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Fostran av demokratiska värden har sedan länge haft en framskjuten placering i målen 

för den svenska skolan … Ungdomars egna erfarenheter av demokratiskt deltagande 

görs idag till största delen inom skolan snarare än arbetslivet, eftersom praktiskt taget 

alla ungdomar befinner sig i ungdomsskolan upp till 20-årsåldern. Det finns därför 

anledning att anta att skolan har en viktig samhällsfunktion när det gäller människors 

demokratiska kompetenser.  

- Carina Hjelmér, ur antologin Skola Lärande Bildning 
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Abstract 
 

Enligsh title: Influence on the agenda – Interviews with student body representatives 

and their experiences of student democracy 

 

 
 

Democracy, influence and school are three keywords that characterize many of today's 

debates taken place both within the world of school and outside. Articles in newspapers 

and theses are written with the purpose to investigate how these three concepts can and 

should relate to each other, however, there are differences between how and the extent 

to which students should be involved and influence the school's activities and its 

democratic mandate. The purpose of this study is to examine how democratic 

representation is reflected in school activities. Through interviews with two student 

representatives from two student bodies, I want to examine how they see their work and 

its opportunities for advocacy in school activities. The result of this study indicates that 

through the theoretical framework of democratic representation, the two student 

representatives can and can not be seen as representative for the whole school and its 

pupils. Also, it is not well-known by the pupils that these types of student organisations 

exist.  
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1 Inledning 
 

Demokrati, inflytande och skola är tre nyckelord som präglar flera av dagens debatter 

som sker, såväl inom skolans värld som utanför. Artiklar i dagstidningar som 

avhandlingar skrivs i syftet att undersöka hur dessa tre begrepp kan och bör förhålla sig 

till varandra dock förekommer det meningsskiljaktigheter mellan de debatterande om 

hur och i vilken utsträckning elever ska få vara med och påverka skolans verksamhet 

och dess demokratiska uppdrag. I skollagen 2010: 800  betonas elevers möjlighet till 

inflytande i skolan samt att de sammanslutningar som eleverna grundar i detta syfte ska 

uppmuntras och underlättas av såväl skolans personal som ledning.  

 

Forskaren Eva Forsberg sammanställde en omfattande mängd forskning inom detta 

område i avhandlingen Elevinflytandets många ansikten (2000). Med denna 

sammanställning kom läsaren att få en stor inblick i hur forskningsfältet inom området 

för elevinflytande och elevdemokratirelaterade frågor har sett ut och borde se ut i 

kommande forskning. Forsberg lyfter forskning som tar upp hur elevinflytandet yttrar 

sig i klassrummet, i planering av lektioner och också mellan eleverna. Forsbergs 

redovisning gavs ut för nästan 17 år sedan och jag vill argumentera för att det sedan 

dess inte förekommit tillräckligt med forskning av elevinflytande och 

elevdemokratirelaterade frågor, speciellt när det kommer till de sammanslutningar som 

grundas i detta syfte – såsom elevkår och elevkårer.  

 

Skolverket presenterar i sin forskningsöversikt Forskning om skolan: Elevperspektiv 

(2013) elevers perspektiv på deras möjligheter till inflytande över sin utbildning samt 

dess förutsättningar inom skolans olika områden. I resultatet visar det sig att elever i 

gymnasieskolan, och grundskolans senare år, har ett väldigt lågt förtroende för de 

sammanslutningar på skolorna som arbetar för elevers möjligheter till inflytande, såsom 

elevråd och elevkårer. Det låga förtroendet är knutet till de elevrepresentanter som 

verkar i dessa sammanslutningar och deras reella möjligheter att faktiskt (min 

kursivering) utöva inflytande och verka påverkande inom skolans verksamhet. Flera av 

de frågor som drivs inom dessa sammanslutningar anses av övriga elever på skolorna 

vara ointressant och/eller oviktiga för deras intressen (Skolverket 2013).  
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1.1 Problemformulering 
 

En stor del av senare forskning visar på att elevinflytande i skolans verksamhet sker på  

olika nivåer. En majoritet av denna forskning visar också att det inte alltid är klart för 

eleverna att deras roll och röst i skolans verksamhet tas i åtanke och värderas av 

rektorer, lärare och överig personal på skolan. I den forskningsöversikt från Skolverket 

(2013) som presenterades i föregående avsnitt, redovisas också hur eleverna upplever 

sitt inflytande i praktiken på skolorna. Vanligt förekommande upplever eleverna att 

deras synpunkter i undervisningens utformning unte tas tillvara på. Detta är också något 

som skiljer sig mellan grundskolans senare år och gymnasieskolan. Elevers synpunkter 

på undervisningens utformning värderas i mindre utsträckning på gymnasieskolan än 

vad den görs i grundskolans senare år. Flera av eleverna anser också att det inte finns 

tillräckligt med möjligheter för dem att komma till tals angående denna problematik då, 

som redovisades i föregående avsnitt, de sammanslutningar som ska arbeta för elevers 

inflytande i skolans verksamhet – inte anses arbeta med vad de är menade att göra. 

Istället väljer eleverna andra vägar för att kunna påverka skolans verksamhet 

(Skolverket 2013). Vilka dessa vägar är redovisas dock inte i Skolverkets (2013) 

forskningsöversikt.  

 

En, enligt mig, intressant punkt i Skolverkets (2013) översikt är dock att eleverna, trots 

det låga förtroendet, tycker att det är viktigt att skolan har ett elevråd eller en elevkår. 

Skolverket (2013) redogör för en studie gjord bland högstadieungdomar som visar på att 

elevråd eller elevkårers organisationsmodell ofta verkar som en framgångsbild för 

lyckade sammanslutningar som arbetar för elevers inflytande. När elever själva ska 

bilda aktionsgrupper är det alltså elevrådets eller elevkårens organisationsmodell som 

utgör grunden för den nya auktionsgruppens (Skolverket 2013). En fråga som jag ställer 

mig efter att ha läst och reflekterat över denna forskningsöversikt är hur kan det 

förekomma ett lågt förtroende för en sammanslutning som samtidigt utmålas som ett 

koncept för framgång när det kommer till elevinflytande-relaterade frågor inom skolans 

verksamhet? Hur representativa för övriga elever på skolorna är dessa 

elevrepresentanter? Och slutligen, hur upplever de elever som arbetar inom dessa 

sammanslutningar sitt uppdrag som representanter? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet i den här studien är att undersöka hur demokratisk representation kommer till 

uttryck inom skolans verksamhet. Detta görs genom en intervjustudie med två 

elevrepresentanter från två elevkårer och hur dessa ser på sin verksamhet och dess 

möjligheter till påverkansarbete inom skolans verksamhet. Genom studien ämnar jag att 

besvara följande frågeställningar 

 

1. Utifrån tankar om demokratisk representation, demokratisk kompetens och 

självförtroende, hur upplever elevkårsrepresentanterna sitt arbete med elevdemokrati?  

2. I vilken utsträckning kan dessa elevkårsrepresentanter anses representera 

de två skolornas hela elevsammansättning? 

 

 

1.3 Disposition av studien 
 

Som universitetsstudent blir man tillsagd att tänka i termer av ”trattar” när man ska 

skriva uppsats. Att ta någonting stort för att sedan göra det smalare och smalare tills ett 

specifikt problem eller frågeställnng kommer ut ur denna så kallad ”tratt”.  Upplägget 

av denna studie kan ses i termer av denna metafor. Jag ämnar att låta läsaren först få en 

inblick i officiella dokument som behandlar elevers inflytande och möjlighet till detta, 

såsom Skollagen 2010: 800 och aktuell läroplan för gymnasieskolan. Detta görs i 

”Kapitel 2. Bakgrund”. Efter detta kommer jag  i ”Kapitel 3. Teoretisk utgångspunkt” 

presentera hur demokrati som begrepp och fenomen diskuterats i förhållande till 

demokratisk representation och hur dessa tankar och diskussioner med fördel kan 

appliceras på mitt valda forskningsområde. Jag kommer dessutom att redogöra för hur 

tidigare forskning behandlat frågan om elevdemokrati och demokratisk fostran sett ut 

genom åren inom skolans verksamhet, detta kan läsas i ”Kapitel 4. Forskningsläget 

inom valt område”. I ”Kapitel 5. Metod och bearbetning av material” kommer jag att 

beskriva och redogöra för den metod jag har valt att använda mig av för att besvara 

mina frågeställningar samt hur jag valt att arbeta med denna metod. Analysen av de data 

som samlats in via vald metod kan läsas i ”Kapitel 6. Analys av intervjuer” och en mer 

utförligare diskussion av detta kopplat till det som behandlas i kapitel 3 och kapitel 4 

kan läsas i ”Kapitel 7. Diskussion av empiri ”. En sammanfattning av studien kan läsas i 

”Kapitel 8. Sammanfattning”. Samtliga kapitel kommer att avslutas med en 

sammanfattning. 
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2 Bakgrund 
 

I detta kapitel redovisas offentliga dokument om skolans demokratiuppdrag samt 

elevers möjlighet till inflytande över sin utbildning. En sammanfattning om Sveriges 

Elevkårers verksamhet kommer också att göras då de två representanterna och 

sammanslutningarna är en del av Sveriges Elevkårers verksamhet. 

 

2.1 Skollagen 2010: 8001 
 

I SFS 2010: 800 framkommer det tydligt att elever ska ha möjligheten till att ta initiativ 

till frågor som de anser är inom ramen för deras inflytande över deras utbildning. I 

avsnittet “Allmänt om barnens och elevernas inflytande” § 9 står följande 

  

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 

deras inflytande över utbildningen. Eleverna och deras sammanslutningars arbete med 

inflytande frågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. 

  

Det framkommer även att de elever som har getts uppdraget att representera skolans 

övriga elever i dessa sammanslutningar som behandlar elevers olika intressen och frågor 

om inflytande ska ges tillfälle under skoltid att arbeta med sammanslutningarnas olika 

uppdrag. Likaså ska de representerade ges ledighet från undervisning om så krävs och 

också kompensation för vad representanterna i fråga kan ha missat i undervisningen 

(SFS 2010: 800). 

 

2.2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 20112 
 

I likhet med vad som behandlas i SFS 2010: 800 så skrivs det i LGY11s inledande 

avsnitt att “skolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket 2011a: 5). I texten 

refereras det tydligt till SFS 2010: 800 och det hävdas att utbildningen inte bara ska 

främja elevers livslånga lust att lära, utan också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värdena (Skolverket 2011: 

5). I LGY11s avsnitt angående de riktlinjer som gymnasieskolan ska verka under 

                                                 
1
 Fortsättningsvis kommer jag att förkorta detta till SFS 2010: 800. 

2
 Fortsättningsvis kommer jag att förkorta detta till LGY11. 
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betonas vikten av att alla som har skolan som arbetsplats ska verka för en god miljö som 

gynnar lärande och utveckling (Skolverket 2011a: 10).  

 

Under avsnittet “2.3 Elevers ansvar och inflytande” förekommer det ytterligare en 

hänvisning till SFS 2010: 800 då Skolverket skriver att eleverna fortlöpande ska 

uppmuntras till att ta aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen, vilket förutsätter 

att eleverna ges möjlighet till inflytande över skolans verksamhet (Skolverket 2011a: 

12). Då gymnasieskolan har som mål att varje elev ska utbildas och utvecklas i 

demokratiska principer betonas följande punkter under rubriken “Mål” i avsnittet “2.3 

Elever ansvar och inflytande” 

 

Skolans mål är att varje elev 

- tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

- aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,  

- utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta 

i demokratiska former,  

- utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 

samhällsliv, och  

- stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 

initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor (Skolverket 2011a: 12 - 13).  

 

Med hänvisning till LGY11 såväl som SFS 2010: 800 vill jag argumentera för att det 

inte förekommer några oklarheter i varför elever ska ges möjlighet till inflytande över 

sin utbildning. Elevers möjlighet till initiativtagande i frågor som eleverna anser är inom 

ramen för deras utbildning är alltså något som betonas i LGY11 såväl som i SFS 2010: 

800. 

 

När det kommer till rektorns ansvar menar Skolverket (2011a) att denne ska aktivt 

arbeta för att utbildningen utformas utifrån elevernas önskemål och synpunkter. I 

LGY11 görs en hänvisning till SFS 2010: 800 angående rektorers ledande position vid 

samordningen av det pedagogiska arbetet. Som rektor och pedagogisk ledare för skolan 

har rektorn ansvar när det kommer till resultat och som Skolverket skriver, inom givna 

ramar särskilt ansvar över att “skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt 

elevinflytande gynnas” (Skolverket 2011a: 15). 
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2.3 Organisationen Sveriges Elevkårer  
 

Sveriges Elevkårer etablerades 1938, då som Statens Tekniska Läroverks Elevförbund. 

Sveriges Elevkårer verkar som ett politiskt oberoende organ vars syfte är att arbeta för 

elevers situation i Sveriges skolor när det kommer till elevdemokrati och inflytande 

över skolans dagliga verksamhet (Sveriges Elevkårer 2016a). Detta innebär att 

verksamheten enbart verkar för sina medlemmars intressen när det kommer till den 

skolpolitiska debatten i Sverige. Sedan en tid tillbaka kan elevkårer, trots sin tidiga 

etablering 1938, som ett relativt nytt fenomen. I Elevkårsboken (2009) av Dany Kessel 

och Marc Harris3, som är en handbok för elevkårer i Sverige när det kommer till hur 

verksamheten kan utformas, skrivs det att elevkårsverksamheten i Sverige fick ett 

uppsving under början av 2000-talet efter ett decennium av att i princip varit utdött. 

Under denna tid sågs eventuell elevkår eller elevråd som en mer underordnad 

referensgrupp till skolors olika ledningar (Kessel och Harris 2009: 5). Tack vare den 

nationella satsningen som gjordes på skolans demokratiuppdrag och fostran som också 

gav upphov till elevers möjlighet till upprättandet av elevrelaterade ändamål. Kessel och 

Harris är dock skeptiska till detta och menar på att elevers möjlighet till mobilisering av 

exempelvis elevkårer är inget som ska ingå i en skolas struktur utan ska vara en 

organisation på egna ben, dock att det idag fortfarande inte är så. Det centrala för 

elevkårer har alltid varit, enligt Kessel och Harris, att driva en verksamhet och föra de 

frågor som är viktiga för deras medlemmar – det vill säga eleverna. Elevkårens syfte är 

inte att agera språkrör för det totala elevantalet på skolan utan istället fungera mer som 

en verksamhet som arbetar för elevernas olika intressen. Hur detta görs är upp till 

elevkårerna själva att bestämma. Dock menar Kessel och Harris att det förekommer fyra 

så kallade grundpelare i en elevkårs verksamhet och dessa är 

  

1. Social verksamhet 

2. Service 

3. Föreningsliv 

4. Påverkansarbete (Kessel och Harris 2009: 79). 

  

Underförstått av de fyra grundpelarna så ska elevkåren verka som en verksamhet för 

alla (min kursivering) elever. Inom området “social verksamhet” så kan elevkåren 

                                                 
3
 Detta är en bok som Sveriges Elevkårer hänvisar till i ett flertal av sina publikationer skrivna för nyfikna 

läsare som har frågor kring elevkårers syften, därav min hänvisning till denna bok.  
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anordna skolfester för skolans elever och inom “service” kan elevkåren exempelvis 

anordna försäljningar av diverse slag och anledningar som bidrar till utveckling av 

elevkårens verksamhet. När det kommer till “föreningsliv” så kan elevkåren, utifrån 

medlemmarnas önskningar, upprätta olika grupper/föreningar med olika ändamål.4 Den 

verksamhet som elevkåren driver i syftet att förbättra elevers ställning inom skolans 

verksamhet går under det område som kallas för “påverkansarbete” (Kessel och Harris 

2009: 79). Kessel och Harris menar att elevkåren ska verka som en sammanslutning för 

elever där flera olika intressen ska och få möjlighet att komma till uttryck samt tas till 

vara på, på detta sätt blir skolan en mer trivsam del av elevernas vardag (Kessel och 

Harris 2009: 80).  

 

Det finns inget “rätt eller fel” när det kommer till hur en elevkår väljer att strukturera 

organisationen. I enklaste form består elevkåren av en styrelse, stadgar och medlemskap 

men som tidigare skrivits är det upp till organisationen själva att välja i vilken 

utsträckning och omfång detta görs (Kessel och Harris 2009: 10). I likhet med andra 

organisationer står en elevkår på egna ben och det ska krävas mycket för att kunna 

inskränka på organisationens rättigheter och skyldigheter skriver Kessel och Harris, 

“självständigheten är en investering för framtiden” (Kessel och Harris 2009: 18).  

 

Värt att nämna för denna studies syfte är den betoning som Kessel och Harris gör på 

upprätthållandet av goda relationer mellan skolledning och elevkår. Författarna skriver 

att, ”Redan från början bör ni tydliggöra vad ni vill åstadkomma och förklara de 

fördelar ni ser med elevkåren, så att ingen misstänksamhet skapas” (Kessel och Harris 

2009: 32). Författarna fortsätter:  

 

Det är möjligt att det ändå kommer att dyka upp konflikter med skolledningen under olika 

skeden av ombildningen [skapandet av elevkåren, författarens anm.], men om man redan 

från början skapat en dialog blir motsättningarna lättare att avvärja. En god relation till 

skolledningen är också central när elevkåren väl grundats. Även om elevkåren är en 

självständig organisation agerar man på samma arena som skolledningen, och en rektor 

som inte stöder elevkåren kan bli ett stort problem (Kessel och Harris 32).  

 

Jag kommer att återkomma till detta citat i kapitel 7 där jag kommer diskutera min 

empiri i relation till tidigare forskning och vald teoretisk utgångspunkt för denna studie.  

                                                 
4
 Se kapitel 6 för exempel på föreningar inom de två elevkårer jag varit i kontakt med. 
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På Sveriges Elevkårers hemsida kan vi läsa om de principer och riktlinjer som ligger till 

grund för organisationens stadgar och verksamhet. Dessa benämns som ”10 principer 

för elevkårer” och är följande; frivillighet, demokrati, självständighet, jämlikhet, 

ekonomiskt hållbarhet, tillgänglighet, engagemang, bredd, balans och universalism 

(Sveriges elevkårer 2016b). Utifrån dessa 10 principer argumenterar Sveriges elevkårer 

att 

 

Elevkåren är alla elevers organisation. Elevkåren ska aktivt eftersträva att vara tillgänglig 

och tilltalande för skolans alla elever och eftersträva att alla elever på skolan ska ansöka om 

medlemskap i och företrädas av elevkåren (Sveriges Elevkårer 2016b).  

 

Med ovanstående citat i åtanke tänker jag mig nu att vi lämnar de offentliga dokument 

och går vidare till vad som kommer utgöra en stor del av detta arbete, nämligen den 

teoretiska delen.  

 

2.4 Sammanfattning av kapitel 
 

Det förekommer inga konstigheter i tydligheten av elevers rätt till inflytande i skolans 

verksamhet, detta är något som betonas och understryks i såväl SFS 2010: 800 som 

LGY11. Skolan ska ses som en verksamhet som lär ut demokrati men också praktiserar 

demokrati, därav Sveriges Elevkårers möjlighet till etablering inom skolans verksamhet.  
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3 Teoretisk utgångspunkt  
 

I detta kapitel kommer jag att presentera den teoretiska utgångspunkt jag valt att arbeta 

med i denna studie. En kort historisk tillbakablick kommer att göras över hur tankar 

kring demokrati och representation sett ut över tid och hur de kommit att tolkas - eller 

inte tolkas, här med en hänvisning till Hanna Fenichel Pitkins diskussion av begreppet. 

Jag kommer också att presentera hur jag har valt att applicera dessa tankar och 

diskussioner för mitt val av studien.  

 

3.1 Historisk tillbakablick på demokratisk representation 

 

Demokrati har århundraden tillbaka varit, och fortfarande är, ett mycket omdiskuterat 

styrelsesätt. Som student inom samhällsvetenskapen kan dessa diskussioner tyckas vara 

oändliga då såväl för- som nackdelar av styrelsesättet diskuteras på en rad olika sätt. Till 

detta går det inte att utesluta diskussionen kring hur den perfekta demokratin egentligen 

ser ut och hur den möjligtvis kan auktualiseras i ett samhälle.  

 

När det kommer till diskussionen om demokrati, går det inte att utesluta tankar om vissa 

givna värden. I antologin Demokratins mekanimsker (2003) av Mikael Gilljam och 

Jörgen Hermansson (red.), diskuteras de kausala mekanismer som producerar de värden 

som framhålls inom olika demokratiideal. En gruntanke när det kommer till 

demokratisk representativitet är att de valda politikerna (eller andra personer som 

genom val blivit tilldelade förtroendet av övriga individer att föra deras talan) förutsätts 

föra de övriga medborgarna i samhällets talan. Det förutsätts en gemensam ram när det 

kommer till tankar och preferenser för intresseområden som ska diskuteras och beslutas 

kring.  

 

I vilken utsträckning företräder då de valda representerna medborgarnas intressen och 

önskningar? Detta är en fråga som diskuterats sedan 1700 då detta var en av de frågor 

som kom att bli auktualiserade efter år av revolutioner i världen. I antologin Tretton 

texter i politisk teori (2009) presenterar Peter Hallberg, Maria Jansson och Ulf 

Mörkenstam den tidiga tänkaren Jean-Jaques Rousseaus (1712-1778) argumentation 

kring demokratisk representativitet. De inleder antologin med, ”Värderingar och 

premisser utgör ett ramverk för hur vi alla tänker kring politik, men också för hur vi 
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tolkar den verklighet som omger oss” (Hallberg, Jansson och Mörkenstam 2009: 8). 

Med citatet i åtanke, och för att återvända till Jean-Jacques Rousseau, följer det vissa 

givna värden och antaganden kring vad representativitet innebär. Jean-Jacques 

Rousseau argumenterade att representativitet legitimeras genom de beslut som tas av de 

representerade. Diskussionen kring allmänviljan är genomgående i Jean-Jacques 

Rousseaus skrifter och med begreppet så menar han att det är vad som är det allmänna 

bästa för medborgarna i ett samhälle som ska beaktas och beslutas kring. En vanlig 

missuppfattning kring begreppet är att det är allmänhetens vilja som ska styra de valda 

representanterna, dock menar Jean-Jacques Rousseau att så inte är fallet. Allmänviljan 

är det sanna allmänintresset, det som är bäst för kollektivet (Hallberg, Jansson och 

Mörkenstam 2009: 13 – 14).   

 

3.2 The Concept of Representation – Hanna Fenichel Pitkin  
 

Hanna Fenichel Pitkin (1931-), statsvetare och debattör, försöker på djupet att ge en 

innebörd och betydelse av begreppet representation i sitt verk The Concept of 

Representation (1972). Pitkin menar att det inte förekommer någon precis betydelse för 

vad representation egentligen innebär när det praktiseras i politik. Med en enkel sökning 

på Nationalencyklopedin förklaras begreppet som ”något som står för något annat” 

(Nationalencyklopedin 2017). Pitkin (1972) skulle, enligt mig, inte nöja sig med denna 

förklaring utan gå visare med en mer utförligare diskussion av begreppets betydelse och 

innebörd, vilket också är huvudtesen i hennes verk.  

 

I sitt verk diskuterar Pitkin (1972) begreppet inom ett flertal dimensioner. Detta för att 

hon argumenterar för att begreppet ges och bör ges olika innebörder beroende på i 

vilken kontext det diskuteras i. De dimensioner av begreppet som Pitkin diskuterar kan 

delas in i fyra 

 

- Formell (inrymmer diskussionen om representation som ansvar och 

auktorisation) 

- Deskriptiv 

- Symbolisk  

- Agerande. 

 



  
 

11 

När det kommer till representation som något formellt, eller formell representation, 

menar Pitkin att representation är något som en person ges:  

 

… a representative is someone who has become authorized to act. This means that he has 

been given a right to act which he did not have before, while the represented has become 

responsible for the consequences of that action as if he had done it himself. His rights have 

been enlarged and his responsibilities have been (if anything) decreased. The represented, 

in contrast, has aquired new responsibilities and (if anything) given up some of his rights 

(Pitkin 1972: 38 – 39).  

 

Citatet kan tyckas vara en aning dystert då Pitkin (1972) menar att medborgarna i ett 

samhälle förminskar sina egna rättigheter då de väljer andra personer att företräda dem. 

Dock poängterar Pitkin att den som blir vald, är just vald och kan med det avsägas 

rätten till sitt uppdrag, såväl på eget bevåg och som konsekvens av bristande förtroende. 

Det förekommer ett ansvar hos den som blir vald att faktiskt representera dem som 

väljer henne eller honom. 

 

Den deskriptiva dimensionen av begreppet betonar vikten av hur ett parlament eller 

valsystem ska vara utformat så att det stämmer överens med befolkningen och dess 

sammansättning. Ett ideal är att representanterna ska i den mån det är möjligt, avspegla 

befolkningen samt att det är tydligt vilka representanterna är och vilka grupper av 

befolkningen som de liknar. Dock innefattar inte precisionen i hur (min kursivering) 

handlandet hos representanterna ska spegla befolkningen de representerar (Pitkin 1972: 

80). Representationens precision är alltså inget som diskuteras.  

 

När det kommer till representation som symbolisk och agerande, argumenterar Pitkin 

(1972) att den symboliska delen kan tolkas inom ramarna som ”representing as” och 

”representing by” (Pitkin 1972: 69, 101). I likhet med den deskriptiva dimensionen 

menar Pitkin att tidigare tänkare och forskare har lagt för mycket tid på vad (min 

kursivering) ett handlande hos en vald representant kan och bör se ut snarare än hur 

precisionen av hur det ser ut. I den avslutande diskussionen i sitt verk samtycker Pitkin 

till tanken om representation som agerande, men poängterar att detta område har sina 

brister när det kommer till hur det har valts att undersökas och definieras. Pitkin 

argumenterar för att represention r något som sker då en person med viss 

handlingsfrihet agerar i någon annans ställe, dock betonar hon att den som förhandlar 
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bort sig själv och de som denne representerar – inte kan ses som en representant. 

Handlingsfriheten får inte bli alltför stor om den inte kan motiveras av den valda 

representanten (Pitkin 1972: 209).  

 

3.3 Demokratisk representativitet i skolverksamheten – applicering av 
teoretisk utgångspunkt på valt problemområde 

 

Även om Pitkin betonar i inledningen av sitt verk att det inte är hennes ambition att ge 

svar på frågan eller förklaring av begreppet representation, vill jag ändå argumentera för 

att det är det hon gör, då hon menar att representation är då någon agerar på någon 

annans vägnar. Detta har jag valt att utgå från i min studie och därav kommer begreppet 

representation för denna studie att vara, ”representing here means acting in the interest 

of the represented, in a manner responsive to them” (Pitkin 1972: 209).  

 

För denna studies syfte har jag valt att arbeta med de två dimensioner som Pitkin (1972) 

kallar för formell representation och representation som agerande. Då det genom 

historien ständigt förekommit diskussioner kring hur representation egentligen gestaltas 

och praktiseras, ser jag det som fruktbart att dra nytta av och använda dessa 

diskussioner för denna studiens syfte. Elevkårsrepresentanter väljs av sina medlemmar 

genom val – därav den formella dimensionen av representation, därmed bör de också 

anses representera sina medlemmars intressen – därav representation som agerande. 

Även om Jean-Jacques Rousseaus diskussion kring allmänviljan inte per se tas upp i 

Pitkins (1972) verk vill jag ändå ta vara på denna tanke då grundtanken med 

representanter är att de ska förverkliga givna värden och premisser (se tidigare 

diskussion i avsnitt 3.1 i detta kapitel). Då elevrepresentanters upplevelser och 

erfarenheter är ett forskningsområde med många brister ser jag det som fruktbart att 

applicera dessa tankar på representanternas uppdrag och förutsättningar. 

 

I kommande kapitel kommer jag att redogöra för ytterligare två verktyg som jag har valt 

att använda mig av i denna studie, nämligen demokratisk kompetens och elevers 

självförtroende när det kommer till att få sin röst hörd. Då det är ett uppdrag att vara 

elevkårsrepresentant vill jag tro att det förutsätts att den eleven som ställer upp på detta 

– innehar viss kunskap om vad uppdraget som representant innebär och också att denne 

elev har ett gott självförtroende när det kommer till att göra sin röst hörd och föra talan 

för övriga elever på skolan. Dessa två komponenter kommer jag att gå genom mer i 
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nästa kapitel. Det kommer att göras en tydligare redogörelse för hur jag har valt att 

kombinera Pitkins (1972) och komponenterna demokratisk kompetens och tilltro till den 

egna förmågan i kapitel 5 där jag går genom vald metod för denna studie och hur 

intervjuerna har analyserats. 

 

3.4 Sammanfattning av kapitel 

 

I detta kapitel har jag gett läsaren en kort historisk tillbakablick över hur demokratisk 

representation har kommit att diskuteras samt redogjort för Pitkins (1972) tankar kring 

begreppets innebörd, eller rättare sagt, avsaknad av innebörd. Jag har också redogjort 

för hur jag har valt att arbeta med dessa tankar i denna studie och gjort en kort 

introduktion till kommande kapitel där jag kommer att redogöra för de två ytterligare 

analytiska verktyg som jag kommer att använda mig av vid analysen av mina två 

intervjuer med elevkårsrepresentanterna. 
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4 Forskningsläget inom valt område 
 

I detta kapitel kommer jag översiktligt redogöra för hur den rådande 

forskningssituationen ser ut när det kommer till elevinflytande inom skolans 

verksamhet. Som jag poängterade i kapitel 1 är det ett bristande forskningsfält när det 

kommer till elevers upplevelser av detta och mer specifikt elevrepresentanternas 

upplevelser av sitt eget arbete med frågor kopplade till elevinflytande. Då det 

förekommer en lucka inom denna typ av forskning har jag valt att se till forskning som 

betonar elevers möjligheter till delaktighet och inflytande, dock ur andra perspektiv. 

Detta ser jag inte som ett hinder för min studie utan mer som ett intressant tillfälle att 

lära mig mer och se hur denna forskning kan ses i jämförelse med min empiri och 

kommande forskningsfrågor.  

 

4.1 Demokratisk kompetens och skolans fostrande uppdrag  
 

I sin avhandling Att fostra demokrater – Om skolan i demokratin och demokratin i 

skolan (2006) ställer sig forskaren Ellen Almgren frågan om antagandet att 

skoldemokratin verkligen främjar elevers kunskaper om demokrati och politik. Ur ett 

empiriskt underlag som grundas på en flernivåsanalys från år 1999 menar Almgren att 

det finns goda belägg till antagandet om att skolan stärker elevers kunskaper om 

demokrati och politik – dock är dessa starkt beroende av kontextuella förutsättningar. 

Tiina Ekman är inne på liknande spår som Almgren (2006) i sin avhandling 

Demokratisk kompetens – Om gymnasiet som demokratiskola (2007). Ekmans 

huvudargument i studien är att skolan ges en viktig politisk roll när det kommer till 

uppfostrandet av morgondagens medborgare. Skolan utgör en stor del av barn och 

ungdomars liv och därmed har en stor påverkan på den socialisationsprocess dessa 

genomgår under de tidiga åren av sina liv. En, enligt mig, viktig poäng som Ekman 

inleder sin avhandling med är att det inte råder en tvekan om att skolan har ett viktigt 

uppdrag att förhålla sig till när det gäller uppfostran av barn och ungdomar – dock hur 

denna ser ut i praktiken och speciellt när det kommer till uppfostrande aspekter som 

politiska kunskaper och medborgerliga skyldigheter och rättigheter, är 

forskningsområdet relativt litet (Ekman 2007: 10). Ekman skriver 

 

Det finns en generell tro på att skolan genom att förmedla kunskaper och färdigheter kan 

bidra till ungdomars medborgerliga bildning, både när man granskar deltagandeforskning , 
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pedagogisk forskning och policyutveckling. Men hittills har vi inte bekantat oss med de 

särskilda mekanismer som effekterna av skolans demokratiarbete antas vila på (Ekman 

2007: 32).  

 

Syftet med Ekmans (2007) avhandling är att kartlägga i vilken utsträckning som skolan 

egentligen lyckas med att förmedla kunskaper inom demokrati och politik samt i vilken 

utsträckning som skolan lyckas med att fostra demokratiska medborgare. Ekman tar sig 

an två perspektiv i sin studie för att lokalisera vad som kan ge upphov till elevers eller 

ungdomars attityder till aktivt politiskt medborgarskap. Det första perspektivet är att 

skolan verkar för ett gott demokratiarbete vilket utvecklar elevers demokratiska 

kompetens och som i sin tur formar dessa elevers attityder till aktivt politiskt 

medborgarskap,  

 

Skolan demokratiarbete  Demokratisk kompetens  Attityder till aktivt 

politiskt medborgarskap (Ekman 2007: 52).  

 

Det andra perspektivet är vad Ekman (2007) har valt att kalla för alternativa 

förklaringar inrymmer andra variabler som kan komma att påverka elevers 

demokratiska kompetens och sedan deras attityder till aktivt politiskt medborgarskap.  

 

Alternativa förklaringar  Demokratisk kompetens  Attityder till aktivt 

politiskt medborgarskap (Ekman 2007: 52).  

 

 

Vad som sedan kommer att visas i den data och genom den analys som Ekman (2007) 

gör är att det förekommer stora skillnader i kunskaper om politik och demokrati samt att 

dessa kunskaper har tillhandahållits på olika sätt av de elevers som deltagit i studien. 

Elevers generella kunskaper om politik och demokrati är goda medan det är 

självfötroendet som sviker när det kommer till elevernas tilltro på den egna förmågan 

till möjligheter till påverkan och handlande (Ekman 2007: 109). När det kommer till 

elevers totala demokratiska kompetens visar Ekmans studie på att det förekommer stora 

skillnader. Dock gör inte Ekman någon vidare diskussion kring vad detta kan komma att 

ha för betydelse för morgondagens medborgare. 

 

I kunskapsöversikten Skolan och medborgarskapandet (2011b) redogör Skolverket för 

olika typer av svensk forskning som förekommit angående skolans roll när det kommer 

till att fostra och forma barn och ungdomar till goda medborgare. Kunskapsöversiktens 
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resultat grundar sig ur den internationella jämförelse (International Civic and 

Citizenship Education Study, ICCS 2009) som görs mellan skolors förmedling av 

demokratiska värden världen över. Skolverkets syfte med översikten är att den skall 

verka som ett mer kompletterande material till dessa studier och visar på några generella 

punkter som framkommer, bland annat,  

 

Lärare är generellt positivt inställda till elevinflytande och skoldemokrati, men den positiva 

hållningen tycks minska ju äldre elever det handlar om. Elevinflytandet uppfattas ibland gå 

ut över undervisningen – tiden räcker inte till (Skolverket 2011b: 8). 

 

Siri Dam Bustad undersöker rektorers tankar och upplevelser kring elevers möjligheter 

att vara med och påverka skolans verksamhet i sin masteruppsats Att skapa 

förutsättningar för elevers inflytande – En beskrivning av rektorers uppfattning om 

elevinflytande (2015). Genom intervjuer med verksamma rektorer från grundskolor 

visar Dam Bustad att rektorer uppfattar, eller menar att de ska uppfatta sig själva, som 

förebilder för eleverna när det kommer till möjligheter för individuell påverkan. 

Rektorerna i sin yrkesroll måste möjliggöra för elever att få komma till tals i skolans 

verksamhet kring frågor som eleverna anser påverkar deras utbildning och vardag. 

Begreppet “elevinflytande” anser rektorerna vara synonymt med begreppet 

“delaktighet”, dock belyser Dam Bustad att dessa två begrepps olika innebörder lätt 

blandas ihop hos eleverna. Elevdemokrati och delaktighet är inte samma vilket kan 

orsaka en missförståelse mellan elever och skolans personal. Rektorerna i Dam Bustads 

studie upplever att eleverna inte förstår skillnaden mellan delaktighet och bestämmande 

(elevinflytande), ofta förekommer uppfattningen “får jag inte som jag vill då har jag inte 

varit med och bestämt” (Dam Bustad 2015: 32). I den jämförelse som Dam Bustad gör 

mot tidigare forskning inom området argumenterar Dam Bustad för att eleverna vill ha 

inflytande men att de upplever sig inte ha det. Det är en bild som rektorerna i studien 

instämmer i men argumenterar för att deltagande inte är detsamma som att bestämma, 

vilket ofta eleverna inte förstår. Det förekommer en fin skiljelinje mellan upplevelsen av 

delaktighet och vad som mer kan ses som så kallad skendemokrati (Dam Bustad 2015). 

 

4.2 Ungdomars politiska utveckling 
 

Vad är då skillnaden mellan begreppen delaktighet, inflytande och bestämmande? Detta 

diskuterar Helene Elvstrand i sin artikel “Att göra delaktighet i skolan - Elevers 

erfarenheter” (2015). Tillika Elvstrand argumenterar för att elevernas perspektiv på 
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möjligheter till delaktighet och inflytande i skolan har missats i senare års forskning och 

menar att det förekommer bristande forskning i hur dessa frågor hanteras i skolans 

verksamhet. Huvudargumentet som Elvstrand framför i sin artikel är att inflytande och 

möjlighet till delaktighet är något som eleverna inom skolans verksamhet måste 

förtjäna. Skolan ska verka som en demokratisk arena för eleverna när det kommer till 

såväl att lära sig om demokrati som att praktisera demokrati.5 Dock att det finns relativt 

få empiriska studier som studerat delaktighet där elevers erfarenheter har varit till objekt 

för studierna (Elvstrand 2015: 103). Betydelsen av begreppet delaktighet menar 

Elvstrand har kommit att tas för given utan en verklig problematisering av begreppets 

innebörd. Elvstrand argumenterar för att det finns en aktiv som en passiv dimension av 

begreppet, dock att den passiva dimensionen mer är kopplat till social interaktion och 

inte förutsätter eller möjliggör faktiska ställningstaganden eller beslutstaganden för 

eleverna. Delaktighet är något som upplevs och är också en medveten upplevelse 

(Elvstrand 2015: 103).  

 

Sammantaget av Elvstrands studie framkommer det att förhandlande är en ständigt 

förekommande process i att göra elever mer delaktiga i skolans verksamhet. Visserligen 

grundas denna tes på studier som gjorts i grundskolans tidigare år men är ändå 

intressant då Elvstrand argumenterar för att den informella delen av delaktighet, så 

kallad social interaktion, är mer vanligt förekommande än den aktiva delen. Eleverna 

använder sig av olika strategier när de förhandlar sig fram till det bästa argumentet, 

exempelvis informerar de, motiverar bästa förslag, gör val, kommer med andra förslag 

och kompromissar (Elvstrand 2015: 106). Likt en elevkår “lobbar” eleverna i Elvstrands 

studie de förslag som de favoriserar och vill få genom. Kopplat till detta har också 

elevernas sociala position i klassen en betydande roll, dock är det ett ämne som jag har 

valt att inte diskutera i denna studie då jag anser att det inte tillhör mitt valda 

forskningsområde och min problemformulering.  

 

I Tove Jonssons studie Elevers verksamhet möter vuxnas motstånd - En studie av 

maktordning baserad på ålder (2014) framkommer att de elevkårer ständigt måste 

arbeta för att upprätthålla en god relation till skolledningen i hopp om förtroende. Den 

respons och det samarbete som ska finnas mellan skolans personal och ledning samt 

                                                 
5
 Elvstrand gör här en mycket intressant koppling till C.D Glickmans tankar om education for democracy 

och education as democracy. Elvstrand menar på att båda dessa former förekommer i SFS 2010: 800 och 

LGY11. Med detta menas att skolan utmålas som en demokratisk arena där demokrati är något som måste 

levas och praktiseras istället för att bara läras om.  
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eventuell elevkår på skolan, menar Jonsson, istället är präglat av hur pass bra relationen 

är mellan elevkåren och skolans ledning. Jonsson argumenterar för att det förekommer 

en maktordning baserad på ålder inom skolans verksamhet och där de vuxna är normen. 

Detta hindrar elevkårerna från att arbeta med det som egentligen är viktigt för eleverna 

och elevkåren. Istället är det ständigt relationsarbete mellan elevkår och berörd 

personal. Studien visar tyvärr att alla de deltagande elevkårerna någon gång anser sig 

vara motarbetade av skolans personal och ledning. Skolledningen utgör främst ett 

motstånd när parterna inte är överens i en fråga. Det framkommer även att skolans 

ledning tenderar att i större utsträckning använda sig av elevkårerna i frågor som gynnar 

skolledningen, exempelvis skolans marknadsföring. Slutsatsen som Jonsson drar i sin 

studie är att när elever organiserar sig i elevkårer utformar de verksamheten utifrån 

rådande maktordning och utifrån vad de vuxna anser är bra och inte. Då elevkårernas 

arbete ska uppmuntras menar istället Jonsson att elevkårerna befinner sig i en 

beroendeställning gentemot skolans personal och ledning, vilket resulterar i att 

möjligheten till och uppmuntrandet av inflytande sker på de vuxnas villkor – 

“elevkårernas arbete uppmuntras när vuxna själva gynnas av det” (Jonsson 2014: 32). 

Hur kan detta komma att påverka elevers utveckling inom demokratisk kompetens och 

den generella politiska utvecklingen? Trots SFS 2010: 800 och LGY11s tydliga 

betoning på demokratifostran har senare forskning visat att ungdomars intresse för 

politik har på senare tid sviktat och förekommer i väldigt liten utsträckning eller inte 

alls. I den nyligt utkomna forskningssammanställningen Ungdomars politiska 

utveckling – Slutrapport från ett forskningsprogram (2016) redogör bland annat Erik 

Amnå, Mats Ekström och Håkan Stattin för den studie de tillsammans med flera andra 

studerade individers politiska utveckling under vad de skriver, ”deras [individernas] 

centrala ungdomsperiod i ett tidsfönster som sträcker sig från 2010 till 2015” (Amnå, 

Ekström och Stattin 2016: 13). Utifrån ett flervetenskapligt perspektiv ämnar forskarna 

att skapa förståelse för de mekanismer och processer som individer, och då specifikt 

dessa ungdomar, formar sina värderingar, kunskaper och beteenden när det kommer till 

politiskt intresse och engagemang. Amnå, Ekström och Stattin skriver 

 

I kontrast mot mycket av den tidigare socialisationsforskningen fanns det skäl att pröva om 

inte ungdomar mer än vad många trott agerar och väljer sin politiska utveckling. Inte så att 

individerna agerar autonomt i vakuum, men att de gör val inom gränserna för ett antal 

ramar i samhället (Amnå, Ekström och Stattin 2016: 15).  
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Autonomi, relationer och kompetens är tre centrala ord i Amnå, Ekström och Stattins 

(2016) sammanställning. Då tidigare forskning studerat politiskt intresse och 

engagemang anser de tre forskarna att dessa inte sett till ungdomars egna vilja att 

utvecklas. Ungdomarna befinner sig i en kultur där de tar del av exempelvis nyheter 

(autonomi), pratar med vänner och familj (relationer) och har en insikt i hur de upplever 

sin förmåga att själva ta initiativ (kompetens) till sakfrågor som intresserar dem. Dessa 

har tidigare studerats som statiska och inte som något som utvecklas eller avvecklas 

med tid. Amnå, Ekström och Stattin, utifrån sammanställningen av de studie de arbetat 

med, menar att ungdomars politiska intresse och engagemang är något som tenderar att 

öka över tid. Ofta grundar detta sig i att ungdomarna har ett samhällsintresse vilket i sin 

tur tenderar att utvecklas till ett mer politiskt intresse (Amnå, Ekström och Stattin 2016: 

21 – 26).  

 

I sin licentiatavhandling Klassråd – Ett socialt rum för demokrati och utbildning (2011) 

reflekterar Balli Lelinge över vad ett klassråd egentligen innebär, vad finns det för 

inbyggda sociala koder? Vilket demokratiskt system innehar det och vilka 

hinder/möjligheter finns det för aktörerna (eleverna) att få sina röster hörda på ett 

respektfullt sätt? Lelinge kritiserar tidigare forskning inom detta område med 

argumentet att det gjorts en åtskillnad mellan lärd demokrati och praktiserad demokrati 

inom skolans verksamhet. De båda dimensionerna av skolans verksamhet ska ses som 

en helhet där delaktighet, inflytande, demokratiska processer, didaktiska överväganden 

om vad, varför och hur elever ska lära sig - ska ses som sammanflätade (Lelinge 2011: 

17). Huvudargumentet som Lelinge gör utifrån sin forskning är att demokrati inte är 

något som kan “pluggas” in utan snarare är något som måste levas. Detta görs med 

fördel genom elevsammanslutningar där delaktighet och inflytande är två nyckelord. 

Med en problematisering av elevråd som denna typ av sammanslutning kommer Lelinge 

fram till att skolan inte längre kan ses som en isolerad miljö eleverna vistas i och 

praktiserar vad som där ses som demokrati men i själva verket är någonting annat.  

 

Betydelsen av elevråd är viktig då eleverna får möjlighet att öva sig i demokratiska 

frågor och sätt att utöva demokrati, dock är det inte alltid all information som tas upp i 

elevråden når ut till övriga elever på skolan. Detta utgör ett hinder för övriga elever på 

skolan att uppleva att deras röst hörs i verksamheten. I Selma Asanoska och Malin 

Strömbäcks examensarbete Elevdemokrati – En kvalitativ studie om fyra rektorers syn 
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på ett elevråds förutsättningar och funktion i skolan (2010),  studeras elevers 

möjligheter till påverkan inom skolans verksamhet samt rektorernas upplevelser kring 

detta. Genom fyra intervjuer med verksamma rektorer kommer Asanoska och 

Strömbäck fram till att, i likhet med Dam Bustad (2015), Rektorerna upplever att 

eleverna inte kan göra skillnad på delaktighet och bestämmande (Asanoska och 

Strömbäck 2010: 34). En av rektorerna i Asanoska och Strömbäcks studie menar att det 

är ett tufft ansvar som representanterna har i elevråden när det kommer till att föra 

vidare vad som diskuteras under elevrådsmötet. De elever som inte är verksamma i 

elevråden menar rektorn ofta upplever sig vara missnöjda och dessa elever känner sig 

samtidigt inte delaktiga i de beslut som fattas (Asanoska och Strömbäck 2010: 37). För 

att göra en återanknytning till Elvstrands (2015) studie, kan en anledning till detta vara 

att de elever som rektorerna tänker på, upplever att de beslut som tas inom dessa elevråd 

vara obegripliga och inte relevanta för de övriga elevernas vardag. Det kan också vara 

så att ständiga byten inom skolans verksamhet, exempelvis vikarier eller 

schemabrytande aktiviteter, upplevs mer vara ett hinder för en god rådande 

elevdemokrati. Diskontinuitet kan bli en negativ effekt av elevrådets arbete då inte alla 

inom skolans personal tar hänsyn till de beslut som förhandlats fram mellan rektorer, 

personal och elever. Elvstrand skriver 

 

Elevernas berättelser om delaktighet visar på delaktighetens subjektiva karaktär och 

betydelsen av att beslutsprocesser framstår som begripliga och rättvisa vilket i sin tur 

skapar en känsla av tillit både i form av tillit till vuxna och till demokratiska spelregler 

(Elvstrand 2015: 112). 

 

Malin Bengtsson och Malin Olsson studerar elevkårrepresentanters arbete i sitt 

examensarbete Elevinflytande i elevkåren på Fässbergsgymnasiet (2011). Genom en 

diskussion av analysen av protokoll från tidigare kårmöten på Fässbergsgymnasiet, 

argumenterar Bengtsson och Olsson för att det vanligaste förekommande arbetet inom 

en elevkår är det som inom ramen kan ses som “social verksamhet” (se avsnitt 2.3 i 

kapitel 2 angående elevkårers fyra grundpelare). Utifrån sin empiri och resultat tar de 

två författarna följande slutsats 

 

… det vanligaste förekommande kårarbetet är den sociala verksamheten utifrån 

protokollen. Det kan dock poängteras att man arbetar med ett flertal olika former av 

aktiviteter … Vad som bör uppmärksammas på de två återstående grundpelarna, 
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föreningsliv och påverkansarbete, är saknaden av aktivitet kring dessa (Bengtsson och 

Olsson 2011: 31).  

 

Trivselverksamhet och social verksamhet är de två grundpelarna som Bengtsson och 

Olsson genom sin studie argumenterar för är de två verksamheter som elevkårer lägger 

mest tid på. Vad som kan anses vara viktigt av skolans övriga elever kommer istället i 

skymundan, men som Bengtsson och Olsson också betonar, “det är dock viktigt att 

komma ihåg hur de övriga medlemmarna kan ha valt andra kanaler än elevkåren för att 

bearbeta eventuella frågor” (Bengtsson och Olsson 2011: 40). Arbete med frågor kring 

inflytande är inget krav från Sveriges Elevkårers sida att elevkårerna ska arbeta med, 

vilket också kan leda till att sådant arbete inte förekommer alls inom skolans 

verksamhet, menar Bengtsson och Olsson.  

 

4.3 Sammanfattning av kapitel 
 

I detta kapitel har jag försökt göra läsaren införstådd i hur forskningsläget ser ut när det 

kommer till studier av barn och ungdomars demokratiska kompetens och tilltro till den 

egna förmågan att kunna påverka. Detta område har belysts ur flera perspektiv, 

däribland barn och ungdomars egna. Det kan tyckas att ett stort antal studentuppsatser 

har lyfts i detta kapitel och detta vill jag argumentera för vara viktigt för denna studies 

syfte då jag vid ett flertal tillfällen påpekat att detta är ett bristande forskningsfält. Även 

om studentuppsatser per se inte kan ses som erkänd forskning vill jag ändå poängtera 

för att dessa utgör ett underlag för diskussion av varför det kan vara ett bristande 

forskningsfält. Tidigare forskare har gjort ett aktivt val att inte studera 

elevrepresentanters uppfattningar och upplevelser av sitt arbete när det kommer till 

skolans demokratiarbete. Detta enligt mig är bekymmersamt då det borde vara deras 

tankar och åsikter som borde göra det största empiriska underlaget för många studier. 

Jag kommer inte bekymra läsaren med att fortsättningsvis diskutera detta utan i gå 

vidare med denna studien och därmed i nästa kapitel redogöra för den metod jag har valt 

att arbeta utifrån när det kommer till denna studiens problemområde. 
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5 Metod och bearbetning av material  
 

I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod för denna studie. Jag redogör också för 

intervjuguidens uppbyggnad och hur intervjuerna gick till samt följer en kort diskussion 

kring hur jag har förhållit mig till de forskningsetiska principer för en rättsäker 

forskning som upprättats av Vetenskapsrådet. Avslutningsvis i detta kapitel kommer jag 

att beskriva hur jag kom att använda det material jag fick genom samtalen och hur jag 

bearbetade det för att kunna besvara mitt valda problemområde och frågeställningar.  

 

5.1 Val av intervju som metod 
 

I Samhällsvetenskapliga metoder (2015) skriver Alan Bryman att intervjuer är ett sätt 

för två eller fler personer att utbyta erfarenheter. Det finns ett flertal typer av 

intervjutekniker som man som forskare kan använda sig av. Den teknik som jag har valt 

att använda mig av för denna studie är karaktäristiskt sätt en så kallad semistrukturerad 

intervju. Innebörden av mitt val av metod är att på ett djupare plan få vidare bredd på 

eventuella frågeställningar, därav semistrukturerad. Önskan är stor när det kommer till 

att få ta del av respondentens alla ord, tankar och erfarenheter kring sitt arbete inom 

elevkåren. Om intervjun hade varit av strukturerad karaktär menar Bryman att 

intressanta synpunkter från respondentens sida kan gås om miste då den som intervjuar 

har en alltför strikt agenda med samtalet. Med en semistrukturerad karaktär tillåts 

samtalet och dess diskussioner att komma på eventuella sidospår men ändå möjliggöra 

för intervjupersonen berätta om sådant som hen anser är viktigt och relevant för den 

som intervjuar och studiens syfte.  

 

Anledningen till att jag valde att använda mig av denna typ av intervjuteknik är att jag 

anser att detta saknades så som forskningsläget ser ut för tillfället. I likhet med 

Elvstrand (2015) anser jag att forskare inom detta område missat att lyfta in det 

perspektiv i debatten som för mig är mest centralt, nämligen elevens och närmare 

bestämt - elevrepresentantens. Jag förstår fördelen med kvantitativa undersökningar då 

det på ett enklare och bredare plan kan ge tillgång till flera respondenter snabbt, dock 

vill jag argumentera för att en kvalitativ studie inom detta område är önskvärt. Då det är 

elevrepresentanternas upplevelser jag vill komma åt i denna studie, möjliggörs detta 

genom en kvalitativ studie före en kvantitativ.  
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Kompletterande till min studie fördes också anteckningar under intervjuns gång samt 

efter intervjun skrev jag minnesanteckningar som behandlade allt från intryck till det 

som sagt utanför intervjuns gång, exempelvis den lilla promenaden till och från entrén 

på ena skolan och det mer vardagliga pratet som förekom efter intervjun ägt rum. Mer 

om detta senare. 

 

5.2 Urval av elevkårer och representanter 
 

Detta avsnitt kommer att delas in i två delar. Jag kommer att beskriva mitt urval av 

informanter till studien samt redogöra för de två valda gymnasieskolorna och dess 

elevkårer som varit föremål för studiens syfte.  

 

5.2.1 Första kontakten med elevkårerna  

Jag tog första kontakt med elevrepresentanterna genom ett mejlutskick som gjordes 

HT15. I mejlet presenterade jag mig själv och mitt forskningssyfte samt vad 

elevrepresentanternas roll skulle vara vid eventuell träff. När jag fick svar om intresse 

från de två elevkårerna så skickade jag ytterligare ett mejl med mer detaljerad 

information, också förfrågan om datum för träff. För bästa möjliga informanter till 

denna studie konstruerade jag två kriterier som jag gärna såg att de intresserade skulle 

kvalificera sig inom, detta för en valid forskning. Dessa kriterier var: 

 

1. att de var elev på de valda kommunala gymnasieskolorna,  

2. att de var aktiva inom elevkåren på de valda kommunala gymnasieskolorna.  

 

Dessa två kriterier kan tyckas vara lite “tunna” dock vill jag argumentera för att 

elevkårerna använder sig av ett medlemsskapssystem (se avsnitt 2.3 i kapitel 2) vilket 

gör att vid eventuell misstolkning av mejlet hade det kunnat bli så att de elever som 

anmälde sitt intresse för att vara med och delta i studien - inte var aktiva representanter 

inom elevkåren utan enbart medlemmar och därav “vanliga” elever. Detta var dock en 

problematik som inte uppkom och därav inte behövdes tas om hand om heller. De två 

representanterna som deltog uppfyllde ovanstående kriterier. Vilket gymnasieprogram 

representanterna gick på eller hur gamla dem var, var för mig ointressant då jag anser att 

detta inte skulle ha någon påverkan på studiens syfte och resultat.  
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5.2.2 De två valda kommunala gymnasieskolorna och dess elevkårer 

De två kommunala gymnasieskolorna och dess elevkårer som jag valde att ta kontakt 

med var ur en så kallat ren bekvämlighetsaspekt. Denna urvalstyp, bekvämlighetsurval, 

grundar sig i tanken att forskaren väljer sig av forskningsområde nära legat forskarens 

egna geografiska område. Bryman beskriver ett bekvämlighetsurval som, “sådana 

personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman 2015: 194). 

För min del, var det inte personerna som ansågs vara tillgängliga utan skolorna. Då 

skolorna är belägna i Växjö tätort, Kronobergs län, och jag bor i Växjö ansåg jag att det 

var av intresse för mig att studera hur elevinflytande genom elevkårer kommer till 

uttryck i min hemkommun.  En annan anledning till detta val var att jag tidigare varit i 

kontakt med den ena skolan under en VFU-period (förkortning för verksamhetsförlagd 

utbildning) och kom att finna denna skola vara ett intressant forskningsobjekt. Mer om 

detta senare.  

 

Som med de flesta andra urvalstyper går det inte att göra en generalisering av det 

insamlade materialet. Denna studie kommer alltså inte att ge svar på frågorna ställda i 

avsnitt 1.3 i kapitel 1 i den bemärkelsen att det är så det ser ut i hela landet. Det resultat 

som kommer fram genom denna studie är enbart representativt för de deltagande 

representanterna under den tiden och under de omständigheter som intervjun ägde rum. 

Det är inte heller min avsikt att åstadkomma ett generaliserande resultat utan att ge såväl 

mig själv som läsaren en inblick i vad jag anser vara ett bristfälligt forskningsområde. 

Som Bryman (2015) kan ett sådant här urval snarare ses som en “språngbräda” för 

fortsatt forskning än som ett slutligt resultat.  

 

Som jag skrev tidigare i detta avsnitt är de två kommunala gymnasieskolorna som jag 

har valt att arbeta med och träffa elevkårsrepresentanter från, belägna i Växjö tätort. De 

två skolorna för också ett samarbete med varandra när det kommer till personal och 

kursgenomföranden. Detta innebär att de två skolorna ständigt arbetar tillsammans när 

det kommer till utbyte av lärare, elever och undervisning. Dock är det viktigt att 

poängtera att skolorna är två separata verksamheter och inte ska förväxlas trots sitt 

verksamhetsöverskridande arbete.  

 

Den första gymnasieskolan som jag ska presentera är större än den andra 

gymnasieskolan. Av forskningsetiska skäl kommer jag att benämna dessa två 

gymnasieskolor som “gymnasieskola 1” och “gymnasieskola 2”. Läs mer om mina 
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tankar kring Vetenskapsrådets riktlinjer för en rättsäker forskning i avsnitt XX i detta 

kapitel. Gymnasieskola 1 har över tusen elever och över nittio undervisande lärare. 

Gymnasieskola 1 är en så kallad intraprenad vilket innebär att gymnasieskolan arbetar 

på ett annorlunda sätt än Gymnasieskola 2. Sättet som Gymnasieskola 1 arbetar genom 

är att skolan arbetar med långsiktiga planer för gymnasieskolans alla program. 

Vanligtvis fastställs vilka program en gymnasieskola ska ha från år till år. När skolan är 

en intraprenad innebär det att skolan istället har fått beslutat att vissa program ska föras 

under en längre tidsperiod. Gymnasienämnden bestämmer vad skolan ska ha för mål, 

men hur de målen nås är upp till skolan själv att bestämma.  

 

Att det är en intraprenad innebär också att skolan är uppdelad i enheter. Det 

förekommer en så kallad gymnasiechef vilket kan liknas med rektorsuppdraget – dock 

har skolans verksamhet fördelad på fyra områden där varje enhet har en programrektor 

som är ansvarig för sin enhet.  

 

På denna gymnasieskola, trots sin uppdelning på fyra enheter, finns enbart en elevkår. 

Skolans hemsida gör reklam för elevkåren där läsaren kan ta del av bland annat vilka 

som sitter med i styrelsen och deras önskan om medlemmarnas intresse och 

engagemang. Elevkårens logga och kontaktuppgifter förekommer, också görs en 

hänvisning till elevkårens Facebook-sida. Elevkåren på Gymnasieskola 1 har en styrelse 

med posterna; ordförande, vice ordförande, grafiskt ansvarig, bildningsansvarig, service 

ansvarig (två poster), lobbying ansvarig, eventansvarig, ekonomiansvarig och 

sektionsansvarig.  

 

Elevkåren på Gymnasieskola 2 har inte en så lika tydlig plats på skolans hemsida som 

Gymnasieskola 1, inte heller är den information som finns om elevkåren i den 

utsträckning lika stor som den information som finns angående elevkåren på 

Gymnasieskola 1. Skillnaden som finns mellan Gymnasieskola 1 och Gymnasieskola 2 

är också att Gymnasieskola 2 har, utöver en elevkår, även ett programråd och alla 

klasser förväntas ha ett klassråd minst två gånger per termin där elevers tankar kring sin 

utbildning diskuteras. Det förekommer ingen information om elevkårens organisation 

på skolans hemsida. Inte heller förekommer det några kontaktuppgifter till skolans 

elevkår.6 

                                                 
6
 Dessa var något jag fick tillhandahålla genom att ringa till skolans reception. 
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5.3 Forskningsetiska reflektioner 
 

För min studie har jag beaktat de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

konstruerat för en säker och rättfärdig forskning. Dessa principer kan förklaras under 

samlingsbegreppet individskyddskravet. Individskyddskravet innebär att forskaren i 

fråga har beaktat följande punkter innan genomförandet av en studie:  

  

- informationskravet 

- samtyckekravet 

- konfidentialitetskravet  

- nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2016).  

 

Vad dessa principer innebär är att de som blir tillfrågade att delta i en studie bland annat 

ska ges information om vad studiens syfte och fokus är och vad deras deltagande har för 

betydelse för studiens ändamål-. Den information som forskaren delar med sig av, av 

studiens syfte kan vara mer eller mindre detaljerad.  

 

Som går att läsa i avsnitt “5.2 Urval av elevkårer och representanter”, gjorde jag först ett 

mejlutskick till de två elevkårerna för att se vilket intresse elevkårerna hade för att delta 

i min studie – för att sedan vid svar delge mer information om hur själva intervjun 

skulle gå till. Vart och när träffen skulle äga rum bestämdes i samråd med de 

representanter som var intresserade. I detta sammanhang beaktades samtyckekravet som 

menar att möjliggöra för den person som blir tillfrågas att delta, också ska få möjlighet 

att säga nej om denne fortsättningsvis inte vill delta (detta var något som jag också 

påminde Helmer och Birk om då vi träffades). Jag valde också att först och främst nå de 

elevrepresentanter som var över 18 år och därav myndiga enligt svensk lag, för att 

undkomma problematiken som kan uppstå om en minderårig skulle visa intresse för att 

delta. Ungdomar under 18 år behöver målsmans godkännande för att delta i 

forskningsstudier enligt Vetenskapsrådet. I det första utskicket gjorde jag ett 

förtydligande om detta så att det inte skulle förekomma några missförstånd. Dock var 

detta inte något som behövdes göras utan både Helmer och Birk var då över 18 år 

gamla.  
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Då denna studie bygger på representanternas åsikter om sin verksamhet och i vilken 

utsträckning de upplever att den uppmuntras och tas tillvara på i skolans verksamhet, 

kunde jag inte garantera de som deltog full anonymitet. Det som jag valt att göra är att 

istället ge de båda gymnasieskolorna fingerade namn (Gymnasieskola 1 och 

Gymnasieskola 2). Jag erbjöd såväl Helmer som Birk anonymitet och möjlighet till 

fingerade namn, dock ansåg de att detta inte var nödvändigt då de såg sig själva som 

offentliga personer på grund av sin position i elevkårerna. Anonymitet var alltså inget 

som önskades av de deltagande. I samband med detta anser jag att det krav på 

konfidentialitet som Vetenskapsrådet (2016) konstruerat uppfylls i denna studie. Likaså 

kommer det material som samlas in via inspelningar, fältanteckningar och 

minnesanteckningar enbart användas för denna studies syfte, därav uppfylls 

nyttjandekravet i denna studie.  

 

5.4 Intervjuguidens uppbyggnad och konstruktion 
 

För denna studie konstruerade jag en intervjuguide med 12 frågor (se bilaga).  

Intervjuguiden är semistrukturerad vilket innebär att jag som forskare i ett tidigt skede 

har fastställt ett antal frågor, dock att det finns utrymme för följdfrågor som med fördel 

kan utveckla de svar som framkommer under samtalet. Intervjuguiden är uppdelad i tre 

delar som jag har valt att kalla för inledande, djupgående och avslutande. Den första 

delen har jag valt att kategorisera som mer inledande och allmänt riktade frågor där 

tanken är att ”varma upp” den personen som blir intervjuad med frågor som inte kräver 

något djupare svar. Den andra delen, som jag har valt att kalla för den djupgående, 

hoppas jag på att få svar på representanternas egen uppfattning och upplevelser av sin 

verksamhet. I intervjun gjorde jag också möjlighet för elevrepresentanten att berätta om 

en speciell händelse som denne har arbetat med under sin tid i elevkåren. Detta för att 

eventuellt komma åt upplevelser och uppfattningar som inte kommit fram tidigare under 

samtalets gång. Vissa av de frågor som jag konstruerade för intervjuerna kan tyckas 

vara något långa för respondenten att komma ihåg, dock vill jag påpeka att dessa frågor 

delades upp under och något som jag tillsammans med respondenten kom tillbaka till 

under samtalens gång.  

 

När en intervjuguide konstrueras är det viktigt att tänka på två saker, nämligen innehåll 

och form. Att tänka på innehåll innebär att man knyter an frågorna i intervjun till 
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undersökningens problemformulering (se avsnitt 1.1). Att beakta formen är däremot att 

skapa en dynamisk situation där samtalet upplevs som levande. En nackdel med valet av 

semistrukturerad intervjuguide kan vara att jag som forskare trots redan fastställda 

huvudfrågor, inte får de svar som jag tidigare möjligtvis kan förväntat mig att få. De 

intervjuade kan i olika stor utsträckning ”tappa” frågan och istället komma in på 

sidospår som inte är relevanta för mig eller denna studies syfte. Dock vill jag 

argumentera för att detta inte enbart behövs ses som en nackdel då man under analysens 

gång kan komma att se mönster och/eller andra svar som man inte uppfattade under 

själva intervjuns gång men som kan vara av intresse för studiens syfte.  

 

Syftet med denna studien är att studera elevkårsrepresentanters upplevelser av sitt arbete 

med elevinflytanderelaterade frågor. Detta görs inom ramen för demokratisk 

representation då elevkårsrepresentanterna genom val har blivit tilldelade sina uppdrag. 

Pitkins (1972) diskussion om formell representation och representation som agerande 

beaktades vid konstruktionen av intervjuguiden. Frågor som, ”Hur är den elevkår du är 

aktiv i uppbyggd” och ”Hur skulle du vilja förklara din position i elevkåren?” inrymmer 

såväl svar av formell karaktär där representanten förväntas ge en förklaring av 

elevkårens organisation och relevans för skolans verksamhet. Vad läsaren har kunnat ta 

del av tidigare – så förekommer det skillnader i elevkårernas uppbyggnad av positioner 

och mandat.  

 

När elever åtar sig ett uppdrag som representant vill jag argumentera för att det grundar 

sig i ett intresse hos eleven i fråga när det kommer till utformningen av skolans 

verksamhet, oavsett område. Därav anser jag att det är med fördel som representation 

studeras i förhållande till egenskaper som demokratisk kompetens och elevers 

självförtroende när det kommer till att göra sin röst hörd. Representanternas 

demokratiska kompetens och självförtroende var i åtanke vid konstruktionen av frågor 

som, ”I vilken utsträckning upplever du att elevkårens arbete genomförs i skolans 

verksamhet?” och också, ”Hur tror du att övriga elever på skolan ser på elevkårens 

arbete?”.  
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5.5 Genomförande av intervjuer 
 

Intervjuerna med de två elevkårsrepresentanterna genomfördes på två olika sätt. Helmer 

träffade jag i elevkåren på Gymnasieskola 1 egna lokal medan jag intervjuade Birk över 

telefon. Båda intervjuerna transkriberades och språket modifierades för att få bort 

eventuella svordomar och tankeord (som eh, hm, um) togs bort och förkortningar skrevs 

ut. Nedan följer ett mer förtydligande över de två tillvägagångssätten.  

 

5.5.1 Elevkåren på Gymnasieskola 1 

Helmer heter den elevrepresentant från elevkåren på Gymnasieskola 1 som jag träffade 

för denna studie. Helmer hade uppdraget som påverkansansvarig7 och beskrev sin roll 

som “elevkårens ansikte utåt” när det kom till träffar med kommunen, skolledning och 

andra externa parter (som sponsorer). Elevkåren hade (och har) en ordförande men 

Helmer menade att denne arbetar mer som ett ansikte utåt för eleverna på skolan. 

Helmer var också den som förde samtal med skolans ledning vid eventuella fall där 

elevinflytande var bristande. Helmer hade varit aktiv inom elevkåren i mer än 1 år. 

 

Jag träffade Helmer den 10 december 2015 i elevkårens lokal på Gymnasieskola 1. 

Intervjun spelades in och minnesanteckningar från min sida gjordes. Intervjun varade 58 

minuter.  

 
5.5.2 Elevkåren på Gymnasieskola 2 

Birk heter den elevrepresentant från elevkåren på Gymnasieskola 2 som jag träffade för 

denna studie. Birk hade uppdraget som ordförande och beskrev sin roll som varierande 

när det kom till ansvarsfördelning inom organisationen. Birk hade varit aktiv inom 

elevkåren i mer än 1 år. Birk valdes först in på positionen som ekonomiskt ansvarig, 

dock efter ett fyllnadsval valdes Birk till ordförande för elevkåren. 

 

För samtalet med Birk försökte vi få möjlighet till att träffas, dock av olika anledningar 

från båda sidor var detta inte möjligt så samtalet gjordes över telefon den 15 december 

2015. Intervjun spelades in och minnesanteckningar från min sida gjordes. Intervjun 

varade 26 minuter. 

 

 

                                                 
7 Denna post i elevkårsstyrelsen finns inte kvar utan elevkårens struktur varierar med mandaten. 
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5.6 Bearbetning av material  

 

De två intervjuerna kom att spelas in och transkriberas för enklare bearbetning av 

svaren. Intervjuerna kompletterades även med anteckningar som gjorde under intervjuns 

gång. Efter intervjuerna kom jag även att göra minnesanteckningar (detta var dock mer 

relevant för intervjun med Helmer än Birk) då det kom att bli en intressant diskussion 

kring studien och studiens syfte efter att intervjun med Helmer var gjord. Dock vill jag 

poängtera att de anteckningar som jag gjorde inte ligger till grund som empiriskt 

underlag för denna studie utan ses mer som ett kompletterande material jag använde 

mig av under tiden som jag transkriberade intervjuerna. Anteckningarna behandlade 

exempelvis tonläge, minspel, gester eller annat som jag kom att uppfatta som intressant 

under intervjuns gång.  

 

Som jag skrev i avsnitt 5.4 angående intervjuguidens uppbyggnad och konstruktion, är 

intervjuguiden skriven med 12 frågor fördelat på tre delar, inledande, djupgående och 

avslutande. Intervjuguiden konstruerades även utifrån olika teman som var ämnade för 

att underlägga anlysen av elevkårsrepresentanternas svar. Temana var bearbetade utifrån 

diskussionen av demokratisk representativitet som behandlas i kapitel 3 samt 

demokratisk kompetens och elevers självförtroende, som behandlas i kapitel 4. Dessa 

tre temana kan ses som något stora och vida för ett empiriskt underlag grundat på två 

intervjuer, dock vill jag argumentera för att precis som denna studie ska ses som en 

startpunkt för fortsatt forskning – ska också temana täcka in relevanta delar och aspekter 

av elevrepresentanternas svar. Efter transkriberingen av de två intervjuerna gjordes ett 

analysschema med de tre temana där svaren utifrån tolkning placerades in. Detta för 

enklare överblick av Helmer ovch Birks svar och också jämförelse dem mellan. Hur 

detta kom att se ut kan läsas i nästa kapitel. 

 

5.7 Sammanfattning av kapitel  
 

I detta kapitel har jag för läsaren presenterat och redogjort för mitt val av metod för 

denna studie och hur jag har valt att arbeta med denna metod. Det har också gjorts en 

presentation av hur kontakten med Gymnasieskola 1 och Gymnasieskola 2:s elevkårer 

sett ut och hur intervjuerna med dess representanter har gjorts. Följande görs en analys 

av de intervjuer som gjordes med Helmer och Birk. 
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6 Analys av intervjuer 
 

I detta kapitel analyserar jag det material som jag samlat in under mina två intervjuer 

med Helmer och Birk. Kapitlet delas in efter intervjuguidens tre teman och studiens 

analytiska ramverk.  

 

6.1 Demokratisk kompetens 
 

Elevkåren på Gymnasieskola 1 är en nyetablerad elevkår. Birk berättar att den inte 

funnits så länge utan tidigare har den sammanslutning som grundats av elever för deras 

önskemål enbart behandlat studenten. Vid frågan om hur organisationen är uppbyggd 

och eventuella utskott svarar Birk, 

 

Birk: Ja, vi har först och främst ett studentutskott. De är väldigt etablerade då de funnits 

längre än elevkåren, kan man säga, då den [elevkåren] var väldigt inaktiv för några år 

sedan. Så det[studentutskottet] jobbar ganska enskilt och vi har inte så mycket kontakt 

med dem egentligen, för dem tar ju hand om allt med studenten – så vi slipper ta hand 

om det.  

 

Birk fortsätter,  

 

Birk: Och så har vi ett nystartat eventutskott som hjälper till om vi har ett större event 

än att liksom bara stå i elevhallen en fredagseftermiddag. Och sen har vi även GATE, 

ett utskott som anordnar lan på skolan och de har även hållit på i många år [alltså innan 

elevkåren organiserades]. Ganska etablerat det också. De brukar ha ungefär två lan per 

termin. Så det är öppet för alla elever i Växjö egentligen att komma.  

 

Vid frågan om hur Birk skulle förklara sin position som ordförande svarade han att det 

är först och främst hans uppgift att sammankalla till mötena. Birk är också den som har 

kontakten med skolledningen och är den som eleverna på skolan kan och ska höra av sig 

till om det är något. Birk menar att,  

 

Birk: Jag har mycket information om nästan allt som berör elevkåren, så det som 

kommer utifrån går via mig. 

Jag: Okej.  
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Birk: Och eftersom vi är en ganska ny elevkår, att vi inte är så etablerade på 

[Gymnasieskola 2], har det ju blivit så att jag tar över mycket av det som kanske 

egentligen inte ingår i posten som ordförande. Men det är väl främst det jag skulle vilja 

säga, hålla koll så allt funkar och att det flyter på helt enkelt.  

 

Under intervjuns gång så jämför Birk sin skola med en annan gymnasieskola i 

kommunen som också har en relativt ny etablerad elevkår men betonar att de inte har 

kommit lika långt i sitt arbete.  

 

Birk: Vad jag har hört så har de lite svårare för det här att hitta tiden och få ihop 

någonting osånt. Men jag tror det kan liksom… I vår elevkår har vi tagit över många 

uppgifter så om någon liksom inte haft tid med det här så har jag sagt att då kan jag ta 

över det för jag har ganska få lektioner det här året. Och det jag skulle vilja säga är att vi 

har väl kommit lite längre än vad de har gjort. Men det är också för att vi har investerat 

mer tid.  

 

I likhet med Birk, menar Helmer också på att tid är en viktig del av arbetet med 

elevkåren. Elevkåren på Gymnasieskola 1 träffas varje tisdag i den möteslokal de har på 

skolan. Vad Helmer påpekar i intervjun är dock att elevkåren och de som är aktiva inom 

denna ibland upplever att lärare inte uppmuntrar deras arbete.  

 

Helmer: Vi har aldrig behövt ta fram en lagbok och pekat på texten liksom, men det har 

varit ungefär att man fått prata återigen med skolledningen då eftersom vi har en närmre 

relation till dem än med lärarna liksom. Då har det aldrig varit några problem men just 

där kan det finnas en liten motsättning, att man [lärarna] tycker ”det där är väl inget att 

lägga tid på, ni får jättegärna göra det på raster och sånt men men att gå från min lektion 

för att förbereda någonting som händer..” om vi ska hitta på något event som börjar vid 

tio, ”så kan du inte lämna min lektion vid halv tio”. Ungefär, kan vissa lärare tycka.  

 

När det kommer till demokratisk kompetens menar både Helmer och Birk att deras 

verksamhet tar mycket tid, dock i olika utsträckning och hur de väljer att disponera 

tiden. Både Helmer och Birk har varit aktiva i elevkåren i nästan eller mer än ett år och 

därav har de också lärt sig hur verksamheten fungerar. De båda trycker på att de får 

mycket hjälp från huvudorganisationen Sveriges Elevkårer då de båda elevkårerna blivit 
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tilldelade en person som de kan höra av sig vid eventuella frågor eller hjälp. Likaså 

påpekar de att de aldrig känt att de behövt arbeta under dåliga förhållanden från 

exempelvis skolans personal och ledning. En motstridighet i åsikter är inget Helmer och 

Birk upplever att de varit med om utan snarare har skolans personal och ledning ofta 

kommit till elevkåren med eventuella förslag och/eller funderingar angående event eller 

annat. Dock är detta något som inte förekommit i lika stor utsträckning bland skolans 

övriga elever.  

 

6.2 Demokratisk representativitet  
 

Jag: Vilken typ av arbete är det ni gör mest? Handlar det mycket om åsikter om 

utbildningen eller är det mer gemenskaphetsfrågor ni jobbar med? 

Helmer: Elevkårer överlag jobbar väl med att eleverna ska ha tre fantastiska 

gymnasieår och anordna fester och jippon i skolan för att man liksom ska känna att ”nu 

har jag haft två tråkiga lektioner men nu kan jag gå till centralhallen” så… oavsett om 

det är att vi bara spelar musik och snackar med eleverna, så är det väl det som elevkårer 

främst gör i Sverige. Jag tycker personligen att vi på elevkåren på [Gymnasieskola 1] 

gör väldigt mycket arbete som kanske inte eleverna märker. För det är det som är 

problemet lite att eleverna bara ser det som vi gör för de. När, så att de ser det men de 

kanske inte vet vad vi gör genom diskussioner, vad vi gör indirekt liksom och därför har 

väl de flesta bilden av att elevkåren bara… som en eventgrupp liksom. Men jag tycker 

att en elevkår gör väldigt mycket för att påverka elevers situation. 

 

Ovan uttrycker Helmer sina tankar kring hur han tror att övriga elever på skolan 

uppfattar elevkårens arbete. Helmer menar att övriga elever på skolan möjligtvis i större 

utsträckning uppfattar elevkåren, som Helmer uttrycker det, som en ”eventgrupp” 

snarare än som en sammanslutning som ska verka för elevinflytande frågor.  

 

I intervjun med såväl Helmer som Birk bad jag dem berätta om en specifik händelse för 

mig som de anser har varit väldigt givande för deras tid inom elevkåren. En händelse 

som de båda ansåg har varit lärorik för dem. Helmer berättar om diskussionen som 

uppkom då en flicka på skolan bestämde sig för att vara topless på ett skolfoto – för att 

proklamera den ojämlikhet som förekom i den policy för klädnad som skolan hade för 

just skolfoton. Killar fick vara utan tröja medan tjejer inte fick. Helmer berättar 
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Helmer: Hon ville då se om just denna diskussion som finns i samhället i stort, att tjejer 

inte får fotograferas hur de vill. Och då blev det en väldig diskussion kringdet och då 

valde vi självklart att stå på hennes sida och tycka att det borde vara självklart för det 

här fotoföretaget, då hon följer [de riktlinjer och policys] lika mycket, eller lika lite, som 

killar tidigare gjort. Och då gick vi in och sa att det är vår skolkatalog då det är 

elevkårens katalog. 

 

Helmer fortsätter,  

 

Helmer: Det var en väldigt stor debatt och då handlade det främst om att se till att 

eleverna förstår, för det är väldigt mycket tyckande och alla ska ha en åsikt om allt, och 

att då vi gick ut och sa att det är en elev som det rör och möjligtvis hennes klass – men 

det är ingen annan som har med det här att göra. Och det är också därför skolledningen 

väldigt ofta kommer ner till oss och säger, ”om vi gör det här – hur kommer eleverna 

reagera?”.  

 

Helmer fortsätter att betona den uppståndelse som blev i samband med flickans beslut 

att vara topless på skolfotot. Elever på skolan bestämde sig för att inte gå till skolan och 

därav visa sitt missnöje i debatten (vilken sida av denna nämns inte) och elevkåren fick 

då en betydande roll i att hålla ihop eleverna på skolan.  

 

Ett liknande fall kommer inte upp i intervjun med Birk. Då den elevkår som Birk är 

aktiv i är relativt ny i jämförelse med den som Helmer sitter med i, menar Birk att 

elevkårens större uppdrag för dem istället har varit att göra sig synliga för övriga elever 

på skolan. Birk ser elevkåren vara i en så kallad ”nybörjarfas” och  

 

Birk: Alltså, nu under året [2015] har vi mest jobbat för att liksom, göra att vi syns på 

skolan. Att eleverna vet var vi finns.  

 

Birk kan inte under intervjuns gång påminna sig om ett specifikt tillfälle där han anser 

att elevkåren fått ta stor ställning i en speciell fråga, i jämförelse med den berättelsen 

som Helmer redogjorde för. När det kommer till medlemskap uppskattar Birk att av 

cirka 700 elever på skolan, är cirka 400 av dessa medlemmar i elevkåren. Hur många 
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elever som är medlemmar i Gymnasieskola 1s elevkår framkommer inte. Vad som är 

anmärkningsvärt i detta avseende är att medlemskapet i båda elevkårerna kostar – men 

att det medföljer en rad förmåner med medlemsskapet.  

 

Gymnasieskola 2 är en mindre skola än Gymnasieskola 1.  

 

Birk: Just nu är vi sju stycken som sitter i styrelsen [perioden HT15/VT16]. Och det är 

både elever från ettan, tvåan och trean och en från T4:an. På [Gymnasieskola 2] har man 

möjlighet att läsa in ett år om man går teknikprogrammet. Så vi har en därifrån. Så vi 

har från alla klasser, det känns ganska bra att vi har någon representant.  

 

Birk fortsätter 

 

Birk: Sen, det som är lite synd är att dem flesta kommer från teknikprogrammet. Men 

det är väl så att det är dem som sista tiden har varit mer aktiva. Så att det, det är lite 

synd men det ska vi jobba med nästa år och att vi då får in lite bredare så.  

 

Vad som underförstått har kommit fram genom intervjun med såväl Helmer som Birk är 

att det förekommer ett varierat intresse bland de övriga eleverna på skolorna för 

elevkårens verksamhet. Vissa elever är mer aktiva än andra i frågor som tas upp inom 

dessa sammanslutningar medan, som såväl Helmer och Birk påpekar, andra inte ens vet 

om elevkårens existens. Medlemsvärvning är något som de två elevkårerna arbetar med 

ständigt. 

 

Birk: De som är i klass ett, så har vi ju verkligen försökt få in det här då, så vi har varit 

ute i klasserna och pratat med dem, haft en kort föreläsning om vad det innebär att vara 

med i en elevkår och lite sånt. Och där märker vi ju att dem har en helt annan förståelse 

för det vi gör än övriga elever på skolan. Jag tror att alla elever vet nu att vi har en 

elevkår på skolan. Men exakt vad vi gör och varför vi gör det tror jag inte alla är riktigt 

medvetna om.  
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6.3 Självförtroende  

 

I de båda intervjuerna framkommer inga exempel på förslag eller händelser som elever 

har kommit med direkt till elevkåren för att ta ställning i. De förslag eller händelser som 

såväl Helmer som Birk berättar om har istället kommit fram på initiativ av 

elevkårsrepresentanterna själva eller skolans personal och ledning. Dock går det att se 

tydliga tendenser i Helmer och Birks intervjuer att de har en stark tilltro till elevkårens 

möjligheter att påverka skolans verksamhet.  

 

Jag: Hur ser du på elevkårens arbete? Tycker du att det är viktigt att ha?  

Helmer: Ja, det tycker jag verkligen, och jag hade väl inte engagerat mig kanske om jag 

inte tyckte det. Men framför allt tycker jag det är viktigt, och nu ska jag inte säga att vi 

kämpar varje dag men… Sveriges Elevkårer jobbar ju med att Sveriges alla elevråd ska 

bli elevkårer och skillnaden är då att ett elevråd inte är en fristående organisation utan 

ligger under skolledningen liksom, och alla vi som engagerar oss i elevkårer tycker det 

är viktigt att det ska finnas en självständig organisation, skapad av eleverna för 

eleverna.  Och dels för att det, att eleverna ska kunna uttrycka en åsikt och när skolan 

gör, fel, om man tycker något behöver förändras, dels för att skolan inte alltid vet vad 

eleverna tycker och att vi kan vara en medlare. 

 

Helmer fortsätter 

 

Helmer: Många elever går väldigt sällan till en rektor och uttrycker ”detta tycker vi är 

fel”, och då finns vi där mellan, så eleven säger till oss och så säger vi till rektorn att vi 

tycker – ”det här tycker vi är fel”.  

 

Birks engagemang för elevkåren kom i samband då hans kompisar på Gymnasieskola 1 

ständigt pratade om de aktiviteter som deras elevkår anordnade.  

 

Birk: Jag har ganska många vänner på [Gymnasieskola 1] och där har dem ju en väldigt 

etablerad elevkår. Så det har väl alltid varit såhär att, ”varför har vi inte det på vår 

skola?”. Och så känner jag han som är ordförande på [Gymnasieskola 1s elevkår] och 

det var väl det, ja, vi pratade länge om det. Så då kollar jag upp, ja, hur ser det ut på vår 



  
 

37 

skola egentligen med elevkåren. Det fanns en men som inte var så aktiv då. Så då tog 

jag kontakt med dem och blev invald då på årsmötet som var i mars [2015].  

 

Både Birk och Helmer uttrycker fördelarna med att ha en elevkår på skolan. De påpekar 

även vad elevkårerna kan göra för eleverna och vad skolledningen i viss mån tycker om 

elevkårernas arbete. Birk och Helmer menar att skolans personal och ledning oftast är 

uppmuntrande när det kommer till elevkårens arbete, till och med kommer skolans 

personal och ledning ibland med förslag till elevkårerna på arbete eller frågor som bör 

tas upp under elevkårernas sammanträden. Birk berättar att det var en lärare på 

Gymnasieskola 2 som kom till elevkåren med förfrågan om elevkåren kunde hålla i 

årets luciatåg. Birk berättar att skolan tidigare har hyrt in luciatåg från en närliggande 

folkhögskola men att lärarna nu såg till elevkårens och elevernas sammanhållning och 

menade att detta var något som elevkåren kanske kunde ta över. Helmer lyfter ett flertal 

gånger i intervjun att elevkåren på Gymnasieskola 1 ständigt får förslag på frågor och 

arbeten av skolans personal och ledning som de anser är inom ramen för elevkårens 

arbete. Varken Birk eller Helmer tar upp eventuella förslag på frågor och arbeten som är 

påkomna av de övriga eleverna på skolorna själva. 

 

6.4 Sammanfattning av kapitel 
 

I detta kapitel har jag redogjort för de två intervjuer jag gjorde december 2015 med Birk 

och Helmer, två elevkårsrepresentanter från två olika gymnasieskolor i Växjö kommun. 

Birk och Helmer har varit aktiva i elevkåren i nästan eller mer än 1 år och båda betonar 

vikten av elevkårernas arbete i skolans verksamhet. I båda intervjuerna har det 

framkommit att det förekommer en viss problematik i att de övriga eleverna på skolorna 

inte i önskad utsträckning känner till elevkårernas agenda utan snarare ser elevkårerna 

som så kallade eventgrupper eller liknande.  

 

Utifrån det som har tagits upp i detta kapitel kommer jag att i kommande kapitel 

diskutera min empiri i förhållande till teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

inom problemområdet. 
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7 Diskussion av empiri 
 

I detta kapitel kommer jag att diskutera den empiri jag redogjorde för i kapitel 6 i 

förhållande till vad som har tagits upp i kapitel 3 och kapitel 4. Jag kommer också att 

knyta ihop denna studie med de två frågeställningar jag redogjorde för i början och 

som lyder, 1) Utifrån tankar om demokratisk representation, demokratisk kompetens 

och självförtroende, hur upplever elevkårsrepresentanterna sitt arbete med 

elevdemokrati? Och 2) I vilken utsträckning kan dessa elevkårsrepresentanter anses 

representera de två skolornas hela elevsammansättning? 

 

Demokratisk kompetens innefattar den sammantagna kunskapen en individ har av 

politik. Denna kompetens är något som diskuteras i såväl Almgren (2006) som i 

Ekmans (2007) avhandlingar. När det kommer till Birk och Helmers demokratiska 

kompetens – är detta något som inte lika tydligt framkommer i intervjuerna. Det kan 

snarare underförstått ses i termer av deras betoning på elevkårens verksamhet och arbete 

i skolan. De båda menar att elevkåren för en viktig agenda när det kommer till frågor 

som rör elevinflytande i skolans verksamhet, dock är dessa frågor något som sällan 

kommer från eleverna själva utan snarare från elevkårsrepresentanter och också skolans 

personal och ledning. Elevkårens arbete i denna bemärkelsen kan sägas uppmuntras i 

större utsträckning av skolans personal och ledning, snarare än eleverna på skolan 

själva.  

 

I ett flertal av de studier som lyfts i kapitlet om tidigare forskning, framkommer den 

tvåsidiga dimensionen av rektorers upplevelser av elevinflytande och delakighet. 

Almgren (2006) och Ekman (2007) argumenterar för att skolan har ett fostrande 

uppdrag och speciellt ett uppdrag som innebär att eleverna fostras in i demokratins 

normer och värden. Detta är inget jag argumenterar emot med utgångspunkt från mitt 

empiriska underlag, dock precis som Almgren (2006), ställer jag mig frågan i vilken 

utsträckning detta sker. I intervjun med Helmer framkommer det tydligt att han anser att 

eleverna har ett ansvar när det kommer till vad som är relevant för dem och inte. Detta 

tas i intervjun upp i samband med berättandet om flickan som vill posera topless i 

skolkatalogen. Helmer berättade att ett flertal elever som från början inte hade 

någonting med saken att göra – lade sig i och berättade för andra elever på skolan vad 

som skulle göras. Då menade elevkåren på Gymnasieskola 1 att det är bara flickan och 
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eventuell klass som det berör och inte alla elever på skolan. Elevkåren kom dock att bli 

den centrala aktör i detta då dem samtidigt var en del av problemet då det är deras 

skolkatalog, samtdigt som de måste verka som en sammlänkande enhet för alla elever 

på skolan. Det förekommer en meningsskiljaktighet mellan elevkårsrepresentanterna 

och övriga elever på skolan i vad en elevkår faktiskt gör. Dock vill jag poängtera för 

läsaren att inte misströsta sig. Genom den empiri jag tillhandahåller för denna studie vill 

jag argumentera för att det förekommer möjligheter för elevkårerna att vara delaktiga i 

skolans verksamhet, dock att detta som tidigare nämnts sker på skolans personal och 

lednings vilja snarare än elevernas. Det är mer vanligt förekommande att det är skolans 

personal och ledning som kommer till elevkårerna än övriga elever på skolorna själva. 

 

Pitkin (1972) menar att representation som agerande är att en person har valts att föra en 

eller flera personers talan. Genom intervjuerna med Helmer och Birk har jag kommit till 

förståelse för att elevkårernas arbete för övriga elever på skolan är mycket diffust. 

Elevkåren syns mest när övriga elever på skolan först ”ser” dem, det vill säga genom 

sociala event och andra aktiviteter.  
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8 Sammanfattning av studien 
 

Denna studies huvudargument var att det förekommit en lucka i det forskningsområde 

som beror elevers upplevelser och erfarenheter kring arbete med frågor kopplat till 

elevinflytande och däribland arbete med dessa frågor i en elevkår. Skolverket (2013) 

presenterade i sin forskningöversikt att ett flertal elever känner en misstro till de 

sammanslutningar som skapas för frågor som går inom ramen för elevers inflytande i 

skolans verksamhet. I denna studie har jag möjliggjort en så kallad språngbräda för 

fortsatt forskning inom detta ämne. Helmer och Birk var två elevkårsrepresentanter som 

visade sitt intresse att delta i denna studie och genom intervjuer med dessa två har 

följande slutsatser kunnat göras: 

 

i) det förekommer meningsskiljaktigheter mellan elevkårsrepresentanterna och 

övriga elever på skolan i vad en elevkår faktiskt gör.  

ii) genom diskussion kring demokratisk representativitet kan inte Helmer och Birk 

ses som representanter för de båda gymnasieskolornas totala 

elevsammansättning per se, då såväl Helmer som Birk poängterar att elevkårens 

arbete inte är känt hos alla elever på skolorna 

iii) med utgångspunkt ur Jean-Jaques Rousseaus och Pitkins diskussion kring 

allmänviljan kan såväl Helmer och Birk ändå ses som representanter i den 

bemärkelse att de har kunskapen om vad eleverna på skolan vill.  

 

Kommande forskare inom detta område har ett mycket intressant uppdrag att ta sig an. 

Hur detta område fortsättningsvis kan studeras, kan ta sig uttryck ur flera perspektiv. 

Jag har studerat detta inom tankar och teorier som hör hemma inom samhällskunskapen 

(alternativt statsvetenskapen) men det kan också med fördel studeras ur andra skolors 

perspektiv och med ett mycket bredare empiriskt underlag.  
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I 
 

Bilagor 

Intervjuguide  

 

Namn på intervjuperson: 

Elevkår: 

Position i elevkår: 

Hur länge intervjupersonen varit med i elevkårens styrelse: 

 

Inledande frågor 

1. Hur är den elevkår du är aktiv i uppbyggd? (Styrelse, utskott etc.) 

2. Hur kan andra elever på skolan engagera sig i elevkåren? 

3. Förekommer det medlemskap för övriga elever på skolan i elevkåren? Om ja, kostar 

det? 

4. Hur skulle du vilja förklara din position i elevkåren? 

 

Djupgående frågor 

5. Hur ser du på elevkårens arbete? Mycket viktigt? Viktigt? Varför är det i så fall 

viktigt eller mycket viktigt? 

6. I vilken utsträckning tror du att övriga elever på skolan vet om att elevkårens existens 

och arbete? 

7. Hur tror du att övriga elever på skolan ser på elevkårens arbete? Positiva eller 

negativa åsikter? 

8. Hur tror du att personalen på skolan ser på elevkårens arbete? 

9. Anser du att elevkårens arbete uppmuntras i skolan av personal, exempelvis lärare 

och rektor? Om ja, på vilka sätt uppmuntras elevkårens arbete? Om nej, vad tror du att 

det kan bero på? 

10. I vilken utsträckning upplever du att elevkårens arbete genomförs i skolans 

verksamhet 

11. Upplever du att elevkårens arbete uppmuntras i olika utsträckning av skolans 

personal,  exempelvis lärare och rektor? 

 

Här kommer jag be dem att redogöra för de erfarenheter som de har fått ta med sig till 

intervjun. 

 



  
 

II 

 

Avslutande frågor 

 

12. Hur ser det kommande arbetet i elevkåren ut? Något speciellt projekt? Om ja, 

berätta gärna mer om detta projekt samt hur du ser på detta projekt. 

13. Har du något du vill tillägga som du anser att jag har missat att ta upp under detta 

samtalet? 

 

 


