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Abstract 

Eftersom det i tidigare forskning har gjorts många undersökningar kring det 

informella elevinflytande så tyckte vi att det saknades forskning kring det formella 

elevinflytandet och därför hoppas vi att vår uppsats kommer att bidra till att delvis 

fylla denna lucka. Sveriges Elevråds Centralorganisations (SECO) guide till elevråd 

och elevkårer samt skolverkets riktlinjer och regler ses här som de mål vilka sätts upp 

för eleverna. I Demokrati och utbildning förklarar filosofen John Dewey sin syn på 

dåtidens samhälle, skola samt synen på elevens lärprocess kopplad till det 

demokratiska synsättet. Vidare gav han en bild av hur en lärmetod borde se ut för att 

eleven på ett så effektivt sätt som möjligt, ska tillfoga sig kunskap. Även om 

elevkårens arbete inte tar form i den undervisningsmiljö som Dewey ofta talar om, så 

anser vi det av vikt att ändå använda hans teorier ur detta klassiska verk då elevkåren 

på flera sätt kan uppfylla de krav som sätts upp för Deweys lärprocess: Mål att arbeta 

efter, hjälp från vuxna inom skolan, arbetet med andra elever samt möjligheten för 

den enskilde eleven att använda sina erfarenheter från vardagslivet i arbetet i skolan. 

Syftet med detta arbete är att belysa det kollektiva formella inflytandets roll i en 

gymnasieskola. Följande frågeställningar ställs: 

- Hur framkommer elevinflytande i de offentliga dokument som tillhandahålls 

av elevkåren vid Fässbergsgymnasiet?  

- Vilka områden inom skolverksamheten har man engagerat sig kring samt i 

vilken utsträckning?  

- Vilken typ av frågor behandlar elevkåren på Fässbergsgymnasiet? 

- Utifrån Deweys teori, följer Fässbergselevkår den så kallade lärprocessen 

(lärmetoden) som finns i Demokrati och utbildning?  

 

I vår undersökning där vi tog del av Fässbergs elevkårs styrelseprotokoll för åren 

2009 till 2011, såg vi att elevkåren arbetade mer med sociala frågor och att skapa en 

trivsam miljö på skolan och arbetet med föreningsliv och frågor där en förändring på 

skolan var mer ovanliga. Frågorna som togs upp och behandlades var alltså 

framförallt kopplat till den sociala verksamhet men vi fann även aktivitet inom alla de 

pelare som tas upp i guiden för elevkårsarbete. Viktigt att påpeka är att bortfall från 

annan verksamhet än den sociala faktiskt uppmärksammades, det ignorerades inte. 

Dessutom kunde vi se hur man tillslut tog tag i dessa problem och lyckades arbeta 

fram en lösning. 
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1. Inledning 

Enligt skolverkets modell för elevers ansvar och inflytande ska de demokratiska 

principerna användas för att eleven ska kunna påverka, ta ansvar, vara delaktig samt 

omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Elevinflytande kopplat till utbildning och 

undervisning kopplas dock ofta till den informella dimension, inte den formellt 

kollektiva (elevrådet eller elevkåren). Forskning kring elevinflytande har framförallt 

behandlat elevinflytandet i undervisningen och har därmed inte inkluderat elevkårens 

roll i denna process. Det är viktigt att komma ihåg att elevinflytande inte bara behöver 

behandla frågor kopplade till hur undervisningen fungerar i skolan, både det formella 

och informella inflytandet handlar om att eleverna tar ansvar i frågor som är 

intressanta för eleven (vår kursivering), oavsett om det handlar om trevligare 

skolmiljö eller om det egna lärandet.1 Informationen och formerna för elevernas 

inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet 

att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. Under de senaste åren har allt flera gymnasieskolor valt att ha en 

elevkår istället för det mer traditionellt utformade elevrådet. Den största skillnaden 

mellan dessa två är att elevkårens organisation, aktiviteter osv. är på eget initiativ från 

eleverna. Man blir inte automatiskt medlem i en elevkår och hur man väljer att 

aktivera sig är helt upp till var och en, detsamma gäller för de frågor och aktiviteter 

som tas upp inom elevkåren. Elevkårens arbete kan klassas som ett kollektivt formellt 

elevinflytande där eleverna, utanför klassrummet, organiserar sig. Frågan är dock hur 

detta elevkårsarbete ser ut vid Fässbergsgymnasieskola. I Demokrati och utbildning 

förklarar filosofen John Dewey sin syn på dåtidens samhälle, skola samt synen på 

elevens lärprocess kopplad till det demokratiska synsättet. Vidare gav han en bild av 

hur (enligt han) en lärmetod borde se ut för att eleven på ett så effektivt sätt som 

möjligt, ska tillfoga sig kunskap.  

Uppsatsen koncentrerar sig som sagt på det formella inflytandet och med hjälp av 

Deweys teori, samt de fyra punkter han utvecklat, vill vi se om arbetet vid 

Fässbergselevkår resulterar i det elevinflytande som efterfrågas från skolverket samt 

Sveriges Elevråds Centralorganisation. Genom vårt val av Dewey som teori bör vi 

                                                           
1
   SOU 1996:22. Inflytande på riktigt. s. 8. 
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även få en bild av arbetet vid Fässbergselevkår uppfyller de kraven som ställs upp för 

effektiv lärprocess i hans ögon. Undersökningen koncentrerar sig kring 

styrelseprotokollen från elevkåren som vi har fått tillgång till.  

 

 

1.1 Historisk bakgrund - Elevkårens historia 

År 1858 bildas den första elevkåren på dåvarande Teknis i Borås, idag Sven Eriksson-

gymnasiet.2 Medlemmarna i den första elevkåren var fristående från skolans 

uppbyggnad. Syftet med elevkåren år 1858 var att ta fram billigare ingenjörsringar 

vilket var motsvarigheten till dagens studentmössor. Efter ett tag så utökade kårens 

verksamhet. År 1938 bildas STSE – Statens tekniska skolors elevkårer som 1947 blev 

TLE – Tekniska läroverkets elevkårer. I början av 1950-talet bildades Sveriges 

elevers centralorganisation.3 Under 50- och 60-talet var elevkårens uppgift att få bort 

många av de ordningsregler som fanns t.ex. att man inte fick vara ute efter klockan 

22.00 utan målsmans sällskap, detta kunde leda till sänkt betyg i uppförande. Vidare 

påverkade elevkåren beslutet som resulterade i att morgonbönen ersattes av 

morgonsamling samt att kristendomsundervisningen skulle ersättas av 

religionsundervisning och sexualundervisningen infördes. Det förekom även att 

elevråden anmälde sina rektorer om dessa försökte censurera skoltidningen.
 
Under 70- 

och 80-talet så går elevkåren in i en lite lugnare period där eleverna inte tar strider på 

samma sätt som tidigare.4  

Elevkårer utvecklades under år 1858 och i början av 1930-talet fanns enbart elevkårer, 

egna organisationer som ägdes av eleverna. Det var speciellt på de tekniska 

läroverken som kårerna var aktiva. Under 1930-talet utvecklades även andra lärosäten 

runt om i landet där liknande verksamheter (som de tekniska elevkårerna) användes, 

men de kallade sig istället för elevråd.5 Det som skilde elevråd från elevkåren var att i 

elevrådet var alla elever på skolan medlemmar medan medlemskapet i elevrådet var 

enskilt. År 1948 bildas SEO – Stockholms elevråds organisation, under detta år kom 

även en ny skollag där det stod att skolan skulle ”fostra demokratiska medborgare”. 

Tanken var då att skolan skulle överföra vissa värderingar till eleverna så att det 

                                                           
2
    Delander, N. & Guerra Silva, M. (2009). s. 47. 

3
    Delander, N. & Guerra Silva, M. (2009). s. 47. 

4
    Delander, N. & Guerra Silva, M. (2009). s. 47. 

5
    Delander, N. & Guerra Silva, M. (2009). s. 48. 
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skulle förhindra fascistiska rörelser i landet och på det sättet upprätthålla demokratin.6  

En reaktion på att vi skulle fostra demokratiska medborgare var att elevrådet blev som 

en reform på landets alla realskolor där rektorerna skapade ett eget elevråd. Det valdes 

klassrepresentanter från varje klass som samlades till stormöten där de olika frågorna 

diskuterades. År 1962 skulle varje skola, enligt läroplanen, ha ett elevråd. Detta 

resulterade i att friheten som den självständigt styrda elevkåren/elevrådet haft, blev nu 

mer styrt från skolan.7 

 

Vid varje skola ska det finnas en skolkonferens, där elever och skolanspersonal träffas 

för att lösa problem, diskutera frågor, informera och besluta i viktiga frågor. Vid varje 

tillfälle som skolkonferensen hålls ska det vara lika många representanter från elever 

och skolans övriga personal. En skolkonferens kan vara ett bra ställe för att få 

eleverna att känna att de är med och bestämmer.8 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att belysa det kollektiva formella inflytandets roll i en 

gymnasieskola. Vi intresserar oss för hur arbetet vid en elevkår ser ut, betoning läggs 

inte vid om organisationen lyckas påverka undervisningen eller inte men om det 

framkommer i dokumenten kommer vi självklart att behandla det. Då elevkåren är en 

frivillig organisation och varje elev bestämmer själv hur aktiv han/hon vill vara samt 

vilka frågor som ska tas upp och behandlas, anser vi det vara ett ypperligt tillfälle för 

att undersöka hur arbetet fungerar, vilka frågor som eleverna anser det viktigt att 

behandla samt om deras arbete uppfyller de grundföresättningar och 

rekommendationer som ges av Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO- vilket 

är det nationella organet för elevråd och elevkårer) samt Skolverkets regler gällande 

elevinflytande och elevråd/kårer. Forskning kring elevinflytande har framförallt 

koncentrerat sig kring det informella inflytandet i klassrummet och skolmiljön. Denna 

undersökning är istället fokuserad kring det formella inflytandet i skolan. Då vi inte 

har hittat någon forskning som koncentrerar sig på samma område som vi har valt, 

hoppas vi kunna tillföra ny information kring det formella inflytandets funktion inom 

skolan. Vi har även en förhoppning om att denna undersökning kommer fungera som 

                                                           
6
    Delander, N. & Guerra Silva, M. (2009) . s. 48. 

7
    Delander, N. & Guerra Silva, M.(2009). s. 48. 

8
   Fridolf, M. & Rydberg, G. (2002). s. 251. 
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en inspiration för vidare forskning kring ämnet.  

Genom Guiden - allt elevråd och elevkårer kan göra har SECO visat vad man som 

nationell organisation anser vara viktig att arbeta med i de lokala grupperna. Man 

utgår från de såkallade fyra grundpelarna, det vore därför lämpligt att vi utgår från 

dessa i vår undersökning. Beroende på vilka frågor som elevkåren tar upp borde de 

visa på hur elevinflytande används och framkommer på Fässbergs gymnasieskola. Vi 

kommer även att se hur John Deweys lärprocess framkommer genom 

elevkårsdokumenten. Han rekommenderar (genom Demokrati och Utbildning) ett 

arbete i skolan vilken inkluderar möjligheten praktiskt arbete i ämnet, grupparbete, 

uttalade mål och instruktioner för elever att följa, stödjande skolpersonal men 

framförallt en möjlighet att använda sin egen erfarenhet från det vardagliga livet. 

Även om Dewey kopplar sin teori till undervisning i klassrumsmiljö anser vi det 

möjligt att applicera teorin till arbetet vid elevkåren då förutsättningen för inlärning, 

undervisning och handledning även finns här.  

Genom en dokumentanalys, vilken vi utgår från de fyra grundpelarna och Deweys 

punkter, av textmaterial från elevkårens styrelse möten, borde vi kunna se hur de 

nämnda rekommendationerna samt Deweys teori, framkommer i materialet. Arbetet 

med elevinflytandet vid denna gymnasieskola borde därmed framkomma i slutet av 

undersökningen. Följande frågor borde ge svar på detta.      

 

- Hur framkommer elevinflytande i de offentliga dokument som tillhandahålls 

av elevkåren vid Fässbergsgymnasiet?  

- Vilka områden inom skolverksamheten har man engagerat sig kring samt i 

vilken utsträckning?  

- Vilken typ av frågor behandlar elevkåren på Fässbergsgymnasiet? 

- Utifrån Deweys teori, följer Fässbergselevkår den så kallade lärprocessen 

(lärmetoden) som finns i Demokrati och utbildning?  

 

1.3 Avgränsning 

På grund av brist på tid samt uppsatsens begränsade utrymme kommer denna 

undersökning endast göras på en gymnasieskola. Vi har valt att göra undersökningen 

på en gymnasieskola där en elevkår har varit verksamt under några år och på så sätt 

har fått erfarenhet av hur en elevkår arbetar. Terminerna som vi kommer att 
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undersöka är från hösten 2009 till våren 2011. Det är dock viktigt att påpeka att vi inte 

fått tillgång till de sista dokumenten under våren 2011. Gymnasieskolan som vi har 

valt att undersöka är Fässbergsgymnasiet i Mölndalskommun eftersom utbudet av 

gymnasieskolor med en etablerad elevkår är större vid en storstad. Vi kommer 

avgränsa arbetet till att undersöka de styrelseprotokoll som elevkåren har 

åstadkommit från år 2009 till år 2011. Eftersom det tidigare ha forskat mycket om 

elevinflytande på det egna lärandet tyckte vi att det skulle vara intressant att skriva om 

det formella elevinflytandet, därför har vi valt att undersöka styrelseprotokoll från en 

elevkår. Vi kommer att använda oss av GUIDEN – Allt elevråd och elevkårer kan 

göra som SECO har gett ut. Syftet med den boken är att vara ett stöd för elevråd och 

elevkårer så att arbetet kan underlätta för eleverna. Vidare använder vi oss av de 

regler och förordningar för skolverket har gällande elevinflytande som övergripande 

mål för elevkårsarbetet. Teorivalet utgår från John Deweys Demokrati och utbildning 

där en utvald del ur verket används för att bringa klarhet i hur elevkårs arbete fungerar 

vid denna gymnasieskola. 

 

 

1.4 Forskningsläge   

Eftersom det har forskat mycket kring elevinflytandet i undervisningen så ser vi att 

det saknas forskning om elevinflytande i t.ex. elevråd/elevkårer. Därför hoppas vi att 

vår uppsats kan vara ett bidrag till att den luckan blir mindre. 

 

1995 fick det dåvarande stadsrådet Ylva Johansson i uppdrag av regeringen att bilda 

en grupp som arbetade med att belysa det inre arbetet inom skolverksamheten oh att 

komma med vissa pedagogiska lösningar. Den grupp som Johansson valde blev 

skolkommittén.
9
 Vi är väl medvetna om att denna forskning är en politisk text men 

eftersom forskningen handlar om elevers rätt till inflytande tycker vi ändå att det är 

viktigt att lyfta fram vad den då arbetande regeringen fick ut av sin forskning. 

 

1996 gav skolkommittén (SOU 1996:22) ut Inflytande på riktigt – Om elevers rätt till 

inflytande, delaktighet och ansvar. Tanken från skolkommittén var att ge en bild av 

hur elever ser på sitt inflytande. Skolkommittén undersöker elevinflytande över det 

                                                           
9
 SOU 1996:22. 
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egna lärandet och tar upp olika lärprocesser. Det informella lärandet, alltså 

deltagandet i lärprocesser hoppas skolkommittén att det ger de vuxna ute på skolorna 

en tankeställare och förhoppningsvis startar det en diskussion.10 Skolkommittén 

skriver också varför elever ska ha inflytande. Det är en mänsklig rättighet, skolans 

uppgift är att fostra demokratiska medborgare och att deltagande är en förutsättning 

för att kunna lära sig. I intervjuer med elever från olika årskurser framgår det att 

klassrådet inte fungerar så som eleverna skulle önskat 

 

” Vad säger Bosse? 

- Klassrådet fungerar inte så bra. När jag satt ordförande var det mycket 

odisciplinerat. Lärarna tar inte ansvar för att träna elevdemokrati, kastar in 

ungdomarna på demokratins spelplan utan att visa spelets formella och 

informella regler. ” 11 

 

Skolkommittén hoppades att deras forskning och resultat skulle leda till diskussioner 

ute i skolorna bland skolans personal. Det som skolkommittén kommer fram till är att 

elevinflytandet måste bli bättre och att vuxna måste lyssna mer på eleverna.12  

          

1998 kom Gun Wiklund ut med Gymnasieelevers upplevelser av och syn på 

elevinflytande en studie som hon gjort på gymnasieskolor i Malmö. Syftet med 

undersökningen är att se elevernas egna upplevelser av inflytande vid 

gymnasieskolan. Wiklund menar att det formella inflytandet som eleverna har 

fungerar bra men att det brister när det gäller det informella inflytandet i 

klassrummet.13 Wiklund menar också att det finns hinder i skolan som gör att 

elevinflytande inte fungerar, dessa hinder är organisation och tid, men att det är 

attityder och traditioner som gör de största hindrena för elevinflytande.14 En vanlig 

syn kan vara att läraren är den som bestämmer, och eleven är den som ska vara 

underordnad och som ska fostras, bedömas och hållas efter.15 Resultatet av 

undersökningen är att hälften av alla elever i gymnasiet upplever att de har 

                                                           
10

 SOU 1996:22. s. 19. 
11

  SOU 1996:22 .s. 32. 
12

 SOU 1996:22. s. 199. 
13

   Wiklund, G. (1998). s. 37. 
14

   Wiklund, G. (1998). s. 39. 

 
15

   Wiklund, G. (1998). s. 40. 
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elevinflytande. Elever på yrkesförberedande linjer anser sig dock ha större inflytande 

än vad elever på studieförberedande linjer har på undervisningen. Hon kommer också 

fram till att mycket beror på lärarens inställning till elevinflytande, så som tidsbristen 

och elevens brist på intresse.  

 

Gunvor Selberg är en av många som har forskat om elevinflytande, 1999 kom hennes 

doktorsavhandling Elevinflytande i lärandet. I sin avhandling presenterar hon vad 

som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när eleverna har olika 

erfarenheter av inflytande i lärandet. Selberg har i avhandlingen valt att fokusera på 

elever i årskurs 8 och elever som går första året på gymnasiet. I Selbergs resultat 

märker hon att eleverna på gymnasiet arbetar snabbare och använder sig av läraren i 

mindre grad än vad eleverna i årskurs 8 gör. Elever som inte är vana att arbeta med 

elevinflytande vänder sig till läroboken för att få vägledning till vad det är som ska 

läras in. Elever som istället producerar egna texter lär sig mer genom att använda sig 

av flera källor istället för en källa.16 Hon menar att eleverna är i tre olika grupper. 

Elever med liten erfarenhet av inflytande, elever med ganska stor erfarenhet av 

inflytande och elever med stor erfarenhet av inflytande.  Selberg menar att elever som 

är vana att arbeta efter lärarens direktiv oftast blir bra på att memorera det som står i 

läroboken vilket helt skiljer sig från det arbetsätt som när eleverna själva får vara med 

och bestämma.17 Selberg menar att motivation, aktivitet och dialog är viktiga delar för 

elever när de arbetar med lärande. 18  

 

År 2000 kom Eva Forsbergs doktorsavhandling, Elevinflytandets många ansikten. 

Forsbergs syfte med avhandlingen är att skildra olika former av elevinflytande.19 

Forsberg kopplar även elevinflytande till maktbegreppet. Forsberg menar att makt 

handlar om att påverka20 och att makt och inflytande är något som en individ eller en 

grupp kan ha mer eller mindre av.21 Forsberg menar att elever inte får det inflytande 

som de borde ha över lärprocessen och att eleverna borde få mer att säga till om i 

undervisningens olika skeden.22 Hon kommer också fram till att det oftast är oklart var 

                                                           
16

   Selberg, G. (1999). s. 149. 
17

   Selberg, G. (1999). s. 151. 
18

   Selberg, G. (1999). s. 51. 
19

   Forsberg, E. (2000). s. 24. 
20

   Forsberg, E. (2000). s. 130. 
21

   Forsberg, E. (2000). s. 143. 
22

   Forsberg, E. (2000). s. 45. 



 

11 

 

eleverna får vara med och fatta beslut om i undervisningen.23 Forsberg får också fram 

i sitt resultat att lärarna inte lyssnar på eleverna när de kommer med förslag på 

förbättringar och att många elever vill ha mer att säga till om efter som det finns ett 

missnöje bland eleverna.24   

 

Mats Danell har forskat om elevinflytande, 2006 kom hans doktorsavhandling, På tal 

om elevinflytande. Danell menar att pedagogernas samtal påverkar eleverna. Det 

Danell vill lyfta fram i avhandlingen är hur pedagogerna arbetar med elevinflytande. 

Avhandlingen är främst gjord på elever i de yngre åldrarna, men elevinflytande och 

klassråd tas upp och att det är något som inte funkar så bra utan istället fokuserar på 

eleven som individ och valen som eleven gör på egen fri vilja.25 

 

1.5 Begreppsdefinition  

1.5.1 Elevinflytande 

På skolverkets hemsida förklarar man att forskning kring elevinflytande har bland 

annat kommit fram till att det är ett brett begrepp vars innebörd ständigt borde prövas. 

De statliga styrdokumenten tar upp vad eleverna har rätt till samt hur de bör uttryckas. 

“Inflytandearenan” beskrivs ha två dimensioner vilka kan ställas mot varandra, dessa 

ses som ett hjälpmedel för att systematiserar diskussioner om elevinflytande. 

 

Bild från skolverkets hemsida.
 26 

 

Utifrån ett elevperspektiv bör det formella inflytandet definieras av både nationella 

                                                                                                                                                                      

 
23

   Forsberg, E. (2000). s. 95. 
24
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och lokala styrdokument. Det informella inflytandet kopplas till elevens möjlighet att 

påverka lärmiljön utanför de formella strukturerna. Det kollektiva inflytande är ofta 

kopplat till de formella strukturerna (t.ex. elevrådet) men de kan också påverka 

informella kanaler för påverkan då en grupp på egen hand vill förändra vissa 

förhållanden inom skolan. Det individuella området berör både arbetsmiljön t.ex. 

genom elevskyddsombudens formella ställning men också genom individens 

möjlighet att påverka sin lärprocess.27  

 

I denna uppsats behandlas alltså det kollektiva formella elevinflytandet. Det formella 

inflytandet tas även upp i SOU 1996:22 Elevinflytande på riktigt. I detta fall betonas 

det informella inflytandet i de fall där eleven har inflytande över sitt eget inlärande. 

Det formella inflytandet är när elever tar upp frågor som kan röra en hel klass eller en 

hel skola. Ett sätt att utrycka formellt inflytande i skolan är inom elevrådet eller 

elevkåren.28 Både informellt- och formellt inflytande är när eleverna tar ansvar i 

frågor som är intressanta för eleven, oavsett om det är för bättre och trevligare 

skolmiljö eller om det är för det egna lärandet.29  

 

Vi utgår från modellen kring det formella kollektiva inflytandet, vi undersöker hur 

elevkåren påverkar sin skolmiljö samt hur man väljer att göra det. Vidare arbetar vi 

utifrån SOU:s definition av begreppet där det formella inflytandet inkluderar frågor 

som kan röra en hel klass eller en hel skola. 

 

I den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011 som gäller för bland annat 

gymnasieskolan, finns kapitel 4 som heter inflytande och samråd. I paragraf 9 § 

uttrycker man sig på följande sätt gällande elevinflytande: 

 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 

hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för 

barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

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

inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras 

                                                           
27

    http://www.skolverket.se/sb/d/2216 
28

   SOU 1996:22. Inflytande på riktigt. s. 8. 
29

   SOU 1996:22. Inflytande på riktigt. s. 8. 
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sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och 

underlättas. 30 

 

I samma kapitel men paragraf 10 § förklara man vidare att: ”Elevföreträdare och 

övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt 

intresse.” 31 Även i den äldre skollagen tar man upp begreppet elevinflytande 

”Eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas.” 32 Vidare är det 

även av vikt att se hur man definierade sig kring elevinflytande och ansvar i Lpf 94. 

Under kapitlet elevens ansvar och inflytande förklarar man att: 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att 

ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. Elevernas 

möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för 

sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, 

innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter 

eleverna har.33 

 

I dessa fall har man framförallt kopplat elevinflytande som en möjlighet att 

påverka utbildningen och undervisningen. Enligt modellen för elevinflytande 

kan dessa definitioner på elevinflytande kopplas till det informella inflytandet. 

Alltså inte i första hand kopplat till elevrådet eller elevkåren. Vi vill inte 

utesluta möjligheten att elevkåren som behandlas i denna uppsats, tar upp frågor 

som direkt kan kopplas till inflytande över utbildningen eller undervisningen. 

Det är dock inte en förutsättning för ett fruktbart resultat. Vår definition av 

elevinflytande kommer istället kopplas till de beslut som elevkåren tar upp och 

får igenom, så länge som det behandlas inom ramen av det formella inflytandet 

och eleverna tar upp frågor som kan rör en hel klass eller en hel skola.34  Vidare 

kommer vi enbart inkludera elevkårens beslut som tas under skoltid och 

                                                           
30

   Skollagen 2010:800 
31

   Skollagen 2010:800 
32

   Skollagen (2009:1038) 
33

  Lpf 94 (2001).   
34

   SOU 1996:22. Inflytande på riktigt. s. 8. 
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behandlar frågor av gemensamt intresse för olika klasser eller hela skolan.35 En 

viss koncentration ligger därmed kring uppfattningen att elevinflytande innebär 

en situation där eleverna tar ansvar i frågor som är intressanta för eleven, 

oavsett om det är för bättre och trevligare skolmiljö eller om det är för det egna 

lärandet.36 

 

1.5.2 Elevkår  

En elevkår ägs av medlemmarna och medlemmarna väljer om de ska vara med i 

elevkåren. Elevkåren är en fristående organisation som är till för elevernas intresse.37  

Målsättningen för en elevkår är att få majoriteten av skolans elever att välja ett 

medlemskap i elevkåren. Därför är det viktigt för elevkåren att man gör sådant som 

engagerar elevernas intresse. T.ex. skolfester, sälja pennor och block till en billig 

peng, idrottsföreningar, ordna föreläsningar m.m. Har man många aktiviteter som 

uppskattas av eleverna på skolan så har elevkåren oftast elevernas stöd.38 

Medlemsavgiften kan variera, allt från tjugo kronor till hundra kronor, men så länge 

medlemmarna är nöjda och får något tillbaks så tycker SECO att summan är rimlig.39 

Elevkåren är beroende av en fungerande styrelse, valberedning och revisorer. 

Ordförande och styrelsen för kommande år väljs på årsmötet.40 

 

1.6 Sveriges Elevråds Centralorganisation  

Sveriges Elevråds Centralorganisation, eller SECO, har som syfte att skapa 

förutsättningar för alla medlemsorganisationer att skapa en mer givande skolgång för 

elever på respektive skola. Organisationen utger sig för att vara religiöst och 

partipolitiskt obundet men betonar sig inte som en ideell organisation utan har cirka 

50 anställda. Ungefär 30 av dessa är så kallade verksamhetsutvecklare vilka arbetar 

med att stödja elevråden och elevkårerna och finns placerade ute i landet. År 2009 

antog man ett principprogram med fem principer för elevers organisering41 

 Självständighet  

 Bredd  

                                                           
35

   Skollagen 2010:800 
36

   SOU 1996:22. Inflytande på riktigt. s. 8. 
37

   Kessel, D. & Harris, M. (2009). s. 17. 
38

   SECO. (2009). s. 12. 
39

   SECO. (2009). s. 12. 
40

   SECO. (2009). s. 13. 
41

   http://www.sverigeselevrad.se/index.php?p=sidor&id=238, 2011-03-23 

http://www.sverigeselevrad.se/index.php?p=sidor&id=238
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 Integritet  

 Stabilitet  

 Förankring 

Under styrelsemötet den 18 februari 2011 betonade man vikten av målet för 

organisationen år 2014 nås. Man vill att SECO ska vara en rikstäckande organisation 

för elevkårer samt att man ska ha både demografisk och geografisk logik för hela 

organisationen. Med logik avses en rimlig spridning och mångfald, både demografiskt 

och geografiskt.
42

  

 

Sveriges Elevråds Centralorganisation arbetar för elevers inflytande i skolan samt 

stöttar elevråd i deras arbete. Elever och föräldrar har en möjlighet att genom sina 

idéer engagera andra som få sin röst hörd gällande frågor som rör skolans arbete. 

Föräldragrupper såsom Hem och Skola brukar bestå av en till två föräldrar per klass. 

Inom detta råd diskuterar man skolfrågor och upprättar en kontakt med skolans 

personal. Elevrådet kan ha många namn, elevkår, elevinflytanderåd eller elevförening. 

Dessa grupper består ofta av elever som har valts ut av andra elever för att tillvara 

elevernas intressen i skolan.43 

 

 

1.7 Fässbergs Elevkår  

Fässbergs Elevkår (FEK) ansvarar för elevkårsarbetet vid Fässbergsgymnasiet i 

Mölndal, Göteborg och har funnits i cirka fyra års tid. Fässbergsgymnasiet är den 

största enheten under gymnasienämnden i Mölndals stad och skolan erbjuder 10 

nationella program, gymnasiesärskola, lärlingsutbildning, individuellt program och 

IVIK. Antalet elever på Fässbergsgymnasiet har minskat från 1130 år 2006 till 936 år 

2009.44 Cirka 200 av dessa 936 elever är medlemmar av kåren och medlemsavgift för 

dessa är 20 kronor per termin. Anledningen till detta låga medlemsantal anses från 

elevkårens sida bero på brist på information kring hur elevkåren fungerar då man till 

en början trodde att alla som gick på skolan blev medlemmar automatiskt.  

 

Genom sina stadgar visar gruppen att huvudsyftet med kåren är att göra det möjligt 

                                                           
42

    Sammanfattning av protokoll fört vid SECO:s styrelsemöte: 2011-02-18-2011-02-20  
43

 Gymnasienämnden. (2011). Titel www.askersund... 2011-03-23 
44

 Gymnasienämnden. (2009). Titel www.molndal... 

http://www.askersund/
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för medlemmarna i Fässbergs Elevkår att skapa sig en mer givande skolgång. 

Organisationens högsta beslutande organ är kårstämman och därefter kårstyrelsen. 

Man betonar vikten av att det är en ideell förening samt religiöst och partipolitiskt 

obundna. En kårstämma ska hållas sista fredagen i april varje år och motioner till 

denna lämnas till kårstyrelsen minst två veckor före kårstämman. Kåren har annars 

möte cirka en gång veckan då diverse frågor tas upp och man planerar samt 

organiserar aktiviteter etc. Elevkåren har sedan representanter i skolkonferensen 

vilken ska hållas två gånger per termin. I denna konferens inkluderas två personer från 

elevkåren, två suppleanter, två representanter från personalen samt två från särskolan 

(en elev och en personal) samt gymnasiechefen. Sammanlagt nio personer. Elevkåren 

har möjlighet att ta upp sina frågor i dagordningen och protokollen från dessa möten 

läggs sedan ut i en databas så att medlemmar får tillgång till dessa. Utanför 

skolkonferensen går elevkåren direkt till gymnasiechefen om det är några frågor de 

vill ta upp eller diskutera.  

 

Enligt Gymnasienämndens kvalitetsredovisning för åren 2009 och 2010 arbetar man 

vid Fässbergsgymnasium med ökat elevinflytande genom att elevkårens arbete i högre 

grad skall nå ut till alla elever på skolan. Fässbergsgymnasiet ändrat 

sammansättningen av ledamöter i Skolkonferensen. Där ska nu finnas valda 

representanter från alla årskurser samt representanter från Elevkåren. På programnivå 

har man arbetat med elevinflytande på olika sätt i olika program, även om det mesta 

är gemensamt. Alla klasser har klassrådstid på schemat. Dock behöver 

Fässbergsgymnasiet utveckla klassråden till att bli mer av samverkan och mindre av 

information. Arbetet med att utveckla elevinflytandet beskrivs fortsätta under 

kommande period.45 

 

 

2. Metod och material 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys på styrelseprotokollen från elevkåren 

där vi utgår från ett kodschema. Från det resultat som vi framkommer hoppas vi att 

kunna svara på våra frågeställningar. Denna metod är ett bra verktyg när man vill 

                                                           
45
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undersöka skriftliga dokument, så som dagböcker, dagstidningar, eller 

elevorganisationers formella handlingar.
46

 Kritik mot kvalitativ forskning har varit om 

man kan återge verkligheten som den är oavsett vem som gör undersökningen. 

Kritiken har också varit om det är möjligt att få fram samma resultat flera gånger 

oavsett vem det är som gör undersökningen. Forskare som använder sig att kvalitativ 

forskning menar att deras kunskap och bakgrund är en viktig del i själva 

tolkningsprocessen för att kunna återge verkligheten ur deras synsätt.
47

 Det är dock av 

vikt att vi tar detta i beaktning under undersökningsperioden. Vårt mål är att tillföra 

ny kunskap till forskningsfältet, inte enbart ”vår personliga kunskap”. Den valda 

metoden, materialet samt arbetssätt kommer därmed bearbetas med de källkritiska 

principerna i åtanke.  

 

Ett dokument är något som är skriftligt, det kan vara allt från tidningar, dagböcker och 

protokoll.
48

 Sharan B Merriam betonar vikten av äktheten i dokument, att det är ett 

problem. Äktheten bland offentliga protokoll kan även de innehålla saker som 

forskaren inte är medveten om. Att bestämma äktheten är en del av 

forskningsprocessen för en forskare.
49

  

Det är alltså viktigt att vi är öppna för möjligheten att styrelseprotokollen från 

Fässbergs elevkår, inte ger oss hela bilden av organisationen. Det kan finnas 

information, diskussioner, beslut etc. som inte framkommer skriftligt och detta är 

något som vi måste behandla i analysen och resultatredovisningen. 

 

Även om äktheten kan vara ett problem så anser Merriam att dokument är ett bra sätt 

att få information på och att man ska använda dokument om det ger bättre och mer 

information som man söker.
50

 Den information som man kan få av ett dokument kan 

man använda på samma sätt som en intervju eller observation. Fördelen med att 

använda dokument är att ett dokument inte låter sig påverkas av forskarens närvaro, 

som lätt kan hända vid intervjuer eller observationer. Ett dokument kan också kallas 

för icke påträngande data.
51

 Merriam menar att dokument är en bra sak att studera 

inom den kvalitativa forskningen, eftersom det kan ge en bra grund till själva 

                                                           
46

 Frejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2009). s. 136, 137 av Pär Widén. 
47

 Frejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2009). s. 16,17. 
48

 Merriam S, B. (2006). s. 117. 
49

 Merriam S, B. (2006). s. 119. 
50

 Merriam S, B. (2006). s.120. 
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kontexten där problemformuleringen hör hemma.
52

 Vidare påpekar hon att det inom 

skolvärlden finns det många dokument som man kan studera. Det är då viktigt att man 

då hittar protokoll som kan säga något om bakgrunden, finansiering, kursplaner och 

utvärderingar eftersom de oftast beskriver något som inte längre går att observera.
53

  

I denna undersökning har vi därför (utöver styrelseprotokollen) använt information 

kring Fässbergs gymnasieskola och elevkåren från deras egen hemsida men även 

utifrån kvalitetsredovisningar, Mölndals kommun, SECCO och Skolverket.  

      

Våra primärkällor är styrelseprotokollen från Fässbergselevkår som har hållits från 

hösten 2009 till våren 2011. Det är sammanlagt 26 protokoll med varierande sidantal, 

allt från en sida till fem sidor. Mötena som elevkåren håller är dock inte regelbundna 

möten, som sker en gång i veckan (vilket går emot tidigare information vi fått av 

elevkåren). Vissa månader kan det finnas fler mötesprotokoll och andra månader kan 

det finnas färre protokoll, detta kunde bero på lov och när terminen började och 

slutade. Detta skapar delvis problem för oss då vi emellanåt inte har ett regelbundet 

antal protokoll under en kortare tidsperiod. För att få en bättre förståelse för hur 

eleverna på Fässbergselevkår arbetade valde vi därför att följa protokollen under en 

längre tid. På detta sätt är antalet protokoll per månad av mindre vikt då vi väljer att 

följa de olika förslagen och besluten över tid. Om ett specifikt förslag lagts upp följer 

vi dess utveckling till beslut. Fokus är därmed på protokollens innehåll, inte 

protokollens kvantitet. Vidare har information från skolverket tagits från deras 

hemsida och en del information gällande gymnasieskolan har tillhandahållits genom 

gymnasienämndens kvalitetsredovisning från åren 2009 och 2010. Skolverkets regler 

har framförallt använts som ledande och kompletterande informationskälla. Som 

teoretisk utgångspunkt använder vi oss av de nivåer i en lärsprocess som nämns i John 

Deweys Demokrati och utbildning samt hans teori kring utveckling. 

 

Vår uppsats är en kvalitativ analys av elevkårens styrelseprotokoll. När man använder 

sig av en kvalitativ metod är det viktigt att man förstår resultatet som har 

framkommit. Materialet som man får fram tolkas genom olika former av analys och 

där forskarens förförståelse är viktigt.
 
När man gör en kvalitativ undersökning vill 
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man se de vardagliga så långt det bara går.54 Något som är väldigt likt en kvalitativ 

studie är fallstudien, där man kan undersöka en grupp eller en person. Detta sker 

oftast med hjälp av olika metoder, t.ex. observationer, intervjuer och bilder osv. Detta 

görs för att få en mer tydlig bild av det som man har undersökt.55 Syftet med en 

kvalitativ uppsats är att kunna hitta och beskriva vilka företeelser som finns på det 

som man har studerat.56 

 

2.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys brukar användas för att räkna förekomsten av eller mäta, vissa 

företeelser i en text. Grundidén med innehållsanalysen är egentligen att kvantifiera 

något specifikt i olika texter, utifrån ett specifikt forskningssyfte men ibland 

förkommer „kvantitativ textanalys‟. En skillnad brukar göras mellan den sistnämnda 

och „kvalitativ innehållsanalys‟. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar ibland till 

textanalyser där ingenting räknas eller mäts men kan även betrakta analyser där något 

går och kvantifiera men tolkningen är mer komplicerad än den kvantitativa analysen. 

Manuella analyser har fördelen att betydligt mer komplicerade bedömningar och 

tolkningar kan göras, i jämförelse med datastyrda då större textmängder kan 

behandlas.57 

En innehållsanalys kan användas för att undersöka förekomsten av ett visst ämne eller 

fenomen i en text. I vårt fall hade det handlat om att se förekomsten av 

elevkårsorganisationens fyra grundpelare i mötesprotokoll från elevkåren. Ett 

kodschema ska användas som instrument för analysen där förekomsten av vissa ord 

eller uttryck noteras med hjälp av en sifferkod. Eventuella tolkningsproblem i texterna 

kan leda till att speciella kodningsinstruktioner måste utvecklas vilken beskriver hur 

bedömningar skall göras i tveksamma fall. Kodschemat är uppdelat i fyra 

huvudkategorier (1, 2, 3 & 4). För att på ett strukturerat sätt gå igenom samt 

organisera informationen, har varje huvudkategori underrubriker. När elevkåren har 

nämnt, planerat eller diskuterat välkomstverksamhet i protokollen, har detta markerats 

med 1a, osv. På så sätt har det varit enklare att senare bearbeta materialet. 
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  Stukát, S. (2005). s. 32. 
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  Stukát, S. (2005). s. 33. 
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2.2 Pragmatismen och John Dewey 

 

Ordet pragmatism har sitt ursprung ur det grekiska ordet pragma och har översatts 

med handling, verksamhet eller gärning. De stora namnen inom pragmatism är 

Charles Sanders Peirce, William James och John Dewey. Pragmatismen är en filosofi 

som växte fram under 1800-talet i Amerika. Oftast kan man se pragmatismen som en 

metod att lösa problem, de fokuserar nämligen på de praktiska konsekvenser en idé 

eller teori har.
58

 Vidare inkluderar pragmatismen en betoning på att det inte finns en 

enskild bästa vetenskaplig metod som kan visa vägen till kunskap samt att kunskap är 

provisorisk. Det vill säga, det som uppfattats som sanning idag inte behöver göra det i 

morgon. Kunskap är då en produkt av vår tid och kan aldrig vara absolut och 

fullkomlig. Traditionella motsatsförhållanden inom filosofins och vetenskapens 

områden anses dessutom inte vara till någon nytta, speciellt då man talar om 

skillnaden kvantitativ och kvalitativ forskning, fakta och värderingar, objektivsim och 

subjektivsim samt rationalism och empirism. Dessa grundprinciper kan vidare ge en 

forskare möjlighet att tillämpa en ren kvantitativ eller kvalitativ forskning, under 

förutsättningen att en renodlad användning kan producera den typ av fynd som 

fungerar tillräckligt bra för att besvara en forskningsfråga.
59

 

 

John Dewey är den av de tre stora namnen inom pragmatism som ägnade sig åt de 

pedagogiska tankarna och som senare kom att utveckla pragmatismen. Han menade 

då att tänkande och kunskap var instrument för att lösa vetenskapliga och vardagliga 

problem.
60

 I förordet för Demokrati och utbildning förklarar Tomas Englund att 

anledningen för att det klassiska verket är så pass relevant i dagens läge, beror på att 

Dewey på djupet analyserar förhållandet mellan demokrati och utbildning samt 

påvisar utbildningens, undervisningens och lärandets - kommunikativa potential när 

det handlar om att utveckla demokratin som livsform. Vidare menar Englund att 

boken kan ses som ett av de första uttrycken för en pragmatisk samhällsfilosofi 

applicerad på utbildning.61 
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Dewey diskuterar bland annat utbildningens sociala funktion, han menar att de 

attityder och dispositioner som finns hos unga människor och som är nödvändiga för 

samhällets utveckling, inte kan ske genom föreställningar, känslor och kunskap vilket 

överförs direkt. Unga människors attityder och dispositioner sker genom förmedling 

av miljön där miljön består av den totala summan av de förhållanden som har att göra 

med utövandet av de aktiviteter som är karaktäristiska för en levande varelse. Den 

sociala miljön består då av samtliga aktiviteter bland medmänniskor som är förenade 

genom utövande av någon av medlemmarnas aktiviteter.
62

 När en individ fullbordar 

sin del av den gemensamma aktiviteten så tillägnar han eller hon sig det syfte som 

satte igång aktiviteten, personen i fråga vänjer sig vid dess metoder och innehåll och 

uppnår tillslut den färdighet som krävs och han eller hon uppfylls av dess emotionella 

anda. Den djupare och mer intima dispositionsbildningen kommer dock omedvetet då 

de unga människorna deltar i aktiviteter i de olika grupper som de tillhör. Dewey 

påpekar dock här att förutsättningarna förändras när ett samhälle blir mer komplext, 

det har då visat sig vara nödvändigt att tillhandahålla en speciell social miljö för unga 

där de får/har en uppgift att utveckla sina förmågor.63 

 

Gällande utvecklingsbegreppet framhåller John Dewey att utbildning är utveckling, 

denna slutsats är dock kopplad till hur utveckling uppfattas. Följande slutsats ges av 

Dewey kring detta:   

liv är utveckling och att utvecklas, att växa är liv. Översatt till sina pedagogiska 

motsvarigheter betyder detta (i) att den pedagogiska processen inte har något 

mål bortom sig själv, den är sitt eget mål; och att (ii) den pedagogiska processen 

är en process av kontinuerlig omorganisation, rekonstruktion och 

omgestaltning.64  

Det är dock viktigt (enligt Dewey) att uppmärksamma när utvecklingsbegreppet 

används komparativt (dvs. å ena sidan barndomens särdrag och å andra sidan 

vuxenlivets särdrag) så resulterar detta i att förmågorna leds in i bestämda kanaler. 

Alltså de vanor som formas innefattar den praktiska handlingsförmågan, men barnet 

har också specifika förmågor och detta faktum borde man inte bortse från. Då de 

vuxna använder sin begåvning till att omgestalta sin omgivning vilket skapar ny 

                                                           
62

  Dewey, J. (1997). s. 57. 
63

  Dewey, J. (1997). s. 58. 
64

  Dewey, J. (1997). s. 88. 



 

22 

 

stimuli vilket lede hans eller hennes talanger i nya banor vilket tillåter dem att 

utvecklas, detta faktum borde inte heller ignoreras. Både barn och vuxna är alltså inne 

i en process av växande och utveckling, skillnaden mellan dem är att formerna för 

deras utveckling är på olika villkor. Barnet behöver utveckla sin vuxenhet för att 

kunna hantera specifika vetenskapliga eller ekonomiska problem medan de vuxna 

behöver utveckla sin barnslighet för att tillge sig egenskaper så som positiv 

nyfikenhet och fördomsfri mottaglighet för påverkan samt ett öppet sinnelag.
65

 

Dewey framför alltså hård kritik mot uppfattningen kring omognadens enbart privata 

karaktär. Den bestämda och orörliga anpassningen till en lika bestämd omgivning 

anses höra samman med en felaktig uppfattning kring växande och utveckling. Allt 

för lätt ansåg Dewey att dåtidens samhälle betraktade växande som en rörelse mot ett 

mål, istället för att vara ett mål (Deweys kursivering). Då likformighet är målet, 

ignoreras det som är individuellt hos den unga människan. Konsekvensen för detta 

synsätt blir då brist på intresse för det nya samt motvillighet mot framsteg och fruktan 

för det ovissa och okända. Diskussionen kring utbildningsbegreppets pedagogiska 

konsekvenser fortsätter med att Dewey konstaterar att utbildningens främsta resultat 

är att är lusten att lära av livet självt samt göra livsvillkoren sådana att alla lär av 

livsprocessen.
66

 Vidare framför han frågan om man bör släppa den privata och 

allmänna disciplinens tyglar och därmed lämna barnet åt sina egna passioner? Svaret 

på denna fråga sammanfattar Dewey genom att referera till Emersons på följande sätt: 

Barnet ska respekteras utan gränser men det är också viktigt att respektera sig själv. 

Formbarheten eller förmågan att lära av erfarenheten innebär att vanor formas och 

dessa vanor ger oss kontroll över miljön samt en möjlighet att utnyttja den för 

människans syfte. Eftersom att växa är det karaktäristiska för livet, är utbildning det 

samma som att växa - den har inget mål bortom sig själv. Skolundervisningens värde 

kan avläsas av i vilken grad den skapar en längtan efter kontinuerligt växande och 

erbjuder verktyg så att denna längtan kan tillfredställas.
67

 

 

Enligt John Dewey blir undervisningsprocesserna en helhet i den mån som de 

koncentrerar sig på att åstadkomma goda tankevanor. Det är viktigt att komma ihåg 

hur tänkande är den bildande erfarenhetens metod, denna metods grunddrag är därför 
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kopplad till reflektionens grunddrag. Tänkande i utbildningen lyfts alltså fram 

speciellt av Dewey och han efterlyser mer praktisk utveckling gällande goda 

tankevanor, för unga människor. Han menar också att det saknas i teorin, ett lämpligt 

teoretiskt erkännande av att det enda skolan kan eller behöver göra för eleverna (vad 

deras medvetande beträffar) är att utveckla deras förmåga till tänkande. Vidare påstår 

han att dåtidens skola inriktade lärandets olika delar mot olika mål: 1. att förvärva 

färdigheter så som läsa, skriva, räkna, rita, tala osv. 2. Mål inriktat på kunskaper inom 

tillexempel historia och geografi samt 3. Skolning av tänkandet. Denna uppdelning 

visar (enligt Dewey) hur ineffektivt man uppfyller de tre målen: Om tänkandet inte 

leder till ökad handlingskraft och ökad kännedom om oss själva och vår värld så är 

det något som är fel.68  Han menar istället att den enda vägen till en varaktig 

förbättring av metoder för undervisning och lärande, består i koncentrationen på de 

betingelser som utmanar, gynnar och undersöker tänkandet. Därmed är tänkande 

metoden för intelligent lärande, ett lärande som utnyttjar och belönar medvetandet.69 

Dewey framhåller att det är viktigt att komma ihåg att metod är tänkande alltså den 

intelligenta erfarenhetens metod i dess faktiska förlopp och delar in detta förlopp i 

fyra stadier: 

 

1. Det första stadiet i tänkandet kallar han erfarenhet. Begreppet och dess betydelse 

används här på följande sätt: som ett försök att göra något, att påverka ett föremål och 

att den påverkan i sin tur utlöser en märkbar återverkan hos föremålet.70 Då eleverna 

får material som uttrycker begreppsliga skillnader vilka gjorts av vuxna måste den 

första fasen av mötet med ett nytt material gå ut på att personen ifråga får pröva på (i 

lek eller arbete) att göra något med materialet genom att låta sin egen impulsiva 

aktivitet komma till uttryck och sedan beakta interaktionen mellan sin egen förmåga 

och materialet. Om man vill väcka tankar till liv i skolans olika ämnen, borde det 

första mötet med ämnet vara så lite skolmässig som möjligt för eleven.71  

 

Sammanfattningsvis kan man kort förklara detta stadium med: behovet av en aktiv 

strävan som innefattar användning av material i fullföljandet av syften för att 
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situationer skall uppstå som på ett naturligt sätt genererar problem som föranleder 

granskning och noggrann eftertanke.72 Alltså en idé eller fråga/impuls att vilja 

genomföra något uppenbarar sig. Eleven försätts i en sann erfarenhetssituation – 

alltså en framåtskridande verksamhet som han/hon är intresserad av för dess egen 

skull. 

 

2. Nästa nivå i denna tankemetod går ut på att ett autentiskt problem utvecklas ur den 

situation som det första stadiet resulterade i, detta problem kan ses som en stimulans 

för tänkandet.73 Dewey betonar vikten av att eleven måste ha tillgång till data för att 

kunna ta ställning i och handskas med problemet. Underlaget för tankeverksamheten 

är inte tankar utan handlingar, fakta, händelser och olika föremåls relationer till 

varandra.  Man måste alltså ha erfarenheter som erbjuder resurser för att handskas 

med de problem som man konfronteras med samt för att kunna tänka effektivt. Enligt 

Dewey kan ett problem vara stimulans för tänkandet samtidigt som vissa problem 

ibland kan övermanna en person.74 Enligt Dewey har skolan ofta använt sig av ett allt 

för statiskt lagringsideal där allt för mycket av elevens tid ägnas åt att insamla och 

förvärva ”vetande” som de sedan ska redogöra för under förhör och examina. Ett 

självändamål utvecklas och målet är att samla på sig så mycket som möjligt och visa 

upp det när det krävs.  

 

Sammanfattningsvis betonar Dewey vikten av hur information insamlas kopplat till 

idén/impulsen. Det är även av vikt att eleven lär sig formulera förslag utifrån 

information/fakta som samlats n i en specifik riktning mot genomförandet. Ett 

autentiskt problem utvecklas ut denna situation som en stimulans för tänkandet. 

 

3. I detta tredje stadium betonas vikten av att eleven får kunskaper och gör de 

observationer som behövs för att handskas med problemet.75 De redan anskaffade 

fakta och kunskaper ska med andra ord utveckla eller framkalla idéer vilket kan 

utkomma från förslag, slutledningar, förmodade betydelser, antaganden och 

hypoteser. Eleven definierar, förklarar, drar upp gränser för frågan men de kan inte 
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erbjuda något svar. I detta fall måste alltså egenskaper så som projektering, 

uppfinningsrikedom, skarpsinne och påhittighet användas. Denna punkt förutsäger 

möjliga resultat, alltså vad man kan göra, inte fakta (sådant som redan har gjorts).76  

 

I detta fall betonas alltså vikten av att eleven får möjlighet till att göra de 

observationer som behövs samt samla kunskap för att kunna handskas med problemet. 

Någon form av planering måste diskuteras fram för att personen i fråga ska ha en 

möjlighet genomföra idén.  

 

4. Deweys fjärde nivå i denna tankemetod, går ut på att eleven kommer på lösningar 

vilka det är hans/hennes ansvar att utveckla metodiskt.77 Vidare menar han att idéer är 

förutsägelser om möjliga lösningar samtidigt som de är förutsägelser om en aktivitets 

fortsatta förlopp. Dessa prövas därför genom att man genomför dem vilket ska leda 

och organisera fortsatta observationer, kunskaper och experiment.  Man kan därmed 

(enligt Dewey) se detta som ett övergångsstadium i lärandet och inte slutgiltiga. Han 

betonar dock att det inte är lätt att skapa de villkor som gör det att få en idé till att bli 

en verklig erfarenhet vilken ska vidga och förfina kontakten med omgivningen.78 

Dock är det i tillämpningen idéerna prövas och bara genom att prövas, får de en 

fullständig innerbörd och verklighetsanknytning. Dewey inkluderar här även en femte 

punkt vilken går ut på att eleven har möjlighet och tillfälle att pröva sina idéer genom 

att tillämpa dem vilket i sin tur ska göra deras innerbörd tydlig så att eleven själv får 

upptäcka deras värde.79 

 

Sammanfattningsvis betonas alltså vikten av användandet av planering för att nå ett 

beslut gällande idén samt ett genomförande. Att han/hon kommer på lösningar vilka 

det är han/hons ansvar att utveckla metodiskt samt att personen i fråga får möjlighet 

och tillfälle att pröva sina idéer genom att tillämpa dem, att göra dess innerbörd tydlig 

och själv upptäcka dess värde. 

 

Denna tankemetod har utgått från en kritik mot de system som användes i skolan 
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under Deweys tid men han betonat även hur det inte behöver betyda att många elever 

betraktar det dem lär sig i skolan som något overkligt, däremot tror han inte att det 

framstår lika realistiskt som elevernas egna erfarenheter. De lär sig endast att 

behandla det som något verkligt i förhör, lektioner och tentamina. Att det inte 

påverkas av vardagslivets erfarenheter är mer eller mindre självklart och detta ska då 

resultera i framförallt två negativa konsekvenser. Den vanliga erfarenheten utanför 

skolan utvecklas eller berikas inte som den borde av det eleven lär sig i skolan, 

samtidigt som en attityd (dvs. en acceptans till hälften förstått och osmält material) 

försvagar tänkandets kraft och effektivitet.80  

 

2.3 GUIDEN – Allt elevråd och elevkårer kan göra 

Guiden - allt elevråd och elevkårer kan göra är utvecklad av Elevrörelsens förlag 

vilket ägs av Sveriges Elevråds Centralorganisation. Företaget påbörjade sin utgivning 

under hösten år 2008 och ger ut böcker och material om elevers organisering och 

inflytande. I sin utgivning riktar man sina böcker framförallt till elever och ungdomar 

men även till vuxna vilka arbetar inom skolan. Genom sin hemsida förklara man att 

syftet med detta företag är att förmedla kunskap och bidra till utveckling i frågor som 

är angelägna för elever och ungdomar. Vidare påstår man sig ge en inblick i elevers 

och ungdomars organisering genom att följa och dokumentera vad som händer i 

landets skolor och föreningsliv.81 

I sin inledande text beskriver författarna guiden som ett hjälpmedel och komplett 

guide för eleven att gå från tanke till handling i elevrådet eller elevkårens verksamhet. 

Skribenterna består av en redaktion på åtta personer vilka alla på olika sätt har 

erfarenhet av elevråd och elevkårs arbete. Tillsammans beskriver man sig dela med av 

sina tips och råd samt erfarenheter vilka man tillförskaffat sig genom arbete och besök 

av landets olika elevorganisationer.82 

 

De fyra grundpelarna  

Enligt den ovannämnda guiden för elevkårs verksamhet bygger ett elevråd eller en 

elevkårs arbete på fyra grundpelare83 De fyra grundpelarna har det tidigare inte 

forskats om utan är rekommendationer och har därför inte någon vetenskaplig grund 
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att vila på, därför kommer vi även utgå från Dewey i detta arbete.  

 

1. Socialverksamhet 

2. Serviceverksamhet 

3. Föreningsliv 

4. Påverkansarbete 

 

Socialverksamhet är en av de fyra grundpelarna för att få en elevkår/elevråd att 

fungera. Skolan är inte bara en undervisningsplats utan också en social mötesplats där 

elever träffas. Att då ordna trivsel och sociala aktiviteter för eleverna är då naturligt. 

Ex på social verksamhet är studentfest, högtider, skolkamper, inspark, skolval, 

öppethus och som elevkåren ansvarar för.84 SECO menar att skolor som har en 

tradition med mycket engagemang och händelser ger ett starkare band mellan 

eleverna än vad en skola som inte har en traditionell anda. Det är viktigt att alla elever 

på skolan känner sig delaktiga.85 Elevkåren/elevrådet kan ta på sig ansvaret för att 

driva sociala verksamheter men det bästa vore om eleverna själva ville engagera sig i 

arbetet.86  

 

Den andra grundpelaren är serviceverksamhet och den gruppen har till uppdrag att ta 

hand om ekonomin. T.ex. ordna med rabatter, skolkatalog, skolmaterial för en billig 

peng. Viss verksamhet kan vara både service och socialverksamhet, ett ex. på det är 

skolcafé där det samlar in pengar men som också är ett ställe som samtidigt bridrar till 

gemenskap.87 När det finns utgifter och inkomster måste man bokföra alla 

transaktioner, vilket sedan ska sparas i tio år.88  

 

Föreningsliv är den tredje grundpelaren och föreningarna är inte en del av elevkåren 

men de är ändå viktiga för att ge alla elever på skolan en givande skolgång.89 Vissa 

elevkårer/elevråd tror att det är upp till elevkåren/elevrådet att godkänna en förening 

som vill starta på skolan. Det är alltså fel, en förening behöver inte fråga någon annan 
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om lov för att bildas. Den enda som kan hindra en förening är rektorn.90 Det viktiga 

för elevkåren/elevrådet är att stötta föreningarna, detta kan ske lite olika, är det en 

förening som är aktiv och hr många aktiviteter för många elever kan få ett större stöd 

än en mindre förening som är sluten.91 Exempel på föreningsverksamhet är 

idrottsföreningar, kulturföreningar, internationella föreningar, politiska föreningar och 

religiösa föreningar, jämställdhetsföreningar, HBT-förening, antirasismförening. 

 

Den fjärde grundpelaren är påverkansarbete, syftet med påverkansarbetet är att se till 

att det sker förbättringar på skolan. Det kan vara allt från betyg, diskriminering till 

arbetsmiljön.92  

 

 

2.4 Kodschema  

För att på bästa sätt kunna peka ut inom vilken grundpelare som de olika händelserna 

bör finnas inom, har ”underrubriker” använts. Utifrån vår förförståelse ansåg vi att det 

kunde finnas problem med att endast föra in koder kring enbart socialverksamhet, 

serviceverksamhet, föreningsliv och påverkansarbete. En punkt som förefaller som 

socialverksamhet för oss, kanske skulle utpekas som föreningsliv av någon annan. Vi 

valde därför att använda oss av ytterligare koder. Alla idéer, beslut, 

planeringsverksamhet etc. som behandlas i dokumenten sattes inte enbart under t.ex. 

1. Socialverksamhet, utan skulle även sättas i en underrubrik, exempelvis 1a. 

Välkomstverksamhet. På detta sätt anser vi att tolkningsskillnader i dokumentet bör 

ha minskats. Vidare bör inte våra förförståelse påverkas av detta då alla underrubriker 

är tagna från SECO:s guide, vi har alltså inte kommit på dessa själva. I 

diskussionsdelen har vi sedan valt att behandla den koden (under varje grundpelare) 

som behandlades flest gånger då det inte finns utrymme i denna uppsats att diskutera 

alla koder. 

 

1. Socialverksamhet 

 1a. Välkomstverksamhet 

 1b. Studentverksamhet 
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 1c. Skolkamper 

 1e. Temaevenemang 

 1f. Happenings 

 1g. Högtider 

 1h. Kulturella evenemang 

 1i. Uppsättningar 

 1j. Lekar och tävlingar 

2. Serviceverksamhet 

 2a. Materielförsäljning 

 2b. Produktförsäljning 

 2c. Skolkatalog 

 2d. Skolkafé 

 2e. Skolmedia 

 2h. Studiehjälp 

 2i. Ekonomiska förmåner 

 2j. Övrig kårverksamhet 

3. Föreningsliv 

 3h. Hobbyföreningar 

 3i. Sällskapsföreningar 

4. Påverkansarbete 

 4a. Fysisk arbetsmiljö 

 4b. Psykosocial arbetsmiljö 

 4d. Skolmat 

 4e. Studiefrågor 
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3. Reslutat av elevkårsstyrelsens protokoll 

3.1  Resultat av textanalys med hjälp av grundpelarna 

Sammanfattat resultat för undersökningsperioden Ht- 2009 till Vt-2011 

I protokollen fann vi sammanlagt 141 koder. 13 av dessa koder är inte specificerade. 

 

1. Socialverksamhet 77 

2. Serviceverksamhet 46  

3. Föreningsliv 5 

4. Påverkansarbete 5 

 

Under höstterminen 2009 förekom socialverksamhet vid 26 tillfällen i 

elevkårsstyrelseprotokollen, det som förekom var, välkomstverksamhet, 

studentverksamhet, happening, temaevenemang, lekar och tävlingar, skolkamper och 

högtider.   

 

Serviceverksamheten hittade vi vid 25 tillfällen, de som förekom var, 

produktförsäljning, övrig kårverksamhet, ekonomiska förmåner, skolkatalog, 

skolmedia, materialförsäljning, skolcafé. 

 

Föreningsliv fann vi fyra gånger, i hobbyföreningar och idealistiska föreningar. 

 

Påverkansarbetet fann vi två gånger, fysisk arbetsmiljö. Anledningen till att vi inte har 

kunnat kategorisera den ena punkten beror på att kårstyrelsen tog upp en förfrågan om 

att ett elevskyddsombud skulle tillsättas, ingen inom styrelsen var dock intresserad av 

att ta på sig det ansvaret. Förslag kom istället att man skulle hitta en intresserad elev. 

Elevkårstyrelsen beslutade att frågan skulle läggas på is tillsvidare.   

 

 Under vårterminen 2010 förekom socialverksamhet 15 gånger, vilka var, skolkamper, 

tema evenemang, happenings, lekar och tävlingar. Serviceverksamhet fann vi 10 

gånger, vilka var, skolmedia, övrig kårverksamhet, produktförsäljning, studiehjälp 

och ekonomiska förmåner. 

Föreningsliv fann vi en gång vilket var hobbyföreningar. Påverkansarbete fann vi en 

gång under den 6 maj 2010 tog elevkårens ordförande upp problemet med att 
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påverkansarbete saknades i elevkåren, han eftersökte att detta skulle bedrivas snarast 

”kåren ska inte bara vara spex, vi måste visa en seriös sida också.” 

 

Under vårterminen var det också en kårstämma som vi inte har kategoriserat eftersom 

de bara tog upp det som en informationspunkt för styrelsemedlemmarna.  

 

 

Höstterminen 2010 förekom socialverksamhet 13 gånger. Välkomstverksamhet, lekar 

och tävlingar, skolkamper, tema evenemang, högtider, uppsättningar. 

Serviceverksamhet förekom tre gånger, då inom produktförsäljning och övrig 

kårverksamhet. Denna termin förekom det ingen verksamhet inom föreningslivet. 

Påverkansarbete1 gång. Anledningen till att vi inte har specificerat denna punkt är för 

att förslaget kom upp från två elever att starta ett påverkansutskott där man kan säga 

vad man tycker är fel i skolan och vill ändra på. Kåren beslutade att ge dem en e-mail 

och en förslagslåda så att arbetet skulle kunna komma igång med sitt utskott. 

 
Under vårterminen 2011 fann vi 23 stycken händelser inom socialverksamhet, lekar 

och tävlingar, skolkamper, kulturella evenemang, högtider, happenings, tema 

evenemang, studentverksamhet. Serviceverksamhet fann vi åtta gånger, skolcafé, 

skolmedia, ekonomiska förmåner, produktförsäljning. Inget föreningsliv eller 

påverkansarbete förekommer i protokollen.  

 

Vi slår fast i denna del av undersökningen att det vanligaste förekommande kårarbetet 

är den sociala verksamheten utifrån protokollen. Det kan dock poängteras att man 

arbetar med ett flertal olika former av aktiviteter. Man arbetar även regelbundet med 

serviceverksamheten, då vi har kunnat urskilja åtta olika former av aktiviteter inom 

detta område. Vad som bör uppmärksammas på de två återstående grundpelarna, 

föreningsliv och påverkansarbete, är saknaden av aktivitet kring dessa. Det är dock 

intressant hur dessa punkter förs fram när det väl behandlas i dokumenten. Detta 

diskuteras vidare i slutdiskussion.  

 

3.2  Resultat av Deweys omarbetade punkter för elevkåren 

Det är viktigt att komma ihåg hur Deweys teori är kopplad till individens lärprocess 

och även om det är elevkårens som grupp som vi undersöker här så vill vi ändå 

påpeka individens betydelse för organisationens arbete. Om en idé läggs fram av en 
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elev med uppföljs av en annan, ses dock detta inte som något negativt då Dewey själv 

belyser vikten av arbete i grupp genom följande citat:   

Unga människors attityder och dispositioner sker genom förmedling av miljön 

där miljön består av den totala summan av de förhållanden som har att göra med 

utövandet av de aktiviteter som är karaktäristiska för en levande varelse. Den 

sociala miljön består då av samtliga aktiviteter bland medmänniskor som är 

förenade genom utövande av någon av medlemmarnas aktiviteter.
93

 

Om det finns en möjlighet att följa en enskild persons lärprocess i materialet så 

kommer detta lyftas fram.  

 

Kodningen genom guiden ger oss möjlighet att se huruvida elevkårens arbete 

uppfyller de mål som sätts upp av SECO samt skolverket.  

SECOs guide till elevråd och elevkårer samt skolverkets riktlinjer och regler 

representerar de mål vilka sätts upp för eleverna. Även om elevkårens arbete inte tar 

form i den undervisningsmiljö som Dewey ofta talar om, så anser vi det av vikt att 

ändå använda hans teorier ur detta klassiska verk då elevkåren på flera sätt kan 

uppfylla de krav som sätts upp för Deweys lärprocess: Mål att arbeta efter, hjälp från 

vuxna inom skolan, arbetet med andra elever samt möjligheten för den enskilde 

eleven att använda sina erfarenheter från vardagslivet i arbetet i skolan. Lärprocessen 

i klassummet utesluter inte arbete i grupp, därför bör vi kunna applicera densamma 

vid elevkårsstyrelsen där grupparbete förvisso är centralt men individens aktivitet 

ändå är en nödvändighet för arbetets fortgång. 

 

 Ännu en gång vill vi dessutom påminna om den kontakt som elevkåren i Fässbergs 

gymnasieskola har med skolkonferensen och annan skolpersonal. Den är inte 

detsamma som i en traditionell klassrumsundervisning men den existerar. 

Handledningen och stödet är i centrum samtidigt som mål och grundföresättning och 

rekommendationer ges av skolverket och SECO. Vidare är elevernas egna 

erfarenheter centralt för att organisationen ska fungera. Först i denna kombination 

anser också Dewey att eleven kan utvecklas till fullo.  

 

Sammanfattning av Deweys punkter för lärprocessen:  
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I. En idé eller fråga/impuls att vilja genomföra något. Eleven försätts i en sann 

erfarenhetssituation - en framåtskridande verksamhet som han/hon är 

intresserad av för dess egen skull. 

II. Hur information insamlas kopplat till idén/impuls. Lära sig formulera förslag 

utifrån information/fakta som samlats n i en specifik riktning mot 

genomförandet. Ett autentiskt problem utvecklas ut denna situation som en 

stimulans för tänkandet. 

III. I detta fall betonas alltså vikten av att eleven får möjlighet till att göra de 

observationer som behövs samt samla kunskap för att kunna handskas med 

problemet. Någon form av planering måste diskuteras fram för att personen i 

fråga ska ha en möjlighet genomföra idén. 

IV. Användandet av planering för att nå ett beslut gällande idén samt ett 

genomförande. Att han/hon kommer på lösningar vilka det är han/hons ansvar 

att utveckla metodiskt samt att personen i fråga får möjlighet och tillfälle att 

pröva sina idéer genom att tillämpa dem, att göra dess innerbörd tydlig och 

själv upptäcka dess värde. 

 

På grund av textanalysens resultat kopplat till de fyra grundpelarna, samt den stora 

mängd förekommande aktiviteter inom social- och serviceverksamheten i relation till 

bristen av aktivitet inom föreningsliv och påverkansarbete, valde vi att välja ut en 

aktivitet var inom de två förstnämnda verksamheterna att följa upp på ett djupare plan. 

De valda aktiviteterna blev Skolkamp (1c) och Skolkafé (2d). Gällande de senare 

nämnda pelarna fanns det dock möjlighet att följa upp samtliga markerade aktiviteter. 

Vi valde alltså att välja ut de händelser som vi tyckte utmärkte sig i 

elevkårsprotokollen.  

 

3.2.1 Skolkamp (1c) 

Skolår 2009-2010. 

Under höstterminen 2009 den 9e september framfördes en idé(I) om att en 

vänskapsmatch hade kunnat planeras mellan Fässberg och en annan gymnasieskola 

inom Göteborgsområdet. Denna idé utvecklade man till ett förslag och hänvisade 

ansvaret för vidare planering till medlem i kårstyrelsen. Vid styrelsemötet den 12 

november fann vi fortsatt planering kring denna aktivitet genom att styrelsen delade ut 

ansvaret kring skolkampen mellan fem olika kårmedlemmar. Under vårtterminen 
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2010 den 19 mars tar styrelsen upp en idé(I) gällande skoltröjorna kopplade till 

skolkampen. Frågor som uppstår är hur tröjorna ska se ut (tryck, slogan, färg). Ett 

enhälligt beslut (IV) tas att följande slogan ska användas och tryckas på tröjorna: ”VI 

STÅR NÄR DE ANDRA FALLER!” Den 7 april fortsätter kårstyrelsen med sin 

planering (III) kring den kommande skolkampen och följande punkter togs upp under 

mötet: Klackledare, Hulken, Tifo, Biljettförsäljning, ramsor, ”tåget” till Poseidon och 

affischer. Inget beslut fattades.   

 

Skolår 2010-2011. 

Den 17 november 2010 har kårstyrelsen sitt första dokumenterade möte där 

skolkampen än en gång börjar planeras. Fem personer efterlyses för arbete som 

funktionärer under den kommande vårterminens skolkamp (II).  

Den 2 mars 2011 Läggs en idé (I) fram om en eventuell workshop ska finnas med 

inför skolkampen, ingen planering eller beslut tas kring detta. Vidare planeras (III) 

kommande uttagning till tävlande inom de olika grenarna. Den 9 mars planerar och 

diskuterar kårstyrelsen kring biljettförsäljning samt prissättning på dessa. Beslut(IV) 

tas gällande datum för biljettsläpp. Den tidigare nämnda idén kring workshop 

beslutas(IV) ske. Vidare idéer(I) och förslag(II) gällande förarbete inför skolkampen 

diskuteras också. Den 30 mars beslutar(IV) och sätter styrelsen pris på biljetterna och 

tröjorna vilka ska finnas till försäljning. Vidare läggs förslag fram gällande 

pausunderhållning men inget beslut tas. Den 6 april läggs ett förslag(II) upp gällande 

anlitandet av en komiker som pausunderhållning. Ett nytt beslut(IV) tas gällande 

prissättningen på tröjorna. 

 

3.2.2 Skolkaféet (2d) 

Under skolåret 2009-2010 finns endast ett dokument tillgängligt som tar upp kårens 

verksamhet kopplat till skolkaféet. Den 12 november 2009 läggs en idé(I) fram om att 

ansöka om pengar från kaféets överskott. Ett förslag(II) ska läggas fram för ansökan 

om detta.  

Den 12 januari 2011 läggs ett förslag(II) fram från styrelsens sida om ett eventuellt 

samarbete med kaféet gällande gemensam försäljning av produkter. Kort 

sammanfattat vill styrelsen att kårens produkter ska finnas tillgängliga i kaféet.  
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3.2.3 Föreningsliv (3) 

Under styrelsemötet den 16 september år 2009 tas idéer samt beslut kring arbete med 

föreningsverksamhet. Inga förslag eller planeringsarbete utförs istället redovisas 

punkterna på följande sätt: ”Medlemmar får starta föreningar, kommittéer, klubbar 

och utskott?  - Ja.” & ”Endast medlemmarna får hjälp av våra föreningscoacher och 

bidrag av Fässbergs Elevkår? – Definitivt.” Den 7 oktober 2009 kommer idé(I) från 

kringresande föreläsare om att komma och hålla föreläsningar samt workshops kring 

mänskliga rättigheter. Styrelsen beslutar(IV) att skjuta upp detta eventuella 

evenemang till nästkommande termin.  

Under vårterminen 2010 diskuteras endast föreningsverksamheten i protokollet för 

den 4 maj. I detta fall läggs en idé(I) fram om att två av de verksamma föreningarna 

inom skolan hade kunnat delta i under ett kommande happening och inget beslut tas. 

 

3.2.4 Påverkansarbete (4) 

Under styrelsemötet 2 september år 2009 tar en styrelse medlem upp idén(I) om att 

det trådlösa nätverket på skolan borde fungera för alla datorer, inte bara skolans egna, 

då många elever tar med sig sina egna laptops till skolan. Denna idén hänvisas till 

skolkonferensen. Den 9 september 2009 efterlyses kandidater för posten som 

elevskyddsombud. Ingen i styrelsen vill anta sig detta, förslag(II) läggs fram om att 

hitta en intresserad elev. 

Under vårterminen 2010 vid styrelsemötet den 6 maj, efterlyser(I) kårordförande mer 

aktivitet kring påverkansarbete. Beslut(IV) tas att denna verksamhet ska komma igång 

nästa termin. 

Under skolåret 10-11 tas endast påverkansarbetet inom elevkåren upp under en punkt 

i styrelsedokumentet för den 1 december. I detta fall har två elever lagt fram en idé(I) 

för kårstyrelsen om att utveckla ett påverkansutskott där elever ska kunna vända sig 

om de är missnöjda med något i skolan. Inom styrelsen läggs förslag(II) fram om att 

ge dessa elever en epost-adress samt en förslagslåda så att deras arbete kan komma 

igång. 
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4. Diskussion och slutsatser 

I vår diskussion kommer vi att diskutera skolkampen och påverkansarbete under egna 

rubriker. Skolkaféet och föreningslivet kommer vi att diskutera ihop eftersom 

resultatet inte var så stort under någon av dessa rubriker. Under varje rubrik kommer 

vi att diskutera resultatet som vi fick och även koppla in Dewey. Under 

sammanfattning slutsatser sammanfattar vi resultatet och svarar på våra 

frågeställningar. 

 

Skolkampen 

 

Elevkårens arbete kring skolkampen under skolåret 2009-2010 framkommer inte till 

fullo men ger oss ändå en möjlighet att se hur man arbetar med framtida aktiviteter. 

Skolkampen kan här ses som en form av gruppaktivitet vilken helt uppfyller de mål 

som guiden tar upp. Det är aktivitet som utarbetats för att öka trivseln i skolan samt 

skapa större sammanhållning.  

 

”Skolan är inte bara en utbildningsinstitution utan också en social mötesplats – och 

därför är social verksamhet helt själklar på i stort sett alla skolor. Det handlar om 

allt från skolfester, högtider och studentarrangemang till uppsättningar, skolkamper 

och temadagar.”
94

 

 

Genom resultaten som framkom i kodningen av dokumenten utifrån de fyra 

grundpelarna, kan vi se hur den sociala verksamheten dominerar elevkårens 

verksamhet mellan höstterminen 2009 och vårterminen 2011. Resultaten som 

framkom i kodningen av dokumenten utifrån de fyra grundpelarna, visar hur den 

sociala verksamheten dominerar elevkårens verksamhet mellan höstterminen 2009 

och vårterminen 2011. Sammanlagt antecknades 141 koder och 77 av dessa hänvisade 

till den sociala verksamheten. Det är här viktigt att påpeka hur skolkampen inte var 

den enda formen av aktivitet som förekom inom detta område (andra exempel var 

lekar och tävlingar, kulturella evenemang, högtider, happenings, tema evenemang och 

studentverksamhet). Det var dock skolkampen som styrelsen riktade sin störta 

uppmärksamhet mot, varav anledningen till att vi koncentrerar oss kring den 
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aktiviteten här. Skolkampen tas upp som idé utifrån elevernas egna initiativ samtidigt 

som en planering och fortsatta förslag inkluderas i arbetet för att på ett effektivare sätt 

nå tillfredställande resultat. Exempel på detta kunde vi se då förslag på 

vänskapsmatch lades fram den 9 september, inom samma möte lades ansvaret kring 

detta till en medlem inom styrelsen. Den 12 november fortsatte planeringen och olika 

verksamhetsområden kopplat till den kommande skolkampen delades ut mellan 

medlemmarna i styrelsen. Den 7 april märker vi hur arbetet effektiviseras allt mer och 

mötet med elevkåren består nästan helt kring arbetet med skolkampen, det är 

uppenbart att aktiviteten ska genomföras då flera olika punkter (Klackledare, Hulken, 

Tifo, Biljettförsäljning, ramsor, ”tåget” till Poseidon och affischer) tas upp planeras 

kring. Vi kan inte se genom protokollen om de olika idéerna tillämpades, vilket är ett 

problem dock kan vi fastslå att skolkampen tog plats och elevkåren engagerade sig 

enormt kring denna framförallt om vi jämför med de andra projekt och frågor som 

kåren engagerade sig i under det här skolåret och som tas senare i detta kapitel.  

 

Inom skolkampen 2009-2010 kan se hur idéer utvecklas, ansvar delades ut och beslut 

togs. Vad som helt färgar protokollen kring denna aktivitet är dock det samarbete och 

engagemang som medlemmarna inom kårstyrelsen visar. Dewey menade att när en 

individ fullbordar sin del av den gemensamma aktiviteten så tillägnar han eller hon 

sig det syfte som satte igång aktiviteten, personen i fråga vänjer sig vid dess metoder 

och innehåll och uppnår tillslut den färdighet som krävs och han eller hon uppfylls av 

dess emotionella anda. Den djupare och mer intima dispositionsbildningen kommer 

dock omedvetet då de unga människorna deltar i aktiviteter i de olika grupper som de 

tillhör. Dewey
95

 påpekar dock här att förutsättningarna förändras när ett samhälle blir 

mer komplext, det har då visat sig vara nödvändigt att tillhandahålla en speciell social 

miljö för unga där de får/har en uppgift att utveckla sina förmågor. Detta anser vi oss 

se genom denna form av aktivitet. Skolåret 2010-2011 kan vi dessutom se hur 

kårstyrelsen utvecklat förberedelserna och planeringen i jämförelse med det tidigare 

året. I november 2010 startar diskussionerna kring skolkampen som ska äga rum 

under vårterminen 2011. Om man jämför med tidigare år, är man mer organiserade. 

Idéer, förslag och därefter planering läggs fram samtidigt som man tar allt fler beslut. 

Fördelning av ansvar skede under båda åren i november, under 2010-2011 tas dock 
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fler antal beslut än tidigare vilket kan vara ett resultat av de tidigare årens aktivitet 

och att gruppen därmed utvecklat en erfarenhet av denna form av aktivitet. Vi vet att 

det var samma personer som var med i styrelsen under båda åren, tyvärr ser vi inte att 

Deweys fyra punkterna följer en kronologisk ordning (från I till IV) i kårstyrelsens 

protokoll. Detta vore framförallt ett problem om vi försökte följa varje förslag eller 

idé till beslut, istället ser skolkampen som en uppgift för gruppen. Först då kan vi se 

hur kåren går från att delegera ansvaret för aktivitetens olika delar, till att diskutera 

olika idéer och förslag, till planering och senare beslut samt genomförande av dessa. 

Dewey menade att idéer är förutsägelser om möjliga lösningar samtidigt som de är 

förutsägelser om en aktivitets fortsatta förlopp. Dessa prövas därför genom att man 

genomför dem vilket ska leda och organisera fortsatta observationer, kunskaper och 

experiment. Man kan därmed (enligt Dewey) se detta som ett övergångsstadium i 

lärandet och inte slutgiltiga.96  Det faktumet att arbetet kring skolkampen inte följer 

den kronologiska ordning som Dewey lagt, borde därför kunna tolkas som att 

styrelsen omtolkat vissa omständigheter gällande uppgiften, och valt att koncentrera 

sig på mer genomförbara aktiviteter. Kort sagt, man har kommit på mer passande 

lösningar för uppgiften och utvecklat dessa vilket är en lösning som Dewey 

rekommenderar. I jämförelse med året 2009-2010 ser vi dessutom hur man lyckats 

arbeta allt mer effektivt. Vi vet att gruppen har erfarenhet av denna form av uppgift 

och vi kan se att man använder sig av den under organiserandet av skolkampen 2010-

2011.  

 

 

Skolkaféet och Föreningslivet 

 

Gällande dessa två punkter kunde vi inte se mycket aktivitet under den valda 

undersökningsperioden. Skolkaféet ingick i serviceverksamheten (förekom totalt sett 

46 gånger i dokumenten av 141 stycken koder) men inom denna verksamhet 

inkluderas även aktiviteter så som produktförsäljning, övrig kårverksamhet, 

ekonomiska förmåner, skolkatalog, skolmedia, materialförsäljning, skolcafé och 

studiehjälp. Planering, diskussioner etc. kring skolkaféet förekom dock fler gånger än 

de andra nämnda exemplen på aktiviteter. Föreningsverksamheten inom kårarbetet var 
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än mer begränsat och förekom endast vid fem gånger under hela 

undersökningsperioden, det verkade alltså uppenbart redan från början hur 

trivselaktiviteter såsom skolkampen prioriterades av kåren. Detta är dock något som 

till viss del rekommenderas av de riktlinjer som ges av SECO.  

 

”Föreningarna är inte en del av elevrådet eller elevkåren på samma sätt som ett 

utskott, en kommitté eller en arbetsgrupp. Men de är ändå centrala för att elevkåren 

eller elevrådet ska kunna uppnå sitt syfte: att ge eleverna på skolan en mer givande 

skolgång.”
97

  

 

Gällande skolkaféet kunde vi dock se att en viss form av samarbete fanns framförallt 

gällande ekonomiska frågor. Det eventuella överskott som kaféet fick, gav kåren en 

möjlighet till ansökan om bidrag till de aktiviteter som man beslutade om att engagera 

sig kring. Dessutom fanns ett planerat samarbete nedtecknat då kårens produkter 

eventuellt skulle finnas att tillgå för medlemmarna i kaféet (som hade bättre 

öppettider än kåren). Detta visar oss att kåren samarbetar med grupper utanför 

kårverksamheten. Enligt de riktlinjer som ges av SECO ska en del av 

kårverksamheten gå till inspirerandet av föreningsliv inom skolan. Vi vet att kåren 

informerar nya elever om möjligheten till detta genom besluten som tas den 16 

september 2009 och det informationsblad som utvecklats därefter då man besökt olika 

klasser samt berättat och visat hur lätt det kan vara att bilda en förening eller grupp 

inom skolan. Vidare kan vi dock se hur arbetet kring föreningslivet är väldigt 

begränsat, åtminstone genom de protokoll som vi har. Dokumentet från vårterminen 

2010 visade hur en diskussion fanns med två av de verksamma föreningarna om att 

eventuellt samarbete under ett kommande happening men inget beslut togs. Vi vet 

alltså att föreningsverksamhet existerar, dock utan direkt inverkan eller samarbete 

med elevkåren. Möjligheten finns att kåren endast ser som uppgift att informera att 

möjligheten finns för eleverna att skapa grupper, men att de inte bryr sig om att följa 

upp dessa när de väl utvecklas. Ser vi till de riktlinjer som ges av SECO så krävs dock 

ingen uppföljning.  

 

”När man arbetar med föreningar, som ledning för elevrådet eller elevkåren, ska man 
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komma ihåg att föreningar är självständiga och inte en del av elevrådet eller 

elevkårens organisation. De tar sina beslut enligt de förfaranden som de själva har 

beslutat om.”
98

  

 

Om vi ser till Dewey
99

 än en gång kanske inte det här minskade engagemanget är 

någon överraskning då lärprocessen utgångspunkt delvis bygger på elevernas eget 

intresse samt om den personliga erfarenheten stimulerar och styr observationen och de 

slutsatser som dras därefter. Uppgiften ska enligt Dewey, inte vara påtvingad 

utifrån.100 Kåren har inspirerat andra elever till att skapa föreningar inom skolan men 

det är inte individerna inom kårstyrelsen som ingår i de grupperna. Möjligheten finns 

att de endast ser den här informerande delen som sin uppgift, engagerandet i de senare 

aktiviteterna är upp till andra personer inom skolan. Kåren erbjuder hjälp och 

möjligheten finns för föreningarna att söka ekonomiska bidrag men utöver detta läggs 

ansvar hos föreningarna själva. Detta skulle kunna förklara deras bortfall i 

protokollen.  

 

Påverkansarbete 

 

Gällande påverkansarbete kunde vi endast se att styrelsen tog upp ämnet vid fem 

tillfällen under två år. Man kan spekulera i vad detta betyder men som vi redan nämnt 

ovan, stod det uppenbart nästan med en gång att elevkårsstyrelsen vid Fässbergs 

gymnasieskola, starkt verkade prioritera så kallade trivselverksamhet. Det är dock 

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

elevkåren för att bearbeta eventuella frågor eller problem kring detta. Tillexempel kan 

man ha gått direkt till ens klasslärare eller t.o.m. rektorn. Vidare är påverkansarbete 

inom elevkåren inget krav från varken skolverket eller SECO, det rekommenderas 

men finns inte som krav.  

 

”Om eleverna vill att det ska finnas ett påverkansutskott så bör det också finnas ett. 

Men om det inte finns några frågor som är värda att driva tillsammans i en 
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gemensam organisation finns det heller ingen poäng i att ha ett påverkansutskott.”
101

  

 

Oavsett fann vi dock att åtminstone en av medlemmarna inom kårstyrelsen, saknade 

påverkansarbete. Under vårterminen 2010 vid styrelsemötet den 6 maj, efterlyser(I) 

kårordförande mer aktivitet kring påverkansarbete. Beslut(IV) tas att denna 

verksamhet ska komma igång nästa termin. Dessutom kan vi se hur styrelsen, under 

höstterminen 2010 tar upp denna fråga igen då två elever lagt fram sitt intresse för att 

utveckla ett påverkansutskott inom kårverksamheten. Tillsammans röstar man fram 

förslaget och ger eleverna ifråga en e-postadress (genom kåren) samt en förslagslåda 

där elever kan lägga fram åsikter eller förslag för fortsatt arbete. Det verkar alltså som 

om ordförande uppmärksammat kårens koncentration kring trivselverksamhet vilket 

resulterat i att man ett halvår senare faktiskt utvecklat ett påverkansutskott. 

Möjligheten finns här att ordförande har påverkats, antingen av de riktlinjer som ges 

av SECO eller en lärare eller en rektor inom skolan, att påverkansarbetet inom skolan 

borde utvecklas. Dewey framhöll vikten av att elever leds i rätt riktning då ungas 

medfödda impulser, inte stämmer överens med de levnadsvanor som finns i den grupp 

personerna i fråga föds in i. Detta resulterar i att de unga måste styras eller ledas i 

“rätt” riktning. Detta innebär dock inte att en kontroll försöks utövas med hjälp av 

fysiskt våld, ledningen består i att försöka samla de impulser som verkar mot samma 

specifika resultat samt att föra in ordning och sammanhang i handlingssekvensen. 

Skolan bör därför (enligt Dewey), ge mer tid för gemensamma aktiviteter där de som 

undervisas deltar så att de kan få en möjlighet att bli mer socialt medvetna med hjälp 

av sin egen förmåga samt med hjälp av det material och hjälpmedel som finns för att 

personerna i fråga blir fullt effektiva.102 Vi vet att elevkårstyrelsen arbetat mycket 

tillsammans under en längre tid. Kanske är det faktiskt så att deras aktivitet inom 

kåren (och då framförallt trivselverksamheten) utvecklat en vilja att på eget initiativ 

också utveckla kårens arbete inom andra områden i skolan med hjälp av de riktlinjer 

som ges av skolverket och SECO samt personal inom skolan. Om detta är fallet kan 

man (enligt Dewey) se en koppling mellan vanebildning, utveckling och utbildning då 

formbarheten eller förmågan att lära sig av erfarenheten innebär att vanor formas och 

dessa vanor ger oss kontroll över miljön samt en möjlighet att utnyttja den för 

människans syfte. Han menade att växa är det karaktäristiska för livet och utbildning 
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är det samma som att växa - den har inget mål bortom sig själv. Skolundervisningens 

värde kan därmed avläsas i vilken grad den skapar en längtan efter kontinuerligt 

växande och erbjuder verktyg så att denna längtan kan tillfredställas.103  

 

4.1. Sammanfattning slutsatser 

För att kunna svara på de tidigare ställda frågeställningarna har vi arbetat med John 

Deweys
104

 utvecklade punkter för hur en lärprocess bör se ut för elever inom skolan. 

De riktlinjer som eleverna ska ha att följa samt arbeta efter har bestått i skolverkets 

regler samt de rekommendationer som getts av elevråden och elevkårens nationella 

central organisation som här benämns som SECO
105

. Den utvecklade guiden bestod 

här som ett hjälpmedel då vi utförde textanalyser på de dokument som Fässbergs 

elevkår tillhandahöll oss. Med hjälp av Deweys fyra punkter kunde vi se att även om 

elevkårens arbete verkade (åtminstone emellanåt) oorganiserat och splittrat så fanns 

en lärprocess där. Gemensamt för alla de aktiviteterna som vi tog upp var att förslag 

och idéer alltid diskuterades i grupp innan beslut togs. Det var självklart lättare att se 

denna process inom skolkampen då det var den aktivitet som tog upp mest tid för 

kåren. Dock kunde man se att eleverna uppmärksammade bristen på övrig aktivitet då 

avsaknaden av ett påverkansutskott inom skolan diskuterades. Ett halvår senare fanns 

där elever som ville starta ett sådant. Varje beslut som elevkåren fått igenom bör 

kunna ses som elevinflytande, gällande den sociala verksamheten var därmed 

elevinflytandet påtagligt märkbart då flera aktiviteter utvecklades under varje läsår. Vi 

kunde dock se hur man emellanåt inte lyckades få igenom förslag gällande giltig 

ledighet för klasser som skulle medverkat vi olika event. Detta var dock bara vid 

några enstaka tillfällen. Frågorna som togs upp och behandlades var alltså framförallt 

kopplat till den sociala verksamheten men vi fann aktivitet (om än en begränsad 

sådan) inom alla de pelare som tas upp i guiden för elevkårsarbete. Kopplat till 

serviceverksamheten var det framförallt eventuella samarbetet med skolkaféet som 

diskuterades samt möjligheten till ekonomiska bidrag från kaféets överskott. 

Utvecklandet av föreningslivet togs upp genom att elevkåren tog på sig att gå ut och 

informera nya klasser och elever om hur man kan strata en förening inom 

skolverksamhet samt hur man kan organisera sig. Längre än detta gick dock inte 
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kårens arbete då man inte ens verkade ha en klar siffra över hur många enskilda 

föreningar som fanns inom Fässbergs gymnasieskola. Möjligheten finns att man anser 

sig inte behöva engagera sig ytterligare än den nämnda informationsdelen. Även 

påverkansarbetet var väldigt begränsat inom kåren, kunde vi se hur en aktiv medlem 

saknade detta och tog upp det som ett problem vid ett styrelsemöte. Även om större 

aktivitet inte visade sig kring detta inom protokollen så kunde vi ett halvår senare se 

att ett påverkansutskott faktiskt utvecklats samt att kåren bidrog denna grupp med 

information samt material.  

Gällande Deweys
106

 teori kunde vi se att hans lärprocess förekom vid arbetet i 

elevkåren. Dock följdes han punkter inte alltid i kronologisk ordning. I vissa fall gick 

man från att lägga fram en idé till att ta ett direkt beslut. I större engagemang har vi 

dock kunnat se alla fyra steg i planeringsarbetet, till och med utgången av detta 

planeringsarbete då man diskuterat aktiviteten i efterhand. I vissa fall har vi även sett 

hur man diskuterat vad som hade kunnat göras bättre så man året därpå tagit upp 

förbättringsförslag till det årets aktivitet. 

 

Det överraskade oss att det arbete som förs vid elevkåren faktiskt verkade följa de 

rekommendationer som ges av SECO samt att vi vid flera tillfällen kunde följa 

Deweys lärprocess i materialet. Kåren prioriterar den socialverksamheten, till så stor 

del att andra verksamheters bortfall uppmärksammas av en eller flera personer. Men 

man kan inte komma ifrån att bortfallet faktiskt uppmärksammas, det ignorerades 

inte. Dessutom kunde vi se hur man tillslut tog tag i dessa problem och lyckades 

arbeta fram en lösning. Tyvärr har avsaknaden av möten (eller åtminstone protokoll 

från vissa möten) lett till vi under vissa månader bara har ett fåtal protokoll att arbeta 

efter. Detta gjorde det svårt för oss att placera in Deweys teori under vissa perioder 

men i de fallen då man hade regelbundna möten kunde vi se hur gruppen arbetade 

utifrån det material och de uppgifter man hade framför sig samt utifrån de riktlinjer 

som man fått från Skolverket och SECO. Genom kårens förslag kom de enskilda 

elevernas egna åsikter fram och förslagen utvecklades efter deras vilja och deras 

erfarenheter. När problem framkom inom de olika uppgifterna diskuterades även 

dessa och än en gång arbetades det fram en lösning (som i vissa fall ändrades längre 

fram i processen). I detta genomförande lyckades man inte bara få igenom flera av 
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sina aktiviteter eller uppgifter utan lösningar på problem uppmärksammades genom 

reflektioner inom gruppen, speciellt då eleverna talade om framtida aktiviteter och hur 

man bör arbeta då. 

 

Det som vi ser tydligt i den tidigare forskningen är att fokuset på forskningen har varit 

på det informella inflytandet.  Vi har också kunnat se att elevråden som den tidigare 

forskningen har träffat på oftast har möts av att eleverna känner sig missnöjda och att 

ingen lyssnar på vad eleverna har att säga till om. I SOU 1996:22 hittar vi ett citat där 

en elev uttrycker sig att det är lärarna som inte har utbildat eleverna i elevdemokrati 

och att det är därför elevrådet på den skolan inte skulle fungera vidare bra. Vi tolkar 

detta som att det istället skulle beror på elevers ointresse och att eleverna inte får 

information om vad ett elevråd kan göra för eleverna. Det vi såg genom vår 

undersökning på Fässbergsgymnasiet var att elevkåren arbetade med att hålla en 

dialog med sina medlemmar men att det alltid kunde bli bättre och utvecklas.  

 

Wiklund
107

 och även Danell talar i sin forskning om att det finns hinder som gör att 

elevinflytande inte alltid fungerar ute i skolorna. Att tid och skolans traditioner är 

något som gör att det inte skulle fungera tycker vi är konstigt, att få en fungerande 

elevråd/elevkår (har vi sett genom vårt arbete) är inget som man kan arbeta fram på 

fem minuter. Det tar tid att få fram en fungerande organisation och de elever som 

börjar arbetet kommer att lämna över till nya elever som sätter sin prägel på 

elevrådet/elevkåren. En elevkår/elevråd är inget som kommer få ett slut, det är ett 

arbete som hela tiden är aktuellt och viktigt för eleverna eftersom det är ett sätt att få 

andra inom skolan att lyssna. Wiklund menar också att lärarens inställning till 

elevinflytande är något som påverkar eleverna. I vår undersökning såg vi att eleverna 

som var med och arbetade i elevkåren var engagerade och gick in för arbetet väldigt 

mycket. Det ständiga problemet för eleverna i elevkåren var frågan att få en giltig 

frånvaro när de arbetade med elevkåren eftersom arbetet tar tid vilket leder till många 

missade lektioner.   

 

Selbergs
108

 forskning är mer inriktad på elevinflytande i undervisningen och att 

eleverna har olika erfarenheter när det handlar om elevinflytande. Detta var inget som 
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vi direkt såg i vår undersökning, eftersom styrelsens medlemmar har olika roller. Det 

vi såg var att några av medlemmarna var mer idé rika och inte ville ge sig med sina 

förslag, om det var mer erfarenhet, det vet vi inte, men det var i alla fall ett 

engagemang att vilja bidra. Att eleverna är engagerade är något som även Dewey 

tyckte var en viktig del i elevinflytande.  

 

Forsberg
109

 menar i sin forskning att en grupp kan ha mer eller mindre makt för att 

kunna påverka. Ser vi med Forsbergs ögon på vår undersökning så har elevkåren i vår 

undersökning mer makt när det kommer till socialverksamhet och mindre makt när 

det kommer till påverkansarbete. Att se på elevkåren på detta sätt ger inte 

Fässbergselevkår en rättvis bild eftersom elevkåren visst kan lägga lika mycket tid på 

att arbeta med påverkansarbete som de gör med den sociala verksamheten. Att vårt 

resultat visar att så inte är fallet just nu behöver inte betyda att det alltid kommer att 

vara så. 

 

Vi hade förhoppningar om att resultatet från denna uppsats skulle tillföra ny 

information i området samt leda till vidare forskning kring det formella inflytandets 

funktion i skolan. Det var uppenbart från början att det informella inflytandet fick stor 

plats i forskningsläget, arbeten kring elevens möjlighet att påverka lärmiljön utanför 

de formella strukturerna fanns det gott om. Av olika anledningar har man ofta avstått 

från att undersöka hur de formella kanalerna för elevinflytande fungerar. 

Diskussionen kring elevers lärande och utveckling i klassrummet och skolan har varit 

många samt lett till olika resultat. Denna undersökning har betonat vikten av att 

uppmärksamma den kanal som skolan faktiskt gett till eleverna. Elevers individuella 

och gemensamma utveckling kopplas ofta till undervisningen och den undervisande i 

klassrummet. Det är dock av vikt att komma ihåg att individer inte bara utvecklas i 

klassrums– eller skolmiljö. Människan utvecklas utanför skolan, i familjen, grupper 

etc. där en kommunikation finns. Oavsett hur fritt en pedagog väljer att undervisa sina 

elever, så finns där ändå en fysisk person som ger sin egen bild av det specifika ämnet 

och påverkar därmed eleverna. I elevkåren finns inte denna fysiska person, en 

kommunikation med skolpersonalen existerar men elevgruppen bestämmer själva 

vilka aktiviteter som bör uppmärksamma. Självklart finns där regler och 
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”grundpelare” att utgå ifrån men den individuella utvecklingen sker framförallt i 

kommunikation med medlemmarna samt de andra eleverna i skolan.  

Denna personliga utveckling (utanför klassrummet) är minst lika viktigt som den i 

klassrummet, detta borde uppmärksammas mer. Denna undersökning har visat att 

styrelsen vid Fässbergs elevkår, lär sig av sina misstag och väljer att utveckla 

organisationen utanför den sociala verksamheten vilket man inte hade varit tvungna 

att göra). Det finns flera exempel där elevkåren hade behövt ha en mer strukturerad 

organisation, kanske är det så att bristen i kommunikation med lärare och 

skolstyrelsen kan ha bidragit till denna situation. För vidare forskning hade det varit 

intressant att se hur denna kommunikation ser ut, om den fungerar överhuvudtaget 

och vad det i så fall beror på?   Vi vill även framhålla att även om påverkansarbete på 

undervisning och skolmiljö, inte har varit det centrala för elevkårsarbetet vid den 

undersökta gymnasieskolan, så innebär det inte att elevinflytande inte existerar. 

Tvärtom har eleverna tagit fram och arbetat med egenvalda frågor och aktiviteten 

kring dessa har ofta varit stor, ur den bemärkelsen existerar elevinflytande i högsta 

grad.  
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Bilaga A - Kodinstruktioner 

Syftet med detta kodschema är att uttyda huruvida de fyra grundpelarna i Guiden - allt 

elevråd och elevkårer kan göra, visar sig i de valda textdokumenten. De olika 

kodenheterna kommer därför markeras vid omnämning, oavsett i vilket sammanhang 

de är i. Det är dock viktigt att under den senare analysen betona eventuell kontakt med 

skolledningen samt hur denna ser ut. Om detta visar sig i texten utanför eller utöver 

kodenheterna i punkt 1-4, markeras detta med kod 5. Kodschemat används för att 

analysera dokument från elevkårens styrelsemöten samt skolkonferensen, vilket 

innebär att tolkningsproblem kan uppstå då texternas omfattning samt formulering 

skiljer sig. Använd i så fall följande beskrivning av kodenheterna för att markera rätt i 

texterna. 

1. Socialverksamhet 

 1a. Välkomstverksamhet 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till välkomstsamtal med nya elever, 

arbetet eller utvecklandet av skolgudie (ett text häfte som delas ut till nya elever), 

fadderverksamhet, välkomstfester, öppet hus för blivande elever samt en 

föreningsmässa då skolans olika elevföreningar, styrelser, komiteér, sektioner, utskott 

och klubbar visar upp sig för skolans elever.  

 1b. Studentverksamhet 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till studentverksamheter så som planering 

av studenternas utsläpp i slutet av skolåret, planering och arrangering av 

studentflaken, planering av studentbalen, eventuell en champagnefrukost samt 

studentskivor. Planering av utsparkslekar samt lärarlunch ska också markeras om 

denna verksamhet omnämns i texterna. 

 1c. Skolkamper 

Under denna kod markeras organisering, planering och utförande av skolkamper 

såsom: idrottskamper, friidrottskamper, klass- och föreningskamper samt lärarkamper. 

 1d. Skolfester 

Planering, organisering samt diskussioner som är kopplade till utvecklandet av 

skolfester.  

 1e. Temaevenemang 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till temaevenemang så som 

organiseringen och marknadsföringen av föreläsningar debatter och skolval. 
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 1f. Happenings 

Till happenings räknas de tillställningar som organiseras och ofta äger rum endast en 

gång per år. Syftet med dessa är att förhöja vardagen och bidra till att skolan blir en 

trevligare plats att umgås på. Det kan handla om skolans dag, maskerader och 

karnevaler. I texten bör det därför markeras när ett sådant eventuellt arrangemang 

omnämns eller planeras speciellt kopplat till kontakten med skolledningen gällande 

frågor kring utförande samt giltig frånvaro för eleverna. 

 1g. Högtider 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till firandet av högtider i skolan. Exempel 

kan vara: luciafirande, julfirandepåskfirande, halloween, alla hjärtans dag samt 

sommar och julavslutningar. 

 1h. Kulturella evenemang 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till kulturella evenemang så som: 

konserter, festivaler, modevisningar, filmvisningar, melodifestivaler, talangtävlingar, 

poesiaftnar samt utställningar av olika slag. 

 1i. Uppsättningar 

Ansvarsfördelning, planering, organisering, omsättning och marknadsföring och 

utförande av uppsättningar av olika slag. Här inkluderas premiär och 

avslutningsföreställningar, spex, musikal, drama - och dansföreställningar. 

 1j. Lekar och tävlingar 

2. Serviceverksamhet 

 2a. Materielförsäljning 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till försäljning av skolmaterial så som 

pennor, kollegieblock, miniräknare, pennfodral, usb-minnen etc.  

 2b. Produktförsäljning 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till försäljning av produkter så som kläder 

med skolans namn, skolkataloger och studentmössor. 

 2c. Skolkatalog 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till arbete och organisering av 

skolkatalogen. Eventuellt samarbete med skolledningen. 

 2d. Skolkafé 

Planering, organisering, ekonomiska frågor vilka är kopplade till skolkaféets 

verksamhet. 

 2e. Skolmedia 
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Organisering, planering och utförandet av eventuell skolmedia verksamhet så som 

skoltidning och/eller skolradio. 

   

 2h. Studiehjälp 

Arbete med skolhjälp elever emellan. Ord, stycken etc. som visar en verksamhet där 

elever som har lätt för vissa ämnen, hjälper de som söker hjälp i dessa.  

 2i. Ekonomiska förmåner 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till ekonomiska fördelar för 

medlemmarna i elevkåren så som rabatter i lokala butiker eller kaféer. Utdelande av 

stipendier, priser i tävlingar eller ekonomiska bidrag som delas ut till skolans 

föreningar. 

  2j. Övrig kårverksamhet 

Ord, stycken etc. som uttrycker en koppling till arbete med övrig kårverksamhet än de 

ovan nämnda delarna inom serviceverksamhet. Tillexempel: Organisationsnummer, 

kontakt med skatteverket, kårens ekonomi,  samt medlemskap och medlemskort. 

3. Föreningsliv 

 

 3h. Hobbyföreningar 

Organisering, planering, kontakt med skolans olika Hobbyföreningar vilka inkluderar 

följande: Naturvetenskaplig förening, samhällsvetenskaplig förening, språkförening, 

spelförening, dataförening etc. 

 3i. Sällskapsföreningar 

4. Påverkansarbete 

 4a. Fysisk arbetsmiljö 

Arbete, diskussioner och kontakt med skolledningen vilket berör frågor så som 

lokaler, ljus, ljud, luft eller programspecifika krav kopplade till skolans byggnad. 

 4b. Psykosocial arbetsmiljö 

Arbete, diskussioner och kontakt med skolledningen vilket berör frågor så som stress, 

våld, hot eller kränkande behandling samt lärares agerande, inflytande och deltagande 

i avgörande processer som sker på skolan. Inflytande på lärare om denne anses ha 

agerat olämpligt eller möjligheten att uttrycka åsikter gällande undervisningen i 

allmänhet. 

Bilaga B - Koder för Fässbergs elevkårsstyrelsedokument 26 Augusti 
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2009 - 6 April 2011 

 
Ht – 09  

26 Augusti 2009 

1a U, 1b B,1b P, 2b P,1f P, 5a, 2j D, 2j D, 2j F, 2i P, 1e P, 1j P, 2e F, 1a P, 3h 

 

2 September 2009 

2b S, 5b B, 1b B, 1b B, 2i, 4a FS, 1j D 

 

9 September 2009 

2c FB, 4 F, 2d, 5b B, 5a B, 2j F, 1f P, 1c P, 1j D, 1e F, 1g P 

 

16 September 2009 

2c B, 2i F, 2i F, 2i F, 2a F, 2b F, 2i F, 2i F, 3 F, 3 F 

 

2 Oktober 2009 

5c D, 1b P, 1a P, 1f P, 1g BP, 3f, 1b P 

 

12 November 2009 

1a P, 1a P, 1e F, 1e P, 2b F, 2d F, 2b F, 2d F, 5c, 2j F, 1c P 

 

20 November 2009 

1e P, 2i F 

 

1. Socialverksamhet 26 st. 

2. Serviceverksamhet 25 st.  

3. Föreningsliv 4 st. 

4. Påverkansarbete 2 st. 

5. Kontakt med högre ledare 6 st.  

Summa 63 st. koder. 

 

Utvärdering  1 st. 

Planering 19 st. 

 Förslag 22 st. 

 Beslut 9 st. 

 Diskussioner 5st. 

Skolledning 2 st. 

 

58 st / 63  

 
Vt - 10 

26 Januari 2010  

2e F, 2j F, 1c F, 1e P, 5c, 2j B, 2j P, 5c F 

 

29 Januari 2010 

1e U, 1e F, 1e F, 2j B 

 

19 Mars 2010 

1c P, 2b B 
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7 april 2010 

2j P, 1c 

 

27april 2010 

Kårstämma 

 

4 maj 2010 

1fB, 1j BP, 1j P, 1j BP, 1j BP, 3h P 

 

6 maj 2010 

1f P, 2j P, 1j B, 2i B, 1j B, 4* P, 2h PB 

 

1. Socialverksamhet 15 st. 

2. Serviceverksamhet 10 st.  

3. Föreningsliv 1 st. 

4. Påverkansarbete 1 st. 

5. Kontakt med högre ledare 2 st.  

Summa 29 st. koder. 

 

Utvärdering 1 st. 

Planering 13 st. 

 Förslag 6 st. 

 Beslut 11 st. 

 Diskussioner 0st. 

Skolledning 0st. 

31/ 29 

 

 
Ht – 10  

17 November 2010 

1a B, 1j PS, 1c B, 1e B, 1g B, 1c P 

 

1 December 2010 

1e B, 1i B, 1g P, 1j PS, 2b B, 4 P, 2j B 

 

8 December 2010 

1e, 1g P, 2b B 

 

21 December 2010 

1g PB 

 
1. Socialverksamhet 13 st. 

2. Serviceverksamhet 3st.  

3. Föreningsliv 0 st. 

4. Påverkansarbete 1 st. 

5. Kontakt med högre ledare 0 st.  

Summa 17 st. koder. 
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Utvärdering 0 st. 

Planering 7 st. 

 Förslag0 st. 

 Beslut 10 st. 

 Diskussioner 0 st. 

Skolledning 2 st. 

 

19/17  

 

Vt - 11 

12 Januari 2011 

2d B, 5, 1j PS, 2e B 

 

19 januari 2011 

2i B, 2b B, 1c P, 1h B, 2d F, 1g, 5 

 

2 Februari 2011 

1g B, 1f B, 2d B, 1f P 

 

23 Februari 2011 

1j P, 1j P, 1e B 

 

2 Mars 2011 

1j, 1f BP, 1c, 1b B 

 

9 Mars 2011 

1c B, 2b BP, 2e B, 1c P 

 

30 Mars 2011 

1c B, 2b B, 1c B, 1j P, 1e P 

 

6 april 2011 

1c B, 1g P, 2b B, 1j F, 1h B 

 

1. Socialverksamhet 23 st. 

2. Serviceverksamhet 8 st.  

3. Föreningsliv 0 st. 

4. Påverkansarbete 0 st. 

5. Kontakt med högre ledare 1 st.  

Summa 32 st. koder. 

 

Utvärdering 0 st. 

Planering 10 st. 

 Förslag 1st. 

 Beslut 18 st. 

 Diskussioner 0 st. 

Skolledning 0 st. 

 

29 /32 
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Allt som allt: 

Summa alla terminer 141 st koder. 

13 stycken är inte kategoriseringsbart. 

1. Socialverksamhet 77 

2. Serviceverksamhet 46  

3. Föreningsliv 5 

4. Påverkansarbete 5 

5. Kontakt med högre ledare 9 

 


