
Till dig som går 
i grundskolan.

vill ha
som du

den?

Är

skolan Säg ifrån om det är något som inte fungerar i skolan.
Exemplet nedan visar steg för steg vad du kan göra om
du och dina klasskamrater inte får vara med och plane-
ra undervisningen. Du kan göra på samma sätt om det
är något annat som är fel.

1. Prata med läraren. Om du tycker att det är svårt kan
du prata med någon annan vuxen. Du kan också ta upp
frågan på ett klassråd.

Ibland är det lättare att skriva om sådant som är fel.
På en del skolor skriver eleverna varje vecka i en bok
hur de tycker att det har varit i skolan. Sedan läser lära-
ren det.
2. Prata med rektor. Rektor är skolans chef och ska se
till att läroplanen följs.

Ibland är det lättare att påverka om man är många. 
Prata med dina klasskamrater. Är det fler som tycker
som du? Kanske kan du ta upp frågan på ett klassråd. 
På klassrådets möten kan ni diskutera vad ni vill ändra

på i skolan. Det kan vara undervisningen, skolans 
regler, schemat eller skolmaten. Det måste

inte finnas klassråd på skolan, men ni
elever har rätt att använda lek-

tionstid till att diskutera sådant
som är viktigt för er.

Ett elevråd består av ett
par elever från varje
klass. Elevrådet job-
bar med sådant som
gäller alla skolans ele-
ver, till exempel hur
ni ska få mer att
säga till om. 

Diskutera vad ni tycker är viktigt att 
redovisa av det ni har lärt er. Hur ska redo-
visningen gå till? Gör en pjäs, en utställning
eller en tidning. Ni måste inte alltid ha prov.

Vissa frågor kan bara 
du svara på. Därför ska 
du vara med och bestämma
i skolan. Den här broschyren 
talar om hur det kan gå till.

Det som riksdag och regering har bestämt om skolan står 
i olika lagar och förordningar, som alla skolor måste följa.
Viktiga är skollagen, läroplanen och kursplanerna med 
betygskriterier. Du kan låna dem på skolbiblioteket eller 
av din rektor. Du hittar dem också på skolverkets webbplats:
www.skolverket.se

Kommunen har ansvar för alla skolor i kommunen. 
I skolplanen står det hur politikerna har tänkt att 
kommunens skolor ska fungera. 

Rektor, lärare och elever ska tillsammans komma
fram till hur ni vill arbeta på er skola. Utgå från 
lagarna och förordningarna. Det ni kommer överens
om ska ni skriva ner i en lokal arbetsplan.

Vi har sällan…

att 
diskutera.tid Klassråd 

& elevråd

Efteråt ska ni diskutera ert arbete
tillsammans med läraren. Lärde ni er det
ni kom överens om? Hur kan ni göra för
att det ska bli bättre nästa gång?
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Innan klassen börjar med 
något nytt diskuterar ni med 
läraren vad ni behöver lära er 
och hur ni vill jobba. Skriv ner
det ni kommer överens om. 
Ni måste inte alltid använda 
skolböcker. Gå till biblioteket, 
sök på Internet eller 
besök en arbetsplats 
i stället.

3. Skriv till kommunen. Om din rektor inte gör något
åt problemet kan du skriva till kommunen. Det finns
en styrelse som har ansvar för kommunens skolor.
Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogen.
Kommunen måste svara på ditt brev.
4. Skriv till Skolverket. Om din skola
inte följer lagarna och förordning-
arna kan du göra en anmälan.
Skolverkets adress finns på
baksidan av broschyren.

Så här kan det gå till

Trivs du i skolan?

Regering och riksdag har bestämt att du ska ha lärt dig
vissa saker när du slutar nian. Det är sådant som du
måste kunna för att klara dig i samhället och för att stu-
dera vidare. Skolan ska också lära dig att arbeta tillsam-
mans med andra, delta i diskussioner och söka kunskap
på egen hand.

Skolan ska vara demokratisk. Läraren ska planera un-
dervisningen tillsammans med dig och dina klasskamra-
ter. Det innebär att du får ta större ansvar för det du gör
och ibland kan det kännas enklare att låta läraren be-
stämma. Men när du har mer att säga till om blir skolan
roligare och det blir lättare att lära sig nya saker.

Du ska kunna påverka även andra saker än undervisningen.
Hur är stämningen på skolan? Har tjejer och killar lika mycket
att säga till om? Vad kan ni göra för att ingen ska bli mobbad?
Från årskurs sju ska varje skola ha elevskyddsombud som ska
jobba för en bättre arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen,
som gäller alla arbetsplatser. 

Är det något som du vill 

Är skolan som du vill ha den?
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lära dig mer om? 
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Vem
vad jag ska lära mig

bestämmer 
?

Om du är osäker på hur 
du ska göra kan du be 
en förälder eller någon
annan vuxen om hjälp. 
Du kan också fråga 
någon på Elevorgani-
sationen. Telefon-
nummer hittar du 
längst bak i broschyren. 

Hur vill 
du arbeta?



Vissa regler står i lagen och gäller alla
skolor. Din lärare kan till exempel visa ut
dig om du stör lektionen. Hon eller han
kan också bestämma att du ska sitta
kvar en timme efter skoltidens slut. 
Din skola kan också ha egna ordnings-
regler. Reglerna ska finnas nedskrivna
och det ska stå vad som händer om du
bryter mot dem. 

Din lärare ska se till att du får skolans ordningsregler. 
Är det någon regel som du tycker är konstig? Säg till 
rektor att du tycker att den ska ändras. 
Skolans regler får inte bryta mot lagarna och förordningarna.
En skola får till exempel inte ha en regel som säger att ni 
elever inte ska vara med och planera lektionerna.
Kollektiv bestraffning är aldrig tillåtet. Kollektiv bestraffning
är till exempel när alla elever får sitta kvar för att en elev har
bråkat.

Vilka 
regler 
gäller

i skolan?

sätts

Rektor har ansvar för att alla elever 
känner sig trygga i skolan. Berätta alltid för
någon om du har blivit illa behandlad av en

lärare eller elev. Du kan prata med en kompis
men berätta för någon vuxen också. Det kan

vara en av dina föräldrar, någon lärare 
eller rektor. Du kan också vända dig 

till skolsyster eller kurator. 

Du, dina föräldrar och din lärare ska träffas minst en
gång varje termin och prata om hur det går för dig i
skolan. Vad har hänt sedan det förra utvecklingssamta-
let? Är du nöjd med hur du arbetar eller skulle du vilja
göra på något annat sätt? Har du uppnått dina mål?
Behöver du extra hjälp med något ämne? 

Läraren ska tala om för dig hur du ligger till, men
det är lika viktigt att du talar om för din lärare hur du
tycker att det är i skolan. Fundera i förväg på vad du
vill prata om. Kanske kan du skriva ner dina tankar på
ett papper som du kan ta med dig som stöd.

Det är också viktigt att ni diskuterar vad du vill göra
när du slutar nian.Vilket gymnasieprogram vill du söka?
Vilka betyg måste du ha för att komma in? 

Syo, studie- och yrkesvägledaren, kan också svara på
frågor om olika utbildningar.

”Barn och ungdomar  

har rätt 
att uttrycka sina åsikter och tas på allvar 

i frågor som rör dem själva.”

Barnkonventionen artikel 12,
(hämtad ur skriften ”Mina rättigheter”, 

framtagen av Nätverket för Barnkonventionen)
Förenta Nationerna, FN, där nästan alla världens länder är

medlemmar, har skrivit ner vilka rättigheter de tycker att alla
barn ska ha. Sverige har lovat att följa konventionen.

betygen?
Du ska alltid veta varför du får ett visst betyg, och

kunna jämföra dina resultat med målen. Du ska också
diskutera betygen med läraren under terminen, så att
du vet hur du ligger till. Men det är läraren som till slut
bestämmer vilket betyg du ska ha och det går inte att
överklaga.

Betyget icke godkänt finns inte. Skolan ska se till att
du får den hjälp du behöver för att klara studierna. Prata
med din lärare eller rektor om du har svårt att hänga
med i ett ämne. Rektor ska se till att skolan organiseras
så att du kan arbeta på ett sätt som passar dig.

Om du ändå inte når upp till kraven för godkänt får
du inget betyg i det ämnet. Om något ämne saknas i
ditt slutbetyg har du rätt att få hjälp efter det att du
har slutat skolan.

Du kan göra en prövning för att bli godkänd i ett
ämne. En prövning är ett prov som kan vara muntligt
eller skriftligt.

Kursplanerna med betygskriterierna kan du låna på skolbiblio-
teket eller hos rektor. Du hittar dem också på Skolverkets 
webbplats: www.skolverket.se

106 20 Stockholm
tel: 08–723 32 00, fax: 08–24 44 20

www.skolverket.se

Utvecklings-
samtalen är till

för dig.

Elevorganisationen 
Elevernas fackförbund. Här
når du också elevombuds-
mannen som arbetar med
elevers rättigheter. 
Malmgårdsv. 63 
116 38 Stockholm
tel: 08–644 45 00 
fax: 08–644 45 02
e-post: elevombudsmannen
@ elevorg.se 
www.elevorg.se

Barnombudsmannen
Ska se till att Sverige efter-
lever FN:s barnkonvention.
Box 22106
104 22 Stockholm
tel: 08–692 29 50
fax: 08–654 62 77
e-post: b.o@bo.se
www.bo.se
På webbplatsen finns även
Unga kanalen, för dig mellan
13 och 18 år.

Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering (Diskrimine-
ringsombudsmannen)
103 33 Stockholm
tel: 08–23 74 50 
fax: 08–21 74 14
e-post: mail@do.se
www.do.se

BRIS, Barnens rätt i samhället
Ger råd och stöd åt barn
som har problem.
Riksförbundets adress:
Karlavägen 117
115 26 Stockholm
tel: 08–664 64 00
fax: 08–664 50 58
www.bris.se
Du kan också ringa Barnens
hjälptelefon: 0200–230 230

Justitieombudsmannen
Granskar tjänstefel och 
myndighetsmissbruk. 
Box 16327 
103 26 Stockholm
tel: 08–786 51 00 
fax: 08–21 65 58

Skolväsendets 
överklagandenämnd
Prövar överklagande av vissa
beslut som gäller skolan, till
exempel avslag på en ansö-
kan om att få gå i en skola
utanför hemkommunen.
106 20 Stockholm
tel: 08–723 32 00
fax: 08–24 44 20

Yrkesinspektionen
Ska kontrollera och inspekte-
ra att arbetsmiljölagen efter-
levs. Finns på tio platser i
landet. Telefonnummer hittar
du i telefonkatalogen.

Bra adresserHur
Dina första betyg får du på höstterminen i årskurs åtta.
Därefter får du betyg varje termin. I nian får du ditt
slutbetyg.

Innan klassen börjar med ett nytt ämne eller område
ska läraren berätta vilka mål du ska uppnå för att få
godkänt, väl godkänt eller mycket väl godkänt. I kurs-
planerna finns betygskriterier, där det står vad du ska
kunna för att få ett visst betyg när du slutar nian.

När läraren sätter betyg ska hon eller han inte jäm-
föra dig med dina klasskamrater, utan se hur väl du kla-
rat målen.

Alla som går i nian ska göra nationella prov. Proven
ska vara en hjälp för läraren att sätta rätt betyg. Men
det är inte bara proven som avgör vilket betyg du får,
allt du gör på lektionerna är viktigt. Även sådant som
du har lärt dig någon annanstans än i skolan ska räknas.


