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Sammanfattning 

Studien är en undersökning av elevaktiva arbetssätt och elevers delaktighet i 

skolan. Utgångspunkt för studien är två ITiS-projekt, vars arbetssätt 

undersöks med kvalitativa metoder i form av observationer och intervjuer 

med elever och lärare. Undersökningens syfte är att undersöka hur eleverna 

ser på sin delaktighet i skolan, samt att undersöka vad elevaktiva arbetssätt 

innebär för lärare och elever. En viktig slutsats är att ett elevaktivt arbetssätt 

inte används kontinuerligt i undervisningen i de undersökta skolorna. 

 

 

Nyckelord 

IT i Skolan, ITiS, projektarbete, elevaktiva arbetssätt, delaktighet 

 

 

 

Abstract 

The study aims at an investigation of pupil-active working forms and pupils’ 

participation in school. The empirical basis consists of two ITiS-projects, in 

which working forms are studied with qualitative methods, primarily 

observations and interviews with pupils and teachers. This in order to find 

out how the pupils look upon their participation in school-work, but also to 

investigate what pupil-active working forms mean to teachers and pupils. A 

central conclusion from the study is that pupil-active working forms are not 

frequently used in the studied schools. 

 

 

Keywords 

IT in School, ITiS, project work, pupil-active workning forms, participation 
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1 Inledning 
 

(…) den traditionella skolan är en skola dit eleverna går för att få svar på frågor 

som de aldrig ställt medan den skola där elevernas frågor ses som en viktig 

utgångspunkt, är en skola dit eleverna går för att söka och få svar på frågor som de 

ställer.1 

 

IT i Skolan (ITiS) syftar till ett förändrat arbetssätt i skolan där eleverna är mer delaktiga och 

där ämnena integreras. En förändring innanför skolans väggar har pågått under en tid men än 

finns det mycket kvar att göra. Kanske är skolan på väg att förändras i den riktning som citatet 

här ovan beskriver. Statens sätt att försöka påskynda denna förändringsprocess är bland annat 

genom att låta lärarna genomgå ITiS-utbildningen.  

 

Under en del av min skolförlagda tid inom grundskollärarprogrammet deltog jag till viss del i 

planeringsarbetet och genomförandet av ett ITiS-projekt. Då visste jag inte så mycket om vad 

ITiS innebar och vad det syftade till. Innan arbetslaget bestämde sig för att söka ITiS-

utbildningen var den stora tvistefrågan om de skulle deltaga eller ej och huruvida datorer 

kunde användas inom det ena eller andra ämnet. När jag senare under utbildningen träffade på 

ITiS i olika sammanhang, bland annat på skolor och i media, började jag fundera över vad en 

så här stor statlig satsning får för konsekvenser för lärare och elever som har skolan som sin 

arbetsplats. På längre sikt kommer detta också att medföra konsekvenser för samhället i och 

med att eleverna får en annan form av utbildning än vad de tidigare har fått. 

 

När jag nu under min sista termin på grundskollärarprogrammet skulle skriva en D-uppsats 

inom mitt huvudämne Samhälle och Kultur, fann jag det intressant att undersöka hur eleverna 

ser på en del av den förändringen som ITiS-satsningen syftar till, nämligen deras ökade 

delaktighet. 

 

I min uppsats kan man urskilja två större delar, där den första delen består av en bakgrund till 

uppsatsen, tidigare forskning och teori. Detta för att försöka sätta in läsaren i ämnet och för att 

underlätta läsningen av den andra delen. Den första delen leds över till empirin, som utgör 

den andra delen av uppsatsen. Här återfinns resultat och analys av min genomförda studie. Jag 

har valt att skriva sammanfattande kommentarer i direkt anslutning till resultaten. 
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Anledningen till detta är att jag fann det lättare att se sambandet mellan resultatet och den 

teoretiska analysen när jag först gjorde dessa sammanfattningar. Jag hoppas även att detta ska 

vara en hjälp för läsaren. I de sammanfattande kommentarerna framkommer ett antal 

kategorier som jag lyfter fram i sammanställningen av min undersökning. Dessa kategorier 

blir sedan föremål för analyen utifrån de utvalda teorierna. I denna andra del knyts också 

uppsatsen samman i en slutdiskussion.  

 

 

                                                                                                                                                         
1 Scherp, Hans-Åke (2001) Elevaktiva arbetssätt. Skriftserie 1:2000. Karlstad: Regionalt Utvecklings Centrum. 
s. 20. 
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2  Bakgrund – SO-ämnet i skolan 
 
Elevaktiva arbetssätt och elevernas delaktighet är något som ofta diskuteras och framhålls 

som viktigt. Läroplanen, Lpo 94, är målstyrd vilket ger möjlighet till en varierande och 

skiftande undervisning där eleverna står i centrum. 

 

Vad läroplanen säger om elevaktiva arbetssätt och delaktighet är att: 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga, skall 

omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter 

att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de 

får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det 

alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer.2 

 

Här trycker man på att eleverna successivt ska ta större ansvar för sin utbildning och genom 

det utvecklas både intellektuellt och socialt. 

 

Vidare står det att: 
skolan skall sträva efter att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan /…/3 

 

I den övergripande kursplanen för de samhällsorienterade ämnena står det: 
Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika 

informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och problem, som IT-

samhället medför. Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera 

och redovisa information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och 

rörelse – är centrala i de samhällsorienterande ämnena.4 

 

Eleven söker själv kunskap som det sedan finns redovisningskrav på. Det kan ske på olika sätt 

både när det gäller kunskapssökandet och redovisningsformen. 

 

                                                 
2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94. s. 13. 
3 Lpo 94  s. 13. 
4 Skolverket (1998) Statens skolverks författningssamling 1998:4 s. 32. 
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Det som beskrivs i citaten ovan är delar i ett elevaktivt arbetssätt.5 Eftersom detta tas upp både 

i läroplanen och i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena tycker jag att det är 

intressant att se hur eleverna själva upplever detta och om de känner att de har något att säga 

till om och om deras åsikter tas tillvara. 

 

Vidare finns det ett mål att sträva mot i kursplanen för samhällskunskap som säger att 

undervisningen ska sträva mot att eleven: 
- utvecklar goda färdigheter att använda olika kunskapskällor samt kunna              

sammanställa, bearbeta och kritiskt granska uppgifter och åsikter om samhället.6  

 

Kursplanen för samhällskunskap tar upp elevens förmåga att använda olika informationskällor 

och att kunna ta till sig denna  kunskap, vilket också är något som elevaktiva arbetssätt syftar 

till.7 Det är viktigt att eleverna har möjlighet att hämta kunskap från olika håll för att kunna få 

en nyanserad bild av exempelvis en händelse, en företeelse eller ett fenomen. 

 

Boken SO i fokus tar upp och behandlar hur SO-undervisningen kan organiseras för att 

eleverna ska kunna hantera den stora informationsmängd som finns idag. Det räcker inte med 

att bara ha specifika faktakunskaper, utan modeller, generaliserbara teorier och begrepp kan 

hjälpa eleverna att få en struktur i informationshanteringen, enligt Gunilla Svingby.8 

 

Läraren och projektledaren Stig Roland Rask skriver om något som kallas för den fjärde 

basfärdigheten. För att eleverna ska kunna ta ut och omvandla information till kunskap 

behövs denna färdighet lika mycket som de tre traditionella basfärdigheterna, att läsa, skriva 

och räkna. Den fjärde basfärdigheten innebär att eleverna måste lära sig att söka, samla, sålla, 

sovra, sortera, strukturera, systematisera och sammanställa  information, menar Rask. Med det 

informationsflöde som finns räcker det inte med att skolan förmedlar faktakunskap som är 

tillgänglig idag, eftersom den inte kommer att vara tillräcklig för elevernas framtida behov. 

Eleverna behöver lära sig att söka fakta och omvandla den till användbar kunskap, då det 

ständigt kommer ny och  mer aktuell information. I det här sammanhanget gynnar det 

                                                 
5 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 31. 
6 Skolverket (1998) s. 43. 
7 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 31. 
8 Svingby, Gunilla m fl. (1989) SO i fokus. Exempel på en undervisning som utgår från begrepp och färdigheter. 
Stockholm: Utbildningsförlaget. s. 13. 
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eleverna om de har fått lära sig hur de lär sig. Detta hjälper dem att anpassa sig till en värld 

som är föränderlig.9 

 

Liksom Rask framhålls det i Nästa steg, som är en Delrapport från Arbetsgruppen för ny 

nationell IT-strategi för skolan, att eleverna måste lära sig att hantera det stora 

informationsflödet i samhället. Det är viktigt att eleverna utrustas för att klara av den stora 

informationsmängden. Datorer kan bli ett hjälpmedel och då handlar det mer om att utveckla 

den pedagogiska verksamheten än om att ta in tekniken i skolan.10   

 

För att undervisningen ska vara meningsfull för eleverna måste de känna nyttan med 

kunskapen och se hur den kan vara användbar. Ska detta lyckas bör ny kunskap relateras till 

det som eleverna redan kan. Det är viktigt att eleverna känner att innehållet i 

skolverksamheten har anknytning till deras verklighet och deras erfarenheter.11 Innehållet i 

undervisningen bestäms utifrån elevens utveckling och vilka kunskaper han/hon behöver för 

att få insikt i sin omvärld. I ett problembaserat lärande finns det utrymme för eleven att utgå 

från sina egna frågor. Eleven gör en undersökning och försöker finna svar och lösningar på 

problemet. Utifrån den nyvunna kunskapen uppstår nya frågor som eleven kan arbeta vidare 

med. De elevaktiva momenten i det här arbetssättet kan variera beroende på elevens 

utveckling, informationstillgång, fysisk miljö och så vidare. 12 

 

När något väcker elevernas intresse och de tillåts arbeta med det som fångar deras intresse, 

utgår arbetet från deras erfarenheter. De tankar och funderingar de har blir till frågor och 

problem. Att problemen inte håller sig inom gränsen för skolämnet är av mindre betydelse då 

elevernas väckta intresse och arbetssätt är av större vikt. Efter det att eleverna har arbetat med 

ett område måste eleverna få tid till att reflektera över vad de lärt sig och hur de kan använda 

sig av den nya kunskapen. Det är i det här sammanhanget som det verkliga lärandet sker.13 

 

 

                                                 
9 Rask, Stig Roland (2000) Med eller utan filter. Skriftserie 5. Falun: KK-stiftelsen. s. 12 ff. 
10 Utbildningsdepartementet (2002) Nästa steg. Delarapport från Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för 
skolan, U2001:C. DS 2002:19. Stockholm: Fritzes. s. 17. 
11 Svingby, Gunilla m fl. (1989) s. 82. 
12 Svingby, Gunilla m fl. (1989) s. 85 f. 
13 Svingby, Gunilla m fl. (1989) s. 88 f. 
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3   Syfte 
 
Elevaktiva arbetssätt framhålls både i Lpo 94 och kursplanen för samhällsorienterande ämnen 

och samhällskunskap, och av den anledningen tycker jag att det är intressant att  ta reda på 

hur eleverna själva ser på sin delaktighet i undervisningen och undersöka om elever och 

lärare har samma uppfattning om vad delaktighet och elevaktiva arbetssätt är. För att få 

svar på syftet har jag valt att titta på ITiS-projekt eftersom elevernas delaktighet och aktiva 

roll är tydligt framskrivet i ITiS målbeskrivning (se bilaga 1). Jag har formulerat några 

frågeställningar som jag tar hjälp av för att lättare uppnå detta syfte:  

 

• Vad innebär elevaktiva arbetssätt för lärare och elever? 

• Känner sig eleverna delaktiga och i så fall hur? 

• Hur kommer elevernas delaktighet till uttryck och hur hanteras detta av elever och lärare i 

skolan? 
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4  Metod 
 
Den största delen av studien innehåller intervjuer i vilka lärare och elever får ge sin syn på 

delaktighet och vad elevaktiva arbetssätt är och om och hur det tillämpas i skolan. I 

undersökningen utgår jag från en kvalitativ metod där jag använder mig av intervjuer och 

observationer. Undersökningen genomförs i två arbetslag för att ta reda på vad lärare och 

elever tycker och tänker om det elevaktiva arbetssättet och delaktighet. De intervjuade var 

behöriga lärarna som var verksamma inom år 7-9. Samtliga elever gick sitt åttonde skolår när 

ITiS-projekten genomfördes.   

 

4.1 Empiribakgrund 
Ett av arbetslagen finns i centralorten i en mindre kommun med cirka 12000 invånare. 

Arbetslaget är ett av totalt tre på kommunens enda 7-9-skola där det går omkring 450 elever. 

Eleverna åker buss till skolan från kommunens olika orter vilket gör att eleverna har olika 

bakgrund både vad gäller uppväxtmiljö och socio-ekonomiska förhållanden. Arbetslaget 

består av 150 elever och när de under våren 2002 deltog i ITiS-projektet medverkade tre av 

arbetslagets sex klasser. Eleverna i en av klasserna som deltog i projektet finns kvar på skolan 

och går nu sin första termin i år 9. Projektet genomfördes under vårterminen 2002 när de gick 

i år 8. Det är också på denna skola som pilotstudien genomfördes. 

 

Det andra arbetslaget finns på en skola i en kommun med ungefär 134000 invånare och är 

belägen i en av stadsdelarna i stadens ytterområden. Även på denna skola går det cirka 450 

elever, men detta är en 6-9-skola. Personal och elever är uppdelade på sex stycken arbetslag. 

Upptagningsområdet är den stadsdel där skolan ligger, samt den angränsande landsbygden. 

De elever som bor på landet åker skolskjuts. Den sociala bakgrunden varierar beroende på var 

eleverna kommer från. ITiS-projektet i detta arbetslag genomfördes under höstterminen 2002 

med elever i år 8. 

 

4.2 Avgränsningar 
I min undersökning avgränsar jag mig till att bara intervjua och observera lärare och elever 

som arbetar eller har arbetat med ITiS-projekt. Undersökningen syftar till att ta reda på deras 

åsikter om elevaktiva arbetssätt och delaktighet där ITiS-projekten är utgångspunkten. 

Anledningen till att jag har valt just ITiS-projekt som föremål för studien är att det tydligt 
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framgår i ett av målen för projektet att eleverna ska göras delaktiga i arbetet, vilket ska vara 

problembaserat, tvärvetenskapligt och elevorienterat. Det innebär att resultatet av min 

undersökning framför allt säger något om hur dessa ITiS-projekt har organiserats och fungerat 

utifrån elevaktiva arbetssätt och delaktighet. Resultaten kommer däremot inte att säga något 

om hur elever och lärare som inte har arbetat med ITiS-projekt ser på dessa begrepp och dess 

tillämpning inom skolan. 

 

4.3 Pilotstudie 
Innan jag genomförde den undersökning som min analys bygger på genomförde jag en 

pilotstudie. Anledningen till detta är att jag ville få fram olika moment som verksamma lärare 

och elever förknippar med elevaktiva arbetssätt och delaktighet. Ytterligare en orsak var att 

jag ville prova mina intervjufrågor för att se om lärare och elever förstod dem och vad jag 

kunde tänkas få för svar när jag gjorde min undersökning. Genom pilotstudien kunde jag 

också se ungefär hur lång tid varje intervju skulle komma att ta. När det gäller eleverna ville 

jag prova om intervjuerna skiljer sig från varandra beroende på om jag intervjuar eleverna 

enskilt, i par eller i grupper om tre. Lärarna intervjuades enskilt, till stor del på grund av att är 

svårt att hitta en gemensam tid då alla som ska intervjuas kan närvara. 

 

Vid första mötet med klassen, som var en niondeklass, informerade jag dem om mig själv och 

min undersökning. I samband med detta delade jag ut en lapp där den muntliga informationen 

också fanns nedskriven. Jag bad dem att fundera över om de kunde tänka sig att delta i en 

intervju. De elever som var intresserade skulle ge sitt godkännande, liksom deras föräldrar, 

för att jag ska kunna använda mig av materialet i min uppsats. Utifrån dem som anmälde sitt 

intresse valde jag slumpmässigt ut en elev som jag intervjuade enskilt, två elever som 

intervjuades i par och tre elever som blev intervjuade i grupp. Tanken med detta var att jag 

skulle se om svaren blev olika beroende på om de var själva eller fler i intervjusituationen. På 

grund av avsaknat intresse i den första klassen tillfrågade jag en annan klass, även den en 

niondeklass. Där kunde pilotstudien genomföras som planerat med sex stycken elever som var 

positiva till intervjun.  

 

Efter att alla pilotintervjuer var genomförda beslutade jag mig för att elevintervjuerna skulle 

genomföras i par. Jag fick den uppfattningen att eleverna hade hjälp av varandra och inte blev 

så låsta av frågorna och vad jag skulle vilja ha för svar. De kommenterade, utvecklade och 



Susanne Nordgren / GRU 02-12-20 13 

byggde på varandras svar. De som blev intervjuade enskilt svarade kortfattat och på flera av 

frågorna med nja, kanske eller jag vet inte. Vid det tillfälle då jag pratade med tre elever 

samtidigt var det en av dem som nästan inte sade något. Det kändes svårt att få med alla tre i 

intervjun eftersom mina frågor inte var tänkta att leda till diskussion. 

 

Pilotintervjuerna gav mig möjlighet att ändra på språket i frågorna för att göra dem mer 

greppbara. På vissa frågor lade jag till underfrågor då elever hade sagt intressanta saker men 

som inte helt självklart täcktes in av huvudfrågan. Jag övade mig också i att ställa frågorna 

och att se möjligheter till följdfrågor. De svar jag fick påminde om varandra och eleverna var 

eniga om att det var i svenska och SO som de kände sig mest delaktiga när det gäller att ha 

inflytande över arbetsområden, planering och arbetssätt.  

 

4.4 Kvalitativ metod 
När en kvalitativ metod används är det gemensamma kännetecken och egenskaper som är 

föremål för analys. Mängd, i form av antal och siffror, är av underordnad betydelse. Forskaren 

som använder en kvalitativ metod vill belysa de specifika dragen inom exempelvis en 

organisation eller hos en grupp människor. Här med är det inte sagt att mängdangivelser är 

helt uteslutna. Det är svårt att undvika kvantiteter då detta är något centralt i mänskligt 

tänkande. I den kvalitativa metoden utgår arbetet från texten som forskaren får genom till 

exempel observationer, och det är den som är utgångspunkt för analysen.14 En kvalitativ 

metod utmärks av närheten till det som utforskas. Det speciella är att relationen mellan 

forskaren och objektet är subjektiv och direkt. Avgörande för undersökningen är närhet, att 

forskaren möter situationen han/hon undersöker ansiktet mot ansikte.15 Studien syftar till att 

ge kunskap om det specifika eller det grundläggande inom en viss miljö.16 

 

En forskning som baseras på en kvalitativ undersökning inriktar sig på en eller några få 

miljöer. Detta medför att undersökningen blir ingående eftersom miljön/miljöerna studeras 

utifrån sin helhet och sammanhang. Relationen mellan forskaren och dennes 

undersökningsobjekt är av tradition tätt och nära. Vidare är flexibiliteten ett utmärkande drag 

hos metoden. Det är möjligt för forskaren att ställa följdfrågor på svar som framkommit i en 

                                                 
14Repstad, Pål (1999) Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s. 9. 
15 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. s. 92. 
16Repstad, Pål (1999) s. 15. 
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intervjusituation, att göra kompletterande intervjuer vid ett senare tillfälle eller att använda sig 

av information som av en tillfällighet har kommit till forskarens kännedom. Till skillnad från 

den kvantitativa forskningen, där forskaren genomför de olika faserna i en viss ordning, går 

dessa faser in i varandra och löper parallellt i en kvalitativ forskning. Problemformuleringen 

behöver inte vara helt klar och fastställd innan fältstudien genomförs, utan det sker i samband 

med påbörjandet av analysen.17  

 

4.5 Intervju 
Fördelen med intervjuer, jämfört med andra metoder, är att den kan anpassas till den situation 

och den intervjuade som till exempel inte är möjligt i en enkät. I intervjusituationen finns det 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar, ta reda på känslor eller få ett 

motiv till ett svar. När intervjuaren och den intervjuade möts kan saker som minspel, 

avvaktande svar och tonfall ha betydelse för hur svaret tolkas. Intervjumetoden är dock 

tidskrävande i fråga om att formulera frågor och att genomföra intervjuerna. Analysen av 

svaren kan bli svår och till följd av att den här metoden har en subjektiv karaktär finns det en 

stor risk för skevhet i materialet.18 Skevheten kan uppstå genom att intervjuaren omedvetet 

påverkar respondenten eller att frågorna uppfattas olika.19  

 

Inför en intervjuundersökning måste teman och därefter frågeställningar utformas, enligt 

Judith Bell. Utifrån detta formuleras specifika frågor som innan undersökningen testas i några 

pilotintervjuer. Språket som används i en intervju måste vara förståeligt för respondenten, 

men det behöver inte vara helt formellt korrekt. Möjligheten att ställa följdfrågor eller att 

ställa frågan på ett annat sätt finns i intervjusituationen. Frågorna ska dock inte vara ledande 

eller värderande och de ska ställas en i taget. För att kunna få en bra kontakt med den som 

intervjuas ska man tänka på vilket tonfall som används och i vilken ordning frågorna ställs. 

Därför är det bra att innan intervjun öva sig på att ställa frågorna och se så de fungerar i den 

ordningen som de ska ställas. När intervjun genomförs kan svaren dokumenteras genom 

ljudupptagning eller anteckningar.20 

 

                                                 
17Repstad, Pål (1999) s. 10 ff. 
18 Bell, Judith (1993) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. s. 119. 
19 Bell, Judith (1993) s. 123. 
20 Bell, Judith (1993) s. 120. 
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Innan jag började med att intervjua lärarna medverkade jag på en arbetslagskonferens då jag 

informerade om min undersökning och lärarna visade sig var positiva till att deltaga. Fem 

intervjutider med lärare från arbetslaget bokades in och genomfördes parallellt med 

elevintervjuerna. Veckan innan elevintervjuerna genomfördes bjöds jag in till ett föräldramöte 

för att informera och svara på eventuella frågor om undersökningen. Jag fick ett positivt 

gensvar och intervjuerna genomfördes veckan därpå under skoltid. Innan detta moment ägde 

rum, hade jag deltagit på ett par lektioner för att jag skulle bli ett känt ansikte för eleverna och 

för att jag skulle känna igen dem. 

 

Under intervjuerna utgick jag från tidigare formulerade frågor (se bilaga 2) där jag ville 

försöka ta reda på hur eleverna upplever sin delaktighet i skolarbetet. Eleverna intervjuades 

två och två och dessa par hade jag slumpmässigt satt samman av dem som anmält sitt intresse 

för intervjun. Intervjuerna spelades in på band och jag antecknade också stödord. Jag 

garanterade dem anonymitet så tillvida att jag inte kommer att använda mig av skolans namn, 

klassbeteckning eller de enskilda elevernas namn. Det ovan nämnda gällde även för 

intervjuerna med lärare, med undantag för att de intervjuades enskilt. Den bakomliggande 

orsaken till detta var till stor del praktisk. Det kunde ha blivit svårt att hitta en tid som passade 

flera lärare samtidigt, framför allt eftersom intervjuerna genomfördes under dagtid då lärarnas 

scheman såg olika ut. Även under eftermiddagarna var gemensamma tider svåra att hitta 

eftersom den tiden ofta var avsatt till konferenser eller möten av olika slag. Totalt 

intervjuades 21 elever som var fördelade på elva intervjuer och nio lärare som intervjuades 

enskilt. Anledning till det udda elevantalet är att en elev blev sjuk vid ett intervjutillfälle i fall 

A. 

 

4.6  Observation 
I samma studie kan flera kvalitativa metoder kombineras. Exempelvis kan observation och 

intervju användas tillsammans. Observation används för att synliggöra situationer där 

människor möts naturligt och belysa deras beteende i dessa sammanhang. Informella samtal 

med de observerade är vanligt för att forskaren också ska få tillgång till deras uppfattning och 

tolkning av situationen. I observationer får forskaren direkt information om sociala processer 
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och socialt samspel, vilket är värdefullt jämfört med intervju- och textanalys som vanligtvis 

bara kan ge andrahandsinformation.21 

 

Några kortare observationer fanns också med i undersökningen. Detta för att jag skulle kunna 

få en helhetsuppfattning om ITiS-projektet och dess arbetssätt. Genom observationerna fick 

jag också en möjlighet att bilda mig en uppfattning om vilken nivå eleverna låg på, och 

utifrån det kunna ändra på språket i intervjufrågorna om det skulle behövas. 

 

Observationerna kan ske på olika sätt. I en öppen observation är de observerade medvetna om 

undersökningens och de har också gett sitt medgivande till att vara en del i undersökningen. 

Deltagarna vet att observatören kartlägger vissa faktorer som sedan ska analyseras utifrån 

undersökningen syfte. När man som observatör har blivit accepterad, i en öppen observation, 

ger det en frihet genom att man kan röra sig fritt bland deltagarna. Observatören behöver inte 

hålla sig till att titta och iakttaga, utan kan också ställa frågor.22 

 

Mina observationer var öppna, det vill säga att elever och personal på skolorna visste vem jag 

var och att jag genomförde en undersökning. Under observationerna var jag delaktig i 

bemärkelsen att jag pratade med elever och lärare om jag blev tillfrågad, eller om jag undrade 

över något. Däremot hade jag inte någon framträdande roll i undervisningen så som att ge 

instruktioner eller ansvara för lektioner. Observationerna gjorde jag för att bilda mig en 

uppfattning om projektets helhet.: Vad det var det som eleverna arbetade med (länder, djur, 

tidsepoker, lokalhistoria och så vidare) och på vilket sätt. Jag var med i klassen och 

observerade innan jag genomförde intervjuerna av två anledningar. Den första var att försöka 

se vilken nivå eleverna befann sig på och den andra var att jag inte skulle vara en helt 

främmande person för eleverna. Jag antog att det skulle bli lättare för dem att bli intervjuade 

och mindre nervöst om de hade fått träffat och pratat med mig innan intervjutillfället. 

Sammanlagt observerade jag elevernas arbete med ITiS under cirka tio timmar. Denna tid var 

uppdelad på fyra dagar. 

 

                                                 
21 Repstad, Pål (1999) s. 21 ff. 
22 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) s. 111 ff. 
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4.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten talar om hur tillförlitlig en metod är och om det går att få samma resultat vid 

olika tidpunkter då tillvägagångssättet är lika. När det handlar om någons åsikter finns det 

flera olika saker som kan påverka hur respondenten svarar. Det kan vara en nyligen läst 

artikel, en händelse eller diskussion som inverkar på vilket svar respondenter ger. Bra frågor 

att ställa sig som intervjuare är om jag kan få samma resultat om undersökningen genomförs 

vid olika tidpunkter eller om två intervjuare kan få samma resultat med samma metodiska 

tillvägagångssätt.23  

 

För att öka reliabiliteten i min undersökning genomfördes en pilotstudie. Genom den fick jag 

fram att vissa frågor behövde omformuleras och till några gjorde jag underfrågor. I de olika 

intervjuerna fick jag liknade svar på mina frågor. Skillnaden bestod i hur mycket eleverna 

självmant sade. Vissa av dem var lite blyga och svarade kortfattat medan andra var mer 

pratglada och täckte in flera frågor i ett svar. 

 

Begreppet validitet betyder giltighet och används som ett mått på i vilken utsträckning 

frågorna man ställer ger svar på det man vill ta reda på. Det här innebär att frågornas 

reliabilitet kan vara hög medan dess validitet inte är det.24 

 

De intervjuade eleverna i pilotstudien hade inte deltagit i något ITiS-projekt, men hade dock 

arbetat med någon form av projektarbete. Jag trodde mig kunna få bättre svar när intervjun 

hade en specifik utgångspunkt då det var ITiS-projektet som blir föremål för intervjun istället 

för allt skolarbete. Under mitt fältarbete genomförde jag några intervjuer per dag. Detta gav 

mig möjlighet att lyssna igenom materialet och göra små omformuleringar och förtydliganden 

av frågorna, framför allt de som var kopplade till ITiS, då de frågorna inte ingått i min 

pilotundersökning.  

 

 

                                                 
23 Bell, Judith (1993) s. 89. 
 
24 Bell, Judith (1993) s. 90. 
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5 Bakgrund till ITiS-projektet 
 
I bakgrundsarbetet för ITiS-satsningen framhålls det att skolan har tillgång till IT är en fråga 

om rättvisa eftersom denna teknik är en betydande del av dagens samhälle. I Lärandets 

verktyg skrivs det att IT har skapat förändrade mönster och givit nya möjligheter till samtal 

och sökande efter kunskap. Eleverna får genom IT tillgång till resten av världen och kan 

knyta kontakt och föra direkta samtal med elever i andra länder. IT ger skolan möjlighet till 

utveckling genom att använda det som ett pedagogiskt verktyg.25 Precis som att det är viktigt 

att eleverna har grundläggande kunskaper inom olika ämnen är det också viktigt att de vet hur 

de lär sig. Detta är nödvändigt för att de ska kunna lära sig nya saker när det behovet 

uppstår.26 

 

För att skolan ska vara meningsfull för eleverna måste de ges inflytande över det egna 

lärandet. Det gäller framför allt inflytande över hur undervisningen utformas. Enligt 

Utbildningsdepartementet vill eleverna i allt större omfattning ha en aktiv roll i lärandet 

istället för att vara en passiv mottagare. De vill också veta vad de har för användning av en 

viss kunskap och varför den är viktig. För att eleverna ska kunna ta till sig information och 

omforma den till egen kunskap krävs det att eleverna själva är aktiva. I samspel med andra 

skapar de sedan sin kunskap, menar Utbildningsdepartementet.27 Vidare skriver de att genom 

det här elevaktiva arbetssättet kan elevernas glädje och nyfikenhet till lärandet stimuleras.28 

 

För att utveckla skolan och möta samhällets nya krav föreslog regeringen i den ekonomiska 

vårpropositionen 1998 att 1,5 miljarder kronor skulle avsättas under en treårsperiod för att 

satsas på informationsteknik i skolan. Inom den här satsningen gav också regeringen ett 

förslag om ett nationellt program för IT i skolan. Enligt Lärandets verktyg är tanken med det 

nationella programmet för IT i skolan att skolan ska utvecklas med hjälp av IT. Det primära är 

inte att föra in tekniken i skolan, istället syftar den till att förnya och att försöka utveckla den 

pedagogiska verksamheten där IT ses som ett hjälpmedel i denna förändringsprocess. Vidare 

                                                 
25 Utbildningsdepartementet (1997/98:176) Lärandets verktyg. Nationellt program för IT i skolan. Förordet. 
26 Utbildningsdepartementet (1997/98:176) s. 9. 
27 Utbildningsdepartementet (1997/98:176) s. 9. 
28 Utbildningsdepartementet (1997/98:176) s. 13. 
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ger det eleverna möjlighet att söka kunskap och förståelse utanför skolan och klassrummet. 

Detta ger förutsättningar till ett mer elevaktivt arbetssätt.29 

 

Kompetensutbildningen erbjuds till lärare och genomförs tillsammans i arbetslagen. 

Utbildningen består av tre olika delar: 

• arbetslaget ska tillsammans med eleverna genomföra ett utvecklingsarbete som är 

problembaserat, tvärvetenskapligt och elevorienterat, 

 

• arbetslaget bildar en studiegrupp, där lärarna genom diskussion, lärande och 

dokumentation utvidgar och fördjupar den gemensamma planeringen och utvärderingen av 

den dagliga verksamheten, arbetslaget har viss tid avsatt för handledning, 

 

• ett antal seminarier, som leds av en handledare och med bistånd från lärarutbildningen, där 

några arbetslag regelbundet träffas för att få inspiration, diskutera och lära sig av varandra, 

det är även under seminarierna examinationen äger rum. 

 

Syftet med de här delarna i utbildningen är att ge en möjlighet till utbyte av erfarenheter om 

lärande, utveckling av skolan, elev- och lärarroll, demokratiska och etiska frågeställningar, 

kunskaps- och omvärldsförändringar med mera.30 

 

 

                                                 
29 Utbildningsdepartementet (1997/98:176) s. 15 f. 
30www.itis.gov.se/publikationer/mal_riktl.pdf  (2002-06-05, kl. 14.39) s. 2. 
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6 Tidigare forskning om elevers delaktighet och IT i skolan 
 
Gunilla Jedskogs skriver i sin doktorsavhandling att den forskning som finns idag om IT och 

lärande inte visar några generella resultat på ett förbättrat lärande för eleverna vid användning 

av datorer och IT. Vidare skriver hon att lärare däremot märkt positiva förändringar av 

lärandet i samband datoranvändning hos elever i behov av särskilt stöd. Problemet för de här 

eleverna blir dock att ta till sig och tolka fakta och information som finns tillgänglig på 

Internet. Det framhålls också, främst av personer utanför skolan, att IT är en drivkraft som 

medför förändringar. Denna djupgående förändring av olika slag resulterar i ett mer 

elevorienterat arbetssätt och att lärarrollen förändras, vilket också medför att elevrollen 

genomgår en förändring.31 

 

Undersökningar som har gjorts visar på att användningen av datorer ger positiva effekter för 

både elever och lärare när strategierna för undervisningen förändras, menar Jedeskog. 

Tillgången på datorer är ofta begränsat, vilket har lett till att skolarbetet har gått från helklass 

till grupper. Effekterna av denna förskjutning väntas bli ett förbättrat lärande och att eleverna 

ökar sin självständighet. För eleverna medför de datorrelaterade förändringarna ett större 

risktagande och behov av uthållighet. Kreativitet, att ta initiativ och att lösa problem i grupp 

är också exempel på förändringar som datorns intåg i skolan har medfört. Problem som kan 

uppstå i detta sammanhang är att elevernas arbeten blir svårare att bedöma, lärarens 

arbetsbelastning ökar och att arbetsmiljön i klassrummet blir orolig.32 

 

Den begränsade datortillgången på skolorna behöver inte bara vara något negativt. Eleverna 

arbetar tillsammans vid datorerna och kan på så sätt resonera sig fram till en gemensam 

lösning på en uppgift. Jedeskog pekar på att deras tankeförmåga utvecklas och de kan stötta 

varandra, vilket kan ge en ökad möjlighet till förståelse till skillnad från enskilt arbete eller 

undervisning i helklass.33 Att ta eget ansvar för sitt lärande och att känna att man har möjlighet 

att påverka vad man ska arbeta med hör ihop. Får eleverna bara möjlighet att ta det egna 

ansvaret men inte ha något inflytande över de arbetsområden som ska behandlas blir det en 

                                                 
31Jedeskog, Gunilla (2000) Ny i kl@ssen. Solna: Ekelunds Förlag AB. s. 19. 
32Jedeskog, Gunilla (2000) s. 107. 
33Jedeskog, Gunilla (1998) Datorer, IT och en förändrad skola. Lund: Studentlitteratur. s. 19. 
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obalans i arbetet. Ska eleverna ta ansvar för sina arbetsresultat bör de också ha möjlighet att 

påverka arbetssituationen, enligt Hans-Åke Scherp.34 

 

I tidigare forskning om elever och delaktighet menar eleverna att det är viktigt att läraren 

sätter upp de yttre ramarna för undervisningen, men att de får vara med och påverka arbetet 

inom dessa. Finns det en tydlig struktur för arbetet ger det eleverna trygghet som leder till att 

deras arbete fungerar bättre.35 

 

Jedeskog menar att det elevaktiva arbetet gynnas av att Internet finns att tillgå på skolan 

eftersom eleverna själva kan söka och bearbeta information och sedan sammanställa den. 

Vidare skriver hon att när läraren låter eleverna arbeta mer självständigt eftersträvar han/hon 

att kunskapen ska ses som en helhet och att den ska ingå i ett meningsfullt sammanhang för 

eleverna. Uppgifter och arbetssätt som förekommer inom skolan kan med hjälp av modellen 

nedan kategoriseras utifrån vilken grad de är styrda av elever eller lärare.36 Tillämpas denna 

modell på uppgifter som har med IT att göra kan man kortfattat säga att inom fält 1 används 

IT som lärobok, inom fält 2 är IT en informationskälla, inom fält 3 fungerar It som 

övningshäfte och inom fält 4 är IT en inspiratör till fortsatt sökande efter kunskap.37   
 

          lärarstyrd uppgift 

                                       1                   2 

jobba med den här  jobba med den här uppgiften 

uppgiften och gör så här  och gör hur du vill 

lärarstyrt      elevstyrt 

arbetssätt      arbetssätt 

 gör vad du vill men  gör vad du vill 

 jobba så här   och jobba hur du vill 

3 4 

           elevstyrd uppgift 

   Källa: Jedeskog, G. (1998). s. 22. 

 

 

                                                 
34 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 14. 
35 Rafstedt, Anna & Edlert, Maria (2001) ITiS ur ett elevperspektiv. Stockholm: Delegationen för IT i Skolan.  
s. 4. 
36 Jedeskog, Gunilla (1998) s. 22. 
37 Jedeskog, Gunilla (2002) Undervisning och IT: förändrade gränser i skolan. Nissen, Jörgen (red). Säg IT – det 
räcker. Stockholm: KK-stiftelsen. s. 130 f. 
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Passar en arbetsuppgift in i fält 1 är uppgiften, liksom arbetssättet för att lösa uppgiften, styrt 

av läraren. I fält 2 är uppgiften lärarstyrd, men eleven får bestämma hur uppgiften ska lösas. 

Vidare är arbetssättet bestämt av läraren i fällt 3, men eleven bestämmer uppgift. Slutligen i 

fält 4 är både uppgift och arbetssätt styrt av eleven. 

 

I fält 1 används IT som lärobok. Det kan exempelvis vara när eleverna använder ett visst 

dataprogram för att lära sig multiplikationstabellen. Enligt undersökningen, som Jedeskog har 

varit en del av, är den här sortens uppgifter mindre vanliga. Majoriteten av elevuppgifterna 

kan placeras i fält 2 där IT används som informationskälla. Uppgifternas innehåll bestäms för 

det mesta av läraren och de är begränsade till ett område eller ämne. Eleverna får själva 

bestämma hur de vill arbeta, om de vill använda sig av datorer eller ej. Idag är det i det här 

fältet som den mesta IT-användningen förekommer då eleverna använder sig av Internet i sitt 

faktasökande. Får eleverna uppgifter som leder till att de söker fakta för sökandets skull 

använder de sig av IT som övningshäfte. Sådana uppgifter faller in under fält 3 och kan ses 

som ett försök till att få eleverna att lära sig att söka på Internet. Intresset för att bearbeta  den 

information som man hittar på Internet är låg. Annars skulle den här sortens uppgifter kunna 

bli en träning i den fjärde basfärdigheten, som jag har nämnt tidigare. I det sista fältet, fält 4, 

är IT en inspiratör till att fortsätta i en kunskapssökande process och ett nyskapande arbete. 

Uppgifter inom detta fält får eleverna framför allt i skolans val eller liknande.38 

 

Utifrån läroplanen och vad som står i den om elevernas ansvarstagande skriver Jedeskog att 

det finns en strävan på skolorna att förskjuta arbetet från fält 1 till de andra fälten och helst 

mot fält 4. Arbetet är på väg bort från fält 1 och går mot att fält 2 och 4 smälter samman. 

Vidare skriver hon att det finns vissa tecken på en förflyttning från fält 2 och 4 till fält 3. Om 

det inte skulle vara sökuppgifter kopplade till IT skulle de ha fallit in under fält 2.39 

 

Hur den fysiska miljön i skolan ser ut påverkar också hur undervisningen kan utformas. I 

skollokaler där tillgången på grupprum  är stor skapas bättre förutsättningar för ett mer 

elevaktivt arbetssätt, både med och utan dator, eftersom elevgrupperna får möjlighet att arbeta 

                                                                                                                                                         
 
38 Jedeskog, Gunilla (2002) s. 130 f. 
39 Jedeskog, Gunilla (2002) s. 130 f. 
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i en lugnare miljö och därmed kan koncentrera sig på det föreliggande arbetet på ett annat sätt 

än bland alla elever som befinner sig i klassrummet.40  

 

Hur elevernas schema är upplagt och hur arbetspassens upplägg ser ut har också betydelse. I 

rapporten ITiS ur ett elevperspektiv uttrycker eleverna att det var bra att ha längre arbetspass 

än ”vanliga” 40- minuterslektioner. De kunde arbeta koncentrerat och behövde inte avbryta 

arbetet för att bege sig till en ny lektion och andra arbetsuppgifter.41 

 

I en enkätundersökning som genomfördes med lärare som ingått i Regionalt 

utvecklingscentrums (RUC)42 nätverk i Karlstad visade att lärarnas uppfattningar om vad som 

kännetecknar elevaktiva arbetssätt skilde sig åt. Det var 52 lärare som besvarade enkäten och 

här under återfinns de nyckelord som lärarna använde för att beskriva sin uppfattning av det 

elevaktiva arbetssättet. 43 

 
     Antal lärare 

 

• Elevinflytande, delaktighet, valmöjlighet:        30 

      - val av innehåll, arbetsuppgifter, arbetssätt, tidpunkt och grupp             

• Elevplanering          21 

• Utvärdering och redovisningskrav       17 

• Verklighetsanknutet, problembaserat, elever ställer frågor, tema,    

ämnesövergripande, utgå från elevens kunnande     10 

• Kunskap om mål och ramar såsom kursplaner och betygskriterier     9 

• Dialog, kommunikation, samarbete, öppenhet, tillåtande atmosfär       6 

• Inskolning genom successivt större ansvar utifrån mognadsgrad          6 

• Tillgång till fakta vid sökande efter fakta      3 

• Lärare/handledare, stötta de svaga eleverna, uppmuntra reflexion       3 

 

 

                                                 
40 Jedeskog, Gunilla (2000) s. 43. 
41 Rafstedt, Anna & Edlert, Maria (2001) s. 16. 
42 Regionalt Utvecklingscentrum för skola är namnet på ett nätverk som har byggts upp mellan Karlstads 
universitet och kommuner för utveckling och lärande inom pedagogiska verksamheter. Syftet med nätverket är 
att utforma ett forum för forskare, lärarutbildare och personal inom skola och förskola. Genom olika synsätt och 
perspektiv kan nya kunskaper uppstå och problem kan lösas. RUC ska vara en mötesplats bland annat för att 
försöka få forskningen skolverksamheten att komma varandra närmare. (Scherp, Hans-Åke (2001) s. 5.) 
43Scherp, Hans-Åke (2001) s. 9 
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Denna undersökning visar att lärarnas uppfattning om vad elevaktiva arbetssätt är skiljer sig 

åt. I vissa avseenden stämmer lärarnas svar överens, som att elevaktiva arbetssätt innebär att 

eleverna har inflytande, är delaktiga och att de har valmöjlighet i form av bland annat 

arbetsuppgifter och arbetssätt. Däremot är det bara några få som svarade att läraren ska vara 

handledare och stötta de svaga eleverna eller att detta arbetssätt innebär en inskolning genom 

att eleverna bitvis får större ansvar. 



Susanne Nordgren / GRU 02-12-20 25 

7 Teorier om elevdelaktighet och arbetsformer 

 
Elevaktiva arbetssätt grundar sig på konstruktivistiska teorier om lärande44 och projektarbete 

är det tillämpningsområdet som jag kommer att studera. Detta leder till att jag kommer att 

relatera min analys till dessa teorier. Här kommer jag också att behandla vad pedagogerna Lev 

Vygotskij, John Dewey och Jean Piaget säger om elevernas aktiva roll i skolan och vad de har 

för teorier om hur och i vilka sammanhang elevernas utveckling och lärande stimuleras. 

 

Det finns olika riktningar inom konstruktivismen. Här kommer jag att ta upp Piaget och 

Vygotskij, där Piaget representerar det rationalistiska perspektivet, en individuell 

konstruktivism, där man ser utvecklingen som en process som sker inne i människan.45 

Vygotskij, som har påverkat den sociala konstruktivismen, menar istället att utvecklingen sker 

i ett socialt sammanhang med andra människor genom samspel, kommunikation och 

handling.46 Utifrån Deweys pedagogiska idéer om hur människan lär sig och tillägnar sig 

kunskap har det utarbetats metoder för projektarbete.47 Här har elevernas aktiva deltagande 

och utveckling av den sociala kompetensen en framträdande roll.48 

 

Den konstruktivistiska teorin om lärande innebär att individen inte är passiv mottagare av 

information utan att personen själv skapar sig en förståelse av omvärlden genom den egna 

aktiviteten.49 Istället för att ta emot de olika sinnesintrycken vi får från omvärlden skapar 

människan meningsfulla helheter av intrycken. När barnet lär sig om sin omvärld skapas 

också en bild av världen som är meningsfull för just den individen.50 Den lärare som tar sin 

utgångspunkt för arbetet i de konstruktivistiska teorierna om lärande ger det en aktivt 

handledande roll. Detta för att elevernas problemlösande arbete ska bredda och fördjupa deras 

förståelse. Två huvudmoment  i den handledande rollen är att relatera undervisningen till 

elevernas erfarenheter, frågor och problem och att också medverka i problemlösningsarbetet.51 

 

                                                 
44 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 22. 
45 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma. s. 65. 
46 Säljö, Roger (2000) s. 68. 
47 Skrövset, Siw &Lund, Torbjörn (2000) Projektarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur. s. 19 f. 
48 Skrövset, Siw & Lund, Torbjörn (2000) s. 38 f. 
49 Säljö, Roger (2000) s. 56. 
50 Säljö, Roger (2000) s. 59. 
51 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 24. 
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Dagliga utmaningar och frågeställningar i undervisningen, vilka eleverna inte kan svara på 

utifrån sina tidigare erfarenheter, bidrar till att nya tankekombinationer och erfarenheter 

uppkommer. Vid problemlösning används all den tidigare erfarenheten för att försöka finna 

en lösning på problemet. I den här situationen uppstår ett kreativt moment då olika 

kombinationer av erfarenheter sätts samman i sökandet efter en lösning. När eleverna får en 

uppgift är det varje enskild elev som får planerna och organisera sitt arbete så att uppgiften 

blir färdig i tid. När eleverna själva planerar lär de sig att tänka självständigt. Tidigare var det 

läraren som skulle planerna för hela klassen. Idag har lärarens roll övergått till att bli mer 

handledande och att stötta eleverna i deras arbete som liknar forskning.52 

 

7.1  Vygotskij 
Inom pedagogik och undervisning betonas de elevaktiva arbetssätten där eleverna regelbundet 

söker kunskap och mening, istället för den traditionella undervisningen. Ett problembaserat 

lärande förespråkas av Vygotskij, där eleven själv får finna olika strategier för att lösa 

problem och att lära sig av dessa situationer. När eleven svarar eller gör fel får han/hon inte 

reda på hur svaret eller tillvägagångssättet skulle vara. Istället uppmuntrar läraren, som 

arbetar utifrån ett konstruktivistiskt synsätt, eleven att försöka igen och att lära sig av det. 

Detta kallas ofta för ”scaffolding” och är till för att stötta eleven och för att han/hon ska 

utvecklas och så småningom få förmågan att klara sig själv.53 Interaktionen mellan vuxna och 

barn kan främja barnets kognitiva utveckling. ”Scaffolding” påverkar barnets kognitiva 

uppförande genom att stimulera deras spontana användande av den egna talförmågan som ett 

självstyrande och problemlösande verktyg.54 Syftet med denna metod, som hela tiden ger 

eleven den hjälp som denne behöver, är att eleven blir självständig med hjälp av de strategier 

och processer som denne har tillgodogjort sig genom ”scaffolding”.55 Vygotskij menar att det 

är viktigt att eleverna får lära sig tänka och använda olika verktyg för att nå kunskap istället 

för att läraren förser dem med den. Är all kunskap som eleverna kommer i kontakt med redan 

bearbetad minskar deras möjlighet till att utveckla ett självständigt tänkande.56  

 

                                                 
52 Lindqvist, Gunilla (red) (1999) Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur. s. 124 f. 
53 Bråten, Ivan (red) (1998) Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. s. 110 f. 
54 Berk, Laura E & Winsler, Adam (1995) Scaffolding children´s learning: Vygotsky and early childhood 
education. Washington, DC: National association for the education of young children. s. 44. 
55 Bråten, Ivan (red) (1998) s. 111.  
56 Lindqvist, Gunilla (red) (1999) s. 123. 
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Det centrala i undervisningen anser Vygotskij är det speciella sambandet som finns mellan 

lärare och elever. Detta ledde till att han skapade teorin om den proximala utvecklingszonen. 

Här medger man, genom att framhålla dialogen, att eleven är aktiv i undervisningssituationen. 

Den enskilde eleven medför ett individuellt tillskott till samarbetsutvecklingen. Samarbetet är 

ömsesidigt istället för att vara enkelriktat från lärare till elev och båda parter delger sina 

erfarenheter utifrån de förutsättningar som finns. I den här situationen är Vygotskij säker på 

att det är eleven som har huvudrollen.57 Enligt honom är det först i samarbete med vuxna eller 

med mer kunniga och äldre kamrater som barnet utvecklas. Genom samarbete och interaktion 

med lärare, föräldrar och andra barn bygger barnet aktivt upp nya kognitiva förmågor.58 

 

7.2  Dewey 
Filosofen John Dewey menar att lärandet sker i ett aktivt sammanhang. Detta betyder att 

individen vidgar sina gränser för tänkandet och att det inte är kunskapen i sig, utan eleven 

som avgör vilken kvalitet och omfattning lärandet får. Den kunskap som eleven förväntas ta 

till sig måste vara meningsfull och att eleverna ges möjlighet att bearbeta kunskapen och göra 

den mer ”levande”. Om eleverna inte får arbeta på detta sätt kan skolämnena upplevas som 

tråkiga och läxorna blir en pina.59 Om ämnen och kunskap som tas upp i skolan har en 

okonstlad plats i barnens hela tiden ökande medvetenhet och att de kommer ur elevernas 

tidigare erfarenheter bidrar till utveckling hos eleverna och tillämpning av erfarenheter och 

kunskap i det kommande arbetet. Det här skapar intresse vilket gör andra metodiska knep 

överflödiga.60  

 

Enligt Dewey är det genom samspelet med omvärlden som utveckling av individen sker. Det 

är också i denna process som sociala regler lärs in och förståelse för sammanhang skapas. 

Bakom hans uttryck ”learning by doing” finns en syn på människan som aktiv i förhållande 

till sin omvärld, där utvecklingen av den egna personen är en arbetsuppgift. För skolan 

innebär det här att eleven måste ges tillfälle att själv testa och experimentera på ett aktivt sätt. 

Dewey förespråkar en skola där det målinriktade skolarbetet utgår från elevens intresse och 

där läraren främjar, vidgar och fördjupar elevens utveckling på ett aktivt sätt.61  Det eleverna 

                                                 
57 Bråten, Ivan (red) (1998) s. 23 f. 
58 Berk, Laura E & Winsler, Adam (1995) s. 24 ff. 
59 Dewey, John (1991) Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och Kultur. s. 104. 
60 Dewey, John (1991) s. 116. 
61 Dewey, John (1991) s. 15. 
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ska lära sig i skolan måste vara meningsfullt och bredda deras perspektiv av omvärlden. Att 

kunskapen är aktuell är också viktigt, så att det inte är vetande som ansågs vara sant för flera 

decennier sedan som lärs ut.62 Ämnesindelningen som finns i skolan är inte naturlig för 

eleverna, dessutom tas kunskapen ut ur sitt verkliga sammanhang, enligt Dewey. Människan 

ser inte saker uppdelade i olika fack. Ämnenas uppdelning är en produkt av vetenskapen och 

inte en följd av elevernas erfarenhet.63  

 

Deweys pedagogiska idéer har omformulerats och förenklats av matematikern och 

reformpedagogen William Kilpatrick. Denna metod kallar han för projektmetoden. Metoden 

förespråkar att eleverna fritt väljer arbetsuppgifter som vanligtvis leder till praktiskt arbete. 

Klassrummet har karaktären av en verkstad i vilken eleverna till exempel kan tillverka 

modeller av landskap de vill lära sig mer om.64 

 

7.3 Piaget 

Övergår man till att studera Piagets teorier menar han att skolans undervisning ska vara 

gränsöverskridande, tematisk och lära eleverna att se förhållanden mellan saker och skeenden. 

För att eleverna ska kunna få förståelse måste de tillåtas att återupptäcka och nyupptäcka 

världen. Förståelsen av omvärlden får eleverna genom att de på ett konkret sätt får hantera 

den och därigenom hitta samband mellan företeelser. Ska detta vara möjligt måste eleven ingå 

i ett sammanhang med andra människor där lika villkor gäller.65 

 

Något som skiljer Piaget från många andra rationalister är hans framhållande av att elevernas 

utveckling uppkommer genom deras aktiva handlande, vilket skapar egna erfarenheter både 

fysiskt och intellektuellt.66 När aktiva moment används i undervisningen tas elevernas 

spontana utforskning av omvärlden tillvara. Detta innebär att istället för att eleverna får 

kunskapen presenterad av en lärare, lär sig han/hon genom till exempel laborationer och 

experiment. Lärarrollen förändras från att ha varit en kunskapsförmedlare till att bli en 

inspiratör och handledare. Lärarens uppgift blir att skapa förutsättningar och situationer i 

                                                 
62 Dewey, John (1991) s. 89. 
63 Dewey, John (1991) s. 102. 
64 Lindqvist, Gunilla (red) (1999) s. 137 f. 
65 Piaget, Jean (1976) Framtidens skola. Att förstå är att upptäcka. Stockholm: Forum AB. s. 7 ff. 
66 Säljö, Roger (2000) s. 61. 
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vilka eleverna kan lära och utmana deras tänkande och ställa frågor som kräver 

problemlösning.67 

 

Enligt Piaget behöver eleverna lära sig att återskapa och hur de delvis kan återupptäcka de 

sanningar som ska bli en del i deras tänkande. En väg till det här kan vara att tillvarata 

elevernas egen vilja till ”aktivitet”.68 Här är det viktigt att tid ges till den spontana 

utforskningen av omvärlden.69 

 

7.4  Jämförelse av teoretikerna 
I de delar av teorierna som jag har ansett vara relevanta för min undersökning är likheten stor 

mellan Piaget, Dewey och Vygotskij. Tidigare har jag upplevt Piaget och Vygotskij som 

varandras motsatser, men i detta sammanhang ser jag mer likheter än skillnader, i likhet med 

Laura E Berk och Adam Winsler, som skriver: 

 
The contrast between the two great thinkers, Vygotsky and Piaget, is more one of 

emphasis than of irreconcilable division.70 

 

Som citatet ovan uttrycker är det kanske en fråga om vad de olika teoretikerna har valt att 

betona. I Vygotskijs fall är det det sociala samspelet som är kärnan i utvecklingen71, medan 

Piaget ser utvecklingen som biologisk, något som sker inom människan.72 I båda fallen anses 

det dock nödvändigt att individen är aktiv för att utveckling ska ske. Dewey anser också att 

individens utveckling sker genom samspel med omgivningen och att de sociala reglerna lärs 

in i detta sammanhang.73 Precis som Piaget tar han upp skolans ämnesindelning som inte är 

helt självklar. Båda teoretikerna förespråkar en ämnesintegrerad undervisning där eleverna får 

upptäcka samband mellan olika skeenden och fenomen.74 Alla tre teoretiker menar också att 

lärarens roll inte är att förse eleverna med faktakunskap, utan att läraren finns där för eleverna 

som handledare och stötta dem i arbetet. Läraren finns där för att utmana elevernas tänkande 

och på så sätt främja elevernas utveckling. 

                                                 
67 Piaget, Jean (1976) s. 22 f. 
68 Piaget, Jean (1976) s. 36. 
69 Piaget, Jean (1976) s. 26. 
70 Berk, Laura E & Winsler, Adam (1995) s. 109. 
71 Berk, Laura E & Winsler, Adam (1995) s. 24 ff. 
72 Säljö, Roger (2000) s. 65. 
73 Dewey, John (1991) s. 15. 
74 Dewey, John (1991) s. 102. Se även Piaget, Jean (1976) s. 7 ff. 
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7.5 Elevaktiva arbetssätt 
De elevaktiva arbetssätten grundar sig på konstruktivistiska teorier om lärande.75  I detta 

sammanhang är kunskap något som individen själv skapar utifrån sina erfarenheter och 

kontakt med omvärlden.76 De föreställningar som stämmer överens med den kunskap som 

eleven redan har är också de som han/hon först lägger märke till. När kunskap och 

föreställningar inte stämmer överens uppstår en obalans som blir drivkraften för ett 

kunskapssökande och lärande. Den nya kunskapen leder till förändrade förställningar som 

bättre stämmer med verkligheten och balansen är återupprättad.77 

 

En viktig sak som avgör i vilken utsträckning arbetssättet är elevaktivt är hur mycket det 

bidrar till att elevernas föreställningar förändras. Förändringarna kan avse breddning, 

nyansering och fördjupning av redan innehavda föreställningar.78 Om skolarbetet inte sker i ett 

jämlikt förhållande mellan skolan och eleverna, utan har sin utgångspunkt i skolans villkor, 

kommer eleverna inte att finnas där mentalt utan i bästa fall i fysisk form och lära in den fakta 

de känner sig tvingade till av omgivningen. Bryr sig inte skolan om och visar intresse för 

elevernas egna erfarenheter leder det till att de tappar intresset för skolan och dess 

ämnesindelade struktur.79 

 

Elevaktiva arbetssätt ger eleverna större inflytande över sin egen kunskapsutveckling. Det här 

medför att motivationen till att lära ökar hos eleverna och att de tar ett större ansvar för sitt 

eget lärande. Utgår en stor del av skolarbetet från elevernas egna frågor och intressen ökar 

möjligheten till att eleverna känner att de får ett meningsfullt lärande. Att arbeta på det här 

sättet bidrar också till att eleverna utvecklar egenskaper som behövs i samhället, så som 

kreativitet, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Arbetsområden som främjar elevens 

förmåga att ta eget ansvar utgår från deras frågor och erfarenheter. Det finns inte bara ett rätt 

svar, utan eleverna kan få olika svar som är lika bra, utifrån olika utgångspunkter. 80  

Ämnesövergripande områden underlättar arbetet då elevernas frågeställningar och 

erfarenheter sällan är indelade i ämnen som i skolan. Arbetet utgår från elevernas egna 

problemformuleringar istället för att vara ämnesanknutna.81 

                                                 
75 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 29. 
76 Säljö, Roger (2000) s. 56. 
77 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 23. 
78 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 29. 
79 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 15. 
80 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 28 f. 
81 Skrövset, Siw & Lund, Torbjörn (2000) s. 26. 
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Eleverna ges tillfälle att påverka innehållet i arbetsområdena genom att ta upp sina frågor och 

funderingar.82 De frågeställningar och mål som eleverna ska arbeta utifrån måste accepteras 

och vara meningsfulla för dem. Viljan att hitta lösningar till problemet måste komma från 

dem själva. Detta innebär inte att eleverna ska bestämma allt själva, utan arbetet kan utformas 

i samarbete mellan elever och lärare. Det aktiva deltagandet kan ske inom tydliga ramar, men 

delaktighet är viktigt för att öka motivationen och för att eleverna ska känna att det är deras 

arbete.83  

 

Eleverna ska också kunna använda sig av olika former av informationsinhämtning och sedan 

välja i vilken form de vill redovisa det som de har lärt sig. I slutet av arbetet får eleverna tid 

till att reflektera över vad och hur de lärt sig. Lärarens uppgift blir att tillsammans med 

eleverna tolka betygskriterier och kursplanernas mål. I planering, genomförande liksom 

utvärdering tas elevernas erfarenheter tillvara och läraren blir en inspiratör och en av många 

olika informationskällor. I lärarrollen ingår det också att ställa utmanande frågor där 

problemlösning behövs och där vägledning av eleverna är ytterligare en faktor som påverkar 

hur elevaktivt arbetssättet kan bli.84 

 

Hur de yttre ramarna för undervisningen utformas har också betydelse för hur väl elevaktiva 

arbetssätt kan användas. Om eleverna under arbetet har möjlighet att, enskilt eller i grupp, 

vara i grupprum och har tillgång till datorer och Internet för informationssökande gynnar det 

elevernas aktiva arbete, liksom att bänkarna i klassrummet är arrangerade i grupper. 85 Längre 

lektioner där eleverna inte behöver bli avbrutna för att gå till nästa lektion främjar också detta 

arbete. Lektioner och olika ämnen kan slås ihop för att eleverna ska få några timmar åt gången 

att arbeta på.86 

 

När elevaktiva arbetssätt yttrar sig som projektarbete är det mognaden hos eleverna och deras 

tidigare erfarenheter som bestämmer över hur lång tid projektet ska sträcka sig. Detta innebär 

att yngre elever bör arbeta med mindre projekt som inte är utsträckta över så lång tid. Det här 

                                                 
82 Skrövset, Siw & Lund, Torbjörn (2000) s. 26. 
83 Skrövset, Siw & Lund, Torbjörn (2000) s. 28. 
84 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 30 f. 
85 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 31 f. 
86 Skrövset, Siw &Lund, Torbjörn (2000) s. 33. 
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gäller också för elever som har begränsade erfarenheter av det här arbetssättet, menar Siw 

Skrövset och Torbjörn Lund.87 

 

 

                                                 
87 Skrövset, Siw & Lund, Torbjörn (2000) s. 65. 
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8 Resultat och sammanfattande kommentarer 
 
Min resultatdelar med tillhörande sammanfattande kommentarer kommer jag att redovisa som 

två fall, fall A och fall B. Detta beror på att de ITiS-projekt som de båda arbetslagen har 

arbetat med skiljer sig så mycket åt i själva genomförandet att jag anser att det inte finns 

någon anledning att jämföra dem. Det ena projektet hade ett övergripande tema utifrån vilket 

eleverna själva fick göra upp egna strukturer och en egen planering. Det andra projektet hade 

ett bestämt arbetsområde och formulerade mål som eleverna fick skapa egna frågeställningar 

utifrån. Den största skillnaden mellan projekten var i vilken grad eleverna själva fick göra upp 

arbetets struktur och hur mycket lärarna hade planerat innan projektet presenterades för 

eleverna. I det första arbetslaget deltog flera klasser i projektet medan i det andra arbetslaget 

genomfördes projektet i en klass. De intervjuer jag har gjort i det första arbetslaget kommer 

att redovisas som fall A. Observationerna och intervjuerna från det andra arbetslaget redovisas 

således som fall B. Jag kommer också att dela upp resultatdelarna med utgångspunkt från två 

kategorier, delaktighet och arbetssätt och ITiS-projektet.  

 

8.1 Resultat av lärarintervjuer fall A 

8.1.1 Delaktighet och arbetssätt 
Med elevaktiva arbetssätt menade lärarna att eleverna själva ska få komma med idéer och 

förslag till och inom arbetsområden. Det är eleverna som arbetar och analyserar, de söker sin 

egen kunskap utifrån mål som de satt upp. En lärare tänkte på grupparbeten där målet är att 

eleverna ska komma fram till resultat som läraren redan själv har tänkt ut, men att de på något 

sätt ska hitta egna vägen dit. Den här läraren sade att hans instruktioner till arbetsområden inte 

är lika tydliga som de var förr och han menade att eleverna ibland kanske får förbereda sig lite 

för mycket själva.88 För en annan lärare var det elevaktiva arbetet en kombination av fysiskt 

och intellektuellt arbete. Hon menade att eleverna måste få vara delaktiga i det de gör, inte 

bara att läraren ska ha sagt vad de ska göra.  Den här lärarens ledstjärna och utgångspunkt för 

undervisningen är ”begripligt, greppbart och meningsfullt.”89 Hon menade att läraren måste 

hjälpa eleverna att se vad de kan vara med och påverka och vara delaktiga i. Vidare beskrev 

hon en vision hon har om ett ämnesöverskridande arbete där eleverna står i fokus. 

 

                                                 
88 Lärare 5 (2002-09-25) 
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Det varierade hur lärarna tillämpar detta arbetssätt. Eleverna fick komma med egna förslag till 

lektionsinnehåll, göra laborativa övningar och inom vissa arbetsområden fanns det ett 

pärmsystem där eleverna fick läsa vad det var de skulle göra och sedan arbeta utifrån 

individuella sätt att lära. I början av pärmen för varje arbetsområde fanns det ett måldokument 

där det stod vad eleverna skulle kunna efter detta arbetsområdet och vad det syftade till. Den 

här läraren tyckte att detta system fungerade bra, men han skulle inte vilja gå över till enbart 

detta system. De började med ett arbetsområde i sjuan, i åttan gjorde de ett par och i nian hade 

de nästan en hel termin. Eleverna i nian kunde välja mer gymnasieförberedande områden 

beroende på vilket program de har tänkt att välja. 

 

En lärare hade svårt att se hur ett elevaktivt arbetssätt kunde tillämpas inom språk eftersom 

”språket är målet och inte medlet.”90 Vidare sade hon att eleverna kunde vara med och planera 

och bestämma i vilken ordning de olika kursmomenten skulle göras, men att hindret var att 

det tar lång tid. Hon försökte med detta i en klass vilket resulterade i att eleverna tyckte att 

hon skulle göra en planering. 

 

Samtliga av de intervjuade lärarna önskade att eleverna över huvud taget var mer delaktiga i 

skolan än vad de är idag, att de skulle förstå att de går i skolan för sin egen skull och inte för 

någon annans skull. En lärare tyckte att det är svårt att få eleverna mer aktiva. Han uttryckte 

det så här: ”Det är bra om de kan vara med och planera det de verkligen vill göra. Ofta är det 

tyvärr ändå att man försöker och inbjuder till att ta tag i det här nu och försöker pusha och 

man tycker själv att man tillsammans med dem har hittat på jättebra saker, men ändå blir det 

inte den entusiasm som man hade hoppats på.”91 En annan menade att eleverna måste släppas 

in och bli delaktiga i planeringen och lektionsinnehållet, att de inte bara får färdigt material, 

utan att de får tänka själva. 

 

Lokaler är en bristvara på skolan. Under lektionerna får eleverna arbeta i klassrummet och för 

vissa lärare får de sitta i korridoren då det inte finns några grupprum eller bara ett fåtal. En 

lärare låter sina elever sitta ute, när vädret tillåter det, vid till exempel högläsning i 

smågrupper. Han menade att det viktigaste då är att eleverna får det lugn som de behöver, 

vilket de inte får i klassrummet om det sitter fem grupper och läser högt för varandra. 

                                                                                                                                                         
89 Lärare 1 (2002-09-24) 
90 Lärare 3 (2002-09-25) 
91 Lärare 4 (2002-09-25) 
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8.1.2 ITiS-projektet 
Lärarna menade att eleverna var med från början i planeringen av ITiS-projektet. Det lärarna 

hade bestämt innan eleverna blev en del i projektet var att arbetet skulle handla om vatten. En 

lärare sade att de hade en idé om vad de ville göra och sedan fick eleverna ställa frågor och 

formulera sina arbetsområden själva. Vid en gemensam brainstorming kom det upp ett flertal 

ämnen inom temat vatten. Eleverna fick välja ett arbetsområde och sedan fick de olika 

grupperna planera upp sitt projekt och vad arbetet skulle innehålla. Hur projektet skulle 

redovisas var också ett beslut som låg hos eleverna. 

 

Informationskällorna som eleverna använde sig av var Internet och böcker. En lärare tyckte 

att de blev fixerade vid Internet där de hämtade bilder och klistrade in i arbetet. I vissa fall 

även bilder som egentligen inte hörde dit. En annan lärare önskade att tillgången på datorer 

hade varit större. Databristen var till viss del en följd av att arbetslaget hade missat att boka 

datasalen under projekttiden. 

 

De flesta av lärarna var nöjda med hur projektet utvecklade sig, för att vara första gången de 

gjorde något sådant här. Det fanns stora förväntningar som inte riktigt föll ut, till exempel att 

vissa elever skulle ha varit lite mer delaktiga och självständiga. En lärare säger ”att resultatet 

var ganska torftigt på de flesta ställen. Det var fina och klatschiga bilder /…/, men många 

hade skrivit otroligt lite.”92 Hon trodde att detta kunde bero på att kraven inte var tillräckligt 

tydliga. Den lärare som tydligt uttryckte sitt missnöje över projektet tyckte att arbetslaget han 

arbetar i är för stort. Han sade att ”jag trodde nog att man skulle kunna göra mer av ett ITiS-

projekt, jag tyckte att det blev rätt så uselt faktiskt.”93 Den här läraren berättade att han redan 

arbetar ämnesövergripande tillsammans med några av lärarna i arbetslaget, till exempel med 

området sex och samlevnad och med ett friluftsprojekt. Det är fyra lärare som samarbetar och 

de arbetar ämnesövergripande och elevaktivt med lite mindre grupper. 

 

Samtliga lärare är positiva till att göra något liknande projekt igen. Vissa har påbörjat nya 

projekt, men där hela arbetslaget inte är involverat. Andra har som mål att genomföra ett 

liknade projekt då det schematekniskt skulle vara möjligt. 

 

                                                 
92 Lärare 3 (2002-09-25) 
93 Lärare 5 (2002-09-25) 
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Mitt intryck efter att ha intervjuat lärarna på en av skolorna är att de gärna vill att eleverna ska 

vara mer delaktiga i skolarbetet, men att de tycker att det är svårt att få det att fungera så som 

skolan ser ut, och med elever som inte klarar av att ta det egna ansvaret. De lärare som sa att 

de arbetade med elevaktiva moment gjorde inte det som en följd av ITiS-projektet, utan det är 

något som har funnits hos några lärare under en lång tid. En lärare menade att arbetslagen har 

blivit för stora vilket leder till att det blir svårt att samarbeta med all personal inom laget. 

Istället arbetade den här läraren ämnesöverskridande med några av arbetslagets lärare.  

 

8.2 Resultat av elevintervjuer fall A 

8.2.1 Delaktighet och arbetssätt 
Elevernas svar på frågan om hur de tyckte att skolarbetet skulle vara organiserat för att de 

skulle känna sig delaktiga varierande. Några tyckte att man skulle få välja inriktning fritt 

inom ett visst område, några andra tyckte att grupparbete var en arbetsform där de kände sig 

delaktiga, medan en elev föredrog att arbeta själv istället då hon upplevde att det oftast är en 

som gör grupparbetet och de andra ingenting. Vidare nämndes saker som att bestämma var 

man ska sitta och arbeta, vilka delar som ska vara med i arbetet och att få bestämma i vilken 

ordning delarna ska göras som moment som eleverna ville ha inflytande över. 

 

Grupparbete är vanligt förekommande och gruppkonstellationerna tillkommer på olika sätt, 

till exempel genom lottning, att läraren bestämmer eller genom ämnesval. Eleverna menade 

att deras delaktighet och möjlighet till att påverka varierade mellan ämnena. I några av 

intervjuerna nämndes det specifika ämnen där eleverna fick vara med och påverka 

planeringen i. De hade då inflytande över i vilken ordning de olika områdena skulle 

behandlas. Om klassens möjligheter att påverka lektionerna sade en flicka att det brukar vara 

vissa saker som de ska göra och då kanske klassen får vara med och välja vad de ska börja 

med. Eleverna tyckte att det är bra att vara delaktiga i skolan. När de själva fick bestämma 

arbetsområde sade de att det fanns ett större intresse av arbetet och att det blir roligare när de 

själva har fått bestämma.  

 

Flera elever hade svårt att svara på genom vilket sätt de lär sig bäst. Många svarade att de lär 

sig genom att skriva arbeten eller uppsatser. Några menade att detta skulle ske enskilt medan 

en annan ville arbeta två och två för att man skulle kunna hjälpas åt och lära sig av varandra. 

Sätten varierar, som till exempel att läsa, lyssna och studiebesök. En av eleverna sade att hon 
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lär sig bäst genom att prata så som vi gör under intervjun. Vidare sade hon att hon lär sig när 

läraren förklarar och skriver på tavlan och klassen skriver av, att hon får fakta presenterad på 

flera olika sätt.  

 

Eleverna ville vara mer delaktiga än vad de är idag. De hade dock svårt att sätta ord på vad de 

ville ha inflytande över och vara delaktiga i. En elev ville vara mer delaktig för att hon vill 

vara med och bestämma, medan en annan elev sade att ”jag tycker att vi elever ska få mer 

information om allting som händer som lärarna sitter och diskuterar så att vi kan påverka det 

också, att de inte har en grej för sig.”94 Andra saker som eleverna nämnde är sådant som de 

har tagit upp tidigare under intervjun, men att de ville ha de möjligheterna i större omfattning, 

i fler ämnen och med fler lärare. 

 

Överlag verkade eleverna vara nöjda med skolan och de tyckte att det är bra med delaktighet 

och att få ta eget ansvar. En elev uttryckte det på följande sätt: ”Det är nog bra tror jag. Det är 

ju dåligt för de som inte kan ta ansvar. Man måste kunna göra det.”95 

 

Under lektionerna är det vanligast att eleverna arbetar i klassrummet eller i det närliggande 

grupprummet. För vissa lärare får de också sitta i korridoren. När datasalen är ledig är den 

också ett alternativ liksom biblioteket om dessa ställen behövs i det aktuella arbetet. I en 

intervju sade eleverna att klassen brukar vara utspridd i olika lokaler under vissa lektioner. De 

tyckte att den möjligheten var bra och att de skulle ha den möjligheten oftare då de får ta eget 

ansvar för att arbetet blir gjort. En elev tyckte att det var ganska bra att de har olika uppgifter 

att göra under en viss tid och att de får ta ansvar för att det görs, antingen hemma eller i 

skolan. När eleverna får sprida ut sig på olika ställen brukar de sätta sig i grupper om två till 

fyra stycken och det är för det mesta kompisar de samarbetar med. En elev sade att det är 

olika beroende på vad de arbetar med.  

 

8.2.2 ITiS-projektet 
Vid introduktionen av ITiS-projektet fick eleverna temat vatten, inom vilket de själva fick 

välja inriktning. Eleverna gav förslag på inriktningar som lärarna skrev upp på tavlan. 

Arbetsgrupperna bildades genom de inriktningar som eleverna valde, men en elev sa att man 

                                                 
94 Elev 5 (2002-09-25) 
95 Elev 5 (2002-09-25) 
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pratade ihop sig med kompisarna och valde samma inriktning för att få arbeta tillsammans. 

Två av de intervjuade eleverna valde att arbeta enskilt därför att de tyckte att det fungerade 

bättre då de vet att det som ska göras också blir gjort. Flera av eleverna valde att göra ett 

akvarium. Först valde de vilka fiskar som de ville ha utifrån en akvariebok, i vilken det stod 

vilka fiskar som passade ihop eller ej. Sedan forskade de om fiskarna. De tog också reda på 

hur ett akvarium skulle byggas upp med växter och fiskar. Projektet skulle ha avslutats med 

att gruppen fick bygga upp sitt eget akvarium, men det blev aldrig klart eftersom de aldrig 

fick tid att åka och köpa fiskar och växter. Gruppen hade också problem med läckande 

akvarier. På frågan om de lärde sig något av projektet svarade en av eleverna att hon hade lärt 

sig att torka vatten och att det var det enda hon hade lärt sig av projektet. Projektet blev aldrig 

slutfört utan inköpen blev uppskjutna till nästa termin och nu har eleverna fått ”en annan 

lärare och hon vet ju inte vad vi har gjort.”96  

 

Den enda elev som tyckte att hon hade lärt sig något av projektet, förutom den som lärde sig 

att torka upp vatten, var en av de som arbetade enskilt. Hon tyckte att hon hade lärt sig att ta 

eget ansvar. 

 

En elev tyckte att de inte fick tillräckligt med information om vad de skulle göra. De fick 

ingen information om vad ITiS var eller vad det fanns för mål med det. Den här eleven tyckte 

inte att hon lärde sig något av projektet ”eftersom vi inte fick några mål eller någonting om 

vad man skulle uppnå med det.”97 En annan elev sade att de skulle göra det här projektet för 

att lärarna gick på en kurs.  

 

Eleverna var utspridda på olika ställen på skolan och en av de elever som arbetade enskilt 

gjorde mycket av arbetet hemma. Informationskällorna var främst Internet och böcker. En 

grupp arbetade med en modell av en färja. Det var en beställd modell med färdiga bitar, men 

en av de intervjuade eleverna tyckte att det var svårt då det var små bitar som skulle sättas 

samman. Den här eleven tyckte också att det var ont om lärare. När de behövde hjälp var de 

tvungna att leta över hela skolan för att få tag på någon av lärarna som visste hur modellen 

skulle sättas samman. Modellen blev aldrig klar och när projektet var slut slängdes den. 

 

                                                 
96 Elev 1 (2002-09-23) 
97 Elev 5 (2002-09-25) 
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Projektet avslutades med en utställning där alla fick redovisa vad de hade arbetat med. Det 

förekom olika redovisningssätt, till exempel väggplansch, häfte, väggbonader och film. 

 

Eleverna tyckte att ITiS-projektet skilde sig något från annat skolarbete. De fick bestämma 

lite mer, arbetspassen var längre, mycket mer självständigt och fritt arbete, flera klasser var 

involverade i samma projekt, och ”många höll på med samma sak men att det blev så olika 

resultat.”98 

 

8.3 Sammanfattande kommentarer till fall A 
Som jag skrev under rubriken, Resultat av lärarintervjuer fall A, Delaktighet och arbetssätt, 

utmynnar de elevaktiva arbetssätten bland annat i grupparbete, ett slags problembaserat arbete 

utifrån måldokument, och i att eleverna får vara med och påverka i vilken ordning de olika 

kursmomenten ska läsas. Jag uppfattar det också som att det finns en tendens till att eleverna 

släpps fritt. Det verkar vara svårt att hitta en bra balans mellan ett lärarstyrt och ett helt 

elevstyrt arbetssätt. Det är eleverna som ska vara aktiva, men det innebär inte att de ska klara 

av allt själva.  

 

Eleverna hade svårt att beskriva genom vilket/vilka sätt de lär sig bäst. Under de flesta 

intervjuerna fick jag ge några alternativ på vanliga arbetssätt. Ingen av de intervjuade eleverna 

i fall A hade gjort någon utvärdering av ITiS-projektet och några blev inte ens klara med sina 

arbeten. Orsaken till att eleverna hade svårt att svara på denna fråga, kan vara att de aldrig 

tidigare konfronterats med den, eller att tid inte ges för att reflektera över sin egen 

lärandeprocess. Det här kan också skapa problem då eleverna får vara med och bestämma hur 

de ska arbeta med ett arbetsområde. Om de inte vet hur de lär, hur ska de då veta vilket 

arbetssätt de ska välja? Det var bara ett fåtal elever som kunde tala om varför de lärde sig 

bättre på det ena eller andra sättet. När eleverna fick välja arbetssätt var det många som valde 

grupparbete, men jag tror inte att de valde det för att det är ett bra sätt lära sig på, utan för att 

de får arbeta tillsammans med kompisar, vilket också stöds av elevernas uttalanden. 

 

Lärarna ville att eleverna skulle vara mer delaktiga och själva ville eleverna vara mer 

delaktiga och få ta ansvar. Eleverna tog upp den skiftande möjligheten till inflytande beroende 

på lärare och ämne. Eleverna hade svårt att sätta ord på vad de ville vara delaktiga i. Det 
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eleverna sade att de vill vara delaktiga i, var oftast sådant som de redan var delaktiga i inom 

vissa ämnen, men som de också skulle vilja ha inflytande över i andra ämnen. Det var 

konkreta saker så som att sitta var man ville, arbeta med kompisar, bestämma i vilken ordning 

de olika kursmomenten skulle läsas och att få välja inriktning på till exempel ett arbete inom 

ett visst område.  

 

När lärarna diskuterar om elevernas delaktighet nämner de vissa av dessa saker också, men 

framför allt är det att eleverna ska ta ansvar och förstå att de går i skolan för sin egen skull. 

Lärarna såg det elevaktiva arbetet som något övergripande för hela situationen i skolan och 

inte något som bara tillämpas under lektionstid. Kanske blir detta för abstrakt för eleverna då 

flera av dem inte verkar ha den här förmågan att kunna se övergripande över hela 

skolsituationen eller vad deras delaktighet kan få för indirekta konsekvenser.  

 

Lärarnas tanke med ITiS-projektet var att eleverna skulle få vara delaktiga från början till slut. 

Eleverna var också positiva till att de själva fick bestämma inriktning på arbetet och hur de 

skulle arbeta, om det skulle vara praktiskt, teoretiskt eller en kombination. Projektet var inte 

styrt av något/några ämnen, utan eleverna fick formulera sina egna frågeställningar utifrån 

sina intressen och erfarenheter. Trots denna ämnesintegrering hade flera av eleverna negativa 

erfarenheter av ITiS-projektet, bland annat till följd av att de inte fick någon information om 

vad målet med ITiS var. En elev sade att de skulle göra det här för att lärarna gick på en 

utbildning. Arbetet kändes inte meningsfullt när de inte visste vad syftet var med det. En 

lärare menade också att kraven måste bli tydligare till nästa gång för att eleverna ska veta vad 

som förväntas av dem. 

 

8.4 Resultat av observationer fall B 
I huvudsak observerade jag, i fall B, elevernas arbete och tillvägagångssätt. Indirekt 

observerade jag också lärarna då deras agerande gav konsekvenser för elevernas arbete. 

Observationerna genomfördes under det pågående ITiS-projekt. Av denna anledning kommer 

inte denna resultatdel vara uppdelad i de två kategorierna, Delaktighet och arbetssätt och 

ITiS-projektet, eftersom all information är inhämtad under förutsättningarna som rådde under 

ITiS-projektet. Denna del kommer endast att redovisa resultatet av hur arbetet med ITiS-

projektet var utformat och hur det fungerade. Mina observationer delade jag in i pass vilket i 

                                                                                                                                                         
98 Elev 11 (2002-09-26) 
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de flesta fallen är en lektion. Observationspass fem och sex består dock av två lektioner 

vardera. Eleverna hade ingen annan lektion mellan dessa ITiS-lektioner. Under pass fem 

utgick eleverna från samma klassrum och de hade samma lärare under hela passet. När 

eleverna började den andra lektionen under pass sex bytte de klassrum och lärare. 

 

8.4.1 ITiS-projektet 
Klassen var uppdelad i fem grupper och varje grupp hade en handledare som hjälpte dem med 

frågeställningar, tips till informationssökning och andra saker för att gruppen skulle komma 

vidare. Två lärarkandidater fanns i klassen och fungerade också som handledare. 

 

Mitt första observationspass började med att en av lärarkandidaterna gjorde en tankekarta på 

tavlan för att eleverna skulle se hur de olika delarna inom industrialismen hängde ihop. Hon 

poängterade också att de enskilda händelserna inte hade fått så stor betydelse var för sig, utan 

att det finns ett samband och att det ena ledde till det andra. 

 

Eleverna fick också reda på vad de skulle läsa på till det skriftliga ITiS-provet: 

• Presentera en arbetarförfattare 

• Industrialismens konsekvenser för människan 

• Presentera någon/några uppfinningar 

 

Det andra passet var eleverna på olika ställen och arbetade. Deras arbetsplatser återfanns i 

datasalen, NO-salen, mediateket99 och klassrummet. De flesta eleverna var i datasalen för att 

söka information eller skriva rent texter. Den grupp som satt kvar i klassrummet pratade mest 

om annat och var inte intresserade av det arbete som skulle göras. En pojkgrupp var i NO-

salen och byggde en modell över en stad. Det var ett praktiskt arbete till vilket de själva hade 

gjort en ritning.  

 

Delar av en annan grupp satt i mediateket då de använde sig av uppslagsböcker. Resten av 

denna grupp var i datasalen. I denna sal fanns det alltid minst en vuxen. Lärarkandidaterna 

hade letat reda på användbara sidor som var utlagda som länkar. Eleverna hade problem att 

hitta den information som de ville ha. Några elever tog också tillfället i akt att läsa mail, läsa 

om sina idoler eller att fördriva en del av tiden.
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Pass tre bestod av paktiskt arbete i grupp. Eleverna arbetade med uppfinningar som kom 

under 1800-talet. Det var en lärare på alla grupper och som skulle hinna med och hjälpa de 

som behövde det. Alla elever var inte helt på det klara med hur uppgiften skulle lösas, eller 

vad den skulle leda till. Några hade gjort egna ritningar, medan andra fått beskrivningar av 

läraren eller byggde på fri hand. Grupperna behövde mer eller mindre hjälp av läraren och 

arbetet hade kunnat fortsätta längre än vad lektionen räckte.  

 

Under det fjärde passet gjorde ungefär halva klassen ett omprov. Resten fick välja på att 

arbeta vidare med ITiS eller att läsa några sidor i läroboken om industrialismen. Dessa sidor 

blev också läxa till två dagar senare. Eleverna arbetade i mediateket och klassrummet, det var 

lugnt i klassrummet där de flesta läste i läroboken. Det var första gången jag såg tjejgruppen 

arbeta med det som de skulle. 

 

Pass fem ägnade eleverna sig åt att skriva rent på datorerna i datasalen, de letade fakta och 

bilder. Ungefär hälften av klassen arbetade i mediateket där en lärare fanns för att hjälpa de 

som behövde det. Mycket tid gick åt till att söka specifik information. Hade de bestämt sig för 

att skriva om en viss sak gav de sig inte, utan de kunde söka en hel lektion utan resultat. 

Eleverna hade svårt att hålla koncentrationen uppe under hela passet och en pojke tog fram en 

freestyle och började lyssna på musik.  

 

Pass sex var stökig och eleverna fick inte så mycket gjort. Till den första delen av passet hade 

eleverna läst några sidor i läroboken. Eleverna tyckte att denna del (konsekvenser för 

människan) var svår och läraren ville hjälpa dem. Det var ett par elever som svarade på 

lärarens frågor och som visade intresse av att vilja ha hjälp. Efter lektionen kom läraren till 

mig och pratade med mig om sin frustration över att hon försökt hjälpa eleverna när de bett 

om det, men att de inte tog emot hjälpen när de väl fick den. 

 

Den uppspelta stämningen trissades upp hela tiden och fortsatte även till nästa del av passet. 

Eleverna hade möjlighet att gå till datasalen vilket innebar att läraren fick lämna de elever 

som var kvar i klassrummet under längre stunder. Elever från andra klasser kom in i 

klassrummet och pratade med kompisar. 

                                                                                                                                                         
99 Mediateket är ett bibliotek med tillgång till datorer med Internetuppkoppling. 
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Under pass sju var det aktivitet i mediateket, datasalen, NO-salen och klassrummet. Det här 

var en av de sista lektionerna som eleverna hade på sig att arbeta och att göra färdigt ITiS-

arbetet. Första delen av lektionen var eleverna koncentrerade. En elev (han med freestylen) 

satte sig i ett hörn av klassrummet och arbetade. Han lyssnade på musik och var inne i sitt 

arbete. Han har under tidigare lektioner lyssnat på freestyle under arbetet. När några elever 

började springa runt i klassrummet och jaga varandra märkte han inget förrän efter ett par 

minuter. 

 

8.5 Resultat av lärarintervjuer fall B 

8.5.1 Delaktighet och arbetssätt 
Elevaktiva arbetssätt associerade en av lärarna till problembaserat lärande (PBL) och 

storyline. Det är ett arbetssätt där läraren inte styr eleverna utan de själva formulerar frågor 

som de sedan tar reda på svar till. De andra lärarna tänkte också i de här banorna. Eleverna 

söker information och arbetar självständigt och de försöker att lära sig. En av lärarna tyckte 

att elevaktiva arbetssätt är ett brett begrepp. Hon menade att man i undervisningen ska 

försöka utgå från eleverna. Lärarens uppgift blir att försöka ta reda på vad de kan och hur de 

ser på saker, om de har egna erfarenheter och att man lyssnar på dem. Inom NO består det 

elevaktiva av laborationer och experiment. En av lärarna sade uttryckligen att han utgår från 

konstruktivismen när han planerar NO-undervisningen. Eleverna får upptäcka och se 

samband. Den här läraren tyckte att det är lättare att arbeta elevaktivt i NO än i matematik, då 

lektionerna kan utgå från experiment i helklass eller i grupp. Han sade dock att 

matematikboken som de använder är uppbyggd efter elevaktiva arbetssätt och att eleverna får 

frågor om samband och förhållanden. Vidare sade läraren att han trodde att eleverna får en 

bättre förståelse när kunskapen används i ett sammanhang och när de får använda sig av den. 

 

De andra lärarna sade att det varierar beroende på klass, ämne och arbetsområde, om de 

använder sig av vad de menar med elevaktiva arbetssätt. En av lärarna berättade att ITiS-

projektet de arbetade med var ett gammalt PBL-arbete som hon arbetade med förra året. Det 

var dock omgjort och förminskat för att passa som ITiS-projekt. En av lärarna tyckte att det 

var svårt att arbeta utifrån PBL då hon var ny på skolan och inte kände eleverna så bra än. 

Men hon sade att hon ofta försöker knyta an till elevernas erfarenheter och utgå från dem. 
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Lärarna skulle önska att eleverna var mer delaktiga i skolan. En lärare sade att hon ville att 

hennes elever skulle ta ansvar för sina studier. En annan menade att det är svårt att få eleverna 

aktiva då de vill ”lyssna och få all information matad in i dem och sedan bara läsa på till 

prov.”100 Hon skulle vilja att eleverna kunde söka fakta mer självständigt. Vidare sade hon att 

det här är en lång inskolningsprocess. En av de klasser som hon hade var inte vana vid detta 

arbetssätt, och de blev stillasittande och visste inte vad de ska göra. En tredje lärare trodde att 

eleverna blir mer motiverade och lär sig mer om de får vara med och påverka och arbeta 

utifrån egna intressen i området. Hon sade också att det beror på hur mycket eget ansvar de 

kan ta, ”men målet är alltid att försöka få dem mer självständiga, att tänka, mer själva, men 

det lyckas inte alltid.”101 Den fjärde läraren brukade ha utvärderingar med eleverna ett par 

gånger per termin för att de ska få framföra sina åsikter och synpunkter. Det här var ett försök 

att göra eleverna mer delaktiga liksom att till viss del låta dem vara med och planera. 

 

Under lektionerna arbetade eleverna till största delen i klassrummet, eftersom det var ont om 

andra utrymmen. Korridoren var inget alternativ då det var stökigt där med mycket liv och 

rörelse. I klassrummen fanns det skärmar så att man kunde skilja av ett hörn eller en del av 

rummet om en grupp behövde arbeta lite för sig ensamma. Annars var det datasalen och 

mediateket som var alternativen, men ”problemet med datasalen är att man måste vara en 

vuxen där.”102 Detta innebar att de elever som var kvar i klassrummet lämnades själva. En av 

lärarna hade tillgång till ett mindre rum där hon kunde sätta elever ”om de ska ha prov så de 

får lugn och ro, men även en grupp som jobbar.”103 Den här läraren skulle vilja att skolan 

utformades som ett kontorslandskap. Varje elev har sitt utrymme där de kan arbeta ostört, 

men att det ändå är en öppen yta. Vidare sade hon att utrymmesbristen var ett problem vilket 

ledde till att hon inte kunde arbeta på det sättet som hon skulle vilja. ”Alla grupprum har blivit 

arbetsrum.”104  

 

                                                 
100 Lärare 7 (2002-10-11) 
101 Lärare 8 (2002-10-11) 
102 Lärare 8 (2002-10-11) 
103 Lärare 9 (2002-10-11) 
104 Lärare 9 (2002-10-11) 
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8.5.2 ITiS-projektet 
Lärarna planerade mycket innan ITiS-projektet startade. De bestämde vilka mål som skulle 

uppnås, vad eleverna skulle göra, vad som skulle hinnas med och när de olika momenten 

skulle äga rum. En lärare sade att projektet var ganska styrt, men att de här eleverna behöver 

det. Projektet var ett gammalt PBL-arbete som hade reviderats. Det handlade om den svenska 

industrialiseringen och var en ämnesintegrering mellan svenska, SO och NO. Ett av 

momenten var ett studiebesök under vilket eleverna bland annat fick se och höra olika 

textilmaskiner. 

 

Projektet var uppdelat i tre delar; i den första arbetade eleverna med arbetarförfattare i 

svenska, i den andra byggde de en av 1800-talets uppfinning i NO och i den tredje lärde de sig 

om hur människorna levde under den här tiden och vad det var som gjorde industrialiseringen 

möjlig inom SO-delen. En av lärarna menade att projektet var en ”lightversion” av PBL där 

grupperna tillsammans skapade sina frågeställningar utifrån de mål som de fick, men de 

delade upp arbetet och gjorde olika delar. Det han menade med PBL är när gruppen skapar 

frågor, söker svar och sedan tar med sig detta till gruppen och diskuterar.  

 

Elevernas delaktighet i projektet var främst formuleringen av frågeställningar, där gruppen 

utgick från de mål som lärarna hade gjort upp. Vilken redovisningsform gruppen ville 

använda sig av fick de också bestämma. Lärarna visade prov på och gav några förslag på 

redovisningssätt, så som dramatisering, powerpoint-presentation, bildspel, webbsida och 

väggtidning. Innan arbetet började fick eleverna vara med och påverka hur arbetsgrupperna 

skulle sättas samman. Eleverna fick lämna in lappar med namn på dem som de ville arbeta 

med, och lärarna försökte tillgodose så att alla fick någon att arbeta med som de hade valt. 

Grupperna fick bestämma vilken uppfinning, av de sex stycken som lärarna hade valt ut, som 

de ville bygga, vilka författare de ville presentera och vilket material de skulle använda sig av. 

De har använt sig av olika sorters faktaböcker och Internet där de fick användbara länkar att 

söka fakta på. 

 

En av lärarna skulle vilja ha ett mer sammanhängande ITiS-projekt som inte är ämnesindelat. 

Han menade att SO och NO inte går att skilja åt i detta fall, utan att de är sammankopplade 

och att båda behövs för att kunna förklara industrialiseringen. Han trodde att eleverna lättare 

skulle kunna sätta in vissa händelser och skeenden i ett större sammanhang med 
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ämnesövergripande arbete. En annan lärare trodde att det hade varit bra om eleverna hade 

skrivit loggbok, där de noterat funderingar och reflektioner om projektet. Hon sade att de har 

fått böcker, men att de inte har blivit tillsagda att reflektera över gruppens arbete efter varje 

lektion eller att fundera över vad gruppen skulle arbeta med nästa dag. Hon tyckte också att 

det var svårt med datasalen. Det skulle ha behövts fler vuxna eftersom en var tvungen att vara 

i datasalen hela tiden. En tredje lärare sade att projektet drog ut på tiden och att alla moment 

tog längre tid än vad de hade beräknat. Hon var ändå positivt överraskad då hon trodde att 

några grupper inte skulle klara av det här. Hon tyckte att det verkade som om alla grupper fått 

struktur på sitt arbete och vad de ska redovisa. Den fjärde läraren sade att eleverna har haft 

svårt med informationssökningen. Lärarna trodde att eleverna skulle klara av att söka efter 

information, eftersom de hade en länksida där de kunde gå in och klicka sig vidare eller få 

förslag på böcker. Ändå tycks informationssökandet varit svårast för dem och det var med 

detta moment som lärarna har fått hjälpa eleverna mest. 

 

8.6 Resultat av elevintervjuer fall B 

8.6.1 Delaktighet och arbetssätt 
Eleverna kände sig delaktiga i skolarbetet när de fick bestämma vem de ska arbeta 

tillsammans med samt när de fick påverka lektionsinnehållet, tider och schemat. Ett par elever 

svarade att de kände sig delaktiga när ett grupparbete delades upp i olika delar. De menade att 

alla i gruppen arbetade lika mycket då. 

 

Grupparbete var en arbetsform som eleverna var vana vid och som de arbetade med en hel del 

enligt dem själva. Om det var ett bra arbetssätt beror på vem de får arbeta med. Eleverna som 

pratade mest om denna arbetsform såg dock flera fördelar med den. De menade att ingen 

behövde känna sig utanför och alla har något att göra. Inom gruppen kan de också hjälpas åt 

med svåra uppgifter och de får öva på att samarbeta som en av eleverna menade är en viktigt 

förmåga. De har möjlighet att påverka under hur lång tid till exempel ett grupparbete ska 

sträcka sig och de får bestämma vilka böcker de vill använda. Ibland får eleverna påverka 

arbetsformen och redovisningssättet. 

 

Däremot är det sällan som de får vara med och bestämma vem de ska arbeta med. Eleverna 

som svarade så är ändå överens om att det är bra att de inte får bestämma detta. De sade att 

det blir flamsigt och att det inte blir så mycket gjort när de arbetar tillsammans med kompisar. 
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Några av eleverna kunde inte svara på vad de skulle vilja vara delaktiga i. De kunde inte 

heller komma på något som de har möjlighet att påverka i skolarbetet. En av de här eleverna 

tog upp klassrådet som det tillfälle som han kände sig delaktig i. Klassen diskuterade sin 

kommande klassresa och eleverna kunde påverka vad de skulle göra för klasskassan. 

 

Hur de lär sig var en svår fråga för eleverna. Efter ett tags funderande tyckte de flesta att de 

lär sig bäst genom läsning. En av dessa elever vill sitta tyst för sig själv och läsa medan en 

annan sade att han lär sig bäst genom att först titta på en film och sedan läsa en text om 

samma ämne eller händelse. En tredje elev menade att ”det är bara att kolla på orden och läsa, 

läsa och läsa så fastnar det i huvudet.”105 Ett par elever ville arbeta i grupp, men de ville själva 

bestämma vem de skulle arbeta med för att veta att arbetet skulle fungera bra. En annan elev 

tyckte att skriva var det bästa sättet att lära sig något på. Ett par av de intervjuade eleverna 

kunde inte ge något svar på denna fråga. 

 

När eleverna fick brukade en del av dem sätta sig i grupper och arbeta. Vanligtvis blev det 

grupper på fyra till fem stycken och det var oftast samma personer som satt tillsammans. Ett 

par av eleverna menade dock att de arbetade bättre när de satt själva, men att de arbetade med 

kompisar när de tilläts göra det. Det var bara en elev som sade att hon kunde arbeta med vem 

som helst. 

 

Vid ett intervjutillfälle tog eleverna upp läxor och betyg som något som de kunde påverka till 

stor del. De här eleverna kände sig delaktiga i skolan och en av dem var med i skolrådet. Där 

fick eleverna till exempel komma med förslag på förbättringar av den fysiska miljön i skolan. 

Ett par andra elever som ville vara mer delaktiga tyckte att de inte skulle ha bestämda platser i 

klassrummet. De ville också kunna påverka vilka tider de skulle gå i skolan. Under en av 

intervjuerna svarade eleverna kortfattat och många gånger vet inte och kanske på frågorna. 

Senare under intervjun kom de på något som de ville påverka. De ville ha mindre läxor och 

arbeta mer i skolan. 

 

Oftast satt eleverna på sina platser i klassrummet under lektionerna. Om de frågade läraren 

kunde de också få sätta sig i ett hörn för att få en avskild plats eller vid datorn som fanns i 

klassrummet. Andra tillgängliga arbetsplatser var datasalen och mediateket om de skulle 

                                                 
105 Elev 13 (2002-10-16) 
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forska eller skriva rent något. När det fanns något ledigt klassrum kunde de ibland få sätta sig 

där och arbeta. 

 

8.6.2 ITiS-projektet 
Under ITiS-projektet var eleverna delaktiga i hur de ville redovisa sitt arbete, vilka 

informationskällor de skulle använda, var de skulle sitta och arbeta. En elev tyckte inte att det 

verkade som om lärarna hade pratat sig samman om projektet. Någon sade att de skulle göra 

en inlämningsuppgift medan några andra sade att de inte skulle det. När gruppen fick reda på 

att de var tvungna att göra en inlämningsuppgift hade halva projekttiden gått. 

 

Eleverna fick bestämma vilka böcker de ville använda och om Internet skulle vara en 

informationskälla. Samtliga elever svarade att de hade använt Internet för att söka fakta. De 

kunde välja arbetsplats mellan klassrummet, NO-salen, datasalen och mediateket beroende på 

vilket moment i projektet som de arbetade med. Vidare har eleverna kunnat påverka 

projekttiden då de inte tyckte att de hann bli färdiga till det redovisningsdatum de fick från 

början. Redovisningen blev framflyttad några dagar. Eleverna verkade nöjda med det som de 

fick vara delaktiga i, men en av eleverna sade att hon hade velat påverka innehållet i 

redovisningen mer än vad hon kunde. En annan elev sade att de i gruppen fick bestämma i 

vilken takt de skulle arbeta. De kunde sitta tyst utan att lärarna brydde sig. Den här gruppen 

fick inget gjort i början, utan gjorde allt arbete sista veckan. 

 

ITiS-projektet handlade om industrialismen. Eleverna sade att de har tagit reda på hur olika 

maskiner fungerade och hur människorna bodde och levde under den här tiden. Under 

studiebesöket fick de reda på vilken arbetsmiljö fabriksarbetarna hade och vilka risker som 

fanns. En elev menade att han förstår texterna i böckerna bättre efter studiebesöket. 

 

Samtliga elever ansåg att de har lärt sig något av ITiS-projektet. En elev tyckte att han kunde 

ganska mycket om den industriella revolutionen innan de började med projektet, därför hade 

han inte lärt sig så mycket nytt. Men han tyckte att det var ett roligt arbetsområde och bra 

arbetssätt då de fick längre tid till ett och samma arbete och att de fick mindre med läxor 

under projekttiden. De andra eleverna svarade att de hade lärt sig om vilka levnadsvillkor 

människorna hade på 1800-talet, hur eleverna hade det i skolan, hur olika uppfinningar 

fungerade och att samarbeta.  
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Under en av intervjuerna konstaterade eleverna att deras grupp skulle ha påbörjat arbetet 

tidigare för att det inte skulle bli så stressigt mot slutet. De menade också att gruppen borde ha 

delat upp arbetet för att alla skulle arbeta lika mycket. Det är flera elever som har reflekterat 

över sin grupps planering av arbetet, eller avsaknaden av en planering. De sade att de borde 

ha planerat bättre och bestämt från början hur utformningen av arbetet skulle se ut. 

 

ITiS-projektet skilde sig från annat skolarbete då varje grupp har haft en handledare. De 

hjälpte gruppen genom arbetets gång med till exempel att hitta information, hur arbetet kunde 

läggas upp och hur redovisningen kunde ske. Några menade också att de själva har fått 

bestämma i vilken ordning och takt de skulle göra de olika delarna, arbetet var friare. De fick 

också mer tid till arbetet än vad de annars brukar få till grupparbeten. 

 

De flesta eleverna tyckte att det har varit roligt att arbeta med ITiS-projektet. En elev tyckte 

till och med att det skulle bli konstigt att börja ha vanliga lektioner igen. Några elever sade att 

de tröttnat på industriella revolutionen, men om de skulle få ett nytt ämnesområde kunde de 

tänka sig att arbeta på likande sätt med det. Det är bara en elev som svarade att hon hellre 

arbetar på vanligt traditionellt sätt. 

 

8.7 Sammanfattande kommentarer till fall B 
En lärare verkade vara insatt i vad elevaktiva arbetssätt är. Han pratade om konstruktivismen 

och hur han planerade sina lektioner utifrån dessa teorier. De andra lärarna hade inte någon 

klar bild av vad de elevaktiva arbetssätten innebär. För att förklara detta begrepp tog en av 

lärarna hjälp av andra arbetssätt, som PBL och storyline. Mer självständigt faktasökande och 

att ta större ansvar för sina studier var återkommande svar från lärarna. 

 

ITiS-projektet hade en tydlig struktur och de yttre ramarna var bestämda på förhand. 

Arbetsområde, arbetssätt, och mål var bestämda när projektet presenterades för eleverna. 

Varje grupp hade en varsin handledare som stöttade dem under arbetets gång. Alla handledare 

fanns inte tillgängliga under de olika ITiS-lektionerna. Detta resulterade i att en ensam lärare 

inte kunde ägna för lång tid åt en grupp, då flera grupper behövde hjälp. Var det något 

återkommande som grupperna behövde hjälp med kunde läraren försöka stötta eleverna med 

en gemensam genomgång. 
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Vid påbörjandet av ITiS-projektet fick eleverna mål för arbetet som var indelade i nivåer för 

Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd. Utifrån dessa fick grupperna formulera 

egna frågeställningar för att de skulle kunna arbeta med det som intresserade dem. Lärarna 

hoppades på att detta skulle leda till att arbetet blev mer meningsfullt och roligare för 

eleverna. Målen var ämnesövergripande och hade formulerats utifrån industrialiseringen. 

Även fast projektet var ämnesintegrerat var arbetet indelat i olika ämnesdelar. Eleverna hade 

möjlighet att arbeta med vilken del av projektet de ville, oavsett vilken lärare de hade för 

tillfället. Därför tror jag inte att eleverna upplevde arbetet som olika ämnen, utan som ett 

sammanhängande projekt som utgick från industrialiseringen. 

 

Det märktes tydligt vilka elever som hade en mer teoretisk eller praktisk förmåga. 

Pojkgruppen arbetade målmedvetet med det praktiska arbetet. En av pojkarna lade ner mycket 

tid på att göra olika ritningar till lyktstolpar och en generator som driver en propeller. Detta 

var något som intresserade honom och som också blev meningsfullt. Det märktes en markant 

skillnad när gruppen skulle börja med den teoretiska delen. När de skulle läsa och skriva 

avstannade arbetet och koncentrationen försvann. De läste på engelskläxan istället, sprang 

runt och pratade om annat.  

 

Eleverna fick en hel rad med förslag på olika redovisningssätt. Det var detta moment som 

eleverna tyckte att de hade haft störst delaktighet i. Alla grupper valde dock att redovisa på 

samma eller liknade sätt, vilket var att göra en väggtidning och en grupp gjorde ett häfte. En 

elev sade att en väggtidning var det enda tänkbara alternativet på den tiden de hade till sitt 

förfogande. En annan elev sade att hans grupp hade tänkt att göra en film från början. Men att 

de insåg att detta var för tidskrävande. 

 

Både lärare och elever var positiva till ITiS-projektet. Lärarna tyckte att eleverna hade fått 

struktur på arbetet och att arbetet fungerade som de hade tänkt. Alla elever tyckte att de hade 

lärt sig något av projektet. Flera elever nämnde studiebesöket som ett givande inslag i 

projektet. Under detta besök lärde de sig mycket som de inte kunde läsa sig till i böcker. 

Lärarna såväl som eleverna var positivt inställda till att så småningom genomföra ett liknande 

projekt igen. 

 

Kanske beror denna positiva inställning från elevernas sida på att ITiS-projektet var ett friare 

arbete och att de kände sig mer delaktiga än vad de var vana vid, men att de ändå fick en 
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struktur att hålla sig till. Eleverna släpptes inte helt fritt med alla beslut om hur projektet 

skulle utformas. Det fanns ett klart och tydligt syfte med arbetet och eleverna kände att de 

hade haft hjälp av sina respektive handledare. Lärarna sade själva att elevernas arbete var 

ganska styrt från deras håll. Till de delar eleverna själva skulle bestämma gav lärarna olika 

förslag på hur de kunde gå tillväga. Var det någon grupp som hade problem med hur delen om 

till exempel arbetarförfattarna skulle utformas kunde någon lärare stötta gruppen och ge dem 

förslag.  

 

8.8 Sammanställning av resultat från fall A och fall B 
De kategorier som återfinns i matrisen ger en bild av hur elevernas delaktighet i skolan ser ut. 

Kategorierna har jag fått fram genom att göra sammanfattningar efter fall A, respektive fall B, 

vilket gav mig en överskådlig bild av hur elevernas delaktighet kommer till uttryck både ur ett 

lärar- och elevperspektiv.  

 

 

                Fall A             Fall B 

    Lärare     Elever Lärare Elever  

 

Grupparbete               X                X  X 
Välja 

arbetsordning/            X                 X    X 
egen planering 

 

PBL/ Storyline              X        X 
 

Ämnesintegrering        X        X 
 

Praktiskt arbete             X          X          

Eget ansvar/           X                  X               X 
självständiga 

 

 

Det går med hjälp av matrisen att tolka vad elevaktiva arbetssätt innebär för lärare och elever, 

liksom likheter och skillnader i deras uppfattningar. Den visar också vad det är eleverna vill 
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vara delaktiga i. Anledningen till detta är att det eleverna känner sig delaktiga i, också är 

moment som de vill ha ökad delaktighet i och inom fler ämnen. De kategorier som jag fick 

fram ur resultaten över vad lärare och elever upplever som delaktighet är kontextuellt 

beroende, vilket kan vara anledningen till att resultaten från de båda fallen skiljer sig åt i vissa 

avseenden. Eleverna i både fall A och fall B är överens om att det är i grupparbete och vid 

egen planering som de känner sig delaktiga. Detta är dock inte något som lärarna i fall B 

förknippar med elevaktiva arbetssätt. Vidare går det att utläsa att lärarna i fall A har en något 

bredare uppfattning om vad elevaktiva arbetssätt är jämfört med lärarna i fall B. 

 

De kategorier som jag har fått fram i resultatredovisningarna och som presenteras schematiskt 

i matrisen ger en bild av vilka moment som lärarna använde för att försöka främja elevernas 

delaktighet i skolan. Med det här som grund kommer jag nedan att göra en teoretisk analys 

där jag utgår från hur elevernas delaktighet hanteras inom ITiS-projekten och på skolorna. 
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9 Teoretisk analys  
 
I både fall A och fall B tyckte eleverna att ITiS-projektet skiljer sig från andra arbetsområden 

de behandlat i skolan. Arbetet var friare än vad de var vana vid och de kände en större 

delaktighet i detta projekt än i annat skolarbete. Som jag konstaterade tidigare skilde sig 

graden av elevernas möjlighet till delaktighet mellan fallen, men med utgångspunkt från 

respektive fall innebär ITiS-projektet en ökad delaktighet enligt eleverna själva. 

 

I detta kapitel kommer jag att göra en teoretisk analys utifrån min tredje frågeställning, hur 

elevernas delaktighet kommer till uttryck och hur detta hanteras på skolorna. Analysen 

kommer att utgå från kategorierna, Grupparbete, Egen planering, Problembaserat arbete, 

Ämnesintegrering, Praktiskt arbete och Eget ansvar och självständiga, vilka urskildes genom 

de sammanfattande kommentarerna och som jag använde mig av i matrisen. 

 

9.1 Grupparbete  
Detta arbetssätt medför oftast elevdelaktighet i form av att de får bestämma frågeställningar, 

planera själva och detta resulterar i ett problembaserat lärande. I vissa fall får grupperna också 

bestämma redovisningssättet. För eleverna som intervjuades var grupparbete ett välkänt 

arbetssätt. Detta arbetssätt tillämpades också inom ITiS-projektet där grupperna fick 

formulera sina frågeställningar utifrån intresseområde och vilken inriktning de ville ha på 

arbetet. Enligt konstruktivismen är det här ett steg mot att ge eleverna större inflytande över 

sin kunskapsutveckling. Vidare skapar den här formen av arbete förutsättningar till att 

elevernas motivation till lärande ska öka. När elevernas frågor och erfarenheter står i fokus 

utvidgas det individuella ansvarstagandet och ett meningsfullt lärande skapas.106 

 

I de båda projekten kunde eleverna påverka innehållet i arbetet genom sina frågor och 

funderingar. Inom konstruktivismen menar man att viljan att få svar på frågeställningarna 

måste komma från eleverna själva. När eleverna får konstruera frågorna själva blir frågorna 

meningsfulla och accepteras också på så vis.107 Problemet i fall A var dock att det inte fanns 

några gemensamma och övergripande mål för ITiS-projektet. Detta ledde till att vissa elever 

inte såg vad projektet syftade till. 

                                                 
106 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 28. 
107 Skrövset, Siw & Lund, Torbjörn (2000) s. 26 f. 
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9.2 Egen planering 

I början av arbetet med ITiS fick eleverna, inom gruppen, planera för hur arbetet med 

projektet skulle organiseras. Eleverna visste ungefär hur lång tid de hade på sig. Eleverna 

menade att de fick välja i vilken ordning och i vilken takt de skulle arbeta. En grupp berättade 

att de inte hade pratat så mycket om hur de skulle göra. Det resulterade i att 

gruppmedlemmarnas olika delar av arbetet såg olika ut och tid fick läggas med på att 

korrigera detta. Den här erfarenheten var något som eleverna själva sade att de skulle ta med 

sig till nästa grupparbete, att de skulle planera och prata mer med varandra om hur arbetet 

skulle organiseras och se ut. Konstruktivismen framhåller att den enskilde eleven ska få 

planera och strukturera upp arbetet med en viss uppgift så att de blir klara inom den angivna 

tidsramen. Genom att eleverna själva får organisera arbetet medför detta att de utvecklar ett 

självständigt tänkande.108 

 

Gruppernas planering inkluderade också val av informationskällor och redovisningsätt. De 

vanligaste informationskällorna var faktaböcker och Internetsidor, men även faktainhämtning 

genom studiebesök och dramatiseringar förekom. Sedan valde grupperna hur de ville redovisa 

den nyvunna kunskapen. Inom konstruktivismen och de elevaktiva arbetssätten framhåller 

man att eleverna ska kunna inhämta information på flera olika sätt. Det ska också finnas ett 

redovisningskrav där eleverna visar sin färdighet i att hantera olika former av 

informationsinhämtning. Arbetet avslutas med en sorts utvärdering där eleverna får tid till att 

fundera och reflektera över vad och hur de har lärt sig under arbetets gång.109 

 

I fall A skrev eleverna kontinuerligt i loggböcker där de reflekterade över hur arbetet med 

ITiS-projektet fungerade, om de lärde sig eller kom underfund med något. Här skedde det 

ingen övergripande utvärdering av arbetet som avslutade projektet. I fall B förekom det inte 

någon kontinuerlig reflektion av arbetet. Istället avslutades projektet med en gemensam 

utvärdering där eleverna fick tid till att reflektera över projektet och vad de hade lärt sig av 

det. 

 

                                                 
108 Lindqvist, Gunilla (red) (1999) s. 125. 
109 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 30. 
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9.3 Problembaserat arbete 
Det ena av de båda ITiS-projekten som jag har studerat var ett PBL-arbete i grunden som 

hade omarbetats för att passa in i ITiS. En av lärarna ansåg att det var en ”lightversion” av 

PBL eftersom eleverna bland annat delade upp arbetet inom gruppen. Det fanns ändå, i både 

fall A och fall B, vissa moment som kännetecknar ett problembaserat arbete. Formulerandet 

av egna frågeställningar har jag redan behandlat. I de flesta fallen använde sig eleverna av 

sina grupper för att lösa problem och att diskutera tillvägagångssätt. Om de inte kom fram  till 

någon lösning  tog de hjälp av en lärare eller handledare. Det här arbetssättet förespråkade 

Vygotskij och han menade att eleverna själva skulle hitta strategier för att finna lösningar på 

ett problem. När en elev inte klarar av detta på egen hand ska läraren finnas där för att 

uppmuntra eleven till att göra ett nytt försök i sitt problemlösande. Det är viktigt att läraren 

inte ger eleven det rätta svaret eller talar om hur eleven ska gå till väga. Istället får eleven 

stöttning av pedagogen i sitt tänkande och utvecklas därigenom.110  

 

Om det här arbetssättet, med en lärare som ska kunna stötta eleverna när de har problem, ska 

fungera som det är tänkt är det resurskrävande. Detta var något som vissa elever i fall A var 

kritiska till, att de inte hittade någon lärare som kunde hjälpa dem när de hade problem. 

Konsekvensen blev att de fördrev tiden med annat och i det här fallet blev inte projektet klart. 

 

9.4 Ämnesintegrering 
De båda ITiS-projekten som finns med i min undersökning var ämnesintegrerade. Hur den 

ämnesintegreringen uppstod såg dock lite olika ut i de båda fallen. I fall A skedde 

ämnesintegreringen genom ett konstruktivistiskt synsätt. Eleverna arbetade med projektet 

utifrån sina egna frågeställningar och de var inte ämnesanknutna. Här menar konstruktivismen 

att arbetet underlättas då eleverna kan använda sig av tidigare erfarenheter.111 I fall B 

klargjordes det tydligt vilka ämnen som ingick i projektet och vilken del i projektet som hörde 

till vilket ämne och därmed också vilken lärare som hade huvudansvaret för de olika delarna. 

Delarna sammanfogades i projektet som på så sätt blev tematiskt. Piaget framhåller skolans 

gränsöverskridande undervisning. Han anser att eleverna lättare såg samband genom den här 

sortens undervisning, än genom undervisning som var ämnesindelad.112 Inom detta ITiS-

projekt var eleverna på studiebesök. Detta är något som Dewey vill främja eftersom han är 

                                                 
110 Bråten, Ivan (red) (1998) s. 110 f. 
111 Skrövset, Siw & Lund, Torbjörn (2000) s. 26. 
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kritisk till att kunskapen lyftes ut ur sitt verkliga sammanhang. Dessutom menar han att 

skolans ämnesindelade struktur inte är naturlig för eleverna då de inte delar upp saker i olika 

fack.113 

 

9.5 Praktiskt arbete 
I det ena projektet fick eleverna själva välja om de ville arbeta praktiskt och om det skulle 

utgöra hela eller en del av arbetet. I det andra projektet skulle alla elever göra en praktisk del 

som handlade om att bygga en av 1800-talets uppfinningar. Det här arbetssättet stämmer 

överens med Deweys uttryck ”learning by doing” och hans teorier om att eleverna måste få 

möjlighet att prova på och experimentera på ett aktivt sätt för att utvecklas.114 Piaget menade 

att elevernas spontana utforskning av omvärlden tas tillvara när de får vara aktiva i praktiska 

moment. Genom det här arbetssättet lär sig eleverna till exempel av att själva experimentera. 

Eleverna får kunskap genom sin egna aktivitet istället för att en lärare talar om hur något 

förhåller sig.115 

 

9.6 Eget ansvar och självständiga 
Lyckas lärarna tillsammans med eleverna att skapa bra förutsättningar för elevernas 

delaktighet medför detta också att eleverna blir mer aktiva och känner att skolan blir mer 

meningsfull. Detta leder i sin tur till att eleverna tar ett större ansvar för sina studier och att de 

blir mer självständiga. 

 

Samtliga av de intervjuade lärarna och några av eleverna som intervjuades pratade om eget 

ansvar och självständighet. De här eleverna tog upp eget ansvar som något positivt och något 

som man måste lära sig att hantera. De uttryckte att de ville ha eget ansvar oftare i form av att 

göra uppgifter när och var de själva ville. Lärarna önskade att eleverna skulle lära sig att ta 

större ansvar för sin skolgång och att de skulle bli mer självständiga i sitt kunskapssökande. 

 

En stor del av detta handlar om att eleverna sätts i centrum. Som jag skrev under rubriken 

Grupparbete är det, enligt konstruktivismen, elevernas erfarenheter och frågor som blir 

utgångspunkten för undervisningen. Eleverna får ett reellt inflytande över den egna 

                                                                                                                                                         
112 Piaget, Jean (1976) s. 7. 
113 Dewey, John (1991) s. 102. 
114 Dewey, John (1991) s. 15. 
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kunskapsutvecklingen och därmed ökar deras motivation till lärande.116 I detta sammanhang, 

menar Vygotskij, att det är betydelsefullt om eleverna får möjlighet att lära sig olika verktyg 

för att själva finna kunskap, istället för att läraren ger dem till eleverna. Om eleverna själva 

får omarbeta den kunskap de finner ökar också deras förutsättningar för att utveckla ett 

självständigt tänkande.117     

 

 

                                                                                                                                                         
115 Piaget, Jean (1976) s. 22. 
116 Scherp, Hans-Åke (2001) s. 28 f. 
117 Lindqvist, Gunilla (red) (1999) s. 123. 
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10 Slutdiskussion 
 
Lärarna menade att det fanns olika hinder för att de ska kunna arbeta på ett mer elevaktivt sätt 

och att låta eleverna få större delaktighet i skolan. Till största delen var det den fysiska miljön 

som skapade problem och framför allt bristen på grupprum som hindrade mer elevaktiva 

arbetssätt. Schematekniskt kunde det vara svårt att få till bra arbetspass för eleverna. När de 

har kortare lektioner utlagda på schemat och de måste byta lärare och klassrum blir elevernas 

arbete uppsplittrat och de måste flytta koncentrationen mellan flera olika uppgifter. 

 

Det fungerar att arbeta i den här sortens (ITiS) projekt under en begränsad period. Arbetssättet 

är inte något som finns fortlöpande. Eleverna i fall A menade att arbetet har gått tillbaka till 

det vanliga och att ITiS-projektet inte har givit några, för dem, märkbara konsekvenser för 

organisering och planering av skolarbetet. Även några elever i fall B pratade om att återgå till 

vanliga lektioner efter projektet. De verkade inte tro på någon förändring av skolarbetet till 

följd av ITiS-projektet. Kanske har de inte reflekterat över att arbetet med ITiS skulle kunna 

medföra konsekvenser för övrig undervisning. 

 

De lärare som sade att de använder sig av olika inslag av elevaktiva arbetssätt och som aktivt 

arbetar för att eleverna ska få större delaktighet i skolan har gjort det redan innan de 

genomgick ITiS-utbildningen. Detta är således inget resultat av ITiS-satsningen. De lärare 

som inte tidigare har arbetat ämnesintegrerat och elevaktivt har dock tagit till sig detta, men 

de har i vissa fall svårt att se hur de ska tillämpa det just i deras undervisningssituation. 

 

Elevernas delaktighet och inflytande över sin situation i skolan är något som lärarna måste 

arbeta för, eftersom det omskrivs i Lpo 94.118 Liksom att eleverna är delaktiga och har 

inflytande är det också angeläget att de får tid till att reflektera över sin lärandeprocess och att 

de får lära sig bearbeta fakta och göra den till sin egen kunskap. Den här färdigheten måste 

eleverna få med sig från skolan för att uppfylla de krav som finns från ett föränderligt 

samhälle. Det här är också ett resonemang som man känner igen från Svingby och Rask när 

de skriver om elever och informationshantering. Rask skriver bland annat om den så kallade 

fjärde basfärdigheten som ger eleverna förutsättningar till att lättare kunna anpassa sig till 

                                                 
118 Lpo 94  s. 13. 
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samhällets framtida behov.119 Den här förändringen av undervisningen i skolan är en av de 

sakerna som ITiS-satsningen syftar till. 

 

Under rubriken Bakgrund – SO-ämnet i skolan skrev jag vad det står i kursplanen för de 

samhällsorienterande ämnena. Där står det bland annat att eleverna ska kunna använda sig av 

olika informationskällor och kunna redovisa nyvunna kunskaper på varierande sätt.120 De här 

momenten, sökande efter information och redovisningssätt, hade en framträdande roll i de 

båda undersökta ITiS-projekten. Här finns det alltså en tydlig koppling mellan ITiS-projekten 

och ett av styrdokumenten för de samhällorienterande ämnena. 

 

Nu i slutskedet av mitt skrivande, börjar jag inse att det är först nu jag har fått kunskap och 

insikt om vad mitt ämne innebär. Självklart har jag fått en annan förståelse av olika fenomen i 

skolans värld och det känns som om det egentligen är i detta skede som jag skulle påbörja min 

undersökning. Under vägens gång har jag träffat på flera intressanta frågeställningar som inte 

har rymts inom ramen för denna uppsats. Frågor och funderingar så som vad lärarna tycker att 

de har lärt sig av ITiS-projektet och vad de anser att deras ITiS-utbildning har fått för 

konsekvenser för deras undervisning finner jag intressanta och som tänkbara utgångspunkter 

för eventuell vidare forskning. Även vad en ökad elevdelaktighet får för konsekvenser för 

lärarrollen är en intresseväckande utgångspunkt. 

                                                 
119 Rask, Stig Roland (2000) s. 12 ff. 
120 Skolverket (1998) s. 32. 
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(WW�YLNWLJW�PnO�lU�DWW�GHOWDJDUQD�VNDOO�NXQQD�EHO\VD�HWLVND�RFK�GHPRNUDWLVND�DVSHNWHU�Sn
DQYlQGQLQJ�DY�,7�L�VNRODQ�XU�HWW�VDPKlOOVSHUVSHNWLY�RFK�NXQQD�DQDO\VHUD�VLQD�LDNWWDJHOVHU
XWLIUnQ�GHQ�YlUGHJUXQG�VRP�VNRODQ�RFK�OlURSODQHUQD�YLODU�Sn�

6DWVQLQJHQ� VNDOO� lYHQ� VW|GMD� HQ� VSRQWDQ�RFK� LQIRUPHOO� NXQVNDSVVSULGQLQJ�PHOODQ� OlUDUH
PHG�VNLOGD�NRPSHWHQVHU�

����8SSOlJJQLQJ

6DWVQLQJHQ�YlQGHU�VLJ�WLOO�OlUDUH��I|UVNROOlUDUH�RFK�IULWLGVSHGDJRJHU�VRP�DUEHWDU�LQRP�I|U�
VNROHNODVVHQ��JUXQGVNRODQ��VlUVNRODQ��VDPHVNRODQ��VSHFLDOVNRODQ�HOOHU�J\PQDVLHVNRODQ��KlU
NDOODGH�µOlUDUHµ���'HOWDJDQGH�VNROD�VNDOO�UHSUHVHQWHUDV�DY�PLQVW�HWW�DUEHWVODJ��VRP�JHQRP�
I|U�HWW�WLGVEHJUlQVDW��,7�UHODWHUDW�XWYHFNOLQJVDUEHWH�VDPW�PHU�WHRUHWLVNW�LQULNWDGH�PRPHQW�

/lUDUQD�HUEMXGV�HQ�NRPSHWHQVXWYHFNOLQJ�VRP�ULNWDU�VLJ�WLOO�DUEHWVODJ�RFK�VRP�WLOO�VWRU�GHO
JHQRPI|UV�VRP�HWW�OlUDQGH�L�DUEHWHW��'HQ�JHQRPI|UV�PHG�WUH�YHUNVDPKHWVIRUPHU�

• YDUMH� DUEHWVODJ� JHQRPI|U� HWW� lPQHV|YHUJULSDQGH�� SUREOHPEDVHUDW� RFK� HOHYRULHQWHUDW
XWYHFNOLQJVDUEHWH�WLOOVDPPDQV�PHG�HOHYHUQD�

• DUEHWVODJHW���HOOHU�HWW�SDU�PLQGUH�DUEHWVODJ�WLOOVDPPDQV���IXQJHUDU�VRP�HQ�VWXGLHJUXSS�
VRP���PHG�WLOOJnQJ�WLOO�KDQGOHGDUH�XQGHU�GHO�DY�WLGHQ���EUHGGDU�RFK�I|UGMXSDU�VLQ�JH�
PHQVDPPD�SODQHULQJ�RFK�XWYlUGHULQJ�DY�GHQ�GDJOLJD�YHUNVDPKHWHQ�PHG��GLVNXVVLRQ�
GRNXPHQWDWLRQ�RFK�OlUDQGH�

• HQ�VDPPDQKnOODQGH�VHPLQDULHVHULH�XQGHU�OHGQLQJ�DY�HQ�KDQGOHGDUH�RFK�PHG�PHGYHU�
NDQ�IUnQ�OlUDUXWELOGQLQJHQ��GlU�HWW�DQWDO�DUEHWVODJ�NRQWLQXHUOLJW�WUlIIDV�I|U�DWW�LQVSLUHUDV�
GLVNXWHUD�RFK�XWE\WD�HUIDUHQKHWHU��LQRP�UDPHQ�I|U�VHPLQDULHW�VNHU�RFNVn�H[DPLQDWLR�
QHQ�

8SSOlJJQLQJHQ�V\IWDU�WLOO�DWW�VNDSD�HQ�SODWWIRUP�I|U�HUIDUHQKHWVXWE\WH�RP�RPYlUOGV��RFK
NXQVNDSVI|UlQGULQJDU��VNROXWYHFNOLQJ��OlUDQGH��HOHY��RFK�OlUDUUROO��HWLVND�RFK�GHPRNUDWLVND
IUnJHVWlOOQLQJDU�P�P��'H�DUEHWVODJ� VRP�GHOWDU� L� VHPLQDULHVHULHQ�E|U�GlUI|U� UHSUHVHQWHUD
ROLND�VNROIRUPHU�RFK�EHVWn�DY�VNLOGD�OlUDUNRPSHWHQVHU�

6nYlO�GH�WHRUHWLVND�PRPHQWHQ�VRP�GHW�PHU�SUDNWLVNW� LQULNWDGH�DUEHWHW� VNDOO�YDUD�lPQH�
V|YHUJULSDQGH��SUREOHPEDVHUDW�RFK�HOHYRULHQWHUDW��/lUDUQD�L�DUEHWVODJHW�VNDOO�O|SDQGH�GR�
NXPHQWHUD�VLQD�HUIDUHQKHWHU�RFK�UHIOHNWLRQHU�

����'HOPnO�RFK�LQQHKnOO

/lUDUDUEHWHW�KDU�JHQRPJnWW�RFK�JHQRPJnU�EHW\GDQGH�I|UlQGULQJDU�VRP�HQ�I|OMG�DY�VDP�
KlOOHWV� I|UlQGULQJDU� RFK� Q\D� VW\UV\VWHP��(Q� DQQRUOXQGD� OlUDUUROO� Yl[HU� IUDP��0RW� EDN�
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JUXQG�DY�GHVVD�I|UlQGULQJDU�RFK�GH�NUDY�VRP�VWlOOV�Sn�VNRODQ��LQWH�PLQVW�QlU�GHW�JlOOHU�,7�
lU�HQ�VDWVQLQJ�Sn�OlUDUQDV�NRPSHWHQVXWYHFNOLQJ�|QVNYlUG�

'H�Q\D�YLOONRUHQ�RFK�I|UXWVlWWQLQJDUQD�VWlOOHU�VWRUD�NUDY�Sn�OlUDUQD�RFK�OlUDUQD�KDU�HQ�DY�
J|UDQGH�EHW\GHOVH�I|U�VNRODQV�XWYHFNOLQJ��/lUDUQD�I|UYlQWDV�XWYHFNOD�Q\D�VlWW�DWW�RUJDQLVH�
UD�RFK�OHGD�DUEHWHW�PHG�HOHYHUQDV�OlUDQGH��I|UlQGUD�VnYlO�LQQHKnOO�VRP�IRUP�RFK�GHOWD�L
ORNDOW�XWYHFNOLQJVDUEHWH��/lUDUQD�VNDOO�WLOOVDPPDQV�PHG�HOHYHU�RFK��DUEHWVNDPUDWHU�WROND
PnO�RFK�VNDSD�I|UXWVlWWQLQJDU�I|U�DWW�HOHYHUQD�VNDOO�Qn�GHVVD�PnO��'H�VNDOO�RFNVn�I|OMD�XSS
RFK�XWYlUGHUD�UHVXOWDW�

6NRODQ�KDU�InWW�HWW�PHU�NYDOLILFHUDW�RFK�PnQJIDFHWWHUDW�XSSGUDJ�lQ�WLGLJDUH��'HW�SnYHUNDU
OlUDUUROOHQ�� LQWH�PLQVW� JHQRP� DWW� ,7�XWYHFNOLQJHQ� VWlOOHU� Q\D� NUDY�� )|U� DWW� NODUD� DY� GHW
XSSGUDJ�VRP�OlUDUDUEHWHW�LQQHElU�NUlYV�DWW�OlUDUQD�InU�P|MOLJKHW�DWW�XWYHFNOD�OlUDUSURIHV�
VLRQHQ�XWLIUnQ�WUH�SHUVSHNWLY��VRFLDOW��WHRUHWLVNW�RFK�GLGDNWLVNW�

8SSJLIWHQ�DWW�XWYHFNOD�Q\D�VlWW�DWW�RUJDQLVHUD�VNRODUEHWHW�VWlOOHU�VWRUD�NUDY�Sn�VRFLDO�NRP�
SHWHQV��8QGHUYLVQLQJHQ�VNDOO�DQSDVVDV�HIWHU�HOHYHUQDV�EHKRY�RFK�I|U�XWVlWWQLQJDU��6RFLDOD
RFK�DOOPlQPlQVNOLJD�HJHQVNDSHU�VRP�J|U�DWW�HOHYHUQD�VHU�OlUDUHQ�VRP�HQ�YX[HQ�DXNWRULWHW
VRP�VW|GMHU�RFK�I|UVWnU�GHP�EHK|YHU�VWlUNDV�

'HQ�NRPPXQLNDWLYD�I|UPnJDQ�VnYlO�L�WDO�VRP�L�VNULIW�EOLU�DOOW�YLNWLJDUH�HIWHUVRP�DUEHWHW�L
VNRODQ�NUlYHU�PHU�DY�DQDO\V��IRUPXOHULQJ�RFK�UHIOHNWLRQ��$WW�NXQQD�I|UD�HQ�DNWLY�RFK�NRQ�
VWUXNWLY�GLDORJ�PHG�HOHYHU��NROOHJRU��VNROOHGQLQJ��I|UlOGUDU��SROLWLNHU�P�IO��XWJ|U�HQ�FHQWUDO
GHO�DY�SURIHVVLRQDOLVPHQ�L�OlUDU\UNHW��,�GHQ�NRPPXQLNDWLRQHQ�NDQ�,7�VSHOD�HQ�YLNWLJ�UROO�

'HW�Q\D�VW\UV\VWHPHW�VWlOOHU�NUDY�Sn�OlUDUQD�DWW�DQDO\VHUD�RFK�WD�VWlOOQLQJ�WLOO�VnYlO�XSSOlJJ�
QLQJ�VRP�LQQHKnOO�L�VNRODUEHWHW�OLNVRP�DWW�EHG|PD�HOHYHUQD�Sn�HWW�DQQDW�VlWW�lQ�WLGLJDUH�
/lUDUQD�PnVWH�WD�GHO�DY�Q\�OLWWHUDWXU�RFK�IRUVNQLQJ�VDPW�VDPDUEHWD�NULQJ�VMlOYD�OlUSURFHV�
VHQ�RFK�lYHQ�XWYHFNOD�VLWW�HJHW�OlUDQGH��'lUI|U�NUlYHU�OlUDU\UNHW�VW|UUH�WHRUHWLVN�NRPSH�
WHQV�

'HQ�I|UlQGUDGH�OlUDUUROOHQ�NUlYHU�lYHQ�HQ�YLGJDG�GLGDNWLVN�SHGDJRJLVN�NRPSHWHQV��'HW
LQQHElU�EO��D��HQ�VWlUNW�I|UPnJD�DWW�NXQQD�SUREOHPDWLVHUD�L�XQGHUYLVQLQJHQ��UHIOHNWHUD�|YHU
DUEHWHW��XWYlUGHUD�RFK�RPSU|YD�YHUNVDPKHWHQ�RFK�XQGHUYLVQLQJHQ�WLOOVDPPDQV�PHG�VLQD
NROOHJRU�

'HQ� NRPSHWHQVXWYHFNOLQJ� VRP� OlUDUQD� HUEMXGV� LQRP� UDPHQ� I|U� UHJHULQJHQV� QDWLRQHOOD
VDWVQLQJ�Sn�,7� L� VNRODQ�V\IWDU� WLOO� DWW� I|UVWlUND� OlUDUQDV� VRFLDOD�� WHRUHWLVND�RFK�GLGDNWLVND
NRPSHWHQV��6DWVQLQJHQ�LQQHElU�EO��D��VWXGLHU�NULQJ�,7�VRP�NXQVNDSVNlOOD�RFK�YHUNW\J�I|U
OlUDQGH�RFK�RPIDWWDU�GH�WUH�PRPHQWHQ�,7�L�YlUOGHQ��,7�RFK�OlUDQGH�VDPW�,7�L�SUDNWLNHQ�
VRP�EHVNULYV�L�GHW�I|OMDQGH�
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'H�GHOPnO�VRP�UHGRYLVDV�QHGDQ�LQQHElU��QlU�Vn�lU�OlPSOLJW��P|MOLJKHW�WLOO�LQGLYLGXHOOD�I|U�
GMXSQLQJDU�LQRP�DUEHWVODJHWV�UDP��6W\UDQGH�lU�W��H[��LQGLYLGXHOOD�I|UNXQVNDSHU��WLOOJnQJ�WLOO
VSHFLHOO� XWUXVWQLQJ�SURJUDPYDUD� HOOHU� DQGUD� VlUVNLOGD� RPVWlQGLJKHWHU�� 8WJnQJVSXQNWHQ
VNDOO�GRFN�YDUD�DWW�DUEHWVODJHW�VRP�KHOKHW�lU�EHWMlQW�DY�NXQVNDSHQ�

$OOD�PHGOHPPDU�L�DUEHWVODJHW�InU�P|MOLJKHW�DWW�Yl[D�XWLIUnQ�VLQD�HJQD�EHKRY�RFK�I|UXWVlWW�
QLQJDU��'HW�LQQHElU�DWW�GHOWDJDUQD�NRPPHU�DWW�Qn�ROLND�OnQJW��PHQ�DWW�DOOD�QnU�HQ�I|UGMXSDG
LQVLNW�RFK�I|UVWnHOVH�JHQRP�VLWW�GHOWDJDQGH�

���

,7�,�9b5/'(1�
2PYlUOGVI|UlQGULQJ��,7�UHODWHUDGH�IUDPWLGVIUnJRU��DQDO\V

6DPKlOOHW�KDU�I|UlQGUDWV��)|UlQGULQJDUQD�VNHU�L�HWW�DOOW�VQDEEDUH�WHPSR�RFK�GHW�SnYHUNDU
DOOD��LQWH�PLQVW�L�VNRODQ��(Q�YLNWLJ�IDNWRU�lU�GHQ�|NDQGH�GDWRULVHULQJHQ��3n�DUEHWVPDUNQD�
GHQ�KDU�DQGHOHQ�DQVWlOOGD�L�LQGXVWULQ�VMXQNLW�L�I|UKnOODQGH�WLOO�DQGUD�VHNWRUHU��,�E|UMDQ�DY
���WDOHW�|NDGH�DUEHWVO|VKHWHQ�VWDUNW��GHOYLV�EHURHQGH�Sn�GHVVD�VWRUD��VWUXNWXUHOOD�I|UlQG�
ULQJDU�� 1\D� DUEHWHQ�� RIWD�PHU� NYDOLILFHUDGH�� KDU� GRFN� WLOONRPPLW� RFK� Gn� VlUVNLOW� LQRP
WMlQVWHVHNWRUQ�

,GDJ�lU�VWRUD�GHODU�DY�DUEHWVPDUNQDGHQ�VWlQJG�I|U�GHP�VRP�VDNQDU�J\PQDVLHXWELOGQLQJ�
)|U�DOOW�IOHU�XSSJLIWHU�NUlYV�GHVVXWRP�K|JVNROHXWELOGQLQJ��'HWWD�VWlOOHU�K|JD�NUDY�Sn�XW�
ELOGQLQJVV\VWHPHW��$OOD�HOHYHU�PnVWH�WLOOlJQD�VLJ�JRGD�NXQVNDSHU�VRP�I|UEHUHGHU�GHP�EnGH
I|U�HWW�I|UlQGHUOLJW�DUEHWVOLY�RFK�I|U�NRQWLQXHUOLJ�XWELOGQLQJ��HWW�OLYVOnQJW�OlUDQGH��,7�V�EH�
W\GHOVH�VRP�HWW�DY�IOHUD�YHUNW\J�I|U�OlUDQGH�|NDU�GlUPHG�

$UEHWVOLYHW�NUlYHU�� I|UXWRP�|NDGH�NXQVNDSHU�RFK�IlUGLJKHWHU��lYHQ�HQ�Q\�VRUWV�NRPSH�
WHQV��VW|UUH�I|UPnJD�DWW�NXQQD�VDPDUEHWD��O|VD�SUREOHP�RFK�WD�HJQD�LQLWLDWLY�OLNVRP�IOH[L�
ELOLWHW�� HQWUHSUHQ|UDQGD�RFK�NULWLVNW� WlQNDQGH��)|UWURJHQKHW�PHG� ,7� VRP�DUEHWVYHUNW\J
NDQ�VWlUND�HOHYHQV�P|MOLJKHWHU�lYHQ�L�GHVVD�DYVHHQGHQ�

'HW�lU�YLNWLJW�DWW�In�|NDG�NXQVNDS�RP�GH�VDPKlOOVI|UlQGULQJDU�VRP�VNHU�RFK�YLOND�YL�VWnU
LQI|U��'HQ�PRGHUQD�LQIRUPDWLRQVWHNQLNHQ�I|UHNRPPHU�QlVWDQ�|YHUDOOW�L�VDPKlOOHW�RFK�L
DUEHWVOLYHW�� LQWH�PLQVW� L�EDUQ�RFK�XQJGRPDUV�YDUGDJ��(Q�DYJ|UDQGH�IUnJD�lU�KXU�VNRODQ
I|UKnOOHU�VLJ�WLOO�GHQQD�XWYHFNOLQJ�

.RPSHWHQVXWYHFNOLQJHQ�VNDOO�I|UGMXSD�GHOWDJDUQDV�I|UVWnHOVH�RFK�NXQVNDSHU�RP

• VNRODQV�UROO�L�VDPKlOOHW�RFK�KXU�,7�SnYHUNDU�XWELOGQLQJVYlVHQGHW
• |YHUJnQJHQ� IUnQ� LQGXVWULVDPKlOOH� WLOO� LQIRUPDWLRQV�� RFK�NXQVNDSVVDPKlOOH� VDPW� JH� |NDG� LQVLNW� RP

I|UlQGULQJDUQD�Sn�GHQ�VYHQVND�DUEHWVPDUNQDGHQ
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• DNWXHOOD��,7�UHODWHUDGH�RPYlUOGVDQDO\VHU�PHG�DYVHHQGH�Sn�EHIRONQLQJ��QlULQJVOLY��RIIHQWOLJ�VHNWRU�RFK
I|UHQLQJVOLY

• GH�LQWUHVVHQ�RFK�DNW|UHU�VRP�SnYHUNDU�WHNQLNXWYHFNOLQJHQ
• LQIUDVWUXNWXUHQV�EHW\GHOVH�PHG�DYVHHQGH�Sn�,7

���

,7�2&+�/b5$1'(�
/lUDQGH�� RFK� NXQVNDSVI|UlQGULQJ�� NXQVNDSVV\Q� RFK� ,7�� NlOONULWLN�� HWLN�� ODJ�
VWLIWQLQJ��GHPRNUDWL�RFK�UlWWYLVD

'HW� ILQQV�EHKRY�DY�DWW� OlUDUQD� WDU�GHO� DY�ROLND�HUIDUHQKHWHU� NULQJ�GHW� XWYHFNOLQJVDUEHWH
VRP�EHGULYV�L�VNRODQ�VDPW�QlUPDU�VLJ�GHQ�DNWXHOOD�IRUVNQLQJHQ�RP�NXQVNDS�RFK�OlUDQGH�
'HQQD�IRUVNQLQJ��VRP�RIWD�lU�VSUXQJHQ�XU�SUDNWLVNW�DUEHWH�L�NODVVUXPPHW��lU�YLNWLJ�DWW�WD
GHO�DY�PHG�WDQNH�Sn�VNRODQV�XWYHFNOLQJ�

,QIRUPDWLRQVWHNQLNHQ�LQQHElU�DWW�VNRODQ�InWW�HWW�Q\WW�NUDIWIXOOW�UHGVNDS�I|U�OlUDQGH��'DWR�
UHU�RFK�,QWHUQHW�HUEMXGHU�VNRODQ�UHGVNDS�I|U�LQIRUPDWLRQVV|NQLQJ��EHDUEHWQLQJ��SUHVHQWD�
WLRQ�RFK�NRPPXQLNDWLRQ��'HQ�Q\D� WHNQLNHQ�EU\WHU�Sn�HWW�P\FNHW�GLUHNW� VlWW�QHG�NODVV�
UXPPHWV�YlJJDU�RFK�|SSQDU�VNRODQ�I|U�YlUOGHQ�XWDQI|U�

'HWWD�EHW\GHU�VMlOYIDOOHW�LQWH�DWW�GDWRUHU�NRPPHU�DWW�HUVlWWD�OlUDUH�HOOHU�OlURERNHQ��6NRODQ
PnVWH�NXQQD�WD�WLOOYDUD�GH�SHGDJRJLVND�P|MOLJKHWHU�VRP�EO��D��GHQ�Q\D�WHNQLNHQ�HUEMXGHU�
1lU�HOHYHUQD�JnU�XW�L�DUEHWVOLYHW�VNDOO�GH�YDUD�UXVWDGH�I|U�DWW�OlUD�RP��OlUD�Q\WW�RFK�OlUD�PHU
��I|U�GHW�OLYVOnQJD�OlUDQGHW�

6NRODQV�DUEHWVPLOM|�NDQ�YDUD�WRUIWLJ� L� MlPI|UHOVH�PHG�DUEHWVOLYHW� L�|YULJW��0nQJD�JnQJHU
NDQ�PDQ�LIUnJDVlWWD�RP�PLOM|Q�IDNWLVNW�lU�HWW�VW|G�I|U�OlUDQGH��$QYlQGQLQJHQ�DY�,7�VWlOOHU
Q\D�NUDY��(Q�YLNWLJ�IUnJD�EOLU�GlUI|U�KXU�PLOM|Q�NDQ�E\JJDV�XSS�Vn�DWW�OlUDQGH�EHIUlPMDV�
UXPPHWV�EHW\GHOVH�I|U�JUXSSG\QDPLN��HUJRQRPLVND�VS|UVPnO�P��P�

,7�lU�HQ�DY�IOHUD�Q\FNODU�WLOO�PnQJD�DY�GH�UXP�GlU�VDPKlOOHW�GLVNXWHUDV�RFK�XWYHFNODV��'HW
JlOOHU�EnGH�L�GHW�RIIHQWOLJD�VDPWDOHW�RFK�L�DUEHWVOLYHW��(OHYHUQD�KDU�GRFN�ROLND�P|MOLJKHWHU
DWW�Q\WWMD�,7�EO�D��EHURHQGH�Sn�LQGLYLGXHOOD��VRFLDOD�RFK�HNRQRPLVND�RPVWlQGLJKHWHU��'lU�
I|U�lU�GHW�HQ�UlWWYLVHIUnJD�DWW�VNRODQ�NDQ�HUEMXGD�DOOD�HOHYHU�WLOOJnQJ�WLOO�LQIRUPDWLRQVWHNQL�
NHQ��6NRODQ�KDU�HQ�YLNWLJ�NRPSHQVDWRULVN�XSSJLIW��LQWH�PLQVW�NDQ�NRPSHWHQWD�OlUDUH�PRW�
YHUND�VNLOOQDGHUQD�

0HGLHUQD�RFK�GHUDV�EXGVNDS�VSHODU�VWRU�UROO�QlU��L�V\QQHUKHW��XQJD�PlQQLVNRU�VNDOO�RULHQ�
WHUD� VLJ�RFK�ELOGD� VLJ� HQ� XSSIDWWQLQJ� RP�RPYlUOGHQ��'DJHQV� VDPKlOOH� HUEMXGHU� R|YHU�
VNnGOLJD�PlQJGHU� LQIRUPDWLRQ� VRP�YLD�ROLND� NDQDOHU� NDQ�KlPWDV� IUnQ�PHU� HOOHU�PLQGUH
YHGHUKlIWLJD�NlOORU��1\D�,7�EDVHUDGH�PHGLHIRUPHU�KDU�GUDVWLVNW�|NDW�XWEXGHW�
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$WW�V|ND��YlOMD��VWUXNWXUHUD��NULWLVNW�JUDQVND��YlUGHUD��LQWHJUHUD�RFK�UHGRYLVD�LQIRUPDWLRQ�Sn
VNLOGD�VlWW�lU�GlUI|U�HQ�FHQWUDO�XSSJLIW�L�VNRODQV�DUEHWH��'lULJHQRP�IUlPMDV�HOHYHUQDV�RUL�
HQWHULQJ�L�WLG�RFK�UXP�VDPWLGLJW�VRP�GH�NDQ�VNDSD�HJQD�P|QVWHU�RFK�ELOGHU�DY�RPYlUOGHQ�
9XQQD�NXQVNDSHU�NDQ�DQYlQGDV�VRP�UHGVNDS�I|U�DQDO\V�RFK�EHG|PQLQJ�DY�VnYlO�DQGUDV
WRONQLQJDU�VRP�HJQD�VWnQGSXQNWHU�

0nQJD� HWLVND� IUnJRU� VWlOOV� Sn� VLQ� VSHWV� JHQRP�DQYlQGQLQJHQ� DY� ,7� L� XQGHUYLVQLQJHQ�� ,
V\QQHUKHW�JlOOHU�GHWWD�,QWHUQHW��,GDJ�KDU�PHU�lQ�KlOIWHQ�DY�DOOD�JUXQGVNRORU�RFK�QlVWDQ�DOOD
J\PQDVLHVNRORU�WLOOJnQJ�WLOO�,QWHUQHW��HWW�Q\WW�PDVVPHGLXP�RFK�HQ�KHOW�Q\�DUHQD�I|U�nVLNWV�
XWE\WHQ�

'HW� ILQQV�GRFN�HQ�EDNVLGD�DY�GHQQD�H[SDQVLYD� IRUP�DY�\WWUDQGHIULKHW��$OOW� VSULGV�|YHU
QlWHW� L�HQ�KLWWLOOV�RNlQG�RPIDWWQLQJ��)DOVND�U\NWHQ�EODQGDV�PHG�YHWHQVNDSOLJD�UDSSRUWHU�
SRUQRJUDIL�lU�OLND�OlWW�nWNRPOLJW�VRP�YlGHUUDSSRUWHU�RFK�QD]LSURSDJDQGD�lU�WLOOJlQJOLJW�Sn
VDPPD�VlWW�VRP�GH�GHPRNUDWLVND�SDUWLHUQDV�PDWHULDO�

.DQVNH�EOLU�,QWHUQHW�RUVDNHQ�WLOO�DWW�GLVNXVVLRQHQ�RP�YnUW�VDPKlOOHV�JUXQGOlJJDQGH�YlUGHQ
I|UV�K|JUH�XSS�Sn�VNRODQV�GDJRUGQLQJ��6NRODQV�XSSJLIW�lU�DWW�EnGH�YDUD�HQ�REMHNWLY�VDP�
WDOVOHGDUH� RFK� HQ� VXEMHNWLY� YlJYLVDUH� VRP� NUDIWIXOOW� VNDOO� I|UVYDUD� YnUD� JHPHQVDPPD
JUXQGOlJJDQGH�RFK�GHPRNUDWLVND�YlUGHULQJDU��6NRODQ�InU�DOGULJ�XQGDQGUD�VLJ�DQVYDU�L�GHV�
VD�IUnJRU�

+XU�VNDOO�VNRODQ�I|UEHUHGD�RFK�NODUD�DY�GLVNXVVLRQHU�DY�GHWWD�VODJ"�6NDOO�VNRODQ�KD�|SSHQ
HOOHU�ILOWUHUDG�DQVOXWQLQJ�WLOO�,QWHUQHW"�'HW�ILQQV�PnQJD�YLNWLJD�IUnJRU�DWW�WD�XSS�WLOO�GLVNXV�
VLRQ��)|U�DWW�NODUD�GHQ�XSSJLIWHQ�NUlYV�DWW�OlUDUQD�InU�P|MOLJKHW�DWW�EHNDQWD�VLJ�PHG�NlOONUL�
WLVND�PHWRGHU�

$WW�DUEHWD�PHG�,7�L�VNRODQ�NUlYHU�RFNVn�NXQVNDSHU�RP�GHW�UHJHOYHUN�VRP�RPJlUGDU�GHQ
Q\D�LQIRUPDWLRQV��RFK�NRPPXQLNDWLRQVWHNQLNHQ��9DG�VlJHU�GH�ROLND�ODJDUQD"�9DG�EHU|U
IUlPVW�HOHYHUQD�RFK�OlUDUQD�L�VNRODQ"�9DG�lU�WLOOnWHW�RFK�YDG�lU�GHW�LQWH"�9HP�lU�DQVYDULJ"

,7�UHSUHVHQWHUDU�lYHQ�Q\D�P|MOLJKHWHU�I|U�OlUDUHQ�DWW�Sn�ROLND�VlWW�XWYHFNOD�VLWW�HJHW�DUEHWH
RFK� VLQ� \UNHVUROO�� H[HPSHOYLV� JHQRP� VW|UUH� NRQWDNW\WRU� WDFN� YDUH� ElWWUH� RFK� HQNODUH
NRPPXQLNDWLRQ��XWELOGQLQJ�Sn�GLVWDQV�P�P�

.RPSHWHQVXWYHFNOLQJHQ�VNDOO�I|UGMXSD�GHOWDJDUQDV�NXQVNDSHU�RP

• PRGHUQ�IRUVNQLQJ�NULQJ�NXQVNDSVI|UlQGULQJ�RFK�OlUDQGH
• HOHYHUV�ROLND�VlWW�DWW�OlUD
• KXU�VNRODQV�DUEHWVVlWW��OlURPLOM|�RFK�RUJDQLVDWLRQ�NDQ�XWYHFNODV�I|U�DWW�VW|GMD�OlUDQGH
• ROLND�SHGDJRJLVND�PRGHOOHU�I|U�OlUDQGH�PHG�,7�VW|G
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• KXU�LQIRUPDWLRQ�NDQ�YlUGHUDV�RFK�NlOONULWLVNW�JUDQVNDV
• HWLVND�IUnJHVWlOOQLQJDU�VRP�U|U�,7
• VNLOOQDGHUQD�L�IOLFNRUV�RFK�SRMNDUV�DQYlQGQLQJ�DY�,7
• ODJVWLIWQLQJ�NULQJ�,7�RFK�YDG�VRP�lU�VSHFLILNW�I|U�VNRODQ
• KXU�,7�NDQ�Q\WWMDV�I|U�HJHW�UHIOHNWHUDQGH�RFK�GlUPHG�I|UVWlUND�RFK�PHGYHWDQGHJ|UD�GHW�HJQD�OlUDQGHW

W�H[��L�IRUP�DY�ORJJE|FNHU
• P|MOLJKHWHU�WLOO�HJHQ�NRPSHWHQVXWYHFNOLQJ�PHG�KMlOS�DY�,7��H[HPSHOYLV�L�IRUP�DY�GLVWDQVXWELOGQLQJ

���

,7�,�35$.7,.(1�
'LGDNWLN�RFK�PHWRGLN��,7�RFK�OlUDQGHWV�SUDNWLVND�YLOONRU��OlURPHGHO�RFK�,7

,7�JHU�KHOW�Q\D�P|MOLJKHWHU�WLOO�NRPPXQLNDWLRQ�PHG�RPYlUOGHQ��6NRODQ�NDQ�|SSQDV�PRW
GHW�|YULJD�VDPKlOOHW�RFK�HOHYHUQD�VWLPXOHUDV�GlUPHG�WLOO�DWW�DNWLYW�V|ND�LQIRUPDWLRQ�RFK
LQOHGD�GLDORJ�PHG�DQGUD��'HQ�Q\D�WHNQLNHQ�VNDOO�ELGUD�WLOO�DWW�HOHYHQV�OlUDQGH�VWlOOV�L�FHQW�
UXP�I|U�VNRODQV�DUEHWH��LQWH�WHNQLNHQ�L�VLJ�VMlOY�

,�GHW�KlU�PRPHQWHW�NRPPHU�OlUDUQD�In�P|MOLJKHW�DWW�VH�KXU�,7�NDQ�XWYHFNOD�HOHYHUQDV�DU�
EHWH�RFK�VNDSD�Q\D�UROOHU�I|U�HOHYHU�RFK�OlUDUH��8QGHUYLVQLQJHQ�VNDOO�XWYHFNODV�PRW�HWW�PHU
HOHYDNWLYW�DUEHWVVlWW�RFK�HWW�DQQRUOXQGD�SHGDJRJLVNW�I|UKnOOQLQJVVlWW�

6NRODQ�KlPWDU�RIWD� LQIRUPDWLRQ�IUnQ�E|FNHU�RFK�DQQDW�VNULYHW�PDWHULDO�� ,GDJ� I|UPHGODV
HPHOOHUWLG�P\FNHW�DY�LQIRUPDWLRQHQ�L�VDPKlOOHW�L�HOHNWURQLVN�IRUP��/lUDUQD�NDQ�YlOMD�PHO�
ODQ�ROLND�PHGLHU�I|U�DWW�KlPWD�RFK�EHDUEHWD� LQIRUPDWLRQ��/lUDUQD�EHK|YHU�NXQVNDS�RP
QlU�RFK�YDUI|U�ROLND�PHGLHU�lU�OlPSOLJD�DWW�DQYlQGD�

+XU�NDQ�ROLND�YHUNW\J�XWQ\WWMDV�ElVW"�2FK�KXU�VNDOO�GH�LQWH�DQYlQGDV"�9DUI|U��H[HPSHOYLV�
OlPQDV�PnQJD�HOHYHU�YLG�GDWRUHUQD�WLOO� LFNH�KDQGOHWW��SODQO|VW�V|NDQGH�Sn�,QWHUQHW"�+XU
NDQ�GDWRUHUQD�DQYlQGDV�I|U�DWW�Qn�NXQVNDS�VRP� LQQHElU� IDNWD�� IlUGLJKHW�� I|UVWnHOVH�RFK
I|UWURJHQKHW"�,�YLOND�ROLND�SHGDJRJLVND�PRGHOOHU�lU�PRGHUQ�LQIRUPDWLRQVWHNQLN�HWW�VW|G"
,QQHElU�LQI|UDQGHW�DY�,7�DWW�PDQ�WYLQJDV�DUEHWD�HIWHU�HQ�PRGHOO"

,7�XWJ|U�RFNVn�HWW�HIIHNWLYW�YHUNW\J�I|U�HOHYHU�L�EHKRY�DY�ROLND�IRUPHU�DY�VlUVNLOW�VW|G��)|U
PnQJD�EDUQ�RFK�XQJGRPDU�PHG�IXQNWLRQVKLQGHU�KDU�XWELOGQLQJVVLWXDWLRQHQ�UHYROXWLRQH�
UDWV�XQGHU������WDOHW��bYHQ�HOHYHU�VRP�W��H[��IRUGUDU�VW|G�I|U�VLQ�OlV��RFK�VNULYXWYHFNOLQJ
NDQ�L�K|J�JUDG�JDJQDV�DY�WHNQLNHQ�RP�GHQ�Q\WWMDV�Sn�HWW�DQSDVVDW�VlWW�

,�GHWWD�PRPHQW�VNDOO�VnOHGHV�OlUDUQD�JHV�P|MOLJKHW�DWW�SUREOHPDWLVHUD�DQYlQGDQGHW�DY�,7�L
OlUDQGHVLWXDWLRQHU��'H�VNDOO�In�XSSVODJ�RP�ROLND�P|MOLJKHWHU�I|U�DWW�GlUPHG�In�XW�GHW�PHVWD
DY�WHNQLNHQ�
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.RPSHWHQVXWYHFNOLQJHQ�VNDOO� I|UGMXSD�GHOWDJDUQDV�NXQVNDSHU�RP�RFK�SUDNWLVND
HUIDUHQKHWHU�DY

• ,QWHUQHW�VRP�OlURPHGHO�RFK�VRP�UHGVNDS�I|U�DWW�IUlPMD�OlUDQGH
• KXU�,7�NDQ�DQYlQGDV�VRP�YHUNW\J�I|U�HOHYHU�L�EHKRY�DY�VlUVNLOW�VW|G�HOOHU�HOHYHU�PHG�IXQNWLRQVKLQGHU
• ,7�VRP�YHUNW\J�I|U�DWW�VLPXOHUD��NRPPXQLFHUD��LQVDPOD��EHDUEHWD��ODJUD�RFK�SUHVHQWHUD�SXEOLFHUD
• VlUVNLOMDQGH�HJHQVNDSHU�KRV�ROLND�W\SHU�DY�,7�OlURPHGHO��VRP�&'�URP��VNDO���lPQHV�LQULNWDGH��RFK

GULOOSURJUDP�HOOHU�DQQDQ�WHNQLN�VRP�GHQ�HQVNLOGD�VNRODQ�KDU�WLOOJnQJ�WLOO
• KXU�PDQ�SUDNWLVNW�NDQ�WLOOlPSD�HWLVND�RFK�MXULGLVND�IUnJRU�VRP�U|U�,7
• KXU�,7�NDQ�XWYHFNOD�NRQWDNWHUQD�XWDQI|U�VNRODQ��W��H[��PHG�I|UlOGUDU��P\QGLJKHWHU��RUJDQLVDWLRQHU�

PHGLHU�HWF�
• KXU�,7�NDQ�DQYlQGDV�I|U�DWW�VWlUND�LQWHUQDWLRQDOLVHULQJHQ

����([DPLQDWLRQ

([DPLQDWLRQ�VNHU�L�JUXSS�LQRP�UDPHQ�I|U�VHPLQDULHVHULHQ�RFK�XQGHU�PHGYHUNDQ�DY�HQ
OlUDUXWELOGDUH��5HVSHNWLYH�DUEHWVODJ�VNDOO�UHGRYLVD�VLWW�XWYHFNOLQJVDUEHWH�EnGH�VNULIWOLJW�RFK
PXQWOLJW��YDUYLG�|YULJD�DUEHWVODJ�RFK�HYHQWXHOOW�LQEMXGQD�UHVXUVSHUVRQHU�VNDOO�RSSRQHUD�Sn
GHW�VRP�UHGRYLVDV��2P�Vn�DQVHV�OlPSOLJW�NDQ�UHGRYLVQLQJHQ�OlJJDV�XW�Sn�,QWHUQHW�

'HQ�VNULIWOLJD�UHGRJ|UHOVHQ�VNDOO�LQQHKnOOD

■�UHGRYLVQLQJ�DY�XWYHFNOLQJVDUEHWHW�EDVHUDG�Sn�EO�D��ORJJERN
■�UHGRYLVQLQJ�GlU�DUEHWVODJHW�EHVNULYHU�GH�I|UlQGULQJDU�DY�DUEHWVIRUPHUQD�RFK�DY�VLWW�RFK
HOHYHUQDV�DUEHWVVlWW�VRP�JHQRPI|UWV�VDPW�GH�NYDOLWHWVPlVVLJD�I|UElWWULQJDU�VRP�XSSQnWWV�
■�UHGRYLVQLQJ�DY�IUnJHVWlOOQLQJDU�RP�,7�VRP�YHUNW\J�I|U�OlUDQGH�XWLIUnQ�WDQNDU�L�GHW�PDWH�
ULDO�VRP�DUEHWVODJHW�I|UGMXSDW�VLJ�L�VDPW�GH�HUIDUHQKHWHU�RFK�UHIOHNWLRQHU�PDQ�JMRUW�HQVNLOW
RFK�WLOOVDPPDQV

����%HW\J

3n�NXUVHQ�WLOOlPSDV�EHW\JVVNDODQ��*RGNlQG�RFK�,FNH�JRGNlQG�



Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Lärare: 

• Vad är elevaktiva arbetssätt för dig? 

• Arbetar dina elever på detta sätt? (under ITiS-projektet och andra lektioner) 

• Varför? / Varför inte? 

• Skulle du vilja att dina elever var mer delaktiga/aktiva i skolarbetet? 

• Varför? / Varför inte? 

• Vart brukar dina elever sitta och arbeta? 

• Hur ser ert ITiS-projekt ut? (uppbyggnad, innehåll med mera) 

• I vilka moment i ITiS-projektet var/är eleverna delaktiga? 

• Blev genomförandet som ni hade tänkt er? Något som du skulle vilja ändra på? 

• Har ni genomfört något liknande projekt innan/efter ITiS? 

 

Elever: 

• På vilket sätt ska skolarbetet vara upplagt/organiserat för att du ska känna dig delaktig? 

• Arbetar ni på detta sätt? 

(Hur ser skolarbetet ut?) 

• Bra / Dåligt att ni arbetar på detta sätt eller ej? 

• Vad har du/klassen för möjlighet att påverka vad ni ska arbeta med? 

• Vilket sätt lär du dig bäst på? 

• Vart brukar du sitta och arbeta under lektionerna? 

• Arbetar du tillsammans med några? 

- Hur många? 

- Är det alltid samma elever som du arbetar tillsammans med? 

• Skulle du vilja vara mer delaktig i skolarbetet? 

- Känner du dig delaktig som det är idag? 

- I vad, vilka moment, skulle du vilja vara mer delaktig? 

- Är det bra/dåligt att vara delaktig i mycket av skolarbetet? 

• Vad har du (eleverna och klassen) varit med och påverkat i ITiS-projektet? (planering, 

arbetssätt, ämnesområde och så vidare) 

• Varför? / Varför inte? Delaktig i vad? 



• Vad arbetar du med under ITiS-projektet? 

• Hur fick ni tag på information? 

• Har du lärt dig något av arbetet med ITiS? 

• Hur redovisades projektet? 

• Något som du skulle vilja göra annorlunda i projektarbetet? 

• Skiljer sig ITiS-projektet från annat skolarbetet? Om ja, på vilket sätt?  

• Har ni arbetat på liknande sätt innan/efter ITiS-projektet? 
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