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RÅDSLAG 
Rådslaget är en viktig del i arbetet med Influence the future – Vår Stad 2030 som 
syftar till att eleverna ska få presentera och kommunicera sina visioner om hur de 
vill förändra och utveckla sin stad för att bli mer hållbar. Det är nu som eleverna får 
möjlighet att möta beslutsfattare och föra autentiska samtal om sin framtid och på 
vilka sätt de kan vara med och påverka, På rådslaget bjuds beslutsfattare (tjänste
personer och politiker) från kommunen, representanter från det lokala närings
livet, organisationer och allmänheten in för att ta del av elevernas tankar och idéer. 
På rådslaget får eleverna inte bara presentera sina idéer för beslutfattare utan de 
får också möjlighet att föra en diskussion om hållbar stadsutveckling och ungas 
 deltagande i den demokratiska processen. Dessutom ska de beslutsfattare som är på 
plats ge någon typ av feedback till eleverna. 

Rådslaget bör inte ses som en avslutning av arbetet. Förslagsvis jobbar man vidare 
efter rådslaget för att följa upp elevernas erfarenheter, få feedback från deltagarna 
på rådslaget (tjänstepersoner, politiker med flera) samt planera för fortsatt arbete 
tillsammans med relevanta aktörer. Låt rådslaget bli en början till en fortsatt och 
regelbunden medborgardialog mellan eleverna och kommunen. 

”Att vi fick  
komma med  
våra förslag och 
politiker kom  
och lyssnade på 
det vi hade att 
säga.”
ELEV FRÅN GÄVLE OM VAD SOM 
VAR BRA MED RÅDSLAGET
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Inför rådslaget: 
Eleverna har arbetat ämnesövergripande med motivation, fakta och möjligheter. 
 De har gjort ett antal övningar inom det undervisningsområde ni valt, eller om ni 
 arbetat med samtliga områden. Nu är det dags att ta fram konkreta idéer. 

Låt eleverna ta reda på vilka utvecklingsprocesser som är på gång eller planerade i 
just er kommun. Det kan vara byggande av ett nytt bostadsområde, renovering av 
byggnader, anläggande av parker, utbyggnad av kollektivtrafiken, uppstart av en 
flyktingförläggning och så vidare. Detta kan med fördel göras genom att bjuda in 
 relevanta tjänstepersoner eller politiker från kommunen som kommer till skolan 
och berättar, genom att leta på kommunens hemsida, genom att besöka kommun
kontoret och prata med adekvata personer på plats eller bjuda in till ett digitalt möte 
mellan elever och beslutsfattare. Hur ni väljer att göra har mindre betydelse. Det 
viktiga är att det är autentiska processer. 

Eleverna jobbar i mindre grupper och varje grupp väljer en pågående eller  planerad 
process som de tycker verkar intressant och som de vill titta närmare på. De tar 
reda på så mycket som möjligt om arbetet och om området det handlar om. Låt dem 
 besöka området, intervjua boenden, göra enkäter och så vidare. 

Utifrån vad de får fram utarbetar de en idé om hur de tycker att området ska utvecklas. 
I fokus är så klart hållbarhet, både ekologisk, social och ekonomisk. Om nu  kommunen 
ska göra detta arbete, hur ska det göras för att bli så hållbart som möjligt? Vilka 
 beslut måste fattas för att nå dit? Låt eleverna visionera fritt och komma fram med så 
många idéer som möjligt. Nästa steg blir att fundera på vilka av idéerna som faktiskt 
skulle kunna vara realistiska, Utmana eleverna att lära nytt och att hitta nya vägar för 
att undvika att de fastnar i traditionella lösningar och gamla och inlärda mönster. 

Grupperna utarbetar sedan ett förslag eller en idé för sitt område, sin process, som 
de presenterar på valfritt sätt. Det kan vara en film, en modell, på Minecraft, en 
PowerPointpresentation eller på något annat innovativt sätt. Denna presentation 
ska sedan visas upp och förklaras under rådslaget. Presentationerna av elevernas 
visioner och idéer är en av de viktigaste och mest avgörande delarna av arbetet med 
Influence the future – Vår Stad 2030. Det är nu de ska ”nå fram” till politiker och 
tjänstepersoner om hur de vill se sin stad i framtiden. Därför är det viktigt att de får 
hjälp med kommunikationskunskap, både för muntlig presentation/dialog och för 
medial presentation, till exempel utställning, bildspel, posters, trycksaker etc. Det är 
också viktigt att eleverna blir utmanade i sina tankar för att utveckla sitt lärande. 

”Mycket  givande 
samtal med 
 ungdomar. Dels 
för att höra vad 
de tänkte om vår 
tid och aktuella 
problem  etcetera. 
Dels för att ta del 
av deras hopp 
och framtids-
tro. Gav mycket 
 inspiration att 
lyssna.”
VUXEN DELTAGARE  
PÅ RÅDSLAG

BAKGRUND: Hur har eleverna tagit  
reda på fakta om området och vad har 
de  kommit fram till? 

MOTIVERING: Vad är det som gör att 
deras idé är hållbar? 

KONSEKVENSANALYS: Vad skulle  
det betyda om kommunens process  
inte görs hållbar? 

Låt eleverna träna på att presentera för varandra och uppmuntra till att ställa  frågor 
för att utveckla resonemangen. Det kan också vara en god idé att genomföra ett 
 genrep på skolan för andra klasser.

FÖR ATT  
PRESENTATIONEN  
SKA BLI ”PÅ RIKTIGT”  
BEHÖVER DEN  
INNEHÅLLA FÖLJANDE: 

Låt eleverna ta reda på 
vilka utvecklingsprocesser 

som är på gång eller  
planerade i just er 

 kommun. Det kan till  
exempel vara byggande av 

ett nytt  bostadsområde.
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GLÖM INTE!

Dags för rådslag:  
Om det är en enskild skola som har arbetat med Influence the Future – Vår Stad 
2030 kan rådslaget äga rum på den egna skolan. Om fler skolor i kommunen deltar 
behöver man ha tillgång till en större lokal. 

Vad bör ingå i ett rådslag: 

• Utställning av elevernas idéer 

• Eventuellt en mer djupgående presentation av några idéer 

• Rundabordssamtal 

• Panelsamtal 

• Feedback från beslutsfattare 

• Hur går vi vidare? Tips är att varje deltagande skola får en kontaktperson på 
 kommunen som de kan ha fortsatt kontakt med. Hur kan skolan/eleverna vara 
fortsatt delaktiga i kommunens utvecklingsarbete kopplat till deras  
framarbetade förslag?

Planeringen inför ett rådslag är A och O.  
Här är några tips på vad man bör tänka på: 

• Rådslaget måste planeras av flera lärare tillsammans och helst i samarbete  
med relevanta förvaltningar i kommunen då politikers och tjänstepersoners 
 närvaro är avgörande för rådslagets syfte. 

• Det finns en budget för eventet. 

• Information och inbjudningar sprids i god tid och via olika kanaler. 

• Program för deltagare samt detaljerat körschema för arrangörer och  
lärare tas fram. 

• Pressen bjuds in. 

• Lunch och fika beställs. Matvalet stämmer med dagens budskap. 

• Lokalerna har möblering och teknik för utställningar, samling,  
plenum och rundabordssamtal. 

• Elevernas utställningar har en snygg skylt med skolans namn  
(om det är flera skolor). 

• Eventet har en moderator. 

• Vad som händer efter eventet, framför allt med elevernas  
förslag och  rekommendationer, har planerats och  
kommunicerats. 

• Eventet och processen dokumenteras i samarbete med lärarna. 

• Tillstånd att fotografera eleverna ordnas om bilderna ska  
kunna användas till hemsida etc. 

• En utvärdering är planerad.

Rådslaget kan äga rum på 
den egna skolan. Om fler 

skolor i kommunen deltar 
behöver man ha tillgång 

till en större lokal. 

Tillstånd att  fotografera 
eleverna ordnas om 
 bilderna ska kunna 

 användas till hemsida etc. 

Eleverna äger rådslaget och det är deras idéer och visioner som ska stå i centrum för 
alla inslag under dagen! 



20  
INFLUENCE THE FUTURE 

Exempel på upplägg: 
9.30-10.30  Eleverna är på plats och förbereder utställningen 

10.30-11.00  Välkomstceremoni, presentation av deltagande skolor med mera  
(ledd av moderator) 

11.00-12.00  Utställning, inbjudna går runt och får elevernas idéer presenterade 

12.00-13.00  Lunch 

13.00-13.30  Panelsamtal där inbjudna beslutsfattare ger feedback på elevernas 
förslag (ledd av moderator) 

13.30-14.00 Rundabordssamtal med elever och beslutsfattare vid varje bord. 
Diskussion kring en given fråga kopplad till elevernas förslag, hållbar 
stadsutveckling och ungas deltagande i den demokratiska processen.

14.00-14.30 Sammanfattning av rundabordssamtal med elever och beslutsfattare 
(ledd av moderator) 

14.30-14.45 Fikapaus 

14.45-15.15  Nästa steg, hur tar beslutsfattarna förslagen vidare och hur  
får eleverna feedback (ledd av moderator) 

15.15-15.30 Sammanfattning av eleverna samt avslutning (ledd av moderator) 

Givetvis planerar ni ert rådslag utifrån era lokala förutsättningar och anpassar tider och innehåll så 
att det blir relevant för just er. 

Livet efter rådslaget
Det är viktigt att rådslaget inte är en avslutning på arbetet med Influence the  future 
– Vår Stad 2030. Om eleverna ska få en ökad handlingskompetens, det vill säga 
vilja lära sig ännu mer (kunskap), känna sig motiverade att agera och känna att de 
kan vara med och påverka (möjlighet) får inte den påbörjade processen avstanna. 
Även om elevernas idéer inte blir verklighet är lärprocessen viktig. På vilket sätt 
kan de vara med och påverka och vilka kunskaper behöver de för att ha möjlighet 
att göra det? För en dialog med kommunen om hur ni tillsammans kan skapa en 
 organisation för fortsatt dialog mellan unga och stadens beslutsfattare. 

”Engagerade  
elever som var  
pålästa. Bra med 
vuxna och elever 
i samma forum. 
Många intressanta 
tankar väcktes.”
VUXEN DELTAGARE  
PÅ RÅDSLAG


