utformning är kursutvärderingsverktyget UTV.  

Ännu ett sätt att stärka elevernas inflytande är att de får möjlighet att delta i särskilda 
forum. På gymnasieskolorna finns ett flertal olika forum för samverkan och inflytande; 
elevkår, klassråd, programråd, skolråd, matråd, elevråd, studentkommittéer, 
likabehandlingsgrupper, branschråd, trygghetsråd, att vara elevskyddsombud, etc.  

I uppföljningen av läsåret 2017/18 beskrev skolenheterna arbetet med elevernas 
delaktighet på olika sätt. En del lyfte fram betydelsen av struktur och rutiner för 
återkoppling mellan lärare och elev och att det också måste vara tydligt vad som är 
möjligt att påverka och vad som inte kan påverkas för att elevinflytandet ska bli 
konstruktivt och beständigt. I realiteten finns det små möjligheter att påverka 
kursinnehållet, eftersom de centrala delarna ofta är omfattande och inte möjliga att välja 
bort. Kraven på eget ansvar kan också upplevas mer omfattande och betungande ju äldre 
eleverna blir, vilket kan överskugga känslan av att kunna påverka.  

Flera skolenheter reflekterade i uppföljningen över att elevgruppens sammansättning och 
behov i hög grad påverkar vilka metoder som kan användas i utvecklingsarbetet.  

Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att huvudmannen redan stödjer 
skolorna i att inkludera eleverna i det systematiska kvalitetsarbetet på olika sätt. 
Huvudmannen skapar förutsättningar för rektor som i sin tur ansvarar för att inkludera 
personal och elever. Skolorna använder elevenkäten samt olika lokala 
utvärderingsmetoder och forum för samråd och inflytande med en väl inarbetad 
systematik och läroplansmålen om elevernas inflytande följs upp årligen. Förvaltningen 
kompletterar skolenheternas uppföljning med sammanställningar och analyser på 
huvudmannanivå.  
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Elevgruppens sammansättning och behov påverkar i hög grad vilka metoder som kan 
användas i utvecklingsarbetet. Förutsättningarna ser olika ut på olika skolor och program. 
Därmed behövs inte fler generella insatser från förvaltningen utan snarare ett fortsatt stöd 
till rektorerna så att de kan prioritera och fokusera på att de nationella mål som finns för 
utbildningen uppfylls. På vissa enheter är det demokratiuppdraget och 
elevinflytandefrågorna som är ett utvecklingsområde, på andra enheter är det andra 
frågor.  

Förvaltningen föreslår därför utbildningsnämnden att avstyrka motionen.  

 

 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef Planering & utveckling 
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