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I denna uppsats har erfarenheterna kring och upplevelserna av arbetet med och i lokal styrelse 
med elevmajoritet och elevråd studerats. Detta i syfte att belysa hur dessa forum bidrar till 
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1 Inledning 
En månad efter valet 2006 klargör Sveriges nya skolminister Jan Björklund i Dagens Nyheters 
gymnasieguide, att försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet kommer att 
upphöra. Han menar att elever gärna får finnas representerade i skolans styrelse, men att det 
principiellt är fel att elever innehar i majoritet vid beslutsfattande.1 I riksdagsdebatten den 12 
december samma år utvecklar skolministern sin ståndpunkt, och motiverar sin åsikt med 
orden: ”Eleverna ska ha inflytande i skolan, men de ska inte bestämma över sina lärare”.2 
Dessa ståndpunkter från Björklund har gett mig anledning att intressera mig för hur 
försöksverksamheten med lokala styrelser hittills har fungerat i den svenska skolan. 
 
Som blivande lärare i samhällskunskap är demokratifrågan central för mig, då det i tidigare 
forskning framkommer en tydlig koppling mellan demokrati och lärande. Gunnar Sundgren 
ifrågasätter den traditionella synen på kunskap som någonting statiskt, och menar att det 
snarare är en tolkning av omvärlden, vilket blir till verklig förståelse först när den praktiskt 
prövas och fyller mening i våra liv.3 Demokrati ska således inte upplevas som torr 
faktakunskap, utan måste erfaras i det sammanhang och i den situation som eleven till största 
del befinner sig. Skolan har därför ett viktigt ansvar att tillvarata elevernas engagemang och 
skapa reella förutsättningarna, som uppmuntrar eleverna att uttrycka åsikter och utnyttja sin 
medbestämmande rätt i frågor som berör dem.  
 
Denna uppsats handlar om hur skolan på ett sätt kan ge eleverna verktygen att utöva 
inflytande över sin skola och utbildning - detta i form av en lokal styrelse med elevmajoritet. I 
syfte att studera personals och elevers erfarenheter kring och upplevelser av arbetet med en 
lokal styrelse, har jag genomfört ett antal intervjuer på en gymnasieskola i Mellansverige. Då 
jag eftersträvar ett helhetsperspektiv, beaktas elevers inflytandemöjligheter i såväl lokal 
styrelse som elevråd.  
 

1. 1 Bakgrund 
Men anledning av Skolkommittén delbetänkande i SOU 1996:22, föreslogs i 
regeringspropositionen 1996/97:109 ett införande av en försöksverksamhet med lokala 
styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan. I anslutning till 1994 års läroplaner efterlyser 
Skolkommitténs utredare krafttag vad gäller uppdraget att öka elevinflytande i skolan. 
Utredarna motiverar förslaget med utgångspunkt i att stärka elevernas rättsliga ställning och 
att skolan måste ta till vara deras kompetens. De betonar att en maktförskjutning är nödvändig 
för att elevernas inflytandemöjligheter och ansvarstagande ska tas på allvar.4 Propositionen 
fick riksdagens godkännande den 15 maj 1997.  
 

Försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet kan 
inledas fr.o.m. den 1 juli. Kommunerna ska under en fyraårig 
försöksperiod få överlåta vissa ansvars- och beslutsfunktioner, som i 
dag ligger på styrelsen för utbildningen eller rektorn, till en lokal 
styrelse där elever har majoritet. Försöksverksamheten ska omfatta 
gymnasieskolan och komvux.5 

                                                 
1 Lenita Jällhage, ”Skolministern svarar” I: Gymnasieguiden, Dagens Nyheter den 24 oktober 2006, s 6. 
2 Riksdagens snabbprotokoll den 12 december 2006. 
3 Gunnar Sundgren, Kunskap och demokrati, Lund 1996, s 13-15. 
4 SOU 1996:22, Inflytande på riktigt. Om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar, Stockholm 1996, s 
215. 
5 Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU10, Lokala styrelser med elevmajoritet. 



 
I den lokala styrelsen ska elever, lärare, rektor och övrig personal finnas representerade, men 
eleverna ska utgöra majoriteten av ledamöterna. Styrelsen ska regleras av kommunallagen 
1991:900 och ska ses som ett självförvaltningsorgan. Den enskilda kommunen fattar beslutet 
huruvida skolan kan inrätta en lokal styrelse och den berörda nämnden, vilka ramar som ska 
gälla för styrelsens arbete, befogenheter och beslutsområden.  Styrelsen får dock inte fatta 
beslut som rör specifika myndighetsutövanden och individuella problemsituationer. Rektor 
ska alltid ha det ledande ansvaret för utbildningen och lärare ansvaret för hur undervisningen 
ska utövas.6 Skolkommittén betonar dock vikten av att styrelsen ska besluta om viktiga frågor 
som rör verksamheten, för att styrelsens arbete ska tas på allvar och fylla en betydelsefull 
funktion för elevinflytande. Detta ställer krav på att lärare och rektorer är tydliga i sin 
kommunikation med eleverna för att få igenom sina förslag och idéer, som kanske inte alltid 
kommer att beröra elevernas situation. Vidare menar Skolkommittén att elevernas majoritet i 
styrelsen, sänder ut en viktig signal om att delaktighet och ett gemensamt ansvar har betydelse 
för skolans utveckling. 
 

Vi tror också att eleverna kan utgöra en viktig kraft för förändring i 
skolan. Skolan måste utvecklas för att kunna fylla sin uppgift och 
motsvara de krav som samhället ställer på den. […] Genom vårt förslag 
vill vi ge ungdomarna i gymnasieskolan förutsättningarna att delta i 
organisationen och planeringen av skolans arbete på jämställda villkor 
med skolans personal.7 

 

1. 2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka elevers möjligheter till inflytande i elevråd och en lokal 
styrelse med elevmajoritet. Undersökningens material kommer att analyseras utifrån ett 
pedagogiskt och ett statsvetenskapligt perspektiv, med fokus kring begreppen elevinflytande, 
deltagande och delaktighet. Min förhoppning är att lyfta fram detta arbetssätt för en vidare 
diskussion om hur elevinflytande kan utformas, förankras och praktiskt tillämpas i skolan. 
 
Mina frågeställningar är således:  

• Vilka upplevelser och erfarenheter har personal och elever av arbetet med och i den 
lokala styrelsen med elevmajoritet och elevrådet?  

• Vilka möjligheter har eleverna att utöva inflytande över sin skola och utbildning? 
 

1. 3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en teoretisk referensram, som ligger till grund för min analys och 
diskussion kring undersökningens resultat. Studiens upplägg och genomförande beskrivs 
under rubriken ”Metod”, vilket följs av en presentation av gjorda intervjuer. Uppsatsen 
avslutas med en analys och diskussion, med avsikt att besvara studiens frågeställningar. 
Missivbrev och intervjumall finns att tillgå som bilagor i slutet av uppsatsen. 

                                                 
6 Regeringens proposition 1996/97:109, Lokala styrelser med elevmajoritet, s 8-10. 
7 SOU 1996:22, Inflytande på riktigt, s 218-219. 



2 Teoretisk referensram 
Under denna rubrik kommer jag att definiera begreppet elevinflytande och redogöra för ett 
pedagogiskt perspektiv på inflytande och lärande. Detta följs av en redovisning för tidigare 
forskning kring elevers inflytandemöjligheter i skolan - i syfte att beskriva elevinflytande i ett 
helhetsperspektiv. Avslutningsvis beskrivs diskussionen kring och innebörden av 
deltagardemokratin och brukarstyrelser. 
 

2. 1 Begreppet elevinflytande 
Annelie Tham skriver i boken Jag vill ha inflytande över allt, att begreppet elevinflytande är 
mångtydligt och ofta otydligt formulerat i pedagogiska sammanhang, då det för somliga bara 
sammankopplas med begrepp som ”trivselfrågor” och ”elevaktivitet”.8 När man försöker 
närma sig en definition av begreppet elevinflytande kan det därför vara av vikt att utgå ifrån 
vad demokrati, d.v.s. folkstyre, egentligen innebär. Axel Hadenius menar att demokratin vilar 
på två principer: den politiska jämlikheten och frihetens princip. Dessa ska ligga till grund för 
demokratiska beslut, där i princip alla medborgare - på jämlika villkor - ska ha möjlighet att 
kunna delta och påverka landets styre, samt fritt kunna uttrycka sina åsikter.9 
 
Beslutsfattande kan alltså ses som en process. En process som enligt läroplaner och skollag 
ska inkluderas av ett starkt elevinflytande. Detta tydliggörs redan i inledningen av Lpf94, som 
börjar med orden ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund”.10 Det är en tydlig 
markering - att skolan ska genomsyras av demokratiska principer och tillämpa ett 
demokratiskt förhållningssätt. Vidare i skollagen är det fastställt att ”Eleverna skall ha 
inflytande över hur deras utbildning utformas”,11 vilket även beskrivs som ett av målen i 
läroplanen. Eleven ska ”utifrån kunskap om demokratins principer vidareutveckla sin förmåga 
att arbeta i demokratiska former” och stärka ”sin tilltro till den egna förmågan att själv och 
tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor”.12  
 
Att praktiskt involvera elever i ett demokratiskt arbete kan dock ske på flera sätt. Sundgren 
hänvisar till elevorganisationens publikation ”Tankar kring en demokratisk skola”, där man 
delar in skolans demokratiarbete i tre aspekter: inflytande över det formella beslutsfattandet 
och vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, samt makt över det egna 
lärandet.13 I detta sammanhang innebär begreppet elevinflytande att elever ska göras 
delaktiga, och på lika villkor kunna påverka och aktivt utöva inflytande över sin skolsituation 
och beslutsprocessen kring frågor, som rör deras utbildning och skola. 
 

2. 2 Inflytande och lärande – ur ett pedagogiskt perspektiv 
Omkring år 1920 började demokratitanken förankras i svensk politik, men det tog ett halvt 
sekel innan begreppet infördes i skolans läroplaner. Skolan har därför många gånger 
uppfattats som en traditionell och konservativ samhällsinstitution, då den har haft svårt att 
anpassa sig till förändringar i samhället. Kurt Liljequist ger i boken Skola och 

                                                 
8 Annelie Tham, Jag vill ha inflytande över allt, Stockholm 1998, s 83. 
9 Axel Hadenius, Demokrati – en jämförande analys, Lund 2001, s 10. 
10 Lpf94, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Skolverket 2006, s 3. 
11 Skollagen 1985:1100. 
12 Lpf94, Läroplan för de frivilliga skolformerna, s 13. 
13 Gunnar Sundgren, Kunskap och demokrati, s 19. 



samhällsutveckling tre tänkbara förklaringar till detta. För det första har skolan tidigare inte 
varit utsatt av konkurrens och därmed inte, för sin egen överlevnad, behövt anpassa sig till 
nya samhälleliga strömningar och förändringar. En annan förklaring har varit lärarkårens 
förankring i en medelklass, som snarare har försvarat ett välbeprövat system än uppmanat till 
nytänkande och vidareutveckling. Den sista förklaring har varit skolans regelsystem, som 
enligt Liljequist har en konservativ inverkan hos de människor som ska förvalta dem.14  
Elevinflytande är alltså en relativt modern prioritet inom skola och undervisning. Dock har 
förhållandet mellan inflytande och lärande varit ett aktuellt ämne under en längre tid.  
 
År 1916 utkom John Deweys bok Demokrati och utbildning, som ses som en klassiker inom 
den pedagogiska vetenskapen. I boken tar han upp kommunikation och erfarenhet, som två 
viktiga utgångspunkter i sin diskussion om kunskap och samhällets demokratiska utveckling. 
Teorin utgår ifrån den enskilda individens behov - med betoningen på att lärandet sker genom 
dennes handlingar och interaktion med andra människor.15 Dewey skriver: 
 

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan 
all kommunikation (och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att 
kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och 
förändrad erfarenhet.16 

 
Dewey lägger alltså en stor vikt vid social interaktion och ser denna som en källa för kunskap 
och utveckling. Han menar att människan i samspel och kommunikation med andra 
uppmuntras att tillägna sig och utbyta kunskap samt att reflektera kring denna. En reflektion 
som sedan kan leda till en fördjupad förståelse om kunskapens innebörd. 
Kunskapsutvecklingen hänger även samman med individens handlingar och erfarenheter. 
Dewey delar in begreppet erfarenhet i två olika kategorier. Den första beskriver erfarenhet 
som någonting individen tillägnar sig genom aktiv handling d.v.s. genom att försöka, medan 
den andra typen innebär att erfarenhet tillkommer vid t.ex. passiv iakttagelse. Gemensamt för 
de båda varianterna är att kunskapsprocessen, som är ett resultat av såväl aktiva som passiva 
erfarenheter, präglas av individens interaktion med omgivningen och aktiviteten omvandlas 
till lärdom, när den reflekteras och tillges betydelse i ett socialt sammanhang.17  
 
Om en demokratisk aktivitet upplevs betydelsefull och sätts i relation till elevernas sociala 
situation, uppmuntras på så sätt elever att fortsätta utöva inflytande över sin skola och 
utbildning. En aktivitet som, genom elevers interaktion, handlande och reflektion, ger dem 
praktiska erfarenheter och fördjupade kunskaper om vad demokrati innebär. I boken Främja 

elevers lärande genom elevinflytande undersöker Gunvor Selberg elevers möjligheter att 
utöva inflytande i undervisningssituationen och kopplar liksom Dewey detta till elevers 
kunskapsutveckling. Selberg menar att elevinflytande är en viktig byggsten i undervisningen, 
då eleverna deltar aktivt och är ”engagerade i att utforma sitt eget lärande och kan därmed 
frigöra sin skapande kraft”. Det är ett synsätt som har fått genomslag i läroplanerna de senaste 
åren.18 Enligt Selberg kännetecknas ett aktivt elevinflytande av att eleverna kan påverka 
undervisningens förberedelse, planering, genomförande och utvärdering - i dialog med 

                                                 
14 Kurt Liljeqvist, Skola och samhällsutveckling, Lund 1999, s 129. 
15 John Dewey, Demokrati och utbildning, Göteborg 1999, s 11. 
16 Ibid, s 39-40. 
17 Ibid, s 183-184. 
18 Gunvor Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande, Lund 2001, s 29. 



läraren.19 I hennes undersökning framkommer det att elever, vars undervisning präglas av ett 
aktivt elevinflytande, tar ett större individuellt ansvar för sina studier och sitt lärande.20  
 
I skolverkets rapport Inflytandets villkor har man studerat ett arbete med elevinflytande i 41 
skolor. Bland de tillfrågade lärarna råder det dock delade meningar om på vilket sätt 
elevinflytandet främjar elevers lärande. Det stora flertalet lärare menar att elevers inflytande 
uppmuntrar till ett ökat elevansvar, motivation och lust att lära, medan en några anser att det 
snarare motverkar lärande. För dessa lärare upplevs elevinflytandet som mycket tidskrävande 
och störande för undervisningens upplägg. Skolverket tycks se ett tydligt samband lärares 
kunskapssyn och uppfattningar kring elevinflytande. De lärare vars undervisning syftar till 
processinriktade kunskaper visar ett större engagemang för elevers möjligheter att utöva 
inflytande, än lärare som tillämpar ett mer produktinriktat arbetssätt.21 
 

2. 3 Skolans mötesplatser för elevinflytande 
När man studerar elevers möjligheter till inflytandet, är det viktigt att utgå ifrån ett 
helhetsperspektiv när det gäller hur demokratiarbete organiseras på skolorna idag. I samband 
med definitionen av begreppet elevinflytande, vilket tidigare nämnts, kan elevernas 
inflytandemöjligheter studeras utifrån tre nivåer: individ-, undervisnings- och skolnivå. Denna 
uppdelning speglas i Skolverkets rapport om elevinflytande, där man har studerat olika 
mötesplatser för detta. 
 

2.3.1 Individnivå 

Enligt skolverkets rapport tenderar elevinflytandet att allt mer fokusera kring den enskilda 
individen. Den kollektiva inflytandet, d.v.s. individens relation till klassen och klassens 
relation till skolan, har allt mer gett vika för en koncentration kring individens utveckling, 
förväntningar, förmåga och önskemål. Detta har gett upphov till nya mötesplatser, exempelvis 
s.k. veckosamtal och utvärderingssamtal, där eleverna individuellt tillsammans med läraren 
kan utöva inflytande över undervisningen. Ansvaret och inflytandemöjligheterna utgår således 
från elevens enskilda behov och förutsättningar. I detta möte beskrivs lärarens roll likt ett 
handledarskap alternativt mentorskap, som i dialog med eleven ska fungera som en 
samtalspartner kring den individuella utvecklingen. Mentorskapet upplevs positivt bland 
lärare och elever inom gymnasieskolan, då eleverna menar att deras möjligheter att utöva 
inflytande ökar betydligt i kontakten med sina mentorer. Vid en gymnasieskola har man 
vidareutvecklat detta arbetssätt genom att använda en åldersintegrerad mentorsgrupp, där 
eleverna bildar grupper utifrån flera årskurser. Lärarna menar att dessa samtal ofta leder till en 
ökad förståelse och ett vidgat perspektiv. I detta forum får eleverna praktisk erfarenhet av att 
lösa problem, genom att bolla erfarenheter och idéer med varandra, och skapa en gemensam 
referensram.22 
 

2.3.2 Undervisningsnivå 

På vissa skolor arbetar man även i planeringsgrupper, som kan bestå av ett antal elever och 
lärare. Syftet med dessa grupper är att i ett tidigt skede involvera elever i undervisningens 

                                                 
19 Ibid, s 88. 
20 Ibid, s 102. 
21 Skolverket, Inflytandets villkor, Stockholm 1999, s 13-14. 
22 Ibid, s 33-35. 



planering, samt samtala om frågor som rör den egna klassens arbete. På många skolor menar 
man att detta arbete kan ses som ett sätt att kompensera det bristande intresset och 
engagemanget i klassråd och skolans elevråd. Skolans olika arbetslag fungerar i detta fall som 
en betydelsefull mötesplats för inflytande, där även lärare och elever kan påverka sin 
arbetsmiljö och undervisningens upplägg. I arbetslagen framhålls vikten av att elevernas 
inflytande och ansvarstagande sker på en rimlig nivå, vilken inte får överstiga elevens 
förmåga att klara av uppgifterna.23 
 

2.3.3 Skolnivå 

Den senaste tidens ”inflytandemallar” har fått ett stort genomslag inom gymnasieskolan. 
Skolverket hänvisar till Samskolan i Göteborg som sedan en tid tillbaka upprättat s.k. 
samavtal, som syftar till att varje klass i början av terminen ska skriva ner sina generella 
önskemål om hur undervisningen på skolan ska organiseras och bedrivas. Dessa framförs 
sedan på en planeringskonferens, där alla lärare på skolan medverkar till att upprätta ett 
gemensamt samavtal som ska ligga till grund för skolans undervisning. Exempelvis kan 
avtalet innehålla hur många läxor eleverna ska ha per vecka och hur eleverna kan redovisa 
sina kunskaper på olika sätt. Skolverket sammanfattar: ”Samavtalet är alltså ett sätt att 
samordna klassens undervisning, så att vissa för klassens viktiga önskemål ska gälla, oavsett 
vilken lärare de har.”24 På vissa gymnasieskolor har man även infört så kallade 
brukarstyrelser. Det är ett arbetssätt som kommer att redogöras för senare. 
 

2. 4 Deltagande, delaktighet och brukarstyrelser 
Med orden ”Utan deltagande finns ingen demokrati”25, inleder Tom Nilsson första kapitlet i 
boken Till vilken nytta?. Deltagardemokratins betydelse och funktion utvecklas vidare i SOU 
2000:1, där man menar att varje medborgare ska ges möjligheter att påverka samhällets 
utveckling och ta plats i den politiska styrningen. Detta kräver ett samhälleligt engagemang, 
som grundas på att individen på olika sätt ges möjlighet till deltagande, inflytande och 
delaktighet. Man skriver: 
 

Varje medborgare ska inte bara erbjudas att delta när de ofta 
komplicerade frågorna om det gemensamma intresset ska besvaras. Vår 
demokrati förutsätter att de verkligen gör det.26  

 
Deltagardemokratin kan således ses som ett led i en decentraliserings process, som åsyftar att 
förflytta besluten från myndigheter till lokala organ. Ett sätt att skapa förutsättningar för 
deltagande har därför varit att införa brukarstyrelser i olika kommunala verksamheter och 
lokala styrelser med elevmajoritet är exempel på detta. Begreppet brukare innebär enligt 
Nilsson: ”personer som nära och personligt berörs av en kommunal verksamhet och som i 
regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång tid”.27 Enligt Skolverkets 
undersökningar har däremot förslaget om lokala styrelser med elevmajoritet inte fått det 
genomslag som regeringen hade hoppats på. Försöksverksamheter innefattar 40 skolor i totalt 
27 olika kommuner. Det framkommer även att man i vissa kommuner har etablerat lokala 
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styrelser på samtliga gymnasieskolor, vilket tyder på att försöksverksamheten är beroende av 
att detta prioriteras från kommunalt politiskt håll, samt att kommunalpolitikerna och 
skolledning visar en vilja att göra elever delaktiga i beslutsfattandet.28 
 
I boken Statsvetenskap tar Øyvind Østerud upp ett antal fördelar som brukar föras fram i 
diskussionen kring deltagardemokrati och decentralisering. Han menar att detta skapar 
praktiska fördelar, eftersom besluten flyttas närmare de människor som berörs, och att lokala 
beslutfattare ofta är bättre förankrade i den verksamheten som besluten avser. På så sätt kan 
medborgaren lättare påverka beslut som rör vardagen, utan att riskera att röstas ned av en 
majoritet utifrån. Østerud menar därför att demokrati inte bara är ”en fråga om ett generellt 
majoritetsstyre, utan också om lokala gruppers inflytande inom det egna territoriet”.29 Han 
påpekar även att en decentralisering kan vara viktig för att ge besluten legitimitet för de 
människor som besluten avser, även om inflytandet i realiteten kan vara bristfälligt.  Ett annat 
argument framhålls av Hadenius som anser att ett aktivt deltagande motverkar ett elitistiskt 
politiskt system och skapar förutsättningar för dialog och en ökad förståelse för andra 
människors situation.30  
 
Detta framkommer även i SOU 2000:1 som betonar att deltagande måste, i större utsträckning 
än idag, leda till fler inflytandemöjligheter. Man menar att den svenska folkstyrelsen befinner 
sig i en förtroendekris, då den på flera sätt har mist sin legitimitet – betydelse och mening – i 
medborgarnas ögon. Författarna efterlyser därför en tydligare koppling mellan individens 
deltagande och beslutens resultat, i avsikt att uppnå en större folklig förankring av politiska 
beslut på såväl regional som lokal nivå.  
 
En annan viktig aspekt i demokratiska processer är att medborgarna känner att de kan påverka 
och utöva inflytande över den politiska styrelsen på jämlika villkor. I SOU 2000:1 menar man 
att alla har möjlighet till detta, men att medborgarnas förutsättningar till delaktighet kan 
variera bl.a. beroende på klasstillhörighet, ålder och etnicitet. Man menar att denna politiska 
ojämlikhet är uttryck för dolda maktstrukturer och attityder, som begränsar och förhindrar 
delaktighet. Detta utestänger vissa människor från att delta och att påverka beslut som berör 
dem, vilket kan leda till passivitet.31 För att stärka medborgarnas möjligheter till deltagande, 
inflytande och delaktighet, framhåller därför författarna att engagemanget måste upplevas 
som betydelsefullt.  
 

Ju mer medborgaren erfar att hennes deltagande ger inflytande, desto 
högre blir sannolikheten att hon vill fortsätta att delta (och omvänt). 
Hennes känsla av delaktighet – eller brist på delaktighet – är resultatet 
av de erfarenheter som hon (och andra) haft av att delta och försöka att 
utöva politiskt inflytande.32 

 
Deltagandets komplexitet framhålls även av Nilsson som skriver att graden av deltagande kan 
ge en betydelsefull fingervisning om det demokratiska tillståndet, men samtidigt inskränka 
den politiska jämlikheten.33 Detta resonemang för även Maria Jarl i artikeln ”Brukarstyrelser 
på gott och ont” där hon ifrågasätter brukarstyrelsers positiva konsekvenser för den lokala 
demokratin. Jarl menar att brukardeltagandet snarare kan leda till att deltagandet snedfördelas, 
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då vissa medborgare tilldelas mer inflytande än andra, vilket i sin tur kan utgöra ett hot mot 
demokratin. Hon framhåller, liksom SOU 2000:1, att det även finns en stor risk för ojämlikhet 
inom brukarstyrelsen, då deltagandet ”ställer mycket höga krav på individen när det gäller tid, 
sociala resurser och förmåga att göra sig själv och sina ståndpunkter hörda”.34 I skriften 
”Demokrati i skolan?” framlyfts diskussionen kring brukarstyrelser i ett vidare perspektiv. 
Mats Lundström menar att det är viktigt att särskilja styrelsens demokratiska värden, så som 
humanism, tolerans och alla människors lika världen, med ett demokratiskt styrelseskick. Han 
är kritisk till att införandet av lokala styrelser i huvudsak motiveras med att fostra eleverna till 
demokratiska medborgare. Han skriver: ”Liksom i den politiska debatten blandas demokrati 
med moraliska principer på ett aningslöst sätt i argumenten för elevdemokrati.”35 Lundström 
menar följaktligen att det är viktigt att skilja på elevrollen och medborgarrollen, då 
”demokratisk fostran handlar primärt om att ge eleverna ett politiskt självförtroende som 
medborgare. Det är i medborgarroll som de kan agera som demokratiska aktörer.”36 I detta 
avseende uppstår en konflikt mellan tanken om skolans som en självförvaltande organisation 
och det samhälleliga medborgaransvaret. Lindström understryker att arbetet med lokala 
styrelser på så sätt kan leda till att deltagandet begränsas och bara avser den lokala 
verksamheten. 
 
Såväl Nilsson som Jarl framhåller även brukarstyrelsers betydelse för demokratins utveckling 
på lokal nivå. Jarl anser att det på flera sätt bidrar till ökat deltagande och inflytande, vilket 
skapar möjligheter för förändringar och förbättringar inom skolan. En annan positiv effekt är 
att brukarna får en större insyn och förståelse för verksamheten som helhet, och det gynnar ett 
större ansvarstagande och ökad samhörighet inom verksamheten. 37 Detta framkommer även 
inom tidigare forskning kring brukarstyrelser, bl.a. i stor nationell studie av lokala styrelser 
med föräldramajoritet i Danmark. I denna undersökning uttrycker representanterna i styrelsen 
att arbetssättet ger dem en större möjlighet att kunna påverka verksamheten, samt att arbetet 
ger dem nya erfarenheter och kunskaper kring den demokratiska processen. Dock verkar 
kontakten mellan föräldrar och kommunalpolitiker vara bristfällig, då det främsta utbytet sker 
i samspel mellan föräldrar och tjänstemän. Rektors roll tycks således vara avgörande för hur 
brukarstyrelsen fungerar och om arbetet blir lyckosamt.  
 
Såväl föräldrar som lärare upplever arbetet positivt, eftersom de anser att det involverar fler 
personer i skolans verksamhet. Detta bidrar till en bredare förståelse. Däremot uttrycks en oro 
för att styrelsen bildar en ”utvalt elit”, då informationen ofta kan brista mellan styrelsens och 
övriga föräldrar.38 Detta framkommer även i Mattias Danielssons studie, där han har studerat 
brukarstyrelser med elevmajoritet inom gymnasieskolan. Han menar att den bristande insynen 
i styrelsens arbete kan ses som ett legitimitetsproblem. I Danielssons undersökning uttrycker 
eleverna att arbetet är tidskrävande men ger dem många möjligheter att påverka och utöva 
inflytande över sin skola och utbildning. Det framkommer dock att intresset att delta, bland 
eleverna, har varit lågt i många kommuner.39  
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3 Metod 
För att uppnå studiens syfte har jag valt att göra en kvalitativ fallstudie av en enskild skola, 
eftersom en koncentration på en specifik undersökningsenhet gör studien mer djupgående. En 
genomgång av flera lokala styrelsers arbete hade förvisso bidragit till ett större antal 
jämförelsemöjligheter, men då antagit en ytligare form.40 Eftersom jag var intresserad av att 
respondenternas subjektiva erfarenheter och upplevelser, fann jag den kvalitativa 
forskningsstrategin mest lämplig. 
 

3. 1 Urval 
Valet av undersökningsenhet gjordes av praktiska skäl, eftersom antalet skolor som arbetar 
med brukarstyrelser är begränsat. Det skedde således ett tillfällighetsurval41 av en kommunal 
gymnasieskola i Mellansverige, där en rektor, en lärare och tre elever medverkade i 
undersökningen. Den första kontakten med gymnasieskolan togs via e-post, där rektor 
tillfrågades om intresse fanns att delta i studien. Detta följdes av att hon kontaktade den lokala 
styrelsen och fick dess godkännande för medverkan.  
 
Eftersom jag satte stor vikt vid att respondenterna hade en god insyn och medvetenhet kring 
skolans arbete med elevinflytande och den lokala styrelsen, skedde ett subjektivt urval av 
respondenter inom personalgruppen. Denscombe framhåller fördelen med ett subjektivt urval 
då det ”tillåter forskaren att närma sig människor och företeelser som han eller hon på goda 
grunder kan anta vara avgörande för undersökningen”.42 På den enskilda skolan finns fyra 
rektorer, av vilka respondent Karin är gymnasierektor och har det övergripande ansvaret för 
skolans verksamhet och den lokala styrelsen. Det föll sig således naturligt att tillfråga henne 
om hon ville ställa upp som respondent. Detta gällde även lärare Peter, som undervisar i 
samhällskunskap och också ansvarar för den lokala kursen i demokrati. Det är en kurs som 
samtliga elevrepresentanter i elevrådsstyrelsen, samverkansgruppen och den lokala styrelsen 
läser parallellt med sitt uppdrag. 
 
Valet av elevrespondenter skedde däremot via snöbollsmetoden, som innebär att ”urvalet 
bestäms genom en process där en person hänvisar till nästa person”.43  Denscombe framhåller 
detta som en effektiv teknik för att komma nära respondenten och gav mig fördelen att jag på 
ett mer personligt sätt, genom att hänvisa till förslagsställaren, kunde närma mig eleverna 
vilket ökar trovärdigheten. 
 

3. 2 Intervjuer 
Intervjuerna syftade till att undersöka respondenternas subjektiva erfarenheter och upplevelser 
av skolans elevdemokratiarbete och av den lokala styrelsen. Därför användes en öppen form 
av intervju, eftersom den ger en bättre spridning av svaren. Dock kan intervjuformen 
kategoriseras som riktad och halvstrukturerad,44 då jag använt mig av ett antal stödfrågor (se 
bilaga 3).  
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Inför intervjun fick respondenterna ta del av ett missivbrev (se bilaga 1 och 2) som innehöll 
information kring studien och hur intervjun skulle genomföras. Respondenterna intervjuades 
enskilt i skolan och intervjuerna pågick i cirka 40 till 60 minuter. Det kan tänkas vara mer 
användbart att tillämpa en s.k. gruppintervju med elevrespondenterna. Då jag inte hade träffat 
eleverna vid något tillfälle tidigare, och därmed inte hade någon kännedom om hur de 
fungerar i grupp, upplevde jag dock risken att alla synpunkter inte skulle få tillräckligt med 
utrymme. Jag insåg också att det skulle vara svårt att genomföra en sådan intervju, då två av 
de tre elevrespondenterna inte sitter med i den lokala styrelsen. Respondenterna talade 
avslappnat och öppet kring sina erfarenheter och upplevelser. Samtalet spelades in på en 
digital diktafon och respondenterna uttryckte ingen märkbar oro kring förekomsten av denna. 
 

3. 3 Bearbetning av data 
Intervjuerna är till viss del transkriberade för att underlätta sammanställningen. Jag har dock 
valt att sammanställa intervjuerna med personal och elever under olika rubriker, eftersom dess 
innehåll och tyngdpunkt till viss del skiljer sig åt.  
 

3. 4 Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Den kvalitativa forskningsstrategin har, enligt Denscombe, fördelen av att ge ett detaljerat 
resultat. Dock är den begränsad i sin generaliserbarhet och riskerar att tolkningen blir alltför 
nära kopplad till forskarens uppfattning.45 Jag har vid bearbetningen av datainsamlingen 
därför strävat efter att, i största möjliga mån, återge det respondenterna uttryckt i intervjuerna. 
När man talar om att utöva inflytande över skola och utbildning, utgår respondenterna från 
olika kontexter och infallsvinklar vilket självfallet påverkar intervjuns riktning. För att 
undvika att viss information förenklas eller ”sållas bort”, presenteras intervjuerna i ett 
personal- och ett elevperspektiv. Tolkningen av datainsamlingen är dock gjord av mig, vilket 
givetvis kan påverka graden av giltighet. 
 
Att göra en fallstudie av en enskild skola innebär att man begränsar studiens omfattning vilket 
medför att studien kan anses vara unik i sitt slag. Dock kan en fallstudie uppvisa ett exempel 
som kan ligga till grund för generaliseringar inom liknade verksamheter, men det har inte 
varit min avsikt att eftersträva ett representativt urval som underlag för detta. Erfarenheterna 
kring och upplevelserna av arbetet med lokala styrelsen på den enskilda skolan kan emellertid 
återspeglas i andra skolor som tillämpar ett liknande arbetssätt, vilket stärker graden av 
tillförlitlighet. Vid sådana generaliseringar är det av stor vikt att beakta faktorer som 
exempelvis skolans elevantal och geografiska läge, då Denscombe understryker att 
”möjligheten att generalisera resultatet från fallstudien till andra exempel i kategorin beror på 
i hur hög grad fallstudiens exempel liknar andra av samma typ”.46  
 

3. 5 Forskningsetiska ställningstaganden 
I undersökningen har, i enlighet med de forskningsetiska principerna som fastställs av 
Vetenskapsrådet, särskild etisk hänsyn tagits till respondenternas upplevelse kring själva 
intervjusituationen. Det är viktigt för studiens syfte att respondenterna har god information 
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kring avsikten och innebörden av intervjun för att undvika känslomässigt obehag eller 
osäkerhet, som kan påverka den information de delger. Studien tar på följande sätt hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska krav: 47 
 

• Informationskravet; Inför och i samband med intervju har undersökningens syfte 
presenterats skriftligen i ett missivbrev till respondenterna. 

• Samtyckeskravet; Respondenternas deltagande är frivilligt och de kan när som helst 
avbryta intervjun. Ansvarig rektor har givit sitt godkännande att undersökningen 
genomförs på skolan. 

• Konfidentialitetskravet; I sammanställningen av intervjuerna används fingerade namn, 
och för att skydda respondenternas anonymitet har särskild hänsyn tagits till att 
undersökningsenheten inte kan identifieras av utomstående. Datainsamlingen, i form 
av ljudfiler och anteckningar, innehas endast av uppsatsförfattaren. 

• Nyttjandekravet; Insamlad information kommer endast att användas i denna uppsats. 
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4 Resultat 
Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras utifrån ett personal- och elevperspektiv, då 
en sådan uppdelning underlättar databearbetningen och ger ett tydligare underlag för analys. 
Respondenternas namn är fingerade. 
 

4. 1 Intervju med personal 
Respondenterna i undersökningen är gymnasierektor Karin och samhällskunskapslärare Peter. 
Båda är ledamöter i den lokala styrelsen. 
 

4.1.1 Inflytande i skolan 

Karin berättar att skolan består av ca 1300 elever och ca 130 medarbetare. Verksamheten 
omfattar 7 gymnasieprogram med flera olika inriktningar, men samhällsprogrammet och det 
estetiska programmet är störst till elevantal. På skolan finns det fyra rektorer, varar tre är 
programansvariga, och en rektor (Karin) som har det övergripande ansvaret för skolans 
verksamhet. Lärarna arbetar i s.k. ”programlag”, där de i första hand ansvarar för 
undervisningen inom ett specifikt gymnasieprogram.  
 
Elevinflytandet på skolan organiseras utifrån individ-, grupp- och programnivå. Eleverna är 
indelade i olika mentorsgrupper bestående av 16 elever. Eleven träffar sin mentor en gång i 
veckan som i sin tur ansvarar för utvecklingssamtal och föräldrakontakter. Karin berättar att 
det i dagsläget inte finns tillräckligt med personal, vilket innebär att vissa mentorsgrupper i 
årskurs tre kan bestå av 30 elever. Karin menar att eleven på flera sätt kan utöva inflytande - 
dels i kontakten med sin mentor, och dels i sin klass vid klassråd. Inom de olika programmen 
träffas även ansvarig rektor, elevrepresentanter, lärare och ”programlagsledare”.48 I detta 
forum diskuteras bl.a. elevernas synpunkter och frågor kring undervisningen, vilket Karin 
menar sker med varierat resultat. Det övergripande elevinflytandet kring skolans arbetsmiljö 
diskuteras i samverkansgruppen,49 och frågor som rör utbildningen behandlas sedan år 1998 i 
den lokala styrelsen.  
 

4.1.2 Den lokala styrelsen 

Karin berättar att den lokala styrelsen består av fem elever, två lärare, en rektor samt en 
person som representerar övriga medarbetare på skolan. En elev är ordförande och 
elevrepresentanterna utses av elevrådet. Detta sker genom att eleven anmäler sitt intresse till 
elevrådets valberedning, vilket följs av en intervju. De flesta elevrepresentanterna väljs in när 
de börjar sitt andra år på gymnasiet och sitter i styrelsen i ett till två år.  
 
Styrelsens arbete inleds med att BU (bredningsutskottet), bestående av styrelsens ordförande, 
en lärare, rektorn och en sekreterare, träffas och förbereder mötena som sker tre gånger per 
termin. Frågor som styrelsen behandlar är i första hand inrättande av nya lokala kurser och 
programinriktningar, men tar också upp ärenden som nyanställning av lärare m.m. Kontakten 
mellan styrelsen, kommunalpolitiker och kommunens tjänstemän upprätthålls enbart via 
rektor. 
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4.1.2 Erfarenheter kring och upplevelser av den lokala styrelsen 

Styrelsen behandlar inte ekonomiska frågor, såsom fördelningen av skolans resurser, men 
Karin berättar om ett tillfälle då styrelsen fick ta ställning till prioriteringar vad gäller 
fördelningen av ett överskott. Karin anser att det är viktigt att styrelsen får komma till tals och 
fungera likt ett ”bollblank” vid beslut som rör nedskärningar, satsningar och prioriteringar, 
men betonar att ansvaret för ekonomin endast åligger rektor. Karin berättar vidare att besluten 
oftast fattas i samförstånd, men att det har uppstått situationer då eleverna och personalen inte 
har varit av samma uppfattning. Detta skedde i samband med att elevrådet skulle arrangera ett 
luciatåg, och utsåg en manlig Lucia. Detta uppskattades inte av skolledningen och personalen, 
vilket förde diskussionen vidare till den lokala styrelsen. Styrelsen fattade sedan ett 
gemensamt beslut, som innebar att lärare och elever på det estetiska programmet fick avgöra 
hur Luciatåget skulle utformas. Vid ett annat tillfälle uppstod en situation, där elevmajoriteten 
kunde ha röstat ned lärarnas förslag om att införa ett förbud mot vissa Internetsajter. Då 
samtliga elever inte fanns närvarande, gick personalens förslag igenom. På frågan om hur den 
lokala styrelsen bidrar till ett ökat elevinflytande svarar Peter: 
 

När det fungerar som det ska styr eleverna undervisningssituationen helt 
och hållet. Så det är inte bara elevinflytande utan snarare 
elevbestämmande. Men det gäller att det fungerar […]50 

 
Karin poängterar vid flera tillfällen vikten av diskussion för att fatta gemensamma beslut. Hon 
menar att det är viktigt att flera infallsvinkar framförs i samtalet och att elever och personal 
får chans att bilda sig en egen uppfattning. Peter menar dock att samtalet lätt kan styras av 
personalen, eftersom kunskapsnivån skiljer sig mellan deltagarna, men poängterar samtidigt 
personalens skyldighet att informera. Han menar vidare att eleverna alltid frågar om något 
känns oklart. Båda respondenterna upplever att styrelsearbetet på så sätt kan vara mycket 
tidskrävande, men att det oftast ger positiva effekter. Karin säger: 
 

Demokratifrågor tar tid […] Men jag tycker att den fördjupade 
förståelse som man får genom att lära av varandra, jag lär mig av 
eleverna och dom lär sig av mig, […] så det blir ju klokare beslut. […] 
Vi har olika ryggsäckar med oss beroende på uppväxt och värderingar, 
beroende på utbildning […] Det är klart att det tar lite tid innan man 
hittar en framkomlig väg.51 

 
När försöksverksamheten startade år 1998, insåg man elevernas behov av teoretiska 
kunskaper kring demokrati och styrelseteknik. Idag går samtliga elevrepresentanter en lokal 
kurs i demokrati på 50 poäng, som inkluderar deras deltagande i elevråd, lokal styrelse samt 
andra skolforum. I denna kurs får eleverna fördjupa sig inom ämnet demokrati genom att t.ex. 
anordna en temadag för hela skolan eller göra en enkätundersökning bland eleverna om 
elevinflytande. Denna kurs betygssätts utifrån elevernas deltaganden på mötena, då detta ses 
som en del i deras utbildning. Peter menar däremot att det är svårt att få elever att komma, 
eftersom mötena ofta krockar schemamässigt med elevernas andra lektioner och ibland är 
placerade på eftermiddagar, när eleverna redan har slutat för dagen.  
 

Problemet är ofta att alla lärare är där men bara tre till fyra elever, så det 
blir aldrig en riktig elevmajoritet 52 
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Peter påpekar även svårigheterna med att starta upp arbetet i styrelsen vid terminsstart, då det 
ofta innebär att nya styrelseledamöter ska tillsättas. Det är en rekryteringsprocess tar tid, och 
som egentligen borde inledas redan under våren. Peter menar att detta kan vara en förklaring 
till att styrelsearbetet är tidskrävande och därmed inte riktigt kommer igång förrän efter jul. 
Både Peter och Karin upplever att elevernas deltagande fungerar mycket bra och att de är 
duktiga på att sätta sig in i styrelsens olika arbetsområden. Peter framhåller att elever ofta har 
mer potential att ta ansvar än vad man tror. Karin betonar dock vikten av att eleven måste ha 
ett intresse för demokratiska frågor och eftersträvar ett helhetsperspektiv, då eleven 
representerar hela skolan och inte bara sin egen klass eller program. Detta påpekar även Peter 
som menar att arbetsområdena ställer höga krav på att eleven är intresserad. Han säger:  
 

Det är ju ändå ungdomars utbildning vi pratar om. Ibland tar vi beslut 
som täcker en fem års period och kanske reviderar hela utbildningen 
och då kan man inte bara sitta och säga ja eller nej, […] utan måste veta 
vad man pratar om.53 

 
Karin hoppas att elevernas deltagande i den lokala styrelsen ger dem en ökad förståelse för 
hur en demokratisk process går till, en ökad inblick i skolan som helhet och en förmåga att se 
övergripande. Peter, som även arbetar som samhällskunskapslärare på skolan, ser 
styrelsearbetet som ett viktigt inslag i elevernas utbildning, då de stegvis tränas i ett 
demokratiskt arbetssätt. Han tror liksom Karin, att deltagande i styrelsen ger eleverna många 
kunskaper som de kommer att ha nytta av efter sin gymnasieutbildning bl.a. vad gäller 
förståelse för olika synsätt. 
 

Bara för att man får det presenterat på ett sätt så behöver det inte vara 
den absoluta sanningen då en lärare och en elev kan ha helt två olika 
synsätt på samma sak. Och sen kommer annan personal […] med ett 
tredje synsätt. […] Sen så måste man […] komma överens om en 
kompromiss.54 

 

4.1.3 Elevintresse och förankring 

För att förankra styrelsens beslut hos alla elever, berättar Karin att vissa frågor läggs ut för 
diskussion på klassrådsmöten. Detta för att nya frågor och eventuella förändringar ska kunna 
diskuteras i omgångar innan de tas upp och fattas beslut om i styrelsen. Karin säger även att 
många elever på skolan inte känner till att det finns en lokal styrelse på skolan, trots att det 
informeras på föräldramöten, upprop och avslutningar. Peter tror att det kan beror på bristande 
information om vad den lokala styrelsen arbetar med, vilka förändringar eleverna faktiskt kan 
åstadkomma och att det lönar sig att påverka. Han upplever dock att mer än hälften av 
eleverna på skolan inte bryr sig om vad styrelsens arbetar med. 
 

Av de 1350 eleverna finns det kanske 350 som bryr sig och 1000 som 
struntar mer eller mindre i det […] och kanske 30 elever som är 
tillräckligt engagerade […] så det blir en liten grupp som styr ändå. Det 
är svårt att få ut det i det breda lagren.55 

 
Karin tror att detta bristande engagemang i den stora elevgruppen kan bero på att styrelsen 
behandlar frågor som berör skolan som helhet, vilket inte alltid berör den enskilda elevens 
vardag. Intresset för inflytande och påverkan framkommer däremot tydligare när det handlar 
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om undervisningssituationer eller den sociala samvaron. Karin berättar vidare att intresset för 
att delta i styrelsen skiftar år från år. Ibland är det många som anmäler sig till elevrådets 
valberedning, medan det andra år är betydligt färre och om det finns mycket motsättningar är 
intresset att delta större. 
 

4. 2 Intervju med elever 
Jag har intervjuat tre elever som samtliga är aktiva i elevrådsstyrelsen, varav en elev även är 
ordförande i elevrådet och den lokala styrelsen. Amanda och Tomas går sista året på estetiska 
programmet och Lina läser på hantverksprogrammet. Tomas har varit aktiv i elevrådsstyrelsen 
och samverkansgruppen i tre år och Amanda har varit representant elevrådsstyrelsen och den 
lokala styrelsen i ett år. Lina går andra året på gymnasiet och är ledamot elevrådsstyrelsen 
sedan januari 2007. 
 

4.2.1 Elevrådets funktion, arbete och relation till den lokala styrelsen 

Lina menar att elevrådsstyrelsens främsta uppgift är att representera alla elever, och inte 
enbart se till sitt eget program eller klass, i frågor som elever inte kan uttrycka på egen hand.  
Hon anser vidare att elevrådet fyller en viktig funktion för elevernas möjligheter att utöva 
inflytande och ser sitt deltagande i elevrådet som betydelsefullt. Hon säger: 
 

Elevinflytande är att eleverna har rätt att säga vad dom tycker och 
tänker. Och inte bara att säga det utan att även kunna möjliggöra det. 
[…] Min roll är ju först och främst att få eleverna […] att lita på mig. 
Det är väldigt viktigt. För är det oansvariga människor i elevrådet så är 
det ändå ingen som bryr sig. Sen också att verkligen att ta tag i dom här 
sakerna.56 

 
Amanda berättar att elevrådsarbetet inleds med ett stormöte varje termin, där man utser en 
valberedningsgrupp som ska hantera rekryteringen av nya elevrepresentanter till 
elevrådsstyrelsen, skolans samverksansgrupp och den lokala styrelsen. Valberedningen har 
som uppgift att sprida information om att nya ledamöter ska tillsättas och uppmana elever att 
anmäla sitt intresse eller nominera sina kamrater som representanter. Sedan kallas föreslagna 
elever till en intervju, där de får berätta lite om sig själva och motivera sitt intresse att arbeta 
för elevinflytande på skolan. Tomas beskriver valberedningen likt ett utskott till elevrådet och 
berättar att personerna i valberedningen väljs ut på frivillig basis och oftast inte är knutna till 
elevrådsstyrelsen. Idag är det dock ett fåtal elever som anmäler sitt intresse, vilket innebär att 
det i dagsläget inte sker något utgallring efter intervju. Amanda betonar dock: 
 

Kriterierna för att komma med i den lokala styrelsen […] är att man inte 
driver en fråga starkt […] utan meningen är att det ska sitta elever som 
har ett helhetsperspektiv, som kan se till alla programmen och till både 
lärare och elever och annan personal. […] Så att man inte bara jobbar 
för sin inriktning.57 

 
Amanda menar vidare att det även finns flera möjligheter, utöver elevrådet och den lokala 
styrelsen, att engagera sig i mer, i specifika skolfrågor, exempelvis i matrådet eller i 
samverkansgruppen som tar upp mer praktiska skolfrågor. Tomas framhåller även elevers 
möjligheter att delta i aktiviteter i olika sektioner t.ex. ”fotosektionen” och ”resesektionen”. 
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Då sektionerna erbjuds aktivitetsbidrag från skolan, krävs även att eleverna formulerar syfte 
och mål med den bestämda verksamheten. Upprättandet av en ny sektion godkänns sedan på 
ett elevrådsmöte och elevrådet ansvarar för att sektionerna fullföljer sina åtaganden. Utöver 
detta finns även en idrottsförening, som har en anställd fritidsledare i tjänst. Tomas berättar att 
elevrådet arbetar för att fler sektioner ska upprättas, men Amanda upplever att det är svårt att 
inspirera elever att utnyttja denna möjlighet. Detta menar hon kan bero på att uppslutningen 
på elevrådets stormöten är dålig, eftersom det är mindre än häften av klassrepresentanterna 
som är närvarande. Den senaste tiden har därför elevrådstyrelsen arbetat mycket med att få 
upp intresset för elevrådet för att visa vad ett aktivt elevrådsarbete kan ge för resultat. 
Samtliga elevrespondenter framhåller även att elevernas inflytandemöjligheter skiljer sig 
beroende på vilket program de går på och att skolans uppdelning även återspeglas i intresset 
att delta i elevrådet och elevrådsstyrelsen. Respondenterna menar att det estetiska programmet 
är överrepresenterat och att det är svårt att engagera elever från alla program. Lina beskriver 
intresset för elevrådsarbetet på hantverksprogrammet på följande sätt: 
 

De flesta börjar bli ganska skoltrötta och vill ut i arbetslivet. Så är det 
iallafall med dom flesta. Och då blir det ju sådana här skolsaker som 
elevrådet och sektioner […] att ingen bryr sig. […] Så jag tror att 
engagemanget är lite lägre än på andra program. 58 

 
Amanda upplever att intresset för elevrådet är större än för den lokala styrelsen. Detta trots att 
det är mer arbetskrävande att engagera sig i elevrådet och att det är i den lokala styrelsen de 
viktiga besluten tas. Respondenterna framhåller dock att elevråd och lokal styrelse samspelar 
med varandra. Amanda berättar att hennes ordförandeskap i de bägge forumen underlättar 
utbytet av information sinsemellan.  
 

Vi vill ha den lokala styrelsens åsikt, även om det inte är de som ska 
besluta om det […]. Vi vill prata med rektorn och då använder vi lokala 
styrelsen som ett forum för det. […] Det är ju oftast lättare för oss […] 
som är igenkänd av skolledningen att gå och ta upp någonting, än för en 
enskild elev eller en klass.59 

 

4.2.2 Erfarenheter kring och upplevelser av den lokala styrelsen 

Amanda upplever den lokala styrelsen som ett bra och öppet forum, där man inte känner sig 
som en elev, utan som en del i mötet. Hon anser att diskussionen är på en bra nivå och att det 
är lätt att fråga om det är något man undrar över. Hon menar även att ordförandeskapet och 
elevmajoriteten fyller en viktig funktion för att eleverna ska tas på allvar.  
 

Elevmajoriteten tycker jag […] ger lite mer status. Annars är det just 
bara ett råd där eleverna sitter med och blir lyssnade på […]. Bara för 
att vi har den här formella majoriteten så känns det som vi är lite mer 
med. Om det faktiskt skulle bli någonting som vi vill förändra […] då 
kan vi göra det.60 

 
Tomas lägger stor vikt vid den lokala styrelsen när det kommer till att kunna påverka och 
utöva inflytande över viktiga frågor som rör skolan och utbildningen. Han betraktar den 
lokala styrelsen som ett samarbete mellan skolans personal och eleverna, där elevmajoriteten 
är viktig för att motverka en hierarkisk ordning.  
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Det handlar om att lärarna […] och rektor har tillit och tror på eleverna, 
att det vi säger har någon betydelse. […] Majoriteten handlar inte om att 
vi ska illvilligt genomföra det vi vill och vi strutar i det de säger. […] 
Det är ett förtroende som vi har från lärarna och rektor. Och bara det 
betyder mycket. Det är ganska symboliskt.61 

 
Tomas menar vidare att ingen fråga har gått till votering, vilket han anser tyder på att det 
råder en god kommunikation. Amanda berättar däremot om ett tillfälle då elevmajoriteten 
skulle ha kunnat vara avgörande. Detta gällde ett tillfälle då skolledningen ville stänga ner 
olika communities på Internet, som t.ex. Lunarstorm. Dock var inte alla elever närvarande på 
mötet och personalen fick således igenom sitt förslag. På frågan hur hon upplever att den 
lokala styrelsen bidrar till elevinflytande svarar hon: 

 
Det främsta den lokala styrelsen gör är att bygga broar mellan elever 
och lärare, och elever och skolledning. Det är […] en till kontaktyta 
mellan oss. Annars blir det lätt så att man träffar lärarna på lektionerna 
[…] och man ses inte så mycket mer. Den lokala styrelsen […] ger en 
större inblick i varandras situation. Det blir inte riktigt den där hierarkin 
som kan vara lite skrämmande.62 

 
Amanda upplever däremot att arbetet i den lokala styrelsen upptar tid som hon annars skulle 
ha lagt på skolarbete och påpekar att styrelsearbetet ofta kan vara tidskrävande. 
 

Det kan […] fördröja processer. Det är ju ett till steg i byråkratin […] 
att ett till råd ska godkänna […] det går väl fortare om bara rektor sitter 
och skriver under på allting. Men det tycker jag är värt det, att en till 
grupp får kontrollera och ge sina åsikter.63 

 
På frågan hur uppslutningen ser ut på den lokala styrelsens möten menar Amanda att det 
fungerar bra så länge inte någon ordinarie ledamot är frånvarande och man måste tillkalla 
suppleanten. Amanda tror att detta kan bero på att kallelsen till mötet endast skickas till de 
ordinarieledamöterna. Lina berättar att många av hennes kamrater inte har en aning om att den 
lokala styrelsen finns på skolan. Hon tror att en förklaring till detta är att skolans information i 
många fall är bristfällig. Detta menar även Amanda som upplever att den lokala styrelsen är 
relativt osynlig på skolan och att hon sällan får några reaktioner från elevgruppen kring de 
beslut som tas.  
 

4.2.3 Skolledning och lärares betydelse för inflytande 

Tomas menar att skolans övergripande demokratiarbete fungerar bra, men att det ofta brister i 
undervisningssituationen.  
 

Vissa lärare har en bestämd bild över hur saker och ting ska gå till […] 
och har inget intresse […] att tillsammans med eleverna utforma 
kursen.64 

 
Han menar dessutom att det är vid sådana tillfällen är viktigt att det finns en klassrepresentant 
som kan föra vidare klassens åsikter vidare till skolledningen. Detta påpekar även Lina som 
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upplever att skolledning är mer lyhörda för elevernas åsikter än en del lärare. Hon berättar att 
rektor gärna involverar elever och lärare när skolans mål ska formuleras, medan inflytande i 
undervisningen ofta begränsas till den enskilde lärarens vilja att låta eleverna påverka upplägg 
och kursinnehåll. 
 
I intervjuerna framkommer att varje klass har en schemalagd klassrådstid, som infaller en 
gång i månaden, och att det ofta är en elev som ansvarar för att denna genomförs. 
Respondenterna upplever att en del lärare kan reagera negativt, när elever måste avvika från 
lektioner för att gå på olika möten. De upplever också att stödet från lärarna, när det gäller 
elevrådets arbete, till viss del är dåligt då elevernas främsta kommunikation sker med rektor. 
Dock upplever respondenterna den lokala kursen i demokrati som positiv, eftersom deras 
arbete i elevrådet, den lokala styrelsen och samverkansgruppen värdesätts och ses som en del i 
deras utbildning.  
 



5 Analys 
Denna analys kommer att delas in under två rubriker, där jag i den första tolkar 
undersökningens resultat utifrån ett pedagogiskt perspektiv och i den andra koncentrerar mig 
vid den lokala styrelsen och elevrådet som forum för deltagande och delaktighet. 
 

5. 1 Att påverka och utöva inflytande 
Såväl i den tidigare nämnda forskningen som i undersökningens resultat tydliggörs 
elevinflytandes betydelse på individ-, undervisnings- och skolnivå. Vikten av elevers 
involvering i ett demokratiskt arbetssätt och inflytande över den egna skolsituationen, 
framhålls som en central del i deras kunskapsutveckling. Enligt rektor Karin ges eleven 
möjlighet att påverka det individuella skolarbetet i sin kontakt med mentor och i s.k. 
”programråd” utöva inflytande över undervisningssituationen. Det formella inflytandet sker 
däremot i skolans samverksansgrupp, elevrådet och den lokala styrelsen. Dock visar 
fallstudien, att inflytandemöjligheterna i undervisningen upplevs begränsade, men att det 
formella demokratiarbetet på skolnivå i huvudsak fungerar bra.  
 
I skolverkets rapport menar man att utrymmet för elevers inflytande är beroende av lärares 
kunskapssyn, då ett processinriktat arbetssätt ger fler möjligheter för ett elevaktivt arbetssätt.65 
Det vilar således ett stort ansvar på den enskilda läraren att involvera elever i undervisningens 
planering, upplägg och genomförande. Ett sätt att skapa förutsättningar för detta har varit att 
upprätta s.k. planeringsgrupper,66 liknande ”programråd” som finns på den undersökta skolan. 
I fallstudien berättas att detta arbete har fungerat med varierat resultat, vilket kan vara en 
tänkbar förklaring till elevernas negativa erfarenheter av påverkansmöjligheterna i 
undervisningen. En annan förklaring kan hänföras till Liljequists resonemang om att skolan 
ofta har haft svårt att anpassa sig till nya samhälleliga förändringar, som exempelvis 
elevinflytandets etablering i läroplanen, och att lärarkåren tenderar att snarare försvara ett 
beprövat system, än att vara delaktiga i en vidareutveckling av detta.67  
 
Att arbeta konsekvent med demokratifrågor, i såväl lokal styrelse som elevråd, kan således 
vara av stor betydelse, eftersom det är där elever kan föra pedagogiska diskussioner med 
skolledning och övrig personal. Detta påpekar eleven Amanda när hon menar att det oftast är 
lättare för personer i elevråd, som är igenkända på skolan, att föra dessa samtal med 
personalen, än för en enskild elev eller klass. I detta avseende kan man betrakta elevrådet likt 
ett fackförbund, som ska föra elevernas talan i frågor som, i vissa fall, kan upplevas känsliga i 
sin karaktär. Detta exemplifierar ett - för eleverna - viktigt demokratiarbete på skolan, 
eftersom det upplevs betydelsefullt då det, med hänvisning till Dewey, sätts i relation till 
elevernas sociala skolsituation.68 Det formella inflytandet på skolnivå och det direkta 
inflytandet i klassrummet och via mentorskapet, kompletterar och förutsätter alltså varandra. 
Detta betonar även rektor Karin när hon berättar att förankringen av styrelsens arbete sker 
genom att vissa beslutsärenden läggs ut för diskussion på klassrådsmöten. 
 
I undersökningen framkommer, i likhet med SOU 1996:22, tydliga pedagogiska motiv till att 
engagera elever i en lokal styrelse. Förhoppningen är att arbetet ska bidra till att eleverna får 
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en ökad förståelse för demokratiska processer och en bredare insyn i skolan som helhet. 
Eleverna tar uppgiften på största allvar och är duktiga att sätta sig in i den lokala styrelsens 
arbetsområden. Lärare Peter framhåller att eleverna på så sätt har större potential än vad man 
tror, att hantera viktiga frågor som rör hela skolan och utbildningen. Detta överrensstämmer 
med Selbergs forskning, som påvisar att elevinflytande främjar elevers lärande och leder till 
ett större individuellt ansvar.69  
 

5.1.1 Den lokala styrelsens betydelse för elevinflytande 

En decentralisering, d.v.s. en förflyttning av beslutsområden närmare de personer som 
besluten avser, har flera fördelar. Enligt Østerud leder det dels till ökat inflytande och dels till 
bättre förankrade beslut,70 vilket även framkommer i fallstudien. Den lokala styrelsen 
fungerar i första hand som ett ”bollplank” där personal och elever ventilerar olika problem 
och frågor, och kan utbyta åsikter, kunskap och erfarenheter. Eleverna ges alltså utrymme att 
både föra fram sina åsikter och ta del av andras, samt observera och tillägna sig nya kunskaper 
genom ett demokratiskt arbetssätt. Detta är tankar som kan härledas till Dewey, som menar att 
individen tillägnar sig erfarenheter, dels genom aktiv handling och dels genom passiv 
iakttagelse.71  Den lokala styrelsen förmedlar, genom sin existens, en bild av att skolans 
personal värdesätter elevers åsikter och gör dem delaktiga i beslutsprocesser som rör deras 
skolgång. Undersökningen visar även att de skol- och utbildningsfrågor, som den lokala 
styrelsen behandlar, upplevs vara betydelsefulla för eleverna då de kan påverka och utöva 
inflytande över inrättandet av ny lokala kurser, programinriktningar och nyanställning av 
lärare. Eleverna ges även möjligheten att uttrycka åsikter och synpunkter kring skolans 
fördelning av ekonomiska resurser, även om detta ansvar endast åligger rektor. Vid 
beslutsfattande, som föranletts av en gemensam diskussion, är ledamöterna dock mestadels 
överens. 
 
Inflytandets förankring stärks i den lokala styrelsens samspel med elevrådet, och en av 
respondenterna uttrycker fördelen med att elevrådsordförande även är ordförande i den lokala 
styrelsen, eftersom det underlättar utbytet av information sinsemellan. Elevrådet ansvarar 
även för tillsättning av valberedning, vilken i sin tur utser nya ledamöter som ska representera 
elevgruppen i den lokala styrelsen. Det framstår här som en relativt god kommunikation 
mellan den lokala styrelsen och elevrådet, som enligt SOU 2001: stärker styrelsens legitimitet 
för det formella elevinflytandet.72 
 
Elevmajoritetsprincipen tycks också ha en viktig betydelse i det avseendet att det ger styrelsen 
en högre status och motverkar en hierarkisk ordning emellan skolledning, lärare, elever och 
övrig personal. Respondenterna betonar att majoriteten är ett förtroende som sänder ut en 
viktig signal om att elevernas åsikter och synpunkter ska tas på allvar, vilket även var 
Skolkommitténs avsikt med förslaget om lokala styrelser med elevmajoritet.73 Dock har den 
formella elevmajoriteten inte varit avgörande i något beslutsärende, förutom när styrelsen 
skulle ta ställning till ett förbud mot användningen av vissa Internetsidor på skolans datorer. 
Vid det tillfället var däremot inte alla elevrepresentanter närvarande på mötet och personalens 
förslag godkändes. I detta fall kunde en konflikt mellan elever och personal ha uppstått och 
elevmajoriteten varit betydande för förslagets utfall.  
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5. 2 Deltagande och delaktighet 
En påtaglig svårighet i arbetet med det formella elevinflytandet är det sviktande intresset 
bland elevgruppen att delta, då respondenterna upplever det svårt att engagera skolans elever i 
elevrådsarbetet och i den lokala styrelsen. Liknande erfarenheter påvisas även i Danielssons 
undersökning, 74 samt i skolverkets rapport som framhåller att många skolor försökt finna 
alternativ för att kompensera det bristande engagemanget.75 I detta hänseende kan man tycka 
att det formella inflytandet kan framstå som ointressant för eleverna, men i fallstudien 
klargörs att elevengagemanget även är lågt vid praktiska elevrådsaktiviteter som exempelvis 
arbetet i olika sektioner. Respondenterna upplever att det överlag är svårt att involvera fler 
elever i elevrådet, och menar att möjliga förklaringar är skolans segregationsproblematik, 
bristande information och dålig uppslutning till stormötena, varav de två sistnämnda 
faktorerna även avspeglas i den lokala styrelsen. Jarl understyrker att detta kan ge som följd 
att inflytandet snedfördelas och bara omfattar de elever som endast finns representerade i de 
olika forumen.76 Denna oro uttrycks även i tidigare forskning kring brukarstyrelser, där lärare 
på skolor med lokala styrelser med föräldramajoritet menar att engagerade föräldrar kan bilda 
en ”utvalt elit” p.g.a. att andra har dålig insyn i styrelsens arbete.77 Det behövs därför en 
tydligare koppling mellan den enskilda elevens deltagande och beslutens resultat,78 för att 
elevgruppen ska erfara och uppleva att ett aktivt elevrådarbete ger positiva effekter.  
 
Att delta i den lokala styrelsen förutsätter även ett specifikt intresse att sätta sig in och ta 
ställning till i vissa fall svåra skolfrågor. Det är höga krav som ställs på eleverna att se till 
helheten och kunna ”sälja in” sina kamraters åsikter inför lärare och skolledning. Detta kan 
vara en tänkbar förklaring, vilket även nämns av rektor Karin, till varför så få elever anmäler 
sig till elevrådets valberedning. Den bristande insynen i och informationen kring styrelsen 
arbete försvårar ett aktiv deltagande, vilket begränsar inflytandemöjligheterna för flertalet 
elever. Detta framhåller lärare Peter, då han menar att det är svårt att nå ut till det breda lagren 
och att det på så vis blir en liten grupp personer som styr. Å ena sidan kan man, med 
hänvisning till Hadenius, betrakta den lokala styrelsen som ett forum som motverkar ett 
elitistiskt system, då den skapar förutsättningar för dialog mellan skolledare, lärare och 
elever.79  Å andra sidan kan den ha som konsekvens att den begränsar deltagandet till ett fåtal. 
 
När det kommer till frågan om elevernas deltagande i den lokala styrelsen, uppger lärare Peter 
att den till viss del är dålig. Detta beror på att mötena ofta krockar schemamässigt med 
elevernas lektioner och ibland är placerade på eftermiddagarna när eleverna redan slutat för 
dagen. Amanda berättar även att kallelsen till mötet endast skickas till den ordinarie 
ledamoten, inte till suppleanten, vilket ger konsekvensen att eleverna inte alltid är i majoritet 
vid beslutsfattande. Respondenterna berättar också om tillfällen när lärare reagerat negativt 
när eleverna avviker från lektioner för att gå på möten, vilket signalerar att deras deltagande 
inte anses viktigt. 
 
På frågan om ledamöternas upplevelse av delaktighet i den lokala styrelsen, uttrycker 
respondenterna att det fungerar bra. Däremot framhålls att elever och personal utgår ifrån 
olika perspektiv, tidigare kunskap och erfarenheter, vilket i sin tur kan påverka 
inflytandemöjligheterna. En grundläggande princip för demokratin är att individen görs 

                                                 
74 Mattias Danielsson, ”Elever i maktens korridorer”, s 20. 
75 Skolverket, Inflytandets villkor, s 36. 
76 Maria Jarl, ”Brukarstyrelser på gott och ont”, s 160. 
77 Tom Nilsson, Till vilken nytta?, s 108. 
78 SOU 2000:1, En uthållig demokrati! Politik för folkstyre på 2000-talet, s 36. 
79 Axel Hadenius, Demokrati – en jämförande analys, s 63. 



delaktig i beslutsprocessen på jämlika villkor.80 Detta är naturligtvis en svår fråga, när man 
vill involvera elever i beslut, som i många fall kan omfatta komplicerade överväganden och 
ställningstaganden som rör hela skolan. En av respondenterna betonar dock att det är 
personalens skyldighet att informera eleverna på ett objektivt sätt. Det är däremot svårt att 
avgöra i vilken uträckning detta i realiteten sker, eftersom dolda maktstrukturer och attityder 
kan spela en avgörande roll.81 En annan aspekt, att ta hänsyn till i detta sammanhang, är 
elevernas begränsade tid på skolan och att de endast är delaktiga i den lokala styrelsen i ett till 
två år. Deras gymnasieutbildning sträcker sig över en treårsperiod, vilket kan ställas i relation 
till Nilssons definition av begreppet brukare – en person som kontinuerligt utnyttjar en 
kommunal verksamhet under en relativt lång tid.82 
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6 Diskussion 
Avslutningsvis följer här en diskussion kring resultatets analys, slutsatser och tankar som 
väckts under arbetets gång. Detta i avsikt att föra en allmän diskussion kring hur 
elevinflytandet kan utformas, förankras och praktiskt tillämpas i skolan. 
 

6. 1 Resultatdiskussion 
Elevers rätt att kunna påverka sin skolsituation och utöva inflytande över sin skola och 
utbildning betonas både i skolans läroplaner och i tidigare forskning. I den undersökta skolan, 
visar personalen en tydlig vilja att involvera elever i både praktiska frågor och konkreta beslut 
som rör skolan och utbildning. Dock kan jag uppfatta en viss skillnad mellan det formella och 
informella inflytandet, då synen på elevernas ansvarsförmåga och deltagande värderas och 
betonas på olika sätt beroende på sammanhang. Det blir tämligen motsägelsefullt när eleverna 
innehar majoritet vid viktiga beslut som rör skolan och utbildningen, men har begränsat 
inflytande i undervisningssituationen. Både skolledning och lärare har alltså en avgörande roll 
när det gäller att ge elever möjligheter att praktisera ett demokratiskt arbetssätt i enlighet med 
skolans läroplaner. Detta är även en fråga för kommunalpolitiker, som bestämmer om den 
enskilda skolan ska inrätta en lokal styrelse. Det är därför avgörande att elevinflytandet 
prioriteras från politiskt håll, vilket det inte har gjorts i många kommuner då förslaget om 
lokala styrelser med elevmajoritet inte har fått de genomslag man hoppats på.83 Att arbeta 
med elevinflytande kan på så sätt upplevas som en komplicerad process, eftersom det kan ta 
lång tid att förankra hos såväl kommunalpolitiker, skolledning, lärare och elever. 
 
Utifrån respondenternas erfarenheter kring och upplevelser av arbetet med och i en lokal 
styrelse och elevråd, kan jag dra slutsatsen att de som i helhet förefaller vara goda, men att ett 
påtagligt problem är elevgruppens bristande deltagarintresse. Därför skulle det vara intressant 
att undersöka hur elever som inte är engagerade i elevråd och lokal styrelse upplever sina 
inflytandemöjligheter, samt vilka attityder och tidigare erfarenheter som kan ligga till grund 
för ett lågt deltagande. Kan det, som författarna i SOU 2000:1 skriver,84 vara så att de dolda 
maktstrukturerna leder till passivitet, att individens tidigare upplevelser av bristande 
delaktighet och inflytande är negativa? Min uppfattning är att dagens skola, trots 
läroplanernas intentioner, på många sätt präglas av en kunskapssyn och en elevsyn som 
snarare begränsar elevers inflytandemöjligheter än uppmuntrar till ett aktivt deltagande. 
Lärare måste, betydligt mer än idag, arbeta konsekvent med demokratifrågor i 
undervisningen, eftersom det signalerar att elevernas deltagande är viktigt. Det är inte 
tillräckligt att skolledning och ett fåtal lärare och elever är engagerade, eftersom Nilsson 
skriver att graden av deltagande är en betydelsefull fingervisning om det demokratiska 
tillståndet.85 
 
Respondenterna berättar även om tillfällen, då lärare reagerat negativt när eleverna avviker 
från lektioner för att gå på möten och att eleverna själva ansvarar för genomförandet av 
klassråd. Detta visar på att elevinflytandet inte alltid prioriteras bland lärarna och att 
arbetsbelastningen därför ofta blir stor för eleverna. Ett sätt att bidra till ett ökat aktivt 
deltagande kan vara att anställa en projektledare i syfte att förankra, uppmuntra och engagera 
ett demokratiskt arbete. På den skola, där undersökningen genomförts, har idag Skol IF en 
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anställd fritidsledare som hjälper till att anordna olika turneringar o.s.v. En liknande satsning 
för att sprida information om elevrådet och den lokala styrelsens betydelse för elevers 
inflytandemöjligheter kan därför vara av stor vikt. Eleverna i elevrådet har inte tillräckligt 
med tid att genomföra detta på egen hand och det kan heller inte anses vara deras uppgift. Ett 
vuxet stöd, utöver lärare och skolledning, kan således bidra till en förankring av elevrådets 
och den lokala styrelsens arbete, samt ”öppna ögonen” för vad ett aktivt elevrådsarbete 
faktiskt kan åstadkomma.  
 
En annan intressant tanke är huruvida skolan som verksamhet värderar det individuella kontra 
det kollektiva inflytandet. I skolverkets rapport skriver man att det individuella inflytandet 
betydelse har förstärks inom skolan, men att det kollektiva inflytande till viss del har hamnat i 
skymundan.86 Jag anser att en individualisering är positiv i den bemärkelsen att den sätter den 
enskilde eleven i centrum, men att den även begränsar det kollektiva inflytandet för 
elevgruppen. Ett individanpassat elevinflytande ger goda möjligheter för eleven att på egen 
hand, i kontakt med sin mentor, aktivt utöva inflytande över sin lärandeprocess, men 
inkluderar inte ett helhetsperspektiv på skolan och avgörs av den enskilde lärarens vilja att 
involvera. Dock kan en individualisering vara positivt för att kunna tillgodose olika behov av 
inflytande. Målet är inte att alla elever ska vara engagerade och delta i det formella 
inflytandet, men likväl känna att de har möjligheten - om de själva vill - att i lika stor 
uträckning som andra kunna påverka den lokala styrelsens och elevrådets arbete. Detta är 
viktigt för den lokala styrelsens legitimitet, då styrelsens beslut, funktion och mening enligt 
SOU 2000:1 måste upplevas betydelsefull för eleverna.87 
 
I intervjuerna framhålls de pedagogiska avsikterna med att arbeta med en lokal styrelse.  
Dessa kritiseras dock av Lundström, som menar att man måste skilja på de demokratiska och 
pedagogiska värdena med att utöva inflytande i en lokal styrelse. Han betonar betydelsen av 
att särskilja elevrollen och medborgarrollen, eftersom brukarstyrelsen avser en bestämd 
verksamhet och inte inkluderar ett samhälleligt deltagande.88 Jag anser att det han påvisar är 
viktigt, men är utifrån elevernas synpunkt av mindre betydelse. Att föra en dialog med 
exempelvis kommunalpolitiker och kommunens tjänstemän kan på många sätt vara 
betydelsefullt utifrån ett samhällsperspektiv, men för eleverna ovidkommande då denna 
dialog i huvudsak förs av rektor. Eleverna går i de flesta fall på gymnasiet i tre år, och den 
lokala styrelsen med elevmajoritet kan, enligt min mening, därför i detta avseende inte 
jämföras med andra brukarstyrelser inom kommunala verksamheter. Att elevernas 
engagemang värdesätts av skolan, som samhällsinstitution, och ses som en del av deras 
utbildning, ökar snarare motivationen att växa som demokratiska medborgare och så 
småningom ta ett större samhälleligt ansvar. 
 

6. 2 Metoddiskussion 
Diskussionen kring lokala styrelser med elevmajoritet är en aktuell politisk fråga och den här 
undersökta skolans namn har den senaste tiden nämnts och exemplifierats i media i samband 
med kritiken av ett upphävande av försöksverksamheten. När jag besökte skolan, framhöll 
samtliga respondenter vikten av att arbeta med och i en lokal styrelse, vilket följaktligen kan 
ha påverkat den information de har delgett i undersökningen. Dock tror jag att denna risk är 
liten, men viktig nog att påpekas i uppsatsens metoddiskussion. Det är också angeläget att 
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tänka på huruvida rektors roll och uppdrag påverkar informationen som hon givit. Rektor har 
det yttersta ansvaret för skolans verksamhet, och vill i flera avseenden uppvisa en viss bild av 
skolan för utomstående. I detta fall tror jag att spridningen av respondenter, såväl elever som 
personal, varit till fördel i syfte att ge ett nyanserat och tillförlitligt resultat. 
 

6. 3 Avslutning 
I min kontakt med den undersökta skolan möttes jag av en stor vilja och engagemang att 
arbeta med demokratifrågor i syfte att främja ett demokratiskt arbetssätt. Det är ett fåtal 
gymnasieskolor förunnat, att på ett uttryckligt sätt eftersträva en involvering av elever i beslut 
som rör skolan och utbildningen. Det är givetvis så att alla demokratiska arbetssätt kan 
ifrågasättas och kritiseras för att vara otillräckliga på olika sätt, men vi bör fråga oss: Är det 
produkten eller processen som är det viktiga? 
 
Som tidigare uttrycks i analysen, är elevmajoriteten avgörande för elevernas upplevelser av att 
bli tagna på allvar. Att Jan Björklund, en månad efter valet 2006, meddelar att han vill se ett 
upphävande av försöksverksamheten är således inte förankrat bland de människor uttalandet 
avser. Skolministens åsikt är också, enligt min tolkning, motsägelsefull gentemot skolans 
läroplaner, där det uttrycks att elever ska ges möjligheten att tillämpa ett demokratiskt 
arbetssätt och på ett reellt sätt kunna påverka sina villkor.89 I den lokala styrelsen, och i dess 
samspel med elevrådet, ges eleverna goda förutsättningar att utöva inflytande, eftersom det är 
där de kan föra en dialog med rektor, lärare och övrig personal på lika villkor. Det är en 
process som tar tid att genomföra och förankra i lärarkåren och i den stora elevgruppen. Jag 
hoppas dock att den undersökta skolan ges möjlighet att fullfölja sitt arbete i den lokala 
styrelsen, då elevers inflytandemöjligheter är begränsade till det utrymme som politiker, 
tjänstemän och lärare ger dem. 
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7. 1 Bilaga 1, Missivbrev till styrelseledamöterna (elever) 
 
 
Information inför intervju den 10 maj och 11 maj 2007 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Annika Westling och jag läser sista året på lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola. Denna termin ska jag skriva ett examensarbete och har valt att fördjupa mig i 
ämnet elevinflytande. Jag har tidigare följt debatten kring och införandet av lokala styrelser 
med elevmajoritet, och finner detta arbetssätt intressant. Jag vill därför studera det närmare för 
att undersöka hur arbetet fungerar i praktiken. 
 
Syftet med undersökningen är att studera hur arbetet med den lokala styrelsen fungerar hos er 
på /---/ gymnasiet i /---/, med fokus på dina möjligheter att påverka och utöva inflytande över 
din skola och utbildning. Av denna anledning vill jag göra en intervju med dig och några 
andra representanter i styrelsen. Intervjun kommer att ske likt ett samtal där du får tillfälle att 
berätta om dina erfarenheter kring och upplevelser av styrelsearbetet. Intervjun beräknas ta 
cirka 30-40 minuter och kommer att spelas in på band.  
 
Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att användas i något 
annat syfte än i mitt examensarbete. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja 
att avbryta intervjun. 
 
 
Tack för din uppmärksamhet! 
 
Hälsningar 
 
Annika Westling 
 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta mig på telefon eller via e-post: 
 
……….eller………. 
awg00004@student.mdh.se 
 
 
Uppsatshandledare Mikael Axberg 
Universitetslektor i statsvetenskap vid Mälardalens Högskola 
Tel. nr: 021-10 14 07 
 



7. 2 Bilaga 2, Missivbrev till styrelseledamöterna (personal) 
 
 
Information inför intervju den 20 april 2007 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Annika Westling och jag läser sista året på lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola. Denna termin ska jag skriva ett examensarbete och har valt att fördjupa mig i 
ämnet elevinflytande. Jag har tidigare följt debatten kring och införandet av lokala styrelser 
med elevmajoritet, och finner detta arbetssätt intressant. Jag vill därför studera det närmare för 
att undersöka hur arbetet fungerar i praktiken. 
 
Syftet med undersökningen är att studera hur arbetet med den lokala styrelsen fungerar hos er 
på /---/gymnasiet i /---/, med fokus på elevernas möjligheter att påverka och utöva inflytande 
över sin skola och utbildning. Av denna anledning vill jag göra en intervju med dig och några 
andra representanter i styrelsen. Intervjun kommer att ske likt ett samtal där du får tillfälle att 
berätta om dina erfarenheter kring och upplevelser av styrelsearbetet. Intervjun beräknas ta 
cirka 30-40 minuter och kommer att spelas in på band.  
 
Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att användas i något 
annat syfte än i mitt examensarbete. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja 
att avbryta intervjun. 
 
 
Tack för din uppmärksamhet! 
 
Hälsningar 
 
Annika Westling 
 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta mig på telefon eller via e-post: 
 
……….eller………. 
awg00004@student.mdh.se 
 
 
Uppsatshandledare Mikael Axberg 
Universitetslektor i statsvetenskap vid Mälardalens Högskola 
Tel. nr: 021-10 14 07 
 
 
 
 



7. 3 Bilaga 3, Intervjumall 
 
 
Bakgrundsfrågor: utbildning, yrke, årskurs 
 
Frågeområden: 
 

• Erfarenheter kring och upplevelser av den lokala styrelsen med elevmajoritet och 
elevråd. 

• Elevers möjligheter att påverka och utöva inflytande över skola och utbildning 
 
 
Stödfrågor: 
 

1. Vilken funktion och befogenheter har den lokala styrelsen och elevrådet? 
 
2. Hur arbetar skolan övergripande med elevers inflytandemöjligheter och hur upplevs 

det bland eleverna? 
 

3. Hur ser relationen ut mellan den lokala styrelsen och elevrådet? 
 

4. Hur upplever elever/personal arbetet med och i den lokala styrelsen? 
 

5. På vilket sätt kan eleverna påverka utbildningen och utöva inflytande i den lokala 
styrelsen och elevråd? 

 
6. Vilket ”samtalsklimat” råder i den lokala styrelsen? 

 
7. Hur förankras elevrådet och den lokala styrelsens beslut hos elevgruppen? 

 
8. Hur ser deltagandet och intresset ut i den stora elevgruppen? Hur upplevs styrelsens 

arbete bland dem? 
 

9. Vilket stöd får elever att utöva inflytande? 
 

10. Vilka fördelar och nackdelar har den lokala styrelsen? 
 
 
 


