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Sammanfattning 

Skolkonferensen är gymnasieelevernas enda författningsreglerade forum för inflytande på 

organisatorisk nivå. Detta ställer höga krav på dess utformning och innehåll för att 

demokratiuppdraget ska uppfyllas. Därför finner vi det viktigt att undersöka skolkonferensens 

praktik. Uppsatsens syfte är att undersöka elevrepresentanters erfarenheter av deltagande och 

inflytande i skolkonferensen. Resultaten bygger på observation av skolkonferensen vid en 

gymnasieskola och intervjuer med fyra elevrepresentanter. För att ringa in elevernas 

erfarenheter använde vi oss av teorin om demokratisk kompetens. 

Vi nådde fram till slutsatserna att elevrepresentanterna är beroende av information om vad 

skolkonferensen ska behandla och att den skickas genom kanaler eleverna använder. Eleverna 

är också beroende av kunskaper om innehållet i skolkonferensens styrdokument. Vi kan inte 

styrka att elevrepresentanterna utvecklar procedurkunskaper genom deltagandet. Eleverna 

behöver möteserfarenheter för att utveckla den demokratiska kompetensen. Eleverna känner 

ansvar för att deras personliga deltagande inte fungerar och för att skolkonferensen som sådan 

ska fungera. Samtidigt visar elevrepresentanterna på självförtroende när de agerar under 

skolkonferensen möten. 

Negativ självtilltro och bristande procedurkunskaper leder till att eleverna gör skeva 

erfarenheter av deltagandet. Elevrepresentanterna får därmed en negativ demokratisk 

kompetens. Trots denna har de en stark systemtilltro, vilken leder till att de har förtroende för 

skolkonferensen. 

 

Nyckelord: deltagande, demokratisk kompetens, elevinflytande, gymnasieskola, 

inflytande, skolkonferens. 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om gymnasieelevers erfarenheter av gymnasieskolan som 

demokratisk praktik. Objektet för vår undersökning är elevers erfarenheter av 

skolkonferensen. Skolkonferensen är elevernas enda författningsreglerade forum för 

inflytande på gymnasieskolans organisatoriska nivå och skolkonferensen är obligatorisk på 

alla gymnasieskolor.1 Elevinflytande sker också i klassrådet. Där behandlas frågor som rör 

klassen. Klassrådet får dock inte fatta beslut om frågor som rör andra än klassen. Vi anser att 

skolkonferensens särställning ställer höga krav på dess utformning och innehåll för att 

gymnasieskolan skall kunna uppfylla sitt demokratiuppdrag. Därför finner vi det relevant att 

närmare undersöka dess praktik.  

Vi har dessutom funnit i våra litteratursökningar att forskningen om elevers inflytande i 

skolans formella organ och forskning om skolkonferensens praktik är begränsad. Vi har dock 

identifierat två närliggande områden i forskningen; Elevers deltagande i formella organ och 

Elevers erfarenheter av inflytande och deltagande. Båda dessa områden pekar i samma 

riktning; elevernas inflytande har stora brister och eleverna är medvetna om detta förhållande. 

Den av oss som är yrkesverksam i skolan har även observerat att intresset för deltagande i 

skolkonferensen är mycket lågt hos elever.  

Den forskning som finns om skolkonferensen är begränsad. Den kontrasterar från våra 

egna erfarenheter från observationer. Det är få elever som väljer att använda den möjlighet till 

inflytande skolkonferensen erbjuder. Vi anser att det gör det angeläget att granska 

skolkonferensens praktik och elevers erfarenheter av den. Vi anser det även angeläget att lyfta 

frågan om elevers inflytande som vi anser ha för lite utrymme i den moderna skoldebatten. 

 

Skolkonferensen och debatten om elevinflytande 

 Frågan om elevinflytande i skolan är åter aktuell i och med två aktuella och 

sammanlänkade händelser. Förslaget till skolreform år 2011 som nu behandlas i riksdagen, 

samt FN:s barnkonventions 20-års jubileum. Den 20:e november 2009 firade FN:s 

barnkonvention 20 år och i juni år 2010 är det 20 år sedan Sverige ratificerade konventionen. 

Dessa jubileer har bidragit till ökad uppmärksamhet kring frågor om barn och ungas 

rättigheter, framförallt runt konventionens fyra grundläggande principer; skydd mot 

diskriminering, barnets bästa, rätt till utveckling, samt respekt för barnets åsikter (Unicef 

                                                 
1 Fram till 2007 kunde skolkonferensen ersättas med lokala styrelser med elevmajoritet. Dessa är numera inte 
tillåtna. 
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2009a).2 Den sista principen uppmärksammas i artikel 12 och formuleras som att barnet ska 

ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne 

(Barnombudsmannen 2009).3  

I ljuset av jubileet har FN:s barnrättskommitté efterfrågat en skärpning av konventionens 

ställning både på statlig och kommunal nivå i Sverige. Kommittén anser att Sverige inte 

lyckas tillgodose barns rättigheter fullt ut. Särskild kritik riktas mot brist på kunskap hos 

barnen själva om sina rättigheter, samt ”stora brister i möjligheterna till inflytande” (Unicef 

2009b).4  Trots detta har frågan om elevers inflytande och deltagande inte varit primär i den 

aktuella debatten om skolan. Debatten har framförallt kretsat runt förslaget till skolreform år 

2011 och dess praktiska konsekvenser för skolans organisation, som exempelvis den tydligare 

uppdelningen mellan yrkesförberedande och studieförberedande program. 

Även om inflytandefrågan varit åsidosatt i debatten, formuleras tydliga förändringar i 

elevers, föräldrars och skolpersonals inflytande och deltagande i förslaget till ny 

skollagstiftning (Prop. 2008/09:199). Barns rättigheter i skolan stärks genom intentionen att 

barns åsikter ska ligga till grund för de beslut och åtgärder som tas och barnkonventionens 

anda anses viktig och ska genomsyra all lagstiftning som rör barn och ungdomar. På flera 

ställen i lagförslagen återges även FN:s barnkonventions formuleringar. Lagförslaget gäller 

även myndiga ungdomar i gymnasieskolan.  

Vad gäller skolkonferensen och inflytande i skolan föreslås att det ska finnas ett forum för 

samråd vid varje skola. Dessa råd ska ha en högre grad av insyn och reellt inflytande över 

beslut som rör skolans verksamhet än idag. Tillgång till information ska också ge bättre 

möjligheter för elever att lägga fram synpunkter före beslut. Dessa samråd är dock inte 

menade att konkurrera med befintliga forum för inflytande, som exempelvis skolkonferensen, 

enligt utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (2009).5 dessa ska istället förstärka 

inflytandet genom att förbättra möjligheterna till deltagande och inflytande innan ett beslut 

tas, genom att synliggöra informationen. Ansvaret för informationsflödet ligger på rektor. Det 

finns inga riktlinjer, varken i Skollagen eller i skollagsförslaget, för hur sambandet mellan 

olika råd och skolkonferensen ska se ut (Prop. 2008/09:199, och SFS 1985:1100). Det är fritt 

att organisera som skolorna vill. Det finns exempel på skolor där frågor lyfts i de 

obligatoriska klassråden för att skickas vidare till programråd, för att slutligen tas upp i 

                                                 
2 http://www.unicef.se/opinion/unicefs-paverkansarbete/vara-barnrattsfragor-i-sverige/gor-barnkonventionen- 
till-lag/fakta-gor-barnkonventionen-till-lag 2009-11-17 
3     http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55 2009-11-17 
4     http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-20-ar/ta-barns-rattigheter-pa-allvar 2009-11-17 
5     Korrespondens med Sofia Larsen 2009, riksdagsledamot och Utbildningsutskottets ordföranden. 
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Skolkonferensen.6 På en av de skolor som tackade nej till att delta i denna studie fungerar det 

så.7 Tanken är en slags demokratisk trappa som ska fånga upp frågor som är viktiga för 

eleverna. Inga direkta förändringar av gymnasieförordningens text om skolkonferensen och 

klassrådet planeras i förslaget till skolreform 2011 (Prop. 2008/09:199). Dessa fora kommer 

alltså att behålla sin plats som gymnasieskolans formella arenor för inflytande under 

överskådlig framtid. 

I vårt arbete med denna undersökning fann vi att forskningen om inflytande och 

demokrati i skolan uttryckligen efterfrågade fler studier om elevinflytande, ungdomars syn på 

demokrati och om politiskt deltagande (Ekman & Todosijevic 2004, och Forsberg 2000). Vi 

fann även en uttrycklig kritik från flera håll i den forskning som gjorts och i en 

skolverksrapport (Forsberg 2000, Skolverket 2007, och Thornblad 2008).  Forsberg (2000) 

formulerar kritiken som att forskningen tenderar att uteslutande utvärdera hur väl skolorna 

lyckas uppfylla styrdokumentens höga ideal och konstatera att elever vill ha ökat inflytande. 

Forskningen borde enligt Forsberg (2000) istället undersöka vad elevinflytande leder till, både 

för skolan i stort och hos de enskilda eleverna.  

Utbildningsinspektionen visar samtidigt i sin utvärdering av Sveriges skolor år 2007, att 

det finns ett stort behov av att förbättra elevernas möjligheter till inflytande över sin 

utbildning i mer än hälften av de inspekterade skolorna. (Skolverket 2007). Trots viljan till 

mer inflytande, som eleverna uttryckte i forskningen, och behovet av ökat inflytande som 

konstaterades av utbildningsdepartementet, fann vi att gymnasieskolorna hade stora problem 

att engagera elever.8 Få elever var intresserade av att vara representanter i skolkonferensen 

och representanterna deltog sällan på sammanträdena. Dessa förhållanden hade vi, som 

tidigare nämnts, kommit i kontakt med genom egna erfarenheter.  

Barnkonventionens jubileum och dess uppmärksammande av inflytandefrågor, den 

förändring som skolan står inför och bristen på uppmärksamhet av elevers deltagande och 

inflytande i debatten, samt konflikten mellan forskningens innehåll och våra egna 

observationer, låg till grund för vårt intresse att studera elevrepresentanters erfarenheter av sitt 

inflytande och deltagande i skolkonferensen som vårt undersökningsobjekt. 

För att studera elevrepresentanternas erfarenheter av skolkonferensen har vi bearbetat 

                                                 
6  Programråd kallas olika saker vid skolor där de förekommer. Ett annat använt namn är avdelningsråd. De som 

deltar i Programråden vid en av de tillfrågade skolorna är representanter från varje klass vid de program 
eleverna studerar på. Ordförandena är rektorerna för programmen. 

7  Se kapitel 3. 
8 Detta uppdagades i våra tidiga undersökningar, i form av inledande frågor till gymnasiechefer i fem 

gymnasieskolor i Örebro kommunen och läsning av de olika skolornas skolkonferensprotokoll. 
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fram tre teman som utgår från Maria Jarls (2004) och Tiina Ekmans (2007) definition av 

delbegreppen i teorin om demokratisk kompetens; systemtilltro, självtilltro och 

procedurkunskaper.9  Dessa leder oss till att ställa frågor till skolkonferensens deltagande 

elever om; vilket förtroende de har för skolkonferensen som inflytandeforum? Hur de ser de 

på sitt eget deltagande i skolkonferensen? Vilken information de får med sig till och vilken 

information tar de med sig från skolkonferensen, samt vilka erfarenheter de har av 

skolkonferensens demokratiska praktik? Det är vår förhoppning att svaren på dessa frågor ska 

kunna bidra med en begränsad, men fördjupad kunskap om hur en gymnasieskola lyckas med 

en del av sitt demokratiuppdrag.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att studera elevrepresentanters erfarenheter av sitt 

deltagande och inflytande i skolkonferensen. Utifrån detta syfte kommer vi i uppsatsen 

besvara följande två frågor:  

1. Hur upplever elevrepresentanterna sitt inflytande i skolkonferensen? 

2. Vilka erfarenheter har elevrepresentanterna av sitt deltagande i skolkonferensen?  

 

Precisering av syfte och frågeställning 

Vår uppsats är avgränsad till en skolkonferens vid en gymnasieskola. Därför är 

elevutsagorna i vår uppsats även begränsade till de elevrepresentanter som deltar i 

skolkonferensen vid denna skola. Även våra egna erfarenheter av skolkonferensen är 

begränsade till denna skolkonferens.10  Vår uppsats och våra resultat kan således inte ses som 

ett resultat som är generellt för skolkonferenser i riket, utan är avgränsade till den skola vi 

undersöker. 

Hur gymnasieelever upplever och utövar inflytande i skolkonferensen anser vi är 

beroende av flera faktorer: skolkonferensens sammansättning av elever och personal, skolans 

mål med skolkonferensens arbete, den information som finns att tillgå, gymnasieförordningen 

och den lokala arbetsplanens innehåll, samt hur dessa tolkas på den enskilda skolan. Dessa 

förutsättningar bygger upp basen för elevernas handlande i skolkonferensen och den plats de 

anser sig ha i den. Hur eleverna upplever skolkonferensen och hur de ser på sitt eget 

                                                 
9   För en förklaring av Demokratisk kompetens, se kapitel 2. 
10 Vi kommer vidare att beskriva resonemangen som ledde fram till dessa avgränsningar i kapitel 3. 
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deltagande kommer att vara två av de teman vi utgår från i vår studie.11 Vi kallar dem 

systemtilltro och självtilltro bearbetade efter Jarls (2004) och Ekmans (2007) definitioner av 

teorin om demokratisk kompetens. Vilka erfarenheter gymnasieelever gör av sitt deltagande 

och inflytande i skolkonferensen anser vi avgörs av skolkonferensens praktik och elevernas 

erfarenheter av den. Elevernas erfarenheter styr den kunskap de gör i skolkonferensen, hur de 

förstår och uppfattar sitt deltagande och inflytande. Erfarenheter som eleverna gör tar de 

sedan med sig ut i samhällslivet.  

Elevernas erfarenheter av skolkonferensens praktik kan också vara olik de mål 

skolkonferensen är satt att uppfylla. Vi utgår från att eleverna gör lärdomar utifrån 

skolkonferensens praktik, de förutsättningar de anser sig ha för deltagandet och inflytandet i 

skolkonferensen och resultateten de ser av skolkonferensens arbete. Den kunskap eleverna gör 

av sitt deltagande och inflytande i skolkonferensen kommer vi också att studera utifrån de två 

teman vi nämnde ovan, men även utifrån temat procedurkunskaper (se; Jarl 2004, och Ekman 

2007), teorin om demokratisk kompetens. Dessa teman leder oss till frågorna; vad gör 

eleverna i skolkonferensen? Hur engagerar de sig? Är skolkonferensen ett forum som de har 

förtroende för? Hur upplever de sitt eget deltagande? Vilka kunskaper tar de med sig från 

skolkonferensen? Vilka lärdomar gör de av skolkonferensens handlingsutrymme? Vi avser, 

genom att sammanföra dessa teman, ge en bild av elevers erfarenheter av deltagande och 

inflytande i gymnasieskolans skolkonferens. Innan vi redogör för vår uppsats förankring, i 

forskning och teori, vill vi tydliggöra skolkonferensens funktion i gällande styrdokument.  

 

Skolans styrdokument och skolkonferensen 

Den svenska skolan har ett demokratifostrande uppdrag (Almgren 2006, Ekman & 

Todosijevic 2004, och Lpf 94). Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) konstaterar 

att undervisningen dels skall bedrivas genom demokratiska arbetsformer och dels förmedla 

kunskap om demokratiska värden. Dessa mål ska utveckla elevens förmåga och vilja att ta 

personligt ansvar för att aktivt delta i samhällslivet. Dessutom skall ”de demokratiska 

principerna, att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar, omfatta alla elever” (Lpf 94, s. 

13). Vi konstaterar därmed att gymnasieskolans demokratiuppdrag syftar till att ge både 

demokratiska kunskaper och förmedla demokratiska normer, samt skall ha en demokratisk 

praktik.  

Skolans demokratiuppdrag regleras även i gymnasieförordningen (SFS 1992:394) som 

                                                 
11 Se kapitel 2. 



 

   

6 
                                                                                                                                                                             

 
närmare beskriver ramarna för hur skoldemokratin skall anordnas. Det formella arbetet sköts i 

klassråd och i skolkonferensen, vilka är de två fora för inflytande som regleras i 

gymnasieförordningen. Den konkreta verksamheten skall sedan formuleras i lokalt utformade 

arbetsplaner, kursplaner och ordningsregler där rektor och representanter från skolans 

personal och elever skall medverka i beslut. Som ett av gymnasieskolans formella 

demokratiska organ har skolkonferensen således en viktig funktion att fylla för skolans 

demokratiska uppdrag. På de flesta gymnasieskolor finns också en förening för 

inflytandefrågor i form av ett elevråd, detta regleras dock inte av förordningen och tolkas av 

oss i denna studie som en intresseförening. 

Skolkonferensens verksamhet beskrivs enligt följande i gymnasieförordningen (SFS 

1992:394): 

 
Vid varje gymnasieskola skall det finnas en skolkonferens. 

Skolkonferensen är ett organ för att behandla vissa frågor som är av stor betydelse för 
eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, 
personal och elever. 

Skolkonferensen bör uppmärksamma frågor om elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet enligt 
föreskrifter i arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166). 

Rektor eller den ledamot som rektor utser är ordförande för skolkonferensen. 
Skolkonferensen består i övrigt dels av företrädare för lärare och annan skolpersonal, dels 
av företrädare för eleverna. De båda grupperna skall ha lika många representanter. För 
varje ledamot skall det finnas en ersättare. 

[…] 

Skolkonferensen skall, i den utsträckning styrelsen för utbildningen bestämmer, besluta i 
frågor som annars hör till rektors beslutsområde men där beslutanderätten inte i författning 
har lagts på rektor. Beslutanderätten bör i första hand avse principer och riktlinjer för 
hanteringen av frågorna. 

Skolkonferensens beslutsbefogenheter får inte omfatta frågor som avser enskilda personer 
eller är begränsade till en enda klass. 

Skolkonferensen är beslutför när rektor eller rektors ersättare och minst hälften av övriga 
ledamöter är närvarande. Av de övriga ledamöterna skall det vara lika många representanter 
från varje grupp. 

Vid sammanträde med skolkonferensen förs protokoll. 

(SFS 1992:394, 4 Kap) 

 

Vi anser det betydelsefullt att även lyfta gränsdragningen mellan Klassrådet och 

skolkonferensen för att ytterligare förtydliga skolkonferensens funktion. Klassrådet och 

skolkonferensen behandlas efter varandra i förordningstextens fjärde kapitel (SFS 1992:394). 

Beskrivningen av klassrådets verksamhet är mycket kort, men satt i kontrast till 
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formuleringarna om skolkonferensen, anser vi att uppdelningen är tydlig: 

 

För varje klass eller motsvarande i gymnasieskolan skall det finnas ett klassråd. 

[…] 

Klassrådet skall behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. 

[…] 

Skolkonferensen skall, i den utsträckning styrelsen för utbildningen bestämmer, besluta i 
frågor som annars hör till rektors beslutsområde men där beslutanderätten inte i författning 
har lagts på rektor. 

[…] 

Skolkonferensens beslutsbefogenheter får inte omfatta frågor som avser enskilda personer 
eller är begränsade till en enda klass. 

(SFS 1992:394, 4 Kap) 
 

Klassrådet behandlar frågor på individnivå med förankring hos enstaka elever och klasser, 

medan skolkonferensen behandlar frågor på organisatorisk nivå med representanter för 

skolans hela population. Det innebär inte att klassrådet inte kan ta upp frågor som berör 

skolans organisation, men detta kan inte fatta beslut i sådana frågor. Klassrådet ger elever 

möjlighet att diskutera frågor som sedan kan lyftas till skolkonferensen och 

organisationsnivån. Exempelvis kan elever i ett klassråd diskutera tim- och poängutlägg för 

att sedan lyfta upp frågan till skolkonferensen. Åt andra hållet har inte skolkonferensen rätt att 

fatta beslut som omfattar enskilda elever eller klasser. Dessa två organ har alltså till uppgift att 

fatta beslut på olika nivåer.  

Hur skolkonferensen utformas lokalt och hur dess beslutsrätt ser ut beslutas av Örebro 

kommuns gymnasienämnd. Reglementet för de olika gymnasieskolornas skolkonferens i 

Örebro kommun är alltså det samma. Vi kommer därför att närmare gå in på detta dokument 

först senare i texten i anknytning till en beskrivning av den skola som är objektet för vår 

fallstudie. Detsamma gäller ärendegången för inflytande på skolan som även den kan 

utformas olika.  

Som framkommer i styrdokumenten har skolkonferensen två primära funktioner för 

elever. Skolkonferensen skall ansvara för elevinflytande på organisationsnivå. Då 

skolkonferensen är det enda författningsreglerade forumet för sådant inflytande fyller den 

även en viktig funktion i att uppfylla gymnasieskolans demokratiuppdrag. 
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Disposition 

Fortsättningen av denna uppsats kommer att disponeras i fyra kapitel, 2 studiens 

förankring i teori och forskning, 3 undersökningens genomförande och tillvägagångssätt, 4 

elevers erfarenheter av skolkonferensen och 5 diskussion.  

Då vi funnit att den tidigare forskningen är ofullständig påbörjas det nästföljande kapitlet 

med att ringa in den forskning som vi anser vara den mest tongivande och jämförbar med vår 

egen studie. Här tar vi också upp några statliga utvärderingar och rapporter som är relevanta. 

Vi gör en kort redogörelse av de teman som framträtt i forskningen om elevers erfarenheter 

och elevers inflytande i skolans formella organ. Detta åtföljs av en diskussion av dessa 

forskningsbidrag i vilken vi själva positionerar oss. Slutligen behandlar vi mera ingående 

teorin om demokratisk kompetens som ligger till grund för våra teman, vilka vi använder som 

analysverktyg. Dessa teman för oss sedan in på nästa kapitel.  

I uppsatsens tredje kapitel går vi igenom hur vi gick tillväga i utförandet av vår studie. Vi 

redogör för och motiverar våra val av studieobjekt, undersökningsmetod och vårt urval. Här 

klargör vi även studiens avgränsningar. Därefter går vi närmare in på våra 

undersökningsmetoder och intervjufrågornas konstruktion. Sedan följer en beskrivning av 

bearbetningen och analysen av vårt material, samt en beskrivning av våra etiska 

överväganden. Kapitlet avslutas med att vi diskuterar dessa val utifrån den problematik vi 

stötte på i vår kontakt med gymnasieskolorna, samt resonerar kring hur denna problematik 

kan komma att påverka vårt resultat. 

I uppsatsens fjärde kapitel redogör vi för vår observation, sedan utför vi analysen av våra 

intervjuer med skolkonferensens elevrepresentanter. Analysen sker i tre analyssteg, 

redogörelse för vår observation, redogörelse för elevernas intervjuer och slutligen analys av 

redogörelsernas innehåll.  

I kapitel fem diskuterar vi våra resultat i vilket vi också avslutar uppsatsen med våra 

slutsatser. 
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2. Studiens förankring i teori och forskning 

Teoretisk förankring 

Vi ämnar här klargöra några teoretiska begrepp vi har för avsikt att använda i analysen av 

vårt undersökningsmaterial. Begreppen utgår från teorin om demokratisk kompetens (se; 

Almgren 2006, Ekman 2007, Ekman & Todosijevic 2004, och Jarl 2004) och består av dess delar, 

demokratisk kunskap, uppdelat i procedurkunskaper och faktakunskaper, samt politiskt 

självförtroende, uppdelat i  självtilltro och systemtilltro. Begreppen har även använts som 

principer bakom konstruerandet av de frågeteman vi använder i våra intervjuer och formerna för 

våra observationer.12 Begreppen är således centrala för vår uppsats genomförande och vår 

förståelse av de resultat vi nått fram till.  

Två ställningstaganden står bakom valet av teoretisk förankring. Det första är en del av 

skolans demokratiuppdrag, innebär att utveckla elevernas demokratiska kompetens (Skolverket 

2001a). Skolkonferensen har en del i detta uppdrag.13 Det andra är att vi anser att begreppets 

delar gör det möjligt att lyfta upp enskilda elevers erfarenheter av skolkonferensen till en 

analytisk nivå. Därmed kan vi uppnå vårt syfte och frågeställning. Hur den demokratiska 

kompetensen fungerar och vilka dess effekter är, är en återkommande ingrediens i forskningen 

om elevinflytande och demokrati i skolan på senare år (se; Almgren 2006, Ekman 2007, Ekman 

& Todosijevic 2004, och Jarl 2004). Demokratisk kompetens är därtill ett vedertaget begrepp för 

att beskriva demokratisk utveckling hos enskilda individer och har därför en naturlig plats i vår 

studie.  

Vi använder oss av en tolkning av demokratisk kompetens som delas upp i de två delarna a) 

demokratisk kunskap och b) politiskt självförtroende (Jarl 2004, Almgren 2006, och Ekman 

2007). Demokratisk kunskap består i sin tur av två delar; faktakunskaper och procedurkunskaper. 

Faktakunskaper innebär kunskaper om demokrati, samhälle och politik, samt en förmåga att 

analysera kring dessa. Procedurkunskaper å andra sidan innebär praktiska demokratiska 

handlingar, hur man konkret gör demokrati i en demokrati. Det politiska självförtroendet delas 

även det in i två delar, självtilltro och systemtilltro. Med självtilltro menas den enskilda 

individens vilja till, intresse för och engagemang i politiska frågor. Det förutsätter också att 

                                                 
12  Se kapitel 3. 
13  Se kapitel 1. 
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individen tror på sin förmåga att påverka, vilket motiverar det politiska initiativtagandet. 

Systemtilltro innebär istället individens förtroende för det politiska systemet. Systemtilltron 

bestäms av systemets mottaglighet för självtilltron, alltså om medborgarens deltagande möter 

motstånd eller välkomnas i processen (Almgren 2006, Ekman 2008, Ekman & Todosijevic 2004, 

och Jarl 2004). 

För vår undersökning anser vi systemtilltro, självtilltro och procedurkunskaper vara de 

viktiga komponenterna i den demokratiska kompetensen. Dessa kan, utifrån ovan givna 

definitioner, tillsammans svara på hur elever upplever och utövar inflytande i skolkonferensen 

och vilka erfarenheter de gör av sitt deltagande i denna. Vi har utifrån dessa premisser bearbetat 

fram, efter Jarls (2004) och Ekmans (2007) definitoner av den demokratiska kompetensens 

delbegrepp, följande analysverktyg; Elevernas systemtilltro till skolkonferensen utgör enligt vår 

tolkning av definitonerna en avgörande faktor för hur eleverna upplever skolkonferensen som ett 

formellt organ. Om eleverna saknar förtroende för att skolkonferensen kan ta tillvara på deras 

inflytande, kommer de att handla utifrån den förutsättningen när de deltar i skolkonferensen. 

Systemtilltro är alltså en faktor som ger förutsättningar för de erfarenheter eleverna gör. Även 

självtilltron är enligt vår tolkning av definitionerna en sådan faktor. Tror eleven inte på sin egen 

förmåga och ges eleven inte uppmuntran till att göra det kommer eleven att begränsa sitt 

deltagande i skolkonferensen. Elevernas erfarenheter av sitt deltagande och inflytande styr i sin 

tur de procedurkunskaper de tillägnar sig enligt vår tolkning av definitionerna.  

Det sätt som skolkonferensen är organiserad på, det som sker inom dess ramar och de resultat 

eleven ser att arbetet ger, utgör därmed elevens erfarenhet av hur demokrati görs på skolans 

organisatoriska plan. 

 

Fig. 1 Modell av den demokratiska kompetensens olika begrepp. 

Bearbetade efter Maria Jarls (2004) och Tiina Ekmans (2007) begreppsdefinitioner.  
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Den demokratiska kompetensen används i vår uppsats till att fokusera på elevernas 

erfarenheter av det som, enligt skolverket (2001a), bör vara skolkonferensens praktik och mål. Vi 

har för avsikt att använda den demokratiska kompetensens delar; självtilltro, systemtilltro och 

procedurkunskaper som analysverktyg för att svara upp mot vårt syfte och vår frågeställning. 

Tilltron till den egna förmågan, tilltron till skolkonferensens struktur och de kunskaper eleverna 

gör av sitt deltagande och inflytande ringar in deras erfarenheter och upplevelser. Därför anser vi 

det viktigt att använda denna teoretiska bakgrund för att kanalisera elevernas erfarenheter inom 

ett didaktiskt relevant område. Begreppen är samtidigt öppna nog att inte förutbestämma de 

slutsatser vi kan dra av våra resultat. Sammanfattningsvis anger begreppen den typ av 

erfarenheter vi är intresserade av i vår studie.  

 

Förankring i forskning 

I våra litteratursökningar har det varit tydligt att forskningen om elevinflytande och 

deltagande i skolans formella beslutsorgan är bristfällig. Detta förhållande bekräftas även av de 

forskningsöversikter vi läst, som exempelvis Ekman & Todosijevic (2004), där bland annat 

elevinflytande i skolan och ungdomars syn på demokrati och politiskt deltagande identifieras som 

områden i behov av mer forskning. En stor del av det som skrivits om gymnasieskolans formella 

inflytandeorgan är dessutom statliga utvärderingar, vars vetenskapliga dimensioner ibland är 

otillfredsställande. Då forskningen är ofullständig använder vi sådana utvärderingar för att 

komplettera kunskapsområdets mindre utforskade delar. Eftersom de används som ett 

komplement till forskningen anser vi att de bidrar till kunskapsöversikten på ett adekvat sätt. Vi 

sökte litteratur genom forskningsöversikter, gick igenom referenslitteratur och sökte i 

bibliotekens databaser. Våra sökord inkluderade deltagande, inflytande, demokrati, elev, 

erfarenhet, formell, organ, organisation, skolkonferens, skolan, gymnasie, lokal styrelse och 

kombinationer av dessa. Därtill valde vi litteratur i samråd med vår handledare. Detta arbete 

fortsatte vi med kontinuerligt under arbetets gång. Slutligen gick vi igenom det material vi funnit 

för att sålla ut den litteratur som inte var relevant för vår undersökning.  

Någon forskning om skolkonferensen har vi inte kunnat identifiera i vårt sökande. Det 

hänvisas till skolkonferensen direkt i ett fåtal fall och då antingen som ett exempel på en miljö 
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där formellt inflytande i gymnasieskolan utövas (Almgren 2006, och SOU 1998:101), eller i ett 

beskrivande av skolkonferensens verksamhet utifrån gymnasieförordningens text (Danell 1999). 

Ett kort stycke om elevers agerande i skolkonferensen har vi dock funnit i en D-uppsats av Jan 

Berggren (2007), Korridorkulturen, där han redogör för hur eleverna intar en reserverad roll i 

skolkonferensen. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolvardag och är överlag nöjda med 

sitt inflytande.  

En bidragande faktor till avsaknaden av forskning om skolkonferensen är att majoriteten av 

forskningskraften om elevinflytande läggs på grundskolan. Där finns ingen skolkonferens. 

Högstadieelevernas formella organ för inflytande är elevrådet. En annan faktor är att flera 

kommuner fram till år 2007 ingick i en försöksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet 

som kunde ersätta skolkonferensen. Dessa områden är däremot mera beforskade.  

I våra litteratursökningar identifierade vi två utgångspunkter i forskningen om elevinflytande 

i skolan som relevanta för vår studie: 1) elevers erfarenheter av inflytande och deltagande, samt 

2) elevers deltagande i skolans formella organ. Dessa två teman kommer vi att granska nedan. 

Först kommer vi dock att kort utreda de mest tongivande bidragen i forskningen, Eva Forsbergs 

(2000) Elevinflytandets många ansikten och Ellen Almgrens (2006) Att fostra demokrater, då 

dessa kunskapsbidrag ligger till grund för mycket av den senare forskningen. 

 

Kunskapsbidrag i forskning om elevinflytande  

Forsberg (2000) menar att elevinflytande är ett mångfacetterat begrepp som måste belysas 

från flera olika perspektiv.14  Majoriteten av forskningen om elevinflytande ställer upp elever som 

passiva offer istället för medproducenter av inflytande i en skolpraktik som inte lyckas leva upp 

till styrdokumentens ideal. För att utveckla forskningen om elevinflytande är det därför viktigt att 

också undersöka elevernas upplevelser av inflytande och hur elevinflytande kommer till uttryck i 

mötet mellan skolans personal och elever, i de påverkansrelationer som eleverna är involverade i.  

Forsberg (2000) drar i sin forskning slutsatsen att elevernas motivation och möjligheter till 

inflytande är beroende av deras tillgång till och kontroll över frågan de vill påverka i. De faktorer 

                                                 
14  Forsberg undersöker elevinflytande genom en sammanställning av flera olika studier hon genomfört under 1990-

talet. Undersökningarnas metoder har varierat mellan intervjuer, observationer, enkäter till lärare och elever i 
grundskolan, samt textanalyser av skolans styrdokument. Hennes syfte med sammanställningen är att vidga bilden 
av elevinflytande i forskningen bl.a. genom att införa begreppet makt och undersöka inflytandet utifrån ett 
didaktiskt perspektiv. 
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som ger eleverna möjligheter till inflytande är elevernas förförståelse, tillgång till information, 

förberedelse inför förändrande beslut och medvetenhet om genomförda förändringar i skolans 

fysiska miljö. Därför måste dessa fungera väl för att eleverna ska ta initiativ till inflytande och 

deltagande i skolan. Forsberg (2000) menar också att eleverna förlorar förtroende för skolans 

formella beslutsordning när tillgången till information och insyn är begränsad. De upplever det då 

som att beslut fattas över huvudet på dem och att de förslag de ger till de formella organen 

försvinner i processen. Forsberg (2000) pekar också på en viktig slutsats av hennes forskning; 

elevinflytande handlar inte om kvantitet utan innehåll, mer elevinflytande är inte alltid något 

positivt. Beroende på hur elevinflytandet är organiserat och de erfarenheter eleverna gör av sitt 

inflytande kan det få både positiva och negativa konsekvenser för elevernas demokratiska 

utbildning.  

Almgren (2006)15 undersöker i sin forskning vilken betydelse skolan har för att utveckla en 

demokratisk kompetens hos elever i grundskolan. Resultaten av hennes studie visar på att 

elevernas deltagande i formella organ utvecklar elevernas demokratiska kunskaper positivt. 

Samtidigt kommer Almgren (2006) fram till att elevinflytande över skolans verksamhet, det vill 

säga möjlighet till direkt påverkan på undervisning, schema etc. har en negativ effekt på 

elevernas demokratiska kunskap. Ett deliberativt klassrumsklimat med en god dialog har dock 

positiv effekt på den demokratiska kunskapen.  

Forsbergs (2000) och Almgrens (2006) forskning pekar på att elevernas erfarenheter av 

inflytande har konsekvenser för de lärdomar de gör av sitt inflytande. Vi anser att dessa lärdomar 

och antaganden om deras konsekvenser kan nås genom begreppet demokratisk kompetens. Den 

demokratiska kompetensen kan därför fungera som ett analysverktyg till att undersöka elevernas 

upplevelser av de inflytandesituationer de tar del av, vilken är den typ av forskning om 

elevinflytande som efterfrågas av Forsberg (2000). 

 

Elevers erfarenheter av inflytande och deltagande 

Elevers erfarenheter av inflytande kan sammanfattas med innehållet i och titeln på 

skolverkets rapport Jag vill ha inflytande över allt (1999).16 Eleverna i grundskolan visar sig, 

                                                 
15 Ellen Almgrens avhandling, Att fostra demokrater - Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, bygger på  

en enkätundersökning gjord på 6098 årskurs åtta- och nioelever. 
16  Rapporten består av ett antal djupintervjuer av elever och yrkesverksamma i skolan om deras erfarenheter av 

elevinflytande. 
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generellt sett, vara nöjda med inflytandet över skolvardagen, men missnöjda med att de saknar 

inflytande i organisatoriska frågor, dvs. de frågor som skolans formella organ ansvarar för. 

Eleverna identifierar tre betydande faktorer för att kunna utöva inflytande utanför klassrummet: 

Tid till kritisk reflektion för att kunna identifiera rådande förhållanden, dialog som syftar till 

förståelse för varandra och mötesplatser mellan unga och vuxna. Hinder för att uppnå dessa är 

skolans organisation, skolans vuxna och brist på information. Liknande resultat har bekräftas i 

senare forskning (Danell 1999, Bergström & Holm 2005, Johansson & Roberts 2004, Korpela 

2004, Thornblad 2008, och Öhrn 2005) och en undersökning gjord av Ungdomsstyrelsen (2008).  

Eleverna tycker själva att de har viktiga saker att bidra med i skolan och att skolans vuxna 

borde lyssna mera på dem (Öhrn 2005). Dessutom är eleverna väl medvetna om att de är i 

majoritet och tycker därför att det är konstigt att de upplever sig ha så lite inflytande (Skolverket 

1999). Eleverna får ofta erfara att den tid de lägger ned på att arbeta i formella demokratiska 

system inte leder någonstans. Skolan tar inte tillvara på deras arbete (Danell 1999). De elever 

som deltar upplever även att tiden som går åt till deltagandet tar tid från skolarbetet. Eleverna får 

väga att missa lektioner mot att gå på sammanträden (Skolverket 1999). Rutinerna kring klassråd 

och elevråd upplevs dessutom ofta inkonsekventa. Tiderna varierar och de regler som eleverna 

har att förhålla sig till varierar mellan olika lärare. Eleverna känner sig ofta förvirrade över vad 

som gäller och i vissa fall uttrycker de maktlöshet, och orkar inte försöka påverka. Dessa 

förhållanden försvårar en god diskussion och motverkar möjligheterna till inflytande (Danell 

1999, och Kamperin 2005b).17  

Elever understryker istället att det är lättare att påverka om de är många, som exempelvis i 

klassrummet. Lättast är det dock om de har en vuxen med sig i den fråga de vill lyfta (Öhrn 

2005). Vuxnas betydelse för elevernas inflytande upplevs överlag av eleverna som mycket stort. 

Eleverna upplever att de är beroende av att läraren delger information, lyssnar på dem och 

respekterar deras åsikter för att reellt inflytande ska kunna fungera (Danell 1999, Bergström och 

Holm 2005, och Korpela 2004). Då eleverna upplever sig så beroende av lärarnas engagemang 

uttrycker de ibland en hopplöshet inför att kunna påverka. Elever är också ofta rädda för att lärare 

ska sänka deras betyg om de försöker utöva inflytande (Kamperin 2005b, och Skolverket 1999).  

Det vanligaste argumentet mot elevernas försök till inflytande på organisationsnivå är att 
                                                 
17 Kamperin undersöker i två sammanhängande studier, utförda genom långvariga observationer, elevers försök till 

att påverka i grundskolan och gymnasiets första år. Syftet med studien är att identifiera elevers strategier till 
inflytande. 
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ekonomin inte tillåter de förändringar som eleverna efterfrågar (Öhrn 2005). Samtidigt är det 

över skolans ekonomi som elever framförallt efterfrågar möjligheter till inflytande (Thornblad 

2008).18 

 
Elevers deltagande i skolans formella organ 

En slutsats, som dras av Skolverket (1999) om elevers deltagande i formella organ, är att 

elever själva nästan uteslutande identifierar elevrådet som det forum där de kan utöva formellt 

inflytande Eleverna har dock generellt en svag ställning i skolans formella organ, vilket gör att 

eleverna tenderar lägga lite vikt vid inflytande i dessa (SOU 1998:101). Elever i grundskolan 

väljer istället att i första hand utöva informellt inflytande i form av diskussioner med eller 

påtryckningar mot enskilda vuxna. Formellt inflytande är i bästa fall ett andrahandsalternativ eller 

en oförutsedd konsekvens av ett försök till informellt inflytande. Anledningen till denna hierarki 

är att eleverna ofta förlorar kontrollen över frågor när de blir formella och beslut då tas över 

huvudena på dem. Resultatet av sådana beslut slutar ofta med elevernas tredje strategi till 

inflytande, bojkott (Kamperin 2005a, 2005b och Skolverket 2001b).  

Elever i grundskolan har dessutom mycket bristfälliga kunskaper om att styrdokumenten ger 

dem rätt till inflytande och vilken form av inflytande de är berättigade till (Johansson och Roberts 

2004). Få elever tar dessutom initiativ till förändring och bara en liten del av dessa anser att de 

lyckas med sitt inflytande (Skolverket 2001b, SOU 1998:101). Förändringar på skolorna sker 

också ofta utan att eleverna blir medvetandegjorda hur de och om de påverkat de beslut som 

fattas (Kamperin 2005b). De vuxna i skolan uttrycker istället ofta att de har lyssnat och tagit 

hänsyn till elevernas åsikter, vilket ger eleverna indirekt inflytande istället för direkt inflytande 

och där läraren har gjort tolkningar av elevernas uttalanden (Thornblad 2008). 

Elevernas deltagande och inflytande i gymnasieskolan har framförallt undersökts i arbetet 

med lokala styrelser i gymnasieskolan. Enligt en utvärdering i form av en enkätstudie skolverket 

(2001c) gjort upplevde eleverna inflytandet i lokala styrelser som positivt. Elevmajoriteten i 

styrelserna gav en signal om att den togs på allvar, vilket motiverade till deltagande. Eleverna 

upplevde också att de kunde påverka de beslut som togs, men de saknade ofta konsensusbeslut 

efter diskussioner. Skolledaren visade sig ha en mycket framträdande roll och det krävdes ofta att 
                                                 
18 Thornblad analyserar elevinflytande utifrån två enkätundersökningar med elever och yrkesverksamma i skolan. 

Syftet med studien är att undersöka elever och skolpersonals erfarenheter av de miljöer som finns till förfogande 
för inflytande i skolan. 
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denne var positivt inställd till styrelsen för att den skulle fungera bra. De lokala styrelserna ledde 

även till ökad förståelse mellan elever och personal. Elevrepresentanterna framförde att en 

fungerande lokal styrelse krävde handlingskraft. De ville se resultat av styrelsens beslut i sin 

vardag. Det största hindret för en väl fungerande styrelse som elevrepresentanterna upplevde var 

att elevengagemanget utanför styrelsen var lågt, arbetsbelastningen för hög och att det rådde en 

tidsbrist som påverkade elevernas arbetssituation i vardagen. Ett annat framträdande hinder som 

framkom var att informationsutbytet mellan de lokala styrelserna och skolornas övriga elever 

fungerade dåligt.  

 

Sammanfattande diskussion av forskningen 

Forskningens slutsatser pekar sammantaget i samma riktning. Elevernas inflytande är 

bristfälligt och eleverna är medvetna om detta och efterfrågar mer och bättre inflytande. De 

största problemen för elevers möjligheter till inflytande är brist på tillgänglig information, 

negativ inställning till inflytande hos skolans personal och distansen mellan formella beslut och 

elevernas skolvardag (Bergström & Holm 2005, Danell 1999, Thornblad 2008 och SOU 

1998:101). Vi kan därigenom konstatera att om tillgängligheten till information ökar, ökar 

möjligheterna till inflytande. Är lärarna positivt inställda till inflytande, är det lättare för eleverna 

att utöva det. Förbättras mötesplatserna mellan skolans olika grupper ökar elevernas intresse för 

inflytandefrågor. 

Enligt skolverket (2001a) hänger elevernas upplevelser av inflytandets möjligheter direkt 

ihop med deras tilltro till inflytandets möjligheter i olika skolmiljöer. Därför anser skolverket att 

det är viktigt att skolans mötesplatser är väl fungerande. Delaktighet och inflytande görs i möten 

mellan individer. För att det ska gå att utöva inflytande krävs det att representanter för skolans 

population möts. Skolans formella organ fungerar därför som en viktig mötesplats mellan skolans 

elever och vuxna (Bergstöm & Holm 2005, och Korpela 2004). Vi anser det därför viktigt att 

undersöka hur elevrepresentanterna upplever mötet mellan dem och personalen i 

gymnasieskolans skolkonferens, då sådan forskning saknas. 
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3. Undersökningens genomförande och tillvägagångssätt 

Kontextbeskrivning 

Vårt intresse för elevers inflytande och skolans demokratiuppdrag ledde oss in i tankar 

om att undersöka skolkonferensen utifrån ett elevperspektiv. Vi började med att ta reda på 

skolkonferensens formella organisatoriska ramar. Källorna vi använde var de styrdokument 

som reglerar denna. Dessa är Gymnasieförordningen (1992:394), (Lpf 94) och den lokala 

arbetsordningen (Arbetsordning avseende skolkonferens vid gymnasieskolorna i Örebro 

kommun, 2007).  När vi skulle fördjupa oss på området upptäckte vi, som tidigare nämnts,  att 

det fanns väldigt lite litteratur som behandlade det formella inflytandet i skolan i allmänhet 

och i gymnasieskolan i synnerhet.19  

En av oss hade som yrkesverksam lärare konstaterat att skolkonferensen inte alltid 

fungerar som den är avsedd att göra. Vi ville studera skolkonferensen genom att ta del av 

elevrepresentanternas erfarenheter av sitt deltagande i skolkonferensen vid en gymnasieskola. 

För att ta reda på dessa började vi med att ta kontakt med gymnasieenhetschefen  vid en skola 

för att fråga om den skulle kunna vara med i studien. Det visade sig att denna skola inte kunde 

genomföra skolkonferensen på grund av svårigheter att rekrytera elever. Vi fortsatte med att ta 

del av protokollen från skolkonferenserna år 2009 vid tre gymnasieskolor i Örebro kommun. 

Våra tidigare erfarenheter tycktes stämma överens med verkligheten vid flera skolor. Därefter 

tog vi kontakt med resterande kommunala gymnasieskolor i kommunen med frågan om de 

ville delta i denna studie.  

Bara en skola besvarade vår förfrågan vilken därför blev vårt urval. Denna skola hade en 

pågående skolkonferens. Med det begränsade urval som stod till förfogande valde vi att göra 

en fallstudie för att undersöka de forskningsproblem som vi identifierade i inledningen till 

vårt arbete. Forsberg (2000) beskriver fallstudier som ofta undersökande avgränsade praktiker 

med hjälp av observation och intervju och att metoden med fördel kan användas där en 

praktik inte utforskats. Den kunskap om skolkonferensen som denna metod kunde bidra med 

var svår att uppnå på något annat sätt, eftersom så många variabler som är viktiga för 

förståelsen, är inblandade i det sociala sammanhang som skolkonferensen utgör.  

                                                 
19  Två avhandlingar bör nämnas i detta sammanhang. Almgrens avhandling, Att fostra demokrater - Om skolan i 

demokratin och demokratin i skolan, som bygger på en enkätundersökning gjord på 6098 årskurs åtta- och 
nioelever och Eva Forsbergs Elevinflytandets många ansikten. Denna avhandling bygger på en 
sammanställning av flera olika studier hon genomfört under 1990-talet. Undersökningarnas metoder har 
varierat mellan intervjuer, observationer, enkäter till lärare och elever i grundskolan, samt textanalyser av 
skolans styrdokument. Hennes syfte med sammanställningen är att vidga bilden av elevinflytande i forskningen 
bl.a. genom att införa begreppet makt och undersöka inflytandet utifrån ett didaktiskt perspektiv. 
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De resultat som denna uppsats redovisar är endast kopplade till den undersökta skolan och 

det är inte vår avsikt att göra generaliseringar från dessa. Som Sharan B Merriam (1994) 

beskriver fallstudien är vår uppsats partikularistisk. 

 

Undersökningsmetoder 

När vi tog oss an uppgiften bestämde vi att skaffa oss kunskap om elevrepresentanternas 

kontext genom att  observera ett sammanträde i skolkonferensen. Pål Repstad påpekar att 

observationer ger en direkt kunskap om socialt samspel som andra metoder inte kan uppnå 

(2007). Observation gav oss möjlighet att fånga upp det fysiska rummet, ledamöterna, 

interaktionen mellan ledamöterna och skolkonferensens innehåll. Vi studerade hur de fysiska 

ramarna för skolkonferensen såg ut, vilka som deltog, tidpunkt och tillgång till fika och hur 

det såg ut i möteslokalerna och kringliggande utrymmen. Under observationen studerade vi 

också om det fanns några grupperingar och eventuellt maktutövande i språkbruket, liksom 

taleutrymmet och hur de olika ledamöterna deltog i mötet, samt vad de pratade om. Vi tittade 

även på ordförandens agerande. Observationerna skedde i tidsspannet från det att första 

deltagaren kom till möteslokalen till dess att det formella mötet startade, under själva 

skolkonferensen och en kort stund efter denna, då ledamöterna avlägsnade sig.  

Enligt Steinar Kvale (1997) är mer eller mindre styrda intervjuer ett lämpligt 

undersökningssätt i fallstudier. Vi använde oss därför av löst strukturerad intervju. Utifrån 

observationen och litteratur på området konstruerade vi således en intervjuguide med 1) 

systemtilltro, 2) självtilltro och 3) procedurkunskaper som, i intervjun, ingående 

analysenheter. Våra intervjufrågor konstruerades alltså utifrån dessa tre analysenheter med 

målet att fokusera på respondenternas svar kring den typ av erfarenheter vi var intresserade 

av. Därefter genomförde vi en pilotintervju med en gymnasieelev. Med pilotintervjun ville vi 

studera eventuella intervjueffekter och om frågorna var meningsfullt ställda utifrån vårt syfte. 

Resultatet av pilotintervjun ledde till att vi fick samla ihop de frågor vi ställde i några teman 

för att uppnå en gemensam förståelse med elevrepresentanterna.20  

I den undersökta skolkonferensen satt det sex representanter för eleverna. Av dessa 

beslutade vi, i samråd med den undersökta skolan, att fyra av dem var goda kandidater för 

intervjuer på grund av yttre omständigheter där vi utlovat anonymitet. Denna bedömning 

byggde vi på att samtliga, åtminstone någon gång, deltagit i skolkonferensen och därför hade 

                                                 
20 Dessa var motiv till deltagande och upplevelser, kostnader för deltagande och resultat av skolkonferensen, 
mötesinteraktion och information och lärdomar. Se intervjuguiden i bilaga A. 
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för oss relevant information i förhållande till vårt syfte och frågeställning (Repstad, 2007). Av 

dessa elever var det två som frekvent deltog i skolkonferensen och två som mera sällan gjorde 

det. Det kan verka vara på gränsen till för få intervjupersoner, men då syftet med 

undersökningen var att studera elevrepresentanters erfarenheter av deltagande och inflytande i 

skolkonferensen, bedömde vi att det skulle gå bra. I våra intervjuer använde vi bandspelare 

för att samla upp materialet.  Vi bedömde att detta skulle ge bäst möjligheter att göra en 

rättvis analys av det omfattande materialet intervjuerna gav. 

 

Intervjufrågornas konstruktion 

För att komma åt den demokratiska kompetensen, utan att styra elevrepresentanterna i 

deras svar, valde vi att utgå från några få öppna frågor. Målet var att få igång samtal i vilka vi 

skulle kunna uppnå en gemensam förståelse. Vi hade också förberett oss på tänkbara 

följdfrågor genom att göra en checklista. Denna kom vi att använda i slutet av samtalen när vi 

behövde ställa klargörande frågor och då någonting behövde utvecklas. Vi började med att 

fråga om varför de gick med i skolkonferensen och hur de upplevde deltagandet. Dessa 

samtalsämnen utgick från temat motiv till deltagande och upplevelser och hade bäring på 

elevrepresentanternas självtilltro. Vi fortsatte med att fråga hur de, elevrepresentanterna och 

övriga elever, gör för att få inflytande över skolan och utbildningen? Under temat kostnader 

för deltagande och resultat av skolkonferensen frågade vi vilket handlingsutrymme 

skolkonferensen hade och vilka resultat elevrepresentanternas arbete i skolkonferensen lett 

till. Vi talade också om vilka konsekvenser elevrepresentanternas deltagande lett till för deras 

personliga del. Svaren på dessa frågor ledde mot vilken systemtilltro som rådde. Ingången 

mot procedurkunskaperna i samtalen skedde genom att vi ställde frågor, som vi kategoriserat 

till temat mötesinteraktion och information, om vad de gjorde i skolkonferensen och vilken 

information de fick med till och vilken information de tog med från skolkonferensen? För att 

samla ihop elevrepresentanternas erfarenheter ställde vi en avslutande fråga: vad har du lärt 

dig av ditt deltagande i skolkonferensen? I praktiken blev det så att elevrepresentanternas svar 

på våra frågor ofta innehöll information som gick över gränserna till de olika temana och var 

viktig för flera av analysenheterna samtidigt. Vi kunde inte och hade inte för avsikt att styra 

intervjupersonernas svar.  
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Analys av resultatet 

Vi valde våra egna instrument till intervjuerna och analysarbetet. Detta utgjorde ett 

problem då vi inte tränat, under någon längre tid, på intervju och observation. I efterhand kan 

vi konstatera att de teman vi valde att utgå från i våra undersökningsmetoder och i vår analys 

var goda verktyg. De fungerade både som god vägledning i vårt möte med den studerade 

verkligheten och som analysverktyg för det material vi kom att förfoga över som ett resultat 

av våra undersökningar. Under intervjuerna och observationen gav de vägledning till vad som 

var intressant att utveckla och följa upp med frågor. De försäkrade oss också om att vi höll oss 

inom ramarna för vår undersökning och inte drog iväg. 

För att kunna ta reda på elevernas erfarenheter av skolkonferensen, torde det vara av 

betydelse att de närvarat vid skolkonferensen flera gånger. Det är rimligt att anta att större 

erfarenhet av skolkonferensen ger eleverna större säkerhet att diskutera vad de upplevt i 

samband med denna.  Detta påvisar en svaghet i studien, eftersom elevernas erfarenhet är 

begränsad. Som mest, av de elever vi intervjuade, hade en elev deltagit cirka 12 gånger under 

sina ett och ett halvt år som representant. Skolkonferensen sammanträder inte mer än 

maximalt nio gånger per år. Lägger vi till att elevrepresentanterna ska väljas vartannat år och 

inte alltid kommer till sammanträdena kan vi konstatera att de bara deltar ett fåtal tillfällen 

Skolan har ett brett programutbud, med både teoretiska och praktiska program. Eftersom 

de nationella programmen på de olika skolorna i kommunen är uppdelade på ett sådant sätt att 

kostnadskrävande yrkesprogram är samlade till samma skolor, råder det en viss könsmässig 

snedrekrytering. Skolan i uppsatsen har en större andel manliga elever. Enligt Skolverkets 

rapport (2007:303) vill flera flickor än pojkar ha inflytande, vilket kan ha effekter på vårt 

resultat.  

 

Etiska överväganden 

För att inte bryta mot Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet – HFSR:s 

forskningsetiska principer, frågade vi respondenterna via mail och muntligen före det att 

intervjuerna påbörjades om de samtyckte till att delta i vår studie (Vetenskapsrådet 2002). 

Inför varje intervju informerades intervjupersonerna om studiens syfte, dvs att studera hur de 

upplever och utövar inflytande och deltagande i skolkonferensen, samt vilka erfarenheter de 

gör av denna. Vi berättade också att resultaten av intervjuerna skulle bli offentliga då vi skulle 

komma att använda dem i en C-uppsats i Pedagogik vid Örebro universitet. Vi klargjorde att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjuerna när de ville. Vi berättade 
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också att varje intervju skulle ta mellan 30 och 60 minuter, vilket de inte hade några 

invändningar emot. De blev också tillfrågade om de hade några villkor för sitt deltagande. 

Respondenterna angav inga sådana. De blev också införstådda i att deras svar i intervjuerna 

skulle utgöra vår empiri. 

Respondenterna var hela tiden konfidentiella för utomstående. Vare sig skola, 

programtillhörighet eller autentiska namn finns i uppsatsen. I uppsatsen benämns de bara som 

Anders, Bertil, Claes och Daniella. Det torde därför vara praktiskt omöjligt att 

bakvägsidentifiera intervjupersonerna. Till sist upplyste vi intervjupersonerna om att empirin 

till denna uppsats inte kommer att användas till någonting annat än forskning och att 

datafilerna med denna kommer att kastas och transkriptioner av intervjuerna att förstöras.  

 

Metoddiskussion 

Med tanke på att studien kom att omfatta en skolas skolkonferens valde vi att utföra en 

fallstudie. Metoden används med fördel för att studera outforskade praktiker. Som sådant 

verktyg var fallstudien lyckosam. Då vår fallstudie endast behandlade en skola och alltså ett 

fall, fanns risken att våra resultat skulle bli missvisande, då de endast beskrev en verklighet. 

Vi försökte överbygga denna problematik genom att jämföra vår observation med våra 

respondenters intervjuutsagor, för att fånga upp eventuella interna oriktigheter. Vi undersökte 

även protokoll från skolkonferensen vid tre andra gymnasieskolor i samma kommun för att 

kontrollera eventuella skillnader. Det visade sig att samma tendenser fanns vid samtliga 

skolor.  

Då vår undersökning bara täckte en skolkonferens innebar det att våra resultat blev 

bundna till den undersökta skolans praktik och att vi inte kunde göra några generaliseringar. 

Vi valde att inom ramen för vår fallstudie utföra observation och intervju. Det finns alltid 

problem med forskningseffekter vid kvalitativa metoder där forskaren möter människor 

(Repstad 2007). I observationen kunde vår närvaro ha påverkat hur det sociala samspelet tog 

sig uttryck. I intervjun kunde respondenternas dolda motiv ha påverkat materialet och 

innehållet i våra frågor kunde ha lett respondenterna till att svara onaturligt. Dessa problem 

kunde inte på förhand överbryggas helt, men vi kunde genom medvetenhet om dessa effekter 

bättre bedöma materialets trovärdighet och innehåll. 

Observationen utfördes med anteckningar av en person. Det innebär ett direkt problem 

med att bara använda en observatör, eftersom observationerna blev beroende av dennes 

perspektiv och tolkningar. Repstad (2007) menar att det finns en risk vid observation att 
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överdiva eller förenkla sina tolkningar. För att kompensera för denna svaghet använde vi oss 

av en modell där vår uppsats andra författare direkt efter observationstillfället hade en 

ingående utfrågning av observatören. Denna metod visade sig lyckosam då den identifierade 

brister i anteckningsmaterialet som kunde korrigeras. Ytterligare en svaghet var att vi valde att 

inte använda videokamera för att dokumentera det observerade sammanträdet, vilken skulle 

ha kunnat lösa perspektiv- och tolkningsproblematiken. Vi ansåg dock att en videokamera 

skulle innebära för stor risk att påverka mötessituationen. Repstad (2007) menar att syftet med 

en observation är att undersöka en situation och hur människor beter sig i denna normalt. Vi 

vill påstå att människor i allmänhet tenderar att bete sig något mer tillrättalagt inför en 

kameralins och valde därför bort kameraalternativet. Trots den utfrågning vi utförde kvarstår 

att observatören ensamt försökt fånga sammanträdets helhet. 

Vi diskuterade även att göra en andra observation, men efter intervjuerna var genomförda 

ansåg vi inte att en sådan var nödvändig, då elevrepressentanternas utsagor och våra 

noteringar från observationen stämde mycket väl överens. Vi menar att djupet i elevernas 

utsagor parat med den observation vi gjorde och en överblick över tidigare konferensers 

protokoll utgjorde ett tillfredsställande material för att vi skulle kunna svara upp mot vårt 

syfte.  

Intervjuformen vi utgick från var kvalitativ forskningsintervju, så benämnd av Kvale 

(1997). Vi valde att använda en löst strukturerad intervju. Alltför strikt struktur bedömde vi 

skulle leda bort från respondenternas genuina upplevelser och de erfarenheter som de menade 

var relevanta. Syftet var att undvika att respondenterna skulle sluta agera i svaren utifrån sina 

erfarenheter. Vi ville absolut undvika att de skulle svara oss utifrån vad de trodde att vi ville 

ha för svar. Intervjuformen visade sig dock vara en svårare och tyngre uppgift än vad vi 

förväntat oss. Även om vi var väl förberedda inför intervjutillfällena var det ibland svårt att 

veta hur vi skulle gå vidare med följdfrågor, framförallt där respondenternas svar var 

korthuggna. Erfarenheterna från de första intervjuerna gjorde dock att kvaliteten på de senare 

intervjuerna förbättrades avsevärt. Möjligheten att med stor frihet välja hur vi skulle gå vidare 

i intervjun vid dessa tillfällen bekräftade även vårt val av löst strukturerad intervju. 

En svaghet i våra intervjuer var att vi intervjuade ett litet antal elever. Enligt Steinar Kvale 

(1997) är det dock inte mängden intervjuer som räknas, utan kvaliteten på dem. Kvale (1997) 

menar att att kunskap är en historiskt och socialt kontextualiserat form av förståelse och 

handling. Det viktiga blev därför vilka och hur frågorna ställdes. Vi var även öppna för 

elevernas individuella åsikter, erfarenheter och inställningar och vi undvek medvetet svåra ord 
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och ålderdomligt språk för att undvika missuppfattningar. För oss blev det viktigt att möta 

eleverna i deras upplevelser. Kvale (1997) beskriver interaktionen som en fördel i tolkningen 

av intervjuerna.  

Problemet kvarstod dock. Samtliga elever ingick i samma undersökta kontext. Eleverna 

intervjuades enskilt, men kunde ändå ha påverkat varandras svar genom kontakt med varandra 

utanför intervjutillfällena. Vi försökte att utföra intervjuerna med så litet utrymme mellan 

tillfällena som möjligt för att minska dessa potentiella effekter. Samtidigt ville vi låta eleverna 

själva bestämma tidpunkt för intervjuerna för att de skulle känna sig bekväma och väl till 

mods, som Repstad (2007) menar är fördelaktigt. Därför kunde sådana aktiviteter fortfarande 

ha förekommit utan vår vetskap. Då det förekom nyansskillnader i elevernas svar, även där de 

svarade lika, ansåg vi det inte vara ett överhängade problem. 

Intevjuerna spelades även in. Vi var medvetna om att bandspelare, kunde ge problem med 

forskningseffekter (Repstad, 2007). Respondenterna kunde bli hämmade eller överdriva 

svaren, därför att bandspelaren underströk att det de sa var viktigt. Vår bedömning var att 

risken för tillrättalagda svar på grund av bandspelaren uppvägdes av mängden data, samt den 

trovärdighet och de analysmöjligheter den gav. Ytterliggare en svaghet kan förekomma vid 

analysen av av vårt intervjumaterial. Repstad (2007) menar att det finns en risk i att bli lojal 

gentemot sitt material där samma person som samlat in materialet också utför analyserna. 

Kontakten med intervjupersonerna skapar personliga band. Vi har försökt att överbygga detta 

problem genom att använda en intervjuare vid varje intervju och låta uppsatsens andra 

författare granska innehållet i analyserna i efterhand. 

Efter studiens genomförande bedömer vi att vårat val av metod har möjliggjort att vi 

kunnat svara på syftet och frågeställningen. Uppsatsens slutsatser är som tidigare nämnts inte 

generaliserbara, dels på grund av att vi undersöker en skolkonferens och dels då vårt 

intervjumaterial bygger på svar från fyra elevrepresentanter. Vi anser som helhet att vårt 

arbete med att överbygga svagheter och problem med vår metod, samt medvetenheten om 

dessa svagheter har hjälpt oss att göra resultaten rättvisa. 
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4. Elevers erfarenheter av skolkonferensen 

Vi har valt att systematisera vår studies resultat utifrån principen att varje steg i processen 

leder mot ett fördjupande steg i analysen av materialet. Detta innebär att innehållet rör sig från 

en mer redogörande form mot en analys. En redogörelse av vår observation av ett 

sammanträde i skolkonferensen utgör fonden för vår analys och är redovisningens första steg. 

Observationen identifierade den undersökta skolkonferensens rådande förhållanden och kunde 

därmed ange tendenser för hur skolkonferensens elevrepresentanter utövar inflytande och 

deltagande och bidrar därmed till en bättre förståelse av elevernas erfarenheter i studiens 

senare skeenden.  

Observationens ramverk åtföljs av analysens andra steg i form av redogörelser för de 

intervjuade elevernas utsagor där innehållet kategoriseras utifrån elevernas erfarenheter av 

deltagande och inflytande i skolkonferensen, samt de lärdomar de drar. Elevernas ord om 

upplevelser av deltagande och inflytande i skolkonferensen anger tendenser för vilka 

erfarenheter de gör av skolkonferensen.  

I analysens tredje och sista steg jämför vi observationen med elevernas erfarenheter och 

erfarenheterna med varandra. Vi undersöker därefter dessa utifrån de tre delarna i vårt 

analysverktyg; systemtilltro, självtilltro och procedurkunskaper, för att fördjupa analysen och 

fokusera elevernas erfarenheter på skolkonferensens funktion, samt möjliggöra 

slutsatsdragning av de tendenser vi identifierat i analysens tidigare steg. 

 
Observation av skolkonferensen 

Vårt första möte med eleverna och skolkonferensen skedde vid en observation av ett av 

dess sammanträden. Kallelsen till mötet och dagordningen hade skickats ut två veckor i 

förväg till samtliga representanter via kommunens mailprogram. Mötet tog plats i 

skolledningens lokaler i skolområdets utkant. Mötet pågick en förmiddag under en och en 

halv timma utan rast i ett av skolpersonalens konferensrum, vägg i vägg med 

gymnasiechefens kontor. Två elever, fyra lärare, skolans gymnasiechef och en bisittande 

politiker deltog. Ramarna för mötet var de normala berättade deltagarna på konferensen efter 

observationen, men att fler personer vanligen brukar delta. Lärarrepresentanterna 

positionerade sig vid bordet runt gymnasiechefen och eleverna tillsammans mittemot. Dessa 

fysiska grupperingar hade inga observerade effekter i konferensens följande diskussioner. 

Lärare och gymnasiechefen hade med sig anteckningsblock och antecknade frekvent, eleverna 

antecknade inget och hade heller inget anteckningsmaterial med sig. 
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Sammanträdets öppnande 

Mötet öppnades av gymnasiechefen som var ordförande. Justerare valdes med muntligt 

bifall och dagordningen delades ut till samtliga. Skolkonferensens föregående möte ställdes in 

på grund av för få deltagare, samma dagordning som tidigare låg därför även för detta 

sammanträde. Frågorna som diskuterades under sammanträdet behandlade information om 

kommande händelser som berörde hela skolan, klargöranden om skolans organisation, och 

policybeslut. Sammanlagt avhandlades sju punkter och fem av dessa fanns på dagordningen. 

En punkt togs upp informellt innan mötet öppnades och en punkt tillkom under 

dagordningens ’övriga frågor’. Båda dessa punkter drevs av eleverna. Vi har vi valt att 

kategorisera mötets punkter utifrån hur de behandlades; informationsfrågor, diskussionsfrågor 

och beslutsfrågor. Elevernas två punkter kommer vi behandla mera ingående sist under denna 

rubrik. 

 

Sammanträdets innehåll 

De fem punkterna på den skriftliga dagordningen var alla informativa i någon grad. 

Sammanträdets två första punkter som behandlade hanteringen av svininfluensan på skolan 

och kommunens ekonomi var dock enbart beskrivande och lämnade lite utrymme för 

synpunkter. Ordföranden informerade sakligt om vad som gällde för skolan i framtiden, 

medan personal- och elevrepresentanter ställde frågor utifrån vad det skulle innebära för 

respektive grupp. Även de följande tre punkterna på dagordningen inleddes med korta 

informationsstycken, men övergick senare till diskussioner. Det gällde även den av eleverna 

lyfta frågan i slutet av sammanträdet.  

Tre av de fem punkterna på dagordningen var alltså övervägande diskursiva i sin karaktär, 

samt den av eleverna lyfta avslutande punkten. Bara två av dessa tre punkter från 

dagordningen placerar vi in under diskussionsfrågor då den sista frågan skiljde sig något från 

de övriga i hanterandet. Punkterna slutade med uttalanden från gymnasiechefen som; 

”kommer att tas vidare”, ”ska vi kolla lite mer på” och liknande formuleringar. Bara i en fråga 

togs beslut. Ett policydokument gicks igenom och reviderades. Beslutet togs då inga 

invändningar gjordes efter gymnasiechefens ord; ”då beslutar vi det då?”. Vi kallar denna 

fråga en beslutsfråga, även om den inte föregicks av röstning, eftersom avslutningen av frågan 

benämndes som ett beslut. 



 

 

26 
                                                                                                                                                                             

 
Mötesinteraktion 

I diskussionerna kring dagordningens punkter kunde inga lojaliteter identifieras, vuxna 

och elever sökte medhåll hos varandra och bekräftade varandras utsagor. En vanligt 

förekommande avslutningsfras i samtalen var; ”eller vad säger ni?”. Stämningen var 

genomgående munter och öppen bland konferensens deltagare. Formella diskussioner avbröts 

med personliga anekdoter och lustigheter, utan att de kom att utgöra något synligt 

störningsmoment för sammanträdet som helhet eller för deltagarna i detta. Gymnasiechefen 

hade majoriteten av taleutrymmet. Lärare och elever talade ungefär lika mycket. I 

diskussionerna talade gymnasiechefen ungefär lika mycket som de andra. De deltagande 

talade även olika mycket i olika frågor. Frågorna de talade mycket i var de som låg närmast 

deras egen arbetssituation. Exempelvis talade gymnasiechefen i ekonomifrågan, lärarna i 

tjänstegarrantifrågan, eleverna om kurserna.  

Den som pratade fick tala till punkt. Samtalet fördes i dialogform. Det var märkbart 

respektfullt, tillåtande, öppet, uppmuntrande och avslappnat. Samtliga deltagare ställde 

relevanta frågor, problematiserade och efterfrågade djupare förklaringar. Språkbruket var till 

större delen enkelt och elevnära, förutom när skolans ekonomi diskuterades och då det blev 

mera bemängt av facktermer. I de fall eleverna inte förstod språket frågade de och de vuxna 

förklarade på ett pedagogiskt sätt innan informationen och diskussionerna fortsatte.  

 

Elevdeltagandet 

Eleverna deltog aktivt under hela mötet. De ställde adekvata frågor på innehållet, kom 

med relevanta invändningar, tog plats i diskussionerna utifrån ett elevperspektiv och gjorde 

givande inlägg. Eleverna visade inga tecken på att vara uttråkade, på rädsla eller 

tillbakahållande, utan rörde sig fritt i ord och handling. Eleverna lyfte två frågor i anknytning 

till sammanträdet. Frågorna utgick från de deltagande elevernas personliga situation. I den 

punkt eleverna först lyfte, efterfrågade de alternativa vägar att få ut kallelserna till 

skolkonferensen. De föreslog sms-kallelser. Eleverna valde att diskutera frågan med 

gymnasiechefen innan alla deltagare anlänt till konferensen.  

Elevernas andra fråga togs upp som sista punkt under sammanträdet. Eleverna berättade 

att de fått motstridig information om möjligheterna att välja bort kurser i de fall de läst extra 

gymnasiepoäng. Det fanns en inkonsekvens i att vissa elever tilläts att göra detta, emedan de 

blivit informerade om att det inte skulle kunna gå att göra så. Eleverna tyckte att det var 
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orättvist, eftersom det är ett verktyg som kan förbättra medelbetyget. Diskussionens innehåll 

skulle kunna beröra flera elever än elevrepresentanterna själva, men den information och de 

exempel eleverna kom med, utgick uteslutande från deras personliga problematik. 

 

Fyra elevrepresentanters röster om skolkonferensen  

För att göra de intervjuade elevrepresentanternas individuella röster tydligare har vi valt 

att redogöra för deras uttalanden en och en. Detta tillvägagångssätt syftar till att klargöra 

skillnaden mellan eleverna, samt att tydliggöra tendenser ur uttalandenas helhet. Då vi använt 

löst strukturerad intervju som form blir en differentiesering mellan innehållet också en 

naturlig konsekvens eftersom intervjuerna tagit olika riktning beroende på vad eleverna lyft 

upp som intressant. Eleverna har avidentifierats och getts namnen Anders, Bertil, Claes och 

Daniella.  

Redogörelserna av elevernas uttalanden utgår från tre teman vi identifierat i samtliga våra 

intervjuer. De övergripande teman eleverna återkommer till är; Deltagandet i skolkonferensen, 

Inflytande och handling och Lärdomar. Det första temat, deltagandet i skolkonferensen, 

innehåller kategorierna; känsla inför deltagande, villkor för deltagande, eget deltagande och  

mötesinteraktion. Elevuttalandenas andra tema, inflytande och handling, delas upp i 

kategorierna; skolkonferensens handlingsutrymme, elevinflytande och  informationshantering. 

Det tredje och sista temat, lärdomar, har endast en kategori; Lärdomar och kunskaper.  

 
Anders 

Anders erfarenheter av deltagande 

Anders började gymnasiet denna termin och har varit med på en skolkonferens. Anders 

har en positiv bild av skolkonferensen. Han säger att det känns bra att delta. Han har också en 

god bild av hur mötena går till. Anders berättar att det går till på samma sätt som när elevrådet 

sammanträder. Skolkonferensen är inget dramatiskt, ”det känns ju inte så mycket liksom. Det 

är ju kul att vara med som sagt, se vad som händer i skolan och kul att göra det bättre.” Han 

uppvisar en viss osäkerhet om vilka frågor skolkonferensens ägnar sig åt efter att bara ha 

deltagit i ett möte. Anders sade dock att mötet är till för:  

man pratar så att skolan eller gymnasierna ska bli bättre. Jag tycker att det kändes så. Det 
är nog sånt som gör att skolan och skolmiljön och undervisningen blir bättre tror jag. Att 
det ska bli bättre för eleverna och för lärarna också kanske. Göra så att eleverna ska få det 
bekvämare kanske.  



 

 

28 
                                                                                                                                                                             

 
Han ser gymnasiechefen som en auktoritet och berättade att denne hade huvudrollen i 

konferensen. Han tycker att detta är en bra ordning. På frågan vem som bestämmer i 

skolkonferensen säger Anders: 

det är väl gymnasiechefen. Det är ju hon som har punkterna med sig och är liksom grunden 
och sen så är det väl som vanligt, övriga frågor och så att man får komma med vad man 
vill. Det behövs ju nån som styr själva mötet. Eller i och för sig, vi skulle ju säkert klara 
oss själva utan att det är nån som styr mötet, men det är ju liksom bra att ha en grund.  Och 
så får ju vi vara med och diskutera annars också och komma in med frågor där. Så det 
känns som att upplägget är bra. 

Anders har inget uttalat mål med sitt deltagande i skolkonferensen. På frågan om han har 

något mål med  sitt representantskap och var Anders helst tar upp frågor, svarade han 

Nej, alltså jag tycker att det är ganska intressant att liksom vara med och höra vad som 
händer på skolan och lite sånt här rundprat. Det kändes som att det var intressant att gå dit. 
Det spelar inte så stor roll var jag tar upp frågor. Jag kan prata i elevrådet och i 
skolkonferensen.  

Samtidigt tycker Anders att han och de andra eleverna blir lyssnade på.  

De är liksom intresserade av vad man säger och inte liksom så här bara fort vidare med 
nästa person och, så det kändes bra.  

Anders berättar att en viss statusskillnad råder.  

Äh, kanske lite skillnad för att de kanske tänker eller tycker att lärarna har bättre argument. 
Kanske ser de det från en annan vinkel och så, men det borde inte göra nån skillnad om 
man är elev eller lärare. 

Anders tror att skolkonferensen kan fatta beslut, men hans erfarenhet så här långt är att 

det ” mest varit diskussion om liksom vad som kunde bli bättre”. Lärare och elever har dock 

inte lika mycket taleutrymme enligt Anders. ”Alltså de (de vuxna) pratade mer och de hade ju 

mycket mer åsikter också så. De pratade ju jättemycket mer, men ifall jag vill prata lika 

mycket som de skulle jag säkert få det”. Anders upplever sig dock inte begränsad av detta 

förhållande utan ser sig som lika behandlad. Mest taleutrymme har gymnasiechefen, enligt 

Anders.  

 

Anders erfarenheter av inflytande och handling 

Anders säger att han tror att skolkonferensen gör skillnad skolan, men har svårt att säga 

vad denna består i och hänvisar till sin korta tid vid skolan. Han har heller inte hört att någon 

annan elev i skolkonferensen ändrat på någonting. Anders berättar om att eleverna på hennes 

program försöker få igenom att skolan ska sätta upp monitorer för informationsspridning. 

Denna fråga jobbar elevrådet med och att det är en ”hyfsat stor sak att få igenom”. Anders får 

ingen information av sina skolkamrater att ta med sig till skolkonferensen. Han säger att ”jag 
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vet inte om de kommer ihåg att jag är med där. Det är kanske inte nåt man direkt lägger på 

minnet.” Anders har sagt till sina klasskamrater att han är ledamot och hans lärare frågade om 

de andra (klasskamraterna) visste om det. Även om klasskamraterna är medvetna om att 

Anders är med i elevrådet och skolkonferensen kommer de inte med frågor till honom. 

Nej, de är ju medvetna om att vi är med i elevrådet och konferensen och sånt, men de 
kommer ju liksom inte med speciellt många frågor.  

Då Anders inte tidigare deltagit i skolkonferensen gick han dit för att lyssna. 

Det var ju första gången så jag gick ju dit bara för att liksom lyssna och se hur det var och 
jag hade inte nån anledning att ge mina tankar och när de frågade så kom jag med mina 
åsikter och vad jag tyckte och så. 

Anders vet inte hur han blir kallad till skolkonferensen. Det möte han var med på hade 

hans lärare sagt till honom att han skulle gå till. 

Då när jag var med fick min lärare ett mail om att jag skulle dit och så förra veckan var jag 
sjuk så att jag sa till honom att jag inte hade vart där, så trodde han också att man skulle bli 
kallad dit fast jag vet inte riktigt hur det är. Jag hade totalt missat att det var förra veckan. 

Anders upplevelse om vilken information han behöver inför mötena är att han ska dit, 

men påpekar att ”det är kanske bra att veta vad man ska prata om. Om det känns viktigt eller 

om det finns andra lektioner som känns viktigare och vara med på istället”. Anders visar här 

att det finns en alternativkostnad till skolkonferensen. Att vara representant har ett pris som hn 

inte är villig att betala. Anders skulle inte fortsätta vara representant 

om jag skulle tycka att det var tråkigt eller om det skulle ta för mycket tid eller, nu är det ju 
så sällan så. Jag tror inte att jag kommer att tycka att det är varken tråkigt eller att det tar 
för mycket tid. Om jag skulle missa för många viktiga lektioner så ... 

Ett enskilt möte kan Anders tänka sig att inte delta i, om han behöver plugga inför ett 

prov. Att bara missa en lektion eller att han behöver ”ta igen hemma” ser han inte som ett 

problem. Anders sprider inte skolkonferensens information och beslut vidare till andra elever, 

utan säger att ”det var väl mest att läraren frågade vad vi hade pratat om. Och så sa jag lite 

kort så. Det är inget jag har gått runt och pratat om.” 

 

Anders lärdomar 

Anders visar prov på hur mötesteknik går till och att gymnasiechefen är den som styr 

skolkonferensen, men också att det råder en viss statusskillnad mellan de olika 

representanterna i konferensen. Han tycker att det är bra att gymnasiechefen styr. Anders har 

också uppfattat villkoren för sitt deltagande. Om det skulle ta för mycket av hans tid eller bli 

tråkigt skulle han avgå. 
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Bertil 

Bertils erfarenheter av deltagande 

Bertil har varit elevrepresentant i skolkonferensen i cirka ett och ett halvt år. Han blev 

direkt tillfrågad av sin lärare. Bertil är överlag positivt inställd till skolkonferensen, både dess 

funktion, men även som formellt inflytandeorgan, samt sitt eget deltagande. Han säger att det 

är “Kul att vara där, kul att kunna påverka skolan lite grand, se vad som händer.” och att ”Det 

är bra att den finns (skolkonferensen) […] hade vi inte haft den skulle det förmodligen inte 

hända så mycket på skolan.” Bertil visar dock på en stor osäkerhet i sina svar, där han i 

majoriteten av sina uttalanden använder orden antar och tror som början eller avslut i sina 

svar. Svaren är mestadels också korthuggna och sammanfattande och ibland motstridiga. 

Bertil har bara deltagit på ett fåtal av skolkonferensens möten och det var förra terminen. Vi 

frågar Bertil hur ett möte går till för att få en bild av hans utgångspunkter; 

Våran … gymnasiechef … pratade lite granna men jag minns inte riktigt vad vi började 
prata om, det var förra året så att ... tror att alla presenterade sig eller något liknande, dom 
som var där ... sen gick vi igenom en massa punkter, om skolan då, utveckling och sånt ... 
det var så det började och gick till.  

Bertil skulle ha deltagit vid flera tillfällen om han skulle ha fått information om dem, men 

han använder inte skolans mailprogram genom vilket kallelserna skickas ut. Han vet därför 

inte heller om att vissa sammanträden ägt rum. Han anser sig dock ha varit aktiv när han 

deltagit, lyft frågor och diskuterat.  Bertil ser sig själv som elevrepresentant för sitt program 

och är aktiv utanför sammanträdena genom att, under lektioner och raster, höra sig för om 

andra elevers problem och åsikter. Han förbereder även hur han ska ta upp sina frågor innan 

mötena ”för att få bättre effekt på det”.  

Bertil hoppar över andra skolaktiviteter såsom lektioner för att gå på skolkonferensens 

möten, men har inte upplevt att det varit ett problem. Om alternativet till skolkonferensen är 

roligare skulle han dock välja detta. ”Förmodligen att jag skulle komma på att jag ska åka 

iväg till Sälen och åka skidor eller nåt liknande”. Däremot skulle Bertil inte sluta som 

elevrepresentant helt och hållet, även om det skulle finnas stora konflikter och om han skulle 

känna sig motarbetad. Möjligen att eleverna då ”skulle kanske fundera på att starta upp nåt 

annat, nåt möte. Så man får med dem (de vuxna) och komma in på mötet bättre”.  

Bertil upplever det som att elevrepresentanterna hörsammas i skolkonferensen, men att 

det vuxnas åsikter väger lite tyngre än elevernas. Han poängterar samtidigt att de vuxna i 

skolkonferensen uppskattar och vill att eleverna ska vara med och ha åsikter under 

sammanträdena.  



 

 

31 
                                                                                                                                                                             

 
Det beror väl på vad det är för typ av frågor, om det är något helt osannolikt […]. Då 
kanske de har svårt att lyssna till det. Men, om det är några enklare frågor som t ex 
förbättringar av skolan som är i lite mindre skala. Det lär de lyssnar på. 

Han beskriver dock senare under intervjun att de vuxna representanterna och 

elevrepresentanterna får ungefär lika mycket taletid och att alla behandlas lika. Om Anders 

skulle bli överkörd eller avbruten under möten skulle han avbryta och ta tillbaka ordet.  

Bertils erfarenheter av inflytande och handling 

Bertil anser att elevinflytande i skolkonferensen är viktigt “det gör det mera jämlikt. Det 

blir mera demokrati av det och det är bra. Så jag tycker det är bra”. Bertil upplever det även 

som att inflytandet är välfungerande, men anser att eleverna också borde få tillfälle att vara 

med och utforma hur skolkonferensen ska arbeta.   

Bertil tycker att det är svårt att svara på om han har förtroende för skolkonferensen, men 

tycker att det är bra att den finns. Han menar att skolan skulle vara mer kaotisk utan 

skolkonferensen och tar upp ett exempel som skolkonferensen gjort skillnad i.  

Hade vi inte haft den skulle det förmodligen inte hända så mycket förändringar. 
Förmodligen skulle den (skolan) inte utvecklas någonting. Det kanske skulle bli kaos, jag 
vet inte. I matsalen hade vi grymma köer och vi tog upp det och de kanske skulle ha funnits 
kvar. Vi hade extremt långa köer. Det har blivit en förbättring, köerna är inte lika långa och 
de tog bort brickorna. Det var lite jobbigt, men jag har ju sett effekt så jag antar att det kan 
vara bra. 

Bertil upplever det som att skolkonferensen har ganska stora handlingsmöjligheter. Men 

säger att ”riktiga förändringar, sker högre upp”. Riktiga förändringar innebär, enligt Bertil, att 

“bygga om skolan eller ta in något nytt program”. Bertil uttrycker vidare med säkerhet att 

skolkonferensen fattar formella beslut. Han har dock svårt att precisera vilka slags beslut det i 

så fall skulle vara och svarar att det är beslut ”gällande skolan!”. Bertil upprepar vid flera 

tillfällen att han själv inte sett några resultat av de förändringar som han har varit med om att 

föreslå, men är säker på att han kommer att försöka lyfta sin egen fråga igen vid ett senare 

tillfälle. Vid samtliga dessa tillfällen tar Bertil upp att han efterfrågat flera datorer till hennes 

program. Vi vill här påpeka att Bertil redan berättat om skolkonferensen beslutat att göra 

förändringar i matsalen, vilka han beskrivit effekterna av.  

Bertil anser att den information som behöver skickas ut inför ett möte är tidpunkt och 

plats, men att det även kan vara bra att få ytterligare information om de olika punkterna på 

dagordningen för att kunna förbereda sig bättre. Bertil tror att det skulle göra sammanträdena 

mer effektiva. 

Någon typ av papper eller liknande så att jag får reda på typ av frågor jag behöver föra med 
mig. Just nu vet jag inte vad jag ska ha med mig, så det blir sistaminuten-fråga i klassen 
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imorgon och typ folk i korridorerna om man har någonting som man vill ändra på.  

Bertil försöker alltid sprida information om skolkonferensens beslut och diskussioner i 

den egna klassen och till de elever hon stöter på i korridorerna. Han har blivit ombedd av en 

lärare på hennes program att göra det, men menar att han skulle gjort det ändå.  

Bertils lärdomar 

Bertil visar på goda kunskaper om elevinflytande och deltagande i skolan. Han ser 

beslutsprocessen i skolan som en kedja, där eleverna i första hand kontaktar en lärare med ett 

problem. Går det inte att lösa direkt tar eleven det vidare till exempelvis klassrådet eller 

skolkonferensen. “Sen tar väl vi (skolkonferensen) vidare till politikerna som sen kanske kan 

fixar det åt oss.” Bertils förståelse för skolkonferensens mål är att skolkonferensen ska 

”utveckla skolan tror jag. Se vad det finns för brister och vad vi vill utveckla och vad som kan 

bli bättre.”  Bertils erfarenheter av deltagande i skolkonferensen är dock mycket bristfälliga 

då han inte deltagit vid särskilt många sammanträden. Han pekar ut gymnasiechefen som den 

som bestämmer i konferensen. Han säger även att det är gymnasiechefen som bestämmer 

samtalsämnena under konferenserna. Bertil beskriver gymnasiechefen som kvalificerad för 

rollen som sammanträdesledare och han upplever detta förhållande som något positivt. Bertil 

tror vidare att det han framförallt har lärt sig genom sitt deltagande i skolkonferensen är att 

tala för och få fram sina åsikter. 

 

Claes 

Claes erfarenheter av deltagande 

Claes är positivt inställd till skolkonferensen, han känner sig alltid förväntansfull inför 

sammanträdena och tycker det är spännande att höra hur skolan fungerar. “Jag tycker det är 

mysigt. Dom brukar dyka upp med kaffe ibland.” Han säger också att han känner sig 

betydelsefull. Claes menar att skolkonferensen är till för eleverna. Efter sammanträdena 

funderar han mycket på hur det ska gå att lösa olika problem, men har alltid ”en rätt bra 

känsla i kroppen”. Claes har varit elevrepresentant i ett och ett halvt år och deltagit flitigt och 

aktivt.  

Först blev jag erbjuden det av en lärare, och sen efter det har det inte varit några andra som 
vill komma dit som jag förstått. Jag tror, egentligen det är elevrådet som ska välja, så jag 
frågade dom när det var dags för omval. Då sa han som satt i elevrådet, ”jag tror inte det 
blir någon röstning, det är inga som har pratat om det. Vill du vara det?” 

Claes anser inte att det är riktigt rätt att representanterna väljs ut genom muntlig 



 

 

33 
                                                                                                                                                                             

 
förfrågan. Elevrådet har fått ansvar att förrätta val till skolkonferensen och har misskött det. 

Claes skulle inte fortsätta som elevrepresentant om han skulle känna att det tar upp för mycket 

tid. Skolkonferensen sammanträder på lektionstid och lärarna tar inte hänsyn till det, vilket 

gör att han måste kompensera lektionsbortfall med uppgifter. Helst skulle Claes slippa hoppa 

över lektioner för att vara med. Extrauppgifterna upplever han inte som något problem än så 

länge. Om deltagandet i skolkonferensen hade påverkat hans utbildning negativt skulle han 

genast sluta som representant. Skolarbetet är viktigare än konferenserna. Det Claes producerar 

inför, under och efter konferenstiden räknas inte till hans arbete i någon av de kurser han 

läser.21  

Claes har ibland svårt att skilja på sin roll som representant och sina egna åsikter, men är 

medveten om att det kan vara ett problem. “Jag har känt är att man får akta sig för att säga 

sånt som bara en själv tycker. För vi ska ju vara där för att förmedla vad andra tycker, men det 

är ju inte alltid så lätt”. Claes ser sig själv som aktiv på sammanträdena men upplever det 

ibland svårt att bidra när diskussionerna blir för svåra;  

Jag försöker att vara så aktiv som möjligt. För det är väl ändå därför jag är där. Så då 
försöker jag att framföra så mycket som möjligt och ha mina åsikter då jag är där. Men, sen 
ibland, tycker jag, alltså när det handlar om sådana här väldigt invecklade grejer, typ då de 
diskuterar skolans omsättning. Vad de ska göra för att öka och sänka, då känner jag att det 
här är för svårt.  

Om claes gavs information innan sammanträdena, om de komplicerade frågorna, tror han 

inte att han skulle läsa dem i alla fall. Det skulle ta för mycket tid från skolarbetet. Han är 

engagerad i skolkonferensens möten, men inte före och efter dem. Claes upplever det som att 

han får det utrymme han behöver under skolkonferenserna. Han får komma till tals, kan ta 

upp egna frågor eller kommentera fritt i diskussionerna. Claes har heller aldrig känt sig 

avbruten eller begränsad i samtalen. Han påpekar även att elevdrivna frågor ibland har blivit 

huvudpunkter under mötet. Claes erfarenhet är att alla försöker behandla varandra lika, men 

att idrottslärarna kanske har en tendens att gadda ihop sig ibland, men reflekterar över att 

elevrepresentanterna kanske gör det ännu mera.  

 

Claes erfarenheter av inflytande och handling 

Claes beskriver skolkonferensen som ett möte där lärare och elever diskuterar problem i 

skolan. Han säger dock att det inte handlar om vilka problem som helst utan en viss typ av 

                                                 
21 Skolkonferensarbetet kan vara betygsgrundande i flera kurser, såsom Svenska A och Samhällskunskap A, då 

lärare ska ta hänsyn till de kunskaper de vet att eleven har. 
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frågor som inte diskuteras i elevrådet eller högre upp än i skolkonferensen. Vi ber honom 

precisera;  

Vi har tagit upp matkön, sen har vi tagit upp att vi ville ha lite fräschare omklädningsrum. 
Å sen var det förra gången vi tog upp att vi ville ha mera information om betygen för att 
söka vidare och så har det varit studenten. Det har väl varit det som vi upplever har varit 
problem. 

Claes upplever det även som att elever och lärare hanterar de frågor som tas upp lite olika. 

De vuxnas frågor är lite mer invecklade och han tycker att det märks att de har gjort 

efterforskningar, eller redan har en lösning som de vill ha kommentarer på. Han tycker ibland 

att det gör det svårt att hänga med i diskusionerna. Claes erfarenhet är att elevledda frågor i 

skolkonferensen ofta hamnar sist på dagordningen, men det beror på att elevrepresentanterna 

inte är så bra på att meddela gymnasiechefen om sina frågor innan dagordningen har 

bestämts. Frågor som Claes brukar ta upp är problem han själv stött på i sin skolvardag och 

som visar sig vara ett problem även för andra elever. Elever kommer dock sällan eller aldrig 

till honom med frågor att ta upp. “Jag tror att det hänt någon gång, men det är ju inte någon 

majoritet”. 

Claes anser att skolkonferensen är viktig för att elever ska kunna påverka beslut över 

skolans organisation. Han upplever det även som att det finns goda möjligheter för elever att 

ha ett inflytande, inte genom att vara med och styra, utan genom att påverka. ”Vi kan inte 

bestämma liksom hur skolan ska styras, men det känns ju ändå som att vi kan påverka väldigt 

mycket där”. Han menar dock att skolkonferensen inte tar några beslut men att diskussionerna 

som förs har stor betydelse för vad som sker senare. “Nä, det är inte så mycket beslut, men jag 

tror att mycket som vi fattar där, blir beslut”. Claes har ofta fått uppleva att det sker konkreta 

förändringar i skolan som följd av diskussionerna han varit med i, ibland omgående. Claes är 

övertygad om att skolkonferensen egentligen har ett större handlingsutrymme än vad det 

verkar under själva sammanträdena, eftersom gymnasiechefen och kommunalpolitiker är med 

och lyssnar. De kan föra diskussionen vidare på annat håll.  

Claes upplever skolkonferensens informationshantering som problematisk. Informationen 

till elevrepresentanterna om och inför ett möte skickas ut genom kommunens mailprogram 

och den använder han ytterst sällan. Claes anser dock inte att han behöver så mycket 

information, “jag vill veta tid, plats och vad det ska handla om, helst”. Möjligheterna för 

honom att sprida information om sammanträdena har brister, då detta framförallt sker under 

klassråden, vilka sällan äger rum i hans klass. Claes tror att de vuxna i skolan vill att han ska 

sprida information, men hans lärare, säger han, är å andra sidan inte så noga med att se till att 
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eleverna kommer till klassrådet om inte läraren själv har något viktigt att säga. 

 

Claes lärdomar 

Claes har en god kunskap om mötesteknik, han säger att det förmodligen inte bara beror 

på skolkonferensen eftersom han även är representant i andra organ på skolan. Han har också 

en god uppfattning om skolkonferensens begränsningar, även om han inte känner till 

innehållet i skolkonferensens styrdokument. 

Jag tror natt jag har lärt mig lite vikten av hur man lägger upp någonting, hur man får det 
genomfört och uppmärksammat, eftersom man får höra hur alla andra lägger upp det när de 
ska redovisa ett problem. 

Claes är medveten om att han ska delta på mötet som en representant för skolans elever, 

men tycker att det kan vara svårt ibland. Han kanske inte frågar så mycket vad 

studiekamraterna tycker i olika frågor, men försöker föreställa sig vad de skulle tycka när han 

uttalar sig under sammanträdena. Claes upplever det som att gymnasiechefen bestämmer i 

skolkonfernsen, men att det framförallt är i hennes roll som ordförande.  

Alltså när hon säger något tänker alla till om hon har rätt och ofta accepterar de det som 
hon sagt. Men, om hon skulle påstå någonting och alla skulle säga att det inte stämmer, då 
tror jag inte att man skulle kunna säga att det är hon som har makten. […] Jag tycker att det 
nästan alltid är så. Den som är mest insatt. Dennes röst väger ju nästan alltid tyngst. För 
man tror ju att den vet mest. […] Jag vet inte, det är en svår fråga. Det är nog att vi aldrig 
har beslutat nåt till 100 procent. Det är det svårt att veta vems röst som väger tyngst. 

Claes drar slutsatsen att det är en bra lösning. Han menar att då gymnasiechefen är mest 

insatt och redan har en massa svar och lösningar på problemen som diskuteras i 

skolkonferensen, är det bättre att de andra mest ger förslag och kommenterar; “det känns svårt 

att knäcka hennes lösning på tio sekunder”. 

 

Daniella 

Daniellas erfarenheter av deltagande 

Daniella har varit elevrepresentant i skolkonferensen i ungefär ett år. Också Daniella blev 

tillfrågad av sin lärare om hon ville vara med. Hon har en positiv känsla inför att gå till 

konferensens möten.  ”Det är intressant att höra vad som händer och vara med i 

diskussionerna”. Ibland upplever hon den som lite seg eftersom det är så mycket information 

på varje möte, men menar att det ändå är kul att höra vad som sägs, vad som ska hända och 

kunna påverka lite grann. Daniellas känslor efter konferenserna varierar. Om det diskuteras 
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om saker som hon kan ha åsikter om känns det bra. Men, om hon upplever att frågorna inte 

berör eleverna, känner hon att det inte finns så mycket hon kan göra eller tillägga. Daniella 

tror att det inte skulle ske lika många positiva förändringar på problem som lärare och elever 

upplever i sin skolvardag om konferensen inte fanns. Daniella uppvisar ingen osäkerhet i sina 

svar. Hon beskriver mycket säkert hur en konferens går till, punkt för punkt. Hon deltar också 

ofta i skolkonferensen och tycker hon är aktiv under mötena, men inte före mötena. Hon säger 

att hon ibland har missat möten då kallelserna går ut via ett mailprogram som hon och andra 

elever inte använder så ofta. Eleverna har försökt få ut kallelserna på ett annat sätt, ”men det 

nappade de inte riktigt på. De har väl lagt upp det så att de vill använda emil”22 Daniella ser 

det som hennes och de andra elevrepresentanternas ansvar att ha kontroll på när mötena är. 

Daniella är medveten om att hon är en representant för elevkollektivet, men utgår ifrån sig 

själv i tyckande och lyssnande. Hennes argument för detta förhållande är att hon inte har så 

mycket att gå på, då det är så få elever som är engagerade. Eftersom hon känner till sitt eget 

program blir detta hennes fokus. Hon påpekar också ett annat problem med med den bristande 

representativiteten. 

Jag kan tänka mig att en elev som verkligen inte brinner för att, eller som inte tycker det är 
jättekul, är mera engagerad och får väl ut mera än Claes och jag. Men, sen när vi väl sitter 
där så har vi så klart åsikter, men det är inte så att vi är jätteinsatta i skolkonferensen och 
så. 

Även Daniella hoppar över andra skolaktiviteter såsom lektioner för att gå på 

skolkonferen, men har inte upplevt det som några problem att ta igen skolarbetet utanför 

lektionstid. Hon påpekar dock att hon skulle sluta vara representant om det skulle ta för 

mycket tid från skolarbetet eller om skolkonferensen inte skulle leda till något. Daniella 

tycker att de vuxna lyssnar på vad eleverna säger och värderar deras deltagande högt. Även 

om gymnasiechefen pratar mest, vilket är naturligt för Daniella då denne är ordförande, är det 

så att de övriga mötesdeltagarna ”står för åsikterna och gymnasiechefen vill höra vad vi 

tycker”. Under intervjun uttrycker Daniella att alla har lika mycket att säga till om och att hon 

inte känner sig begränsad. Hon ser ingen skillnad på vem som tar upp frågor. Samtidigt 

uttrycker Daniella hur viktiga de vuxna är för en fungerande skolkonferens. Hon ser dock till 

saken först. ”Det spelar ingen roll vem som pratar, det som är viktigt är det som det talas om.” 

Daniella tycker att elevrepresentanterna får lika mycket tid och plats under mötena som 

lärarna, men menar att gymnasiechefen tar mest tid. 

                                                 
22     Emil är mailprogrammet. I botten är det Lotus notes.   
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Eftersom att rektorn alltid är ordförande och är den som står för själva arrangemanget, så 
blir det väl hon som pratar, men vi andra vi står för åsikterna och hon vill höra vad vi 
tycker. 

Daniella har blivit erbjuden att gå en extra kurs för att kunna vara elevrepresentant, men 

kände att hon inte att hade tid. Daniella  ser deltagandet i skolkonferensen som en merit, men 

tror inte att detta gör skillnad i betygen, möjligtvis kan det vara en fördel att visa sig 

engagerad. 

 

Daniellas erfarenheter av inflytande och handling 

Daniella anser det som viktigt att grupper i skolan har möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Även Daniella upplever att inflytandet är väl fungerande och att skolkonferensen fattar beslut 

i frågor. Ledamöterna diskuterar fram konsensusbeslut. Om det skulle råda väldigt olika 

åsikter vet Daniella inte hur det skulle gå att bestämma något. Hon säger att det aldrig skett 

någon omröstning. Daniella har förtroende för skolkonferensen och menar att den är 

nödvändig.  

Utan den skulle nog de problemen som både vi elever och lärare märker, dom skulle nog 
inte, det skulle nog inte förändras. Det skulle nog stå ganska still. Inte vara några som tog 
tag i det. 

Daniella erfar att skolkonferensen har stort handlingsutrymme, men att den kan begränsas 

av ekonomin. Hon har också märkt förändringar efter beslut som skolkonferensen fattat. Hon 

tar upp ombyggnationer av omklädningsrummen och att det blivit kortare matköer som 

exempel på förändringar, men menar att det inte går att få igenom precis vad som helst.  

Frågor som tas upp på konferensen är sådant som inte fungerar, det som är lite större 
frågor. Större frågor är frågor om skolans organisation. Hur man vill att skolan ska se ut 
och hur man ska uppnå de målen. Regler och sånt också. 

Daniella försöker att inte ta upp saker som hon personligen ser som problem, men utgår 

ifrån sig själv i tyckande och lyssnande. Däremot tar hon upp ämnen som rör den egna 

skolvardagen, sånt som lärarna inte ser eller upplever. ”Elever och lärare tar upp olika frågor 

på så sätt.” Daniella har synpunkter på representativiteten i skolkonferensen. Hon anser att 

valet av representanter skulle kunna se annorlunda ut. Det skulle vara bra om fler elever är 

informerade om att den finns och att det finns en möjlighet att vara med, samt att eleverna 

skulle få driva ett val där de engagerade blev valda. Då tror hon att skolkonferensen skulle 

kunna få mera uträttat. Överhuvud taget anser hon att eleverna är för lite engagerade.   

Jag tror inte att så många andra elever på skolan ens vet att jag är representant. De som vet, 
vet nog inte vad jag gör på konferensen. Om fler visste skulle säkert fler engagera sig. 

Samtidigt är det känsligt att ta upp vissa frågor. Daniella upplever det som lite känsligt   
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att gå på enstaka lärare och hur de fungerar i skolan, eftersom det sitter lärare där som är 
inblandade. Jag skulle inte kritisera någon som sitter på mötet, eller något som direkt 
relaterar till deras arbete. 

Daniella säger att inte någon direkt bestämmer i konferensen, men att gymnasiechefen har 

mest att säga till om. 

Nej, men den som i alla fall har huvudansvaret är väl rektorn. Men, sen bestämmer vi väl 
tillsamman känns det som. Fast det är väl ändå hon som lägger upp det, så det är väl kanske 
hon som har mest makt.  

Gymnasiechefen skriver upp saker på en dagordning som det behöver pratas om, men 

eleverna kan lägga till egna saker ända fram till mötets början. Danialla tycker att hon själv 

får den information som behövs men att kallelserna, som nämnts, inte riktigt fungerar. Hon 

har åsikter om informationshanteringen. Hon berättar att eleverna inte använder 

mailprogrammet emil. Hon själv tycker att det skulle kunna vara bra att få mer information 

om vad det ska pratas om under skolkonferenserna.  

Då skulle representanterna ha möjlighet att höra sig för lite. Samtidigt så kan det lika gärna 
organiseras tvärtom, att eleverna hör sig för. De kan ta med sig det som sagts under mötet 
och berätta det för de andra eleverna och sen ta med sig reaktioner på följande möte. 

Trots detta sprider Daniella själv inte informationen om vad som sagts under mötet 

vidare, om inte någon vuxen i konferensen bett om det. Daniella understryker dock flera 

gånger under intervjun att fler borde medvetandegöras om konferensen och dess arbete. Hon 

tror att om elevrepresentanterna sprider skolkonferensens information och beslut vidare är det 

bara till de egna klasserna och inte till hela skolan. De vuxna har dock ibland bett eleverna att 

undersöka vad andra elever tycker om händelser som kommer att ske, såsom 

skolavslutningen. Daniella säger öppet att det är de egna åsikterna som ofta kommer fram 

även om hon försöker lyssna vad flera på hennes program tycker.      

 

Daniellas lärdomar 

Även Daniella visar prov på goda kunskaper om skolkonferensen. Hon har lärt sig hur 

mötena går till. Hennes syn på representativiteten visar att hon förstår hur skolkonferensen 

ska fungera. Hon har lärt sig hur man formulerar sig och lägger fram synpunkter, för att bli 

lyssnad på. Dessutom har hon lärt sig att ”våga säga vad man tycker och stå för det”. Daniella 

har lärt sig hur skolan fungerar, hur den jobbar och hur möten går till. Hon har fått en större 

inblick i själva skolan och dess plats i kommunen. Hon har lärt sig att det bara är vissa frågor 

som skolkonferensen behandlar. Det viktigaste att diskutera är frågor om skolans policy och 

regler och att de följs, ”så att det är en bra stämning på skolan”. Hon har också förstått att det 
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är gymnasiechefen som har mest att säga till om. 

 

Elevers deltagande och inflytande i skolkonferensen   

I detta analyssteg ställer vi våra observationer mot elevernas erfarenheter. Vi diskuterar 

våra kategoriseringar av elevernas erfarenheter av skolkonferensen utifrån våra analysverktyg; 

systemtilltro, självtilltro och procedurkunskaper, för att lyfta deras erfarenheter till en 

vetenskaplig nivå. 

 

Jämförelse av observationen och intervjuer 

Claes och Daniellas erfarenheter stämmer väl överrens med de iaktagelser vi gjorde under 

vår observation, där den största skillnaden mellan elevernas upplevelser och våra tolkningar 

är att båda eleverna inte upplevde det som att skolkonferensen fattat några beslut. Anders och 

Bertils upplevelser stämmer dock i mindre grad överrens med våra iaktagelser och är i vissa 

uttalanden till och med självmotsägande. Denna diskrepans får sin förklaring i att Claes och 

Daniella är de elever som mest frekvent har deltagit under sin tid som elevrepresentanter, 

medan Anders och Bertil bara deltagit under ett fåtal skolkonferenser. Detta förhållande är 

också tydligt i deras uttalanden som helhet. Både Anders och Bertil visar på en osäkerhet i 

sina ordval och de talar mest om skolkonferensens tekniska ramar och det egna agerandet 

utanför sammanträdena. Anders tar exempelvis upp flera exempel från sitt deltagande i 

skolans elevråd och dess styrelse. Claes och Daniella talar säkrare, friare och tar upp konkreta 

exempel utifrån deras deltagande i skolkonferensen. Vi har alltså funnit att det råder en 

genomgående skillnad i de intervjuade elevernas erfarenheter och uttalanden utifrån hur ofta 

de deltar på skolkonferensens möten. Att en elev som sällan har deltagit i skolkonferensen har 

mindre ingående erfarenheter kan tänkas vara en självklarhet, men det är en självklarhet som 

är viktig att poängtera då den också har ett djupare innehåll.  

Både Anders och Bertil ser sig själva som representanter för en större elevgrupp. De 

resonerar utifrån hur de tror att de kommer att agera i skolkonferensen när de ska delta under 

framtida möten. Anders har berättat för sina kamrater att han är med i konferensen och Bertil 

ser sig själv som en aktiv elevrepresentant som tar kontakter, frågar andra elever för att 

identifiera frågor att ta upp i konferensen och sprider information om dess förehavanden. I 

Bertils fall har detta även skett vid de möten han deltagit i. Bertil säger att han sprider 

information i “korridoren, klassrum, när jag är i klassen” och att han ”går till dem och säger: 

vad vill ni ha. I princip”. Bertil är även mycket tydlig i att han upplever sig som representant 
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för sitt program och inte hela skolan. Då Anders är ny som representant har han ännu inte 

gjort mycket mer än att lyssna, men ser sig själv i en liknande roll i framtiden. Anders har 

också uppfattat det som att han är ersättare. Detta stämmer inte överrens med de dagordningar 

vi fått ta del av under observationen.  

Bertil poängterar vikten av elevinflytande i skolan och resonerar om demokratiska 

dimensioner och behov. Anders har inget uttalat mål med sitt deltagande i skolkonferensen. 

De upplever båda skolkonferensen som ett beslutsfattande organ. Bertil menar till och med att 

om skolkonferensen inte skulle fungera som ett forum för elevinflytande så borde eleverna 

starta ett eget för att hantera skolkonferensens frågor. Samtidigt har Bertil och Anders ett lägre 

förtroende för skolkonferensen än Claes och Daniella, i det att de båda säger sig inte ha någon 

erfarenhet av att skolkonferensen har handlat i någon fråga som har diskuterats i denna. Bertil 

visar sig ha en sådan erfarenhet, men kopplar inte ihop den iakttagelsen med skolkonferensens 

handling under intervjun.  

Bertil och Anders upplever det också som att de vuxnas ord väger tyngre i 

skolkonferensen och att ”riktiga förändringar, sker högre upp”. Anders erfarenheter skiljer 

dock ut sig då han anser att hans brist på erfarenheter gör att han inte kan uttala sig om 

förtroendet för skolkonferensen. Han kan exempelvis inte svara på om konferensen är 

handlingskraftig, eftersom han inte har varit med vid något möte där det skett diskussioner 

som skulle kunna bidra till förändringar. Likt Bertil ser Anders att de vuxna i skolkonferensen 

har lite mer att säga till om än elevrepresentanterna.        

Claes och Daniella upplever båda två att de främst handlar utifrån dem själva som 

individer, men att de inte borde göra det. Daniella försöker kliva utanför sig själv, men lyckas 

inte.  Därför försöker de uttala sig i skolkonferensens diskussioner utifrån vad de vet att också 

andra elever har erfarenhet av. Ingen av dessa två elevrepresentanter uttalar sig om 

skolkonferensens demokratiska dimensioner utan upplever den främst som ett 

diskussionsforum där olika problem kan hörsammas. Denna beskrivning stämmer dock inte 

ihop med vår observation där ett officiellt policybeslut fattades. Claes och Daniella pekar, 

precis som Anders, ut att gymnasiechefen har en nyckelroll, då denne innehar en position där 

denne kan handla i de frågor som tas upp. Claes och Daniella har även ett högre förtroende för 

skolkonferensen än Anders och Bertil. De har bred erfarenhet av deras rösters 

genomslagskraft i konkreta åtgärder på skolan och de uppfattar det som att skolkonferensen 

har stor handlingskraft i en rad frågor, om inte direkt genom formella beslut, så genom 

gymnasiechefens och de bisittande politikernas kraft. Claes och Daniella upplever det inte 
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som att lärarna i skolkonferensen har mer att säga till om än eleverna eller att deras argument 

skulle värderas olika, men att gymnasiechefens ord väger tungt i diskussionerna. Anders 

upplever också att gymnasiechefen har mycket att säga till om och att lärarna har bättre 

argument och att de därför får mera taleutrymme.  

Skolkonferensen är enligt deras (Anders, Bertils & Daniellas) uppfattning framförallt ett 

diskussionsforum och några konkreta beslut tas inte under sammanträdena. Anders, Claes och 

Daniella erfar även att elever på skolan generellt inte är intresserade av skolkonferensen. 

Eleverna vet ofta inte om att den finns eller vad som försiggår i denna. Därför kommer andra 

elever sällan eller aldrig till dem med frågor de vill lyfta. Elevrepresentanterna sprider heller 

inte information om skolkonferensen och dess förehavanden och det officiella tillfället de 

pekar ut för sådan aktivitet, klassrådet, utnyttjas inte av skolans elever. Lärarna är heller inte 

så noga med att se till att eleverna är på plats. 

Anders och Bertils erfarenheter av skolkonferensen skiljer sig från Claes och Daniellas 

och de iakttagelser vi gjort under vår observation. Anders och Bertil säger sig exempelvis inte 

ha några erfarenheter av att skolkonferensen har handlat i frågor som diskuterats under dess 

sammanträden. Bertil har också en missvisande uppfattning om antalet möten som har tagit 

plats under hans tid som representant, vilken kan härledas ur att han inte använder sig av 

kommunens mailprogram. I detta skickas kallelserna och mötenas dagordningar ut. Anders 

upplever också att kallelserna är ett problem. Han har inte läst någon av de två han fått. I 

själva verket vet Anders inte hur han kallas. Informationen om skolkonferensen gick istället 

via hans lärare.  Anders och Bertil har alltså brist på information ur vilken de reflekterar om 

sina erfarenheter. Hade de deltagit vid flera möten hade de med stor sannolikhet sett att 

skolkonferensen har en större handlingskraft än de upplever. Denna brist på information kan 

förklaras genom att de inte deltagit så många gånger och brist på utnyttjande av 

skolkonferensens kommunikationsvägar.   

De gemensamma lärdomar elevrepresentanterna drar, bortsett från Anders, av sitt 

deltagande i skolkonferensen är att de förbättrat sina förmågor att uttrycka sig muntligt, 

framföra åsikter och driva igenom förslag. Samtliga elevrepresentanter är också överlag 

positivt inställda till skolkonferensen, både som institution och deltagandets former. De 

upplever att de blir hörsammade, dock i något varierande grad. Det är också tydligt att 

elevrepresentanterna anser inflytandet över skolans organisation är viktigt att ha tillgång till. 

Deras engagemang är framförallt koncentrerat kring sammanträdenas absoluta närhet. En 

bidragande anledning är att de upplever det mailprogrammet som krångligt och därför 
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bojkottar det. Konsekvensen blir då att de inte är förberedda på de frågor som kommer att 

diskuteras.  

Alla elever måste ta tid från skolarbetet för att kunna delta under sammanträden, men 

upplever det inte som problematiskt att behöva ta igen lektionstillfällen. Skulle 

skolkonferensens arbete ta för mycket tid från skolarbetet skulle dock samtliga elever sluta 

som representanter. 

 

Demokratisk kompetens och elevernas erfarenheter 

I denna sista del av vår analys applicerar vi våra verktyg, självtilltro, systemtilltro och 

procedurkunskaper på elevernas utsagor för att fokusera deras erfarenheter på 

skolkonferensens funktion. Med självtilltro menas som nämnts den enskilda individens vilja 

till, intresse för och engagemang i politiska frågor. Denna förutsätter också att individen tror 

på sin förmåga att påverka, vilken motiverar det politiska initiativtagandet. Systemtilltro 

innebär istället individens förtroende för det politiska systemet. Systemtilltron bestäms av 

systemets mottaglighet för självtilltron, alltså om medborgarens deltagande möter motstånd 

eller välkomnas i processen. Procedurkunskaper å andra sidan innebär praktiska demokratiska 

handlingar, hur man konkret gör demokrati i en demokrati 

 

Fig. 1 Modell av den demokratiska kompetensens olika begrepp. 

Bearbetade efter Maria Jarls (2004) och Tiina Ekmans (2007) begreppsdefinitioner.  

 

Självtilltro 

Intervjupersonerna visar på en varierad självtilltro. En elev är visserligen osäker i sina 

uttalanden, men samtliga tror på sin egen förmåga att påverka i skolkonferensen. Eleverna 

drar sig inte för att ta initiativ till att uttala sig eller kommentera de frågor som diskuteras 

under sammanträdena och de tar med sig och framför egna frågor. Eleverna visar dock på en 
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viss underlägsenhet i sina kunskaper. De är medvetna om att de vuxna i konferensen 

förbereder sig mera inför sammanträdena än vad de själva gör och att de i sin 

yrkesverksamhet har en insyn i skolans organisation. Elevrepresentanterna erfar att det ibland 

kan vara svårt att hänga med i samtal där de vuxna har större förtrogenhet med 

diskussionsämnena och intar då en passiv roll. De uttrycker också uppfattningen att den mest 

kunniges ord väger tyngre, vilket sätter dem själva i en underlägsen position.  

Elevrepresentanterna tar även på sig ett stort ansvar för sitt deltagande i skolkonferensen. 

De tar exempelvis på sig ansvaret för att kommunikationen inför sammanträdena inte fungerar 

och resonerar om deras eget engagemang. De uttrycker att mera intresserade elever 

förmodligen skulle göra ett bättre jobb, vilket visar på en svagare självtilltro. 

Elevrepresentanterna visar således på en stark självtilltro under sammanträdena, men inte när 

de saknar kunskap i diskussionsämnena. De ifrågasätter sina roller som representanter utifrån 

hur de hanterar det ansvar som åläggs dem i skolkonferensen, vilket visar på bristande 

självtilltro utanför sammanträdesrummet. 

 

 Systemtilltro 

De elevrepresentanter som deltar i skolkonferensen mest frekvent har en stark 

systemtilltro som stöds på deras erfarenheter av skolkonferensens handlingsutrymme och 

handlingskraft. De upplever också att de har en direkt påverkan av dessa två faktorer.  En av 

de mindre deltagande eleverna visar att han har erfarenheter av skolkonferensens 

handlingskraft i frågan om förändring av matsalens rutiner, men kopplar inte samman detta 

med sin egen möjlighet till inflytande. Han kopplar bara skolkonferensens handlingskraft till 

en egen lyft fråga där ingen förändring skett. Denne elevrepresentants systemtilltro utgår 

snarare från det personliga perspektivet än skolkonferensen som helhet. Samma representant 

har dock för avsikt att lyfta samma fråga igen, vilket pekar mot att han har förtroende för att 

skolkonferensen kan handla.  

En elevrepresentant poängterar vidare att inflytandet och det utrymme deltagare i 

konferensen kan utnyttja, inte beror på maktrelationer eller handlingsutrymmet,  utan vilken 

utrymme de själva tar sig.  En annan elevrepresentant menar samtidigt att andan i konferensen 

är mycket tillåtande.  

Elevrepresentanterna visar samtidigt på en viss negativ systemtilltro i frågan om 

kommunikation inför sammanträden. De bojkottar kommunikationsvägen, mailprogrammet, 



 

 

44 
                                                                                                                                                                             

 
och läser den helt enkelt inte. De föreslog också en förändring av denna kommunikation 

under vår observation. När elevrepresentanterna saknar information eller kunskaper i ett 

diskuterat ämne passiviserar de sig själva till rollerna som lyssnare. Detta skulle även det 

kunna vara en bojkotteknik, men förefaller utifrån deras svar snarare bottna i en tids- och 

informationsproblematik. Elevrepresentanterna säger dels att de inte får information utskickad 

inför sammanträdena, dels att de inte skulle ha tid att läsa informationen om den skickades ut. 

De väljer denna roll till förmån för att hinna med exempelvis skolarbete. Eleverna säger också 

att de inte skulle delta alls om skolkonferensens arbete tog för mycket tid. En elev pekar 

vidare på att det är svårt att sprida information om skolkonferensen och dess förehavanden, 

eftersom tiden som finns för detta framförallt används när klassläraren vill säga något viktigt. 

Detta kan förvisso handla mer om den enskilda läraren än skolkonferensen.  

 

Procedurkunskaper 

Samtliga intervjupersoner har goda procedurkunskaper, men dessa kan inte uteslutande 

hänföras till deltagandet i skolkonferensen, då flera av dem har med sig erfarenheter från 

deltagande i andra formella organ. Det är dock tydligt att elevrepresentanterna upplever sig ha 

befäst och utökat sina lärdomar. De har en adekvat uppfattning om skolans beslutskedja och 

gör goda antaganden om förhållandet mellan skolkonferensen, skolan och kommunen. De 

svarar också att ett övergripande mål för dem, att ställa upp som representanter, var att lära sig 

hur skolan fungerar.  

Elevrepresentanterna har dock en något skev bild av skolkonferensen som forum i 

jämförelse med styrdokumentens text. De pekar alla ut en person som bestämmande i 

skolkonferensen, gymnasiechefen. De säger visserligen att alla har lika möjligheter att komma 

till tals, men ingen närmar sig slutsatsen att alla som är med i skolkonferensen bestämmer i 

denna.  

Respondenterna visar även på vissa brister i procedurkunskaper i 

informationshanteringen. Två av de intervjuade eleverna är förtrogna med när och hur frågor 

hamnar på dagordningen, medan de andra två erfar att det bara är gymnasiechefen som sätter 

dagordningen. Konsekvensen leder till en uppfattning hos dessa två, att elevdrivna frågor 

alltid är sist på dagordningen och att sådana kommer upp på dagordningen först när mötet 

öppnas.  

Eleverna upplever även rollen som representant problematisk. De har de 
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procedurkunskaper som krävs för att fungera som sådana, men har svårt att dela på 

representantrollen och den egna åsikten. De visar ofta exempel på att de agerar och tänker 

utifrån den egna individen. 
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5. Diskussion 

Vi har i vår uppsats använt den demokratiska kompetensens delar; självtilltro, 

systemtilltro och procedurkunskaper för att svara upp mot vårt syfte och vår frågeställning. 

Tilltron till den egna förmågan, tilltron till skolkonferensens struktur och de kunskaper 

eleverna gör av sitt deltagande och inflytande ringar in deras erfarenheter och upplevelser av 

skolkonferensen som vi sökte i vår frågeställning. Begreppen anger även den typ av 

erfarenheter vi varit intresserade av i vår studie. 

De intervjuade eleverna i vår undersökning visar på en varierad självtilltro. I vissa 

avseenden har eleverna en stark självbild. De tror på sin egen förmåga att påverka i 

skolkonferensen och deltar aktivt under sammanträden och i andra avseenden värderar de sig 

själva lågt. Elevrepresentanterna upplever sig underlägsna i sina kunskaper, förbereder sig 

dåligt och passiviserar sig därför i viss mån. Både de positiva och negativa aspekterna av 

elevrepresentanternas självtilltro anser vi har betydelse för deras utövande av inflytande och 

de erfarenheter de gör av sitt deltagande. 

Till skillnad från Danell (1999) har vi sett en antydan till att de elever som deltar frekvent 

i skolkonferensen har positiva erfarenheter av den som formellt organ, samt av sitt deltagande 

vid dess sammanträden. Detta liknar mer Berggrens slutsats (2007), att deltagande elever kan 

påverka sin skolvardag och är överlag nöjda med sitt inflytande. Detta trots att två av dem inte 

upplever sig ha sett resultat av skolkonferensens arbete. En intervjuperson uttrycker direkt 

Forsbergs (2000) påpekande, att elevinflytande inte handlar om kvantitet utan innehåll, ”Det 

spelar ingen roll vem som pratar, det som är viktigt är det som det talas om”. Eleverna berättar 

också att det med stor sannolikhet inte skulle ske lika många positiva förändringar på problem 

som lärare och elever upplever i sin skolvardag om konferensen inte fanns.  

För att elevernas inflytande ska fungera krävs, som elverepresentanterna själva påpekat, 

en drivkraft hos dem. Engagemanget förefaller dock bristfälligt. Dels uttryckte de 

gymnasiechefer vi tog kontakt med i studiens inledning att det är svårt att få ihop 

skolkonferenser då eleverna inte deltar. Våra intervjupersoner berättar även själva att andra 

elever torde få mer uträttat, då de själva inte anser sig särskillt engagerade. Ett liknande 

resultat kan utläsas i en skolverksrapport (2001b) och en SOU (1998:101), men vi kan dock 

inte styrka att det skulle hänga samman med att elverna inte tar intiativ till föränding där de 

inte ser resultat av sina handlingar. Eleverna i vår uppsats erfar, snarare likt de i skolverkets 

utvärdering av de lokala styrelserna (2001c), att de tas på allvar och kan påverka beslut bara 

de deltar vid sammanträdena. Bristerna i elevernas självtilltro förefaller snarare hänga 
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samman med andra yttre omständigheter som; anvarsbörda, tid och kunskaper. Ett resultat 

som kan jämföras med skolverkets rapport om elevers tankar om inflytande (1999), där bland 

annat tid för att tillägna sig kunskaper utpekades av intervjuade elever som en viktig faktor 

för ett fungerande inflytande.  

Eleverna visar vid flera tillfällen i sina uttalanden att de själva tar på sig ansvaret för att 

deras deltagande i skolkonferensen ska fungera. Den bristande informationshanteringen 

menar de beror på att de inte läser mailen. Den brist på kunskap i förhållande till de vuxna i 

konferensen de upplever sig ha beror alltså på att de inte tar sig tid att ta in information mellan 

sammanträden.  

Eleverna generellt på skolan har även de bristande vetskap om skolkonferensen. Bristen 

på information till dem beror på att elevrådet inte tar sitt ansvar och att elevrepresentanterna 

inte informerar om vad som sker under mötena. Ingen av elevrepresentanterna reflekterar över 

att detta är ett ansvar som ålagts dem av de vuxna i konferensen och att det är de vuxnas 

ansvar att se till att skolkonferensen fungerar. Eleverna reflekterar heller inte över att den 

informationsväg som används. Mailprogrammet underkänns och bojkottas av eleverna själva 

och deras försök att ändra informationsvägen har inte hörsammats. Denna hantering liknar 

den bojkottteknik som beskrivs av Kamperin (2005b), som tar vid när ett beslut har fattats 

över huvudet på eleverna. Vi kan dock inte med säkerhet, med vårt resultat, säga om det 

förhåller sig så i detta fall. Dessa förhållningssätt leder till en negativ självtilltro, istället för 

att som det lika gärna skulle kunna göra, vändas till en negativ systemtilltro. Detta hänger 

med stor sannolikehet samman med att våra intervjupersoner, som även Johansson och 

Roberts (2004) når fram till, inte är medvetandegjorda om de förhållanden som råder och de 

rättigheter de har enligt skolans styrdokument, och därför istället erfar att det är upp till 

eleverna själva att ta i tu med de problemen som genom ansvarsfördelningen är ‘deras’.  

Slutsatsen vi drar av detta förhållande är att elevrepresentanterna erfar att de har ett 

personligt ansvar för att skolkonferensen ska fungera. De tar också på sig ansvaret för att 

vissa delar av deras deltagande inte fungerar som det borde. Dessa två förhållanden leder till 

en negativ självtilltro i frågan om det egna engagemanget och deltagandet. Samtidigt har 

eleverna en positiv självtilltro i sammanträdet, när de är aktiva och upplever att deras 

inflytande har effekt. 

Om elevrepresentanterna brister i det ansvar som läggs på dem, vem är då ansvarig för att 

se till att de kommer till möten, tar till sig information och fungerar som representanter? Detta 

är ett ansvar som skolan som institution har. Oavsett hur elever och elevrepresentanter agerar 



 

 

48 
                                                                                                                                                                             

 
landar ansvaret ytterst på skolan, enligt Gymnasieförordningen (SFS 1992:394, 4 Kap). Hur 

gymnasieskolor arbetar för att driva en skolkonferens enligt gymnasieförordningens anda är 

därför en angelägen fråga som vi anser borde studeras mera ingående.  

Likt skolverket (2001c) har vi funnit att inflytande över skolans organisation är av stor 

vikt för eleverna. Det är tydligt att de uppskattar och känner sig bekväma i deltagandet i 

skolkonferensen. De har en positiv känsla inför detta. De upplever att de tas på allvar. Bristen 

på information tycks inte, som Forsberg (2000) kommit fram till, påverka deras förtroende för 

skolans formella beslutsordning och deras motivation att delta. Drivkrafterna till deltagandet 

springer ur personliga ställningstaganden såsom intresse, vilja att finnas nära makten och 

meritvärde. En viss skillnad i elevrepresentanternas syn på skolkonferensens handlingskraft 

går att spåra. De elevrepresentanter som deltar mera frekvent har sett sitt deltagande och 

inflytande leda till konkreta resultat i skolan. Detta förhållande tyder på att systemtilltron har 

kopplingar till mängden erfarenheter.  

Frågan om deras systemtilltro är dock mycket komplex. Systemtilltron kan å andra sidan 

bero på otillräckliga kunskaper om innehållet i skolkonferensens styrdokument. Detta kan 

verka motsägelsefullt, men om elevrepresentanterna tror att skolkonferensen kan uträtta mera 

än den har makt att göra kan dessa förhoppningar göra att systemtilltron stärks. Att 

elevrepresentanterna har bristfälliga kunskaper om skolkonferensens styrdokument råder det 

ingen tvekan om. Detta förhållande stämmer med de iakttagelser Johansson och Roberts 

(2004) gjort.  

Att det goda samtalet i skolkonferensen kan ha betydelse för systemtilltron visar sig i 

flera av intervjupersonernas utsagor om mötesinteraktionen. En elevrepresentant säger 

exempelvis ”De är liksom intresserade av vad man säger och inte liksom så här bara fort 

vidare med nästa person och, så det kändes bra”. Elevrepresentanterna berättar även att de 

vuxna i skolkonferensen uppskattar och vill att de ska vara med och ha åsikter under 

sammanträdena. De vuxna uppfattas även som att de lyssnar på vad elevrepresentanterna 

säger och värderar deras deltagande högt. Ingen av dem möter motstånd mot deltagandet. 

Dessa upplevelser är förutsättningar för att reellt inflytande ska kunna fungera (Danell 1999, 

Bergström och Holm 2005, och Korpela 2004). De välkomnas således i skolkonferensen. 

Detta tyder på att de känner systemtilltro.  

Skolkonferensens handlingskraft är inte avgörande för systemtilltron hos 

elevrepresentanterna. Samtliga säger att skolkonferensen har handlingsutrymme, dock i 

varierande grad. Bristen på information påverkar dock dess effektivitet enligt respondenternas 
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berättelser, men samtidigt säger bara en av dem att hon skulle avgå om skolkonferensen inte 

skulle vara handlingskraftig. Slutsatsen man kan dra är att systemtilltron är mera kopplad till 

kunskaper eller bristande kunskaper om skolkonferensen och till hur många möten 

elevrepresentanterna deltagit vid, än till dess handlingskraft som skolverkets utvärdering 

(2001c) visar. 

Det har till synes skett en vinning i elevrepresentanternas procedurkunskaper genom deras 

deltagande i skolkonferensen. Vi kan samtidigt skönja en risk i att eleverna lär sig att formella 

organ framför allt är diskussionsforum där viktiga beslut tas högre upp av en oidentifierad elit, 

eftersom eleverna inte uppfattar att skolkonferensen fattar konkreta beslut. Samtliga 

intervjupersoner pekar också ut gymnasiechefen som mera bestämmade i konferensen, vilket 

inte går ihop med skolkonferensens uppbyggnad i styrdokumenten. Vi anser det därför svårt 

att, med materialet i vår uppsats, direkt styrka att de deltagande eleverna, som i Almgrens 

studie (2006), tillägnat sig demokratiska kunskaper. 

De lärdomar elevrepresentanterna gör är också starkt knytna till hur de tolkar 

sammanträdessituationen under sitt deltagande i skolkonferensen. Då det är enda tillfället de 

utökar sin kunskap. Dels på grund av att de inte tar sig tiden, dels för att de inte upplever sig 

ha givits tillgång till information som skulle kunna möjliggöra lärdomar utanför 

mötestillfällena. Deras deltagande och inflytande blir därmed beroende av de erfarenheter de 

kan göra under sitt fysiska deltagande under skolkonferensens sammanträden. 

Elevrepresentanterna får lyssna och se hur de vuxna gör för att lära sig form, innehåll och 

tillvägagångssätt och sedan dra sina egna slutsatser om vad konferensen går ut på. Learning 

by doing.  

Tre tydliga lärdomar framträder dock av intervjuerna. Intervjupersonerna säger att de har 

lärt sig bättre hur skolans organisation ser ut och fungerar, vilket de också bekräftar genom att 

exempelvis adekvat kunna dra gränsen mellan skolan och kommunen. Elevrepresentanterna 

har också lärt sig att förstå att de bör uppträda som representanter, även om de fungerar 

bristfälligt som sådana. Intervjupersonerna menar också att de har tillägnat sig ett nytt sätt att 

tala som passar in i mötesformen, men samtidigt har de med sig kunskaper om mötesteknik 

från deltagande i andra formella organ. 

Slutsatserna vi drar av elevrepresentanternas kunskaper från deltagandet i 

skolkonferensen är flera. De lärdomar de gör pekar på både positiva och negativa effekter för 

deras demokratiska kunskap. Elevrepresentanternas kunskaper matchar inte det ansvar de tagit 

på sig. Därför är det inte möjligt för dem att uppfylla detta, vilket i sin tur leder till lågt 
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mötesdeltagande, “i stunden”-beslut och brister i representativiteten. Samtidigt har eleverna 

gjort vinningar ifråga om sammanträdesformens praktik och lärt sig vad representativitet 

innebär. 

 

Slutsatser 

Vår viktigaste slutsats är att elevrepresentanterna är starkt beroende av god information 

för att kunna göra erfarenheter av sitt deltagande i skolkonferensen som leder till en 

demokratisk kompetens. För att elvevrepresentanterna ska ta del av denna information, krävs 

att de kan tillägna sig den genom informationskanaler som de inte underkänner, samt tid för 

att bli förtrogna med informationen. Det får inte inkräkta på skolarbete eller fritid. Att 

information, såsom innehållet i styrdokumenten, måste ges eleverna utöver deras deltagande i 

skolkonferensen är tydligt utifrån de erfarenheter de gör genom sin fysiska närvaro. De har 

exempelvis uppfattningen att skolkonferensen inte är ett direkt beslutsfattande organ, trots att 

vi i vår observervation såg att beslut togs angående skolans policy. Elevrepresentanterna utgår 

istället från uppfattningen att “riktiga beslut” fattas efter diskussionerna i skolkonferensen. De 

pekar också ut en person som bestämmer i skolkonferensen, gymnasiechefen, utan att 

reflektera över att alla deltagare är med och bestämmer. Vi anser det därför svårt att direkt 

styrka att de deltagande eleverna tillägnat sig procedurkunskaper.   

Ett uppslag för fortsatt forskning vore att undersöka deltagande elevers faktakunskaper 

och procedurkunskaper innan de blir representanter och sedan under och efter de har varit 

representanter. Då skulle det vara möjligt att dra säkrare slutsatser.  

Ytterliggare en betydande slutsats är att elevrepresentanterna på grund av sina 

kunskapsbrister och ringa förförståelse av skolkonferensen är beroende av de personliga 

erfarenheter de kan göra i sammanträdets rum. Kvaliten på elevrepresentanternas erfarenheter 

är då beroende av kvantiteten på deras deltagande samt hur skolkonferensens praktik är 

utformad. Brister i sammanträdets praktik, utan vidare vägledning, leder därmed till brister i 

elevrepresentanternas demokratiska kompetens. Mindre svårigheter får därigenom stora 

konsekvenser. Elevrepresentanterna är inte medvetandegjorda om styrdokumentens 

förhållande till skolkonferensen och de rättigheter de har, men förväntas bära ansvaret för 

brister i deras deltagande och inflytande.  Skulle informationshanteringen fungera bättre 

skulle de med stor sannolikhet delta oftare.  

I slutänden är det en ansvarsfråga. Elevrepresentanterna är av uppfattningen att ansvaret 

ytterst ligger på dem, vilket är en konstruktion av förhållandena som de vuxna har valt. De är 
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inte medvetandegjorda om förhållandena som styr skolkonferensen, men förväntas ändå bära 

ansvaret. De förstår att skolkonferensen är ett representativt organ, men har svårt att förhålla 

sig till sina roller som representanter. Slutsatsen vi drar av dessa förhållanden är att 

elevrepresentanterna anser att de har ett personligt ansvar för att skolkonferensen ska fungera. 

De tar också på sig ansvaret för att vissa delar av deras deltagande inte fungerar som det 

borde. Dessa två förhållanden leder till en negativ självtilltro i frågan om det egna 

engagemanget och deltagandet.  

Samtidigt har elevrepresentanterna en positiv självtilltro i sammanträdet, där de är aktiva 

och erfar att deras inflytande har effekt. De upplever inflytandet som positivt. De säger att 

skolkonferensen har handlingskraft och kan göra skolan bättre. De välkomnas i processen och 

känner förtroende för skolkonferensen. Deras erfarenheter gör att de känner systemtilltro. 

Elevrepresentanterna negativa självtilltro och bristande procedurkunskaper leder till 

slutsatsen att de gör skeva erfarenheter av sitt deltagande i skolkonferensen. De får därmed en 

negativ demokratisk kompetens, där den kunniges ord bör väga tyngst, där riktiga beslut fattas 

av en oidentifierad elit och där bristerna i det formella organets praktik, trots 

maktfördelningen, är deras eget ansvar. Samtidigt har elevrepresentanterna en stark 

systemtilltro eftersom de upplever inflytandet i skolans organisation som positivt och viktigt. 

Vårt antagande är att detta är sammankopplat med att sammanträdena är mycket 

välfungerande. 

 

 

 



 

 

52 
                                                                                                                                                                             

 
Referenser 

Almgren, Ellen (2006): Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och demokratin i 
skolan. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga 
föreningen i Uppsala, 164. 
 

Berggren, Jan (2007): Korridorkulturen – elevers perspektiv på elevinflytande. Kalmar 
Högskola, Humanvetenskapliga Akademin. [D-uppsats i Pedagogik]. 
 
Bergström, Margareta & Holm, Inger (2005): Den svårfångade delaktigheten i skolan – ett 
ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter. Working papers on childhood and the study of 
children. Nr. 2005:1. Lindköping: FiF – avhandling, 83. 
 

Danell, Mats (1999): Inflytandets villkor – en rapport om 41 skolors arbete med 
elevinflytande. Stockholm: Skolverket. 
 

Ds 2008/09:199, Proposition om ny skollag. Stockholm: Riksdagen. 
 

Ekman, Joakim & Sladjana Todosijevic (2004): Unga demokrater – En översikt av den 
aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolan demokrativärden. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling. 
 

Ekman, Tiina (2007): Demokratisk kompetens – Om gymnasiet som demokratiskola. 
Göteborg: Göteborg studies in Politics, 103. 
 

Forsberg, Eva (2000): Elevinflytandets många ansikten. Uppsala: Uppsala studies in 
Education, 93. 
 
Jarl, Maria (2004): En skola i Demokrati? - Föräldrarna, kommunen och dialogen. Göteborg: 
Göteborg studies in Politics 86. 
 

Johansson, Annica & Roberts, Lena (2004): Hur upplevs elevinflytande av pedagoger och 
elever? Luleå universitet, Institutionen för Utbildningsvetenskap. [C-uppsats i pedagogik]. 
 

Kamperin, RoseMarie (2005a): Försök att påverka – En empirisk studie av ungdomars vilja 
och möjlighet att förändra: analys av tre påverkanssituationer i skolmiljö. IPD-Rapporter Nr 
2005:01 Göteborg: Göteborgs universitet. 
 

Kamperin, RoseMarie (2005b): Försök att påverka – En empirisk studie av ungdomars 
påverkansmöjligheter i tre grundskoleklasser. IPD-Rapporter Nr 2005:02. Göteborg: 
Göteborgs universitet. 
 

Korpela, Manu (2004): Elevinflytande i praktiken. Så här kan man göra! Göteborg: 
Förlagshuset Gothia. 
 
Lpf 94 (1994): Läroplan för de frivilliga skolformerna. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 
den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 
utvecklingsstörda Lpf 94. Stockholm: Skolverket. 



 

 

53 
                                                                                                                                                                             

 
 

Merriam, Sharan B (1994): Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Repstad, Pål (2007): Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur  
 
SFS 1985:1100, Skollagen. Stockholm: Riksdagen. 
 

Skolverket (1999): Jag vill ha inflytande över allt. Stockholm: Skolverket. 
 

Skolverket (2001a): Strategi för Skolverkets arbete med de demokratiska värdena - en 
sammanfattning. Stockholm: Skolverket. 
 

Skolverket (2001b): Ung i demokratin – gymnasieelevers kunskaper och attityder i 
demokrati- och samhällsfrågor. Stockholm: Skolverket. 
 

Skolverket (2001c): Fyra år med lokala styrelser med elevmajoritet – En sammanfattning av 
förutsättningar för och erfarenheter av lokala styrelser med elevmajoritet och en summering 
av genomförda utvärderingar. Stockholm: Skolverket. 
 

Skolverket (2007): Skolverkets lägesbedömning 2007 – förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, 
skola och vuxenutbildning. Stockholm: Skolverket. 
 

Larsen, Sofia (2009): Brevkorrespondens. Skriftlig korrespondens med Riksdagsledamot och 
Utbildningsutskottets ordförande. 2009-11-16. 
 

SOU 1998:101. Det unga medborgarskapet – dokumentation från ett seminarium. Stockholm: 
Riksdagen. 
 

Thornblad, Helene (2008): Vems röst väger mest – barn och vuxna om elevinflytande i skolan. 
Stockholm: Rädda Barnen. 
 

Ungdomsstyrelsen (2008): Ung idag – En beskrivning av ungdomars villkor. Stockholm: 
Ungdomsstyrelsen. 
 
Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 

Öhrn, Elisabeth (2005): Att göra skillnad – En studie av ungdomar som politiska aktörer i 
skolans vardag. IPD-Rapporter Nr 2005:07. Göteborg: Göteborgs universitet.  
 
Örebro Kommun (2007): Arbetsordning avseende skolkonferens vid gymnasieskolorna i 
Örebro kommun. Örebro: Gymnasienämnden 
 
Nätreferenser 
Barnombudsmannen (2009):  
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55  
Hämtad: 2009-11-17 
 



 

 

54 
                                                                                                                                                                             

 
Gymnasieförordningen (SFS 1992:394). Stockholm: Riksdagen. 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet – HFSR, Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.codex.vr.se/texts/HFSR.pdf 
Hämtad: 2009-11-01 
 
Unicef (2009a): 
http://www.unicef.se/opinion/unicefs-paverkansarbete/vara-barnrattsfragor-i-sverige/gor-
barnkonventionen-till-lag/fakta-gor-barnkonventionen-till-lag  
 
Hämtad: 2009-11-17 
Unicef (2009b): 
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-20-ar/ta-barns-rattigheter-pa-allvar  
Hämtad: 2009-11-17 



bil 1 
 

 

                                                                                                                                                                             
 

Intervjuguide  
Orientering 

• Definiera situationen för elevrepresentanten!  
• Syftet med intervjun och undersökningen.  
• Offentliga resultat. Användning: denna undersökning! 
• Bandspelare? Och varför!  
• Samtycke! 
• 30-60. 
• Villkor? 
• Du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 
• Uppmuntra elevrepresentanten att ge synpunkter på sina upplevelser av och tankar om 

skolkonferensen. 
• Frågor innan vi börjar 

Nu kör vi 
Motiv till deltagande och upplevelser  

Kan du berätta om varför du gick med i skolkonferensen? 
Berätta om hur du upplever deltagandet i skolkonferensen! 
Hur gör du för att få inflytande över skolan och utbildningen? 
Hur gör övriga elever för att få inflytande över skolan och utbildningen? 
 
Kostnader för deltagande och resultat av skolkonfer ensen 

Kan du beskriva vilket handlingsutrymme skolkonferensen har? 
Vilka ändringar på skolan har skolkonferensen lett till? 
Vilka resultat har elevrepresentanternas arbete i skolkonferensen lett till? 
Har deltagandet i skolkonferensen lett till några konsekvenser för din personliga del? Vilka? 
 
Mötesinteraktion och information 

Beskriv vad du gör i skolkonferensen! 
Vilken information har du med dig till skolkonferensen? 
Vilken information tar du med dig från skolkonferensen och vad gör du med denna? 
 
 
Vad har du lärt dig av ditt deltagande i skolkonferensen? 
Uppföljning  

• Har Du någonting mer att säga? 
• Hur upplevde Du själva intervjun? 
• Eventuell återkoppling till de viktigaste lärdomarna och elevrepresentantens ev. 

kommentarer. 
• Intervjun klar och bandspelare avslagen: om ytterligare info → fråga på! Begär att få 

använda materialet i uppsatsen. 
• Obs! Glöm inte att ta  en stund efter intervjun för att reflektera över vad jag lärt mig. 

Skriv ned det jag uppfattat av kroppspråk, gester, tonfall, ansiktsuttryck. 
 


