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Abstract

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka tankar elever i år 6 har om sin framtid men också att ta reda på vad
dessa elever anser är viktigt att lära sig i skolan inför framtiden samt att se vilken användning de finner för det de
lär i skolan. Jag vill också se om det finns några skillnader mellan barnens tankar i två olika bostadsområden.
   Den litteraturstudie som ligger till grund för den empiriska undersökningen berör främst tidigare undersökningar
som har gjorts inom ämnesområdet. Den empiriska undersökningen består av intervjuer med 21 barn från två
skolor i olika bostadsområden. Intervjuerna har sedan analyserats ur ett kvalitativt perspektiv. Förutom
redovisningen av alla intervjuer presenteras också fyra elevporträtt, vilka beskriver elevintervjuerna i sin helhet.
   Resultatet visar att eleverna är medvetna om sin framtid och att det är något de tänker på. Det visar också att
eleverna i stor utsträckning finner användning för det de lär sig på olika sätt, främst i skolverksamheten. Resultatet
visar också att eleverna är ganska eniga om vad de tror är nyttigt att lära sig för framtiden och vad de anser mindre
viktigt och användbart.
   Diskussionen och avslutningen tar upp tankar om vikten av att i skolan visar på kunskapernas nytta och
användning både för elevernas nutida vardag och för deras framtid.
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Bakgrund

En av mina främsta uppgifter som lärare är att ge eleverna den kunskap de
behöver för att kunna utvecklas till självständiga individer. I Lpo-94 uttrycks det
så här:

"Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar."1

" Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla
kunskaper, dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället.”2

Under min utbildning har jag mer och mer förstått vikten av att ha kännedom om
och förstå vad eleverna tänker. Vad i undervisningen känns viktigt för dem? Hur
ska min undervisning kunna möta deras frågor? Hur ska jag få dem intresserade
av att lära och hur kan jag väcka lusten till ett livslångt lärande i dem? Jag har
också upptäckt och anat vid praktikperioder under min utbildning att eleverna
ibland inte förstår den pedagogiska tanke som läraren haft med olika moment.
Det har också hänt att elever ställt sig frågan: Varför ska vi göra det här? När har
man användning av detta? Svaret från den stressade läraren har då lätt blivit: ”Det
är viktigt att kunna när du blir stor”, eller ”Det är viktigt att kunna när du ska gå
vidare i högstadiet eller gymnasiet”.

Jag har en känsla av att det i skolan byggs allt för få broar mellan ”skolans värld”
och ”världen utanför skolan”. Både under min egen skoltid och i mitt möte med
skolan som blivande lärare har jag upptäckt att skolan lätt blir en ”värld” för sig.
Ofta gör man skillnad på det man lär sig i skolan och det som görs på fritiden
eller  hemma. Dessutom kan skolan lätt bli något som ska klaras av innan man
kommer ut i yrkeslivet.

En stor utmaning för mig som lärare är att se varje enskild individ och att försöka
möta denne med de tankar och behov som den har inför sin framtid. Jag hörde
talas om några pojkar som i en fritidsverksamhet satt och byggde
flygplansmodeller i plast och ledaren frågade dem om de skulle bli flygare när de
blir stora? En av pojkarna svarade då: ”Nej, jag ska bli pizzabagare eller
skomakare.” Detta svar tycker jag tydligt visade på pojkens referenser i
vuxenvärlden och hur de påverkar hans planer för framtiden.

                                                                
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) sid 7
2 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) sid 7
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För mig som lärare är det viktigt att förstå elevernas olika planer och
förutsättningar inför framtiden. Det är också en stor utmaning att kunna motivera
och skapa ett intresse hos alla elever och försöka knyta an undervisningen till
elevens tankar och planer så att den blir intressant och viktig också för ett barn
som det jag citerade.

Möten med barn och ungdomar, både i skolan och på fritiden, väckte mitt
intresse att ägna examensarbetet åt elevers tankar kring betydelsen av det de lär
sig i skolan, både i nutid, dåtid men framförallt för framtiden. Vilka tankar och
drömmar har eleverna om den egna framtiden? Vad tycker eleverna är viktigt att
få med sig från skolan både inom sitt tänkta yrke men också i rollen som vuxen?
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Litteraturredovisning

Framtiden - ett mål för skolan

Under de år då vår personlighet till stor del formas och vi väljer inriktning i våra
liv är vår arbetsplats skolan. Vilken uppgift har skolan när det gäller att vara med
och forma elevernas framtid?

Enligt läroplanen är det en av skolans viktigaste uppgifter att förbereda eleverna
inför framtiden. Lpo-94 uttrycker det så här:

”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.”3

”Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla
kunskaper, dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället.”4

I de mål som ligger till grund för skolans verksamhet pekas det också på en
förberedelse inför framtiden som ett viktigt utbildningsmål. Man berör här också
vikten av att kunna använda de kunskaper man tillgodogör sig i skolan. I skolans
strävansmål säger man att:

”Skolan ska sträva efter att varje elev
inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning och
lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att
- formulera och pröva antaganden och lösa problem,
- reflektera över erfarenheter och
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.” 5

I de uppnåendemål som läroplanen har satt upp inför avslutad grundskola tycker
jag mig kunna se som en viktig del just att eleven har tillgodogjort sig kunskap för
att i framtiden dels kunna gå vidare till fördjupade studier men kanske framförallt
för att kunna leva och verka i samhället. Dessa mål skall bland annat vara
uppnådda i och med grundskolans slut:

                                                                
3 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) sid 7

4 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) sid 7
5 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) sid 9
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”Skolan svarar för att varje elev efter genomgången grundskola
behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,
känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och
skyldigheter i skolan och i samhället,” 6

Läser man sedan vidare i de specifika kursplanerna för skolans olika ämnen anser
jag att de på många olika sätt strävar efter att förbereda och forma eleverna för
framtiden och livet utanför skolan. Exempelvis detta utdrag från kursplanen i
matematik:

”Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i
matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många
valsituationer,…”7

Förhoppningsvis ska undervisningen kunna ligga till grund för ett ökat intresse för
ämnet och att kunskaperna inom ämnet ska skapa en förmåga hos eleverna att
kunna reflektera över olika företeelser i samhället. I kursplanen för ämnet historia
kan man läsa:

”Kunskapen om detta ger dem förståelse för människor och livsvillkor under skilda
epoker och därmed referensramar för förståelse av skeenden i nuet och förväntningar
inför framtiden.” 8

I planen för grundskolans verksamhet märker jag en viktig betoning på att skolans
mål och strävan är att ge eleverna den kunskap de behöver för att i framtiden
klara av att leva i och leda vår komplexa omvärld.

Olika perspektiv på framtidsforskning

Det har gjorts en hel del olika undersökningar om vilka tankar barn har om
framtiden, sedda ur olika perspektiv och med olika inriktningar. Christer Bjurwill
tar i sin avhandling, Framtidsföreställningar Analys och tolkning av 900 elevers
uppsatser och semantiska skattningar ( 1986), upp olika grundsyner på
framtiden antingen optimistisk eller pessimistisk Han ställer två personer som
motpoler för dessa nämligen: Tage Danielsson, som kallade sig själv för en
absurd optimist och som exempel på en pessimist Arthur Koestler, som menar

                                                                
6 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) sid 10
7 Kursplaner för grundskolan (1994) sid 33
8 Kursplaner för grundskolan (1994) sid 27
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att en ny tideräkning kunde införas efter atombomben som föll i Hiroshima för
efter denna händelse har nedräkningen på världens dagar börjat.
Bjurwill (1986) delar upp begreppet framtid i två olika perspektiv  den gissade
framtiden och den önskade framtiden.

Forskningarna om framtiden skiftar också mycket beroende på vilket perspektiv
man valt att undersöka. Ser barn allmänt positivt eller negativt på framtiden.
Handlar undersökningarna om den globala framtiden eller om den egna
framtiden?

Barns tankar om framtiden

Jag skulle här vilja kortfattat redogöra för några av de tankar som presenteras i de
olika undersökningar om barns tankar om framtiden, som jag tagit del av.

I Hartmans undersökning av barns tankar om livet berörs en mängd olika
livsfrågor, bland annat framtiden. Det pekas i denna på att barnen ser optimistiskt
fram emot den egna framtiden och allt vad den ska innebära, men är däremot mer
pessimistiska över samhällets framtid och framtiden i ett globalt perspektiv.
Undersökningen visar också på att framtiden är något som barn i åldrarna 6-12 år
ofta tänker på.

Bjurwill (1986) pekar på att den önskade framtiden tecknas betydligt ljusare av
eleverna än den gissade. Då de gissade framtidsföreställningarna har teman som
handlar om en osäkerhet för överlevnad, kan de önskade handla om ett liv i
vällevnad. Då Bjurwill jämför olika elevgrupper ser han att den ljusaste
framtidsbilden finns bland elever i lägre åldrar och med högre social status. Han
har också sett att bland elever i högre åldrar och lägre social status dominerar den
mörkare framtidsbilden. Bjurwill menar också att eleverna överlag har en mycket
pessimistisk syn på den gissade framtiden, också i det avseende att eleverna inte
ser något sätt att vända på detta, utan är passiva inför framtiden.

På internet har jag funnit en undersökning gjord på Östegskolan (1997), där man
intervjuat 6-åringar och 12-åringar om deras tankar om framtiden. Där har man
inte kunnat se några pessimistiska tankar utan istället positiva tankar om den egna
framtiden, men det bör tilläggas att denna studie inriktar sig på barnens egen
framtid. Undersökningen pekar också på att barnen tycker att utbildning är viktigt
för framtiden. En skillnad som kan ses mellan pojkarnas och flickornas framtid är
att flickorna tycker familjen och arbetet är det viktigaste och pojkarna i
undersökningen lägger större vikt vid att ha pengar och  ett arbete.
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 Gun Malmgren presenterar i boken Min framtid -  om högstadieelevers syn på
framtiden( 1985), sin undersökning vilken bygger på ett urval av 1500 uppsatser
skrivna av elever i år 8. Uppsatserna handlar om deras syn på sin egen framtid. I
undersökningen gör hon en jämförelse mellan vilka tankar pojkar och flickor har
om sin framtid, och en jämförelse mellan elever i olika sociala samhällsgrupper,
vilka hon delar in i socialgrupp I , IIA, IIB och III. I uppdelningen av
socialgrupper är grupp II uppdelad i A och B. A ligger här närmare grupp I och
B ligger närmare socialgrupp III. En skillnad mellan pojkar och flickor som hon
tycker sig kunna se är att pojkarna är mest inställda på arbete i framtiden.
Flickorna däremot är till en början inställda på arbete men att det senare i livet
också är mycket viktigt med familjen. När flickorna beskriver sin framtid handlar
det mycket om det sociala umgänget och familjelivet, medan pojkarnas liv mer
kretsar kring att skaffa sig en bra inkomst, prylar för att på så sätt få en identitet.
Mest tydliga är dessa tendenser i socialgrupp IIB och III . Hon tycker sig också
kunna se klara tendenser av att elever från socialgrupp I, IIA och IIB planerar
mycket längre studier för sin framtid.

Malmgren har i sin undersökning sett att elever i socialgrupp I och IIA har ett bra
självförtroende och vågar ha höga mål i livet och i val av yrke. Dessa elever
känner också väl till vägen för att nå dessa mål. Eleverna visar också på en god
verklighetsuppfattning då det gäller dem själva och möjligheterna att uppnå dessa
mål. I socialgrupp IIB och III kan man däremot se att dessa elever nöjer sig med
att leva ett vanligt ”Svenssonliv” och att de inte har lika höga ambitioner och
realistiska drömmar. I stället för att klättra socialt och få det bättre genom ett
”högt” arbete, ser dessa elever en större möjlighet att få sina behov fyllda, inte
främst genom arbete, utan genom ett harmoniskt familjeliv.

En tendens Malmgren ser i sin undersökning är att skillnaden i åsikter om
framtiden är större om man ser till elevernas skilda klassbakgrunder än om man
ser till kön. Hon skriver så här:

”Eleverna från socialgrupp III och IIB är övervägande ´realistiska´ och håller sig med
kortsiktigare framtidsplaner än elever från socialgrupp I och IIA. De senares framtid
är på ett sätt mer oförutsägbar än arbetar- och de lägre medelklasselevernas. De
håller nämligen fler vägar öppna, laborerar med fler möjligheter och låser sig inte
genom att sätta punkt för sin levnadsbana. Slutmålet skjuts långt in i framtiden och blir
därmed mer abstrakt och osynligt medan arbetarklassen har konkreta slutmål, som
bil, villa och familj. Framtiden blir alltså för medel- och överklassbarn i en mening
mindre förutsägbar men samtidigt vet man säkert vissa saker, t ex att man skall satsa
på utbildning och studier.”9

                                                                
9 Malmgren, G. (1985) sid 144
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Barns tankar om framtida yrke

Det finns ej så många teorier om yrkesval men Malmgren (1985) presenterar
Ginzbergs, Ginsburgs, Axelrads och Hermans yrkesvalsteori. Denna menar att
yrkesvalet är en process som genomgår tre olika faser:

1.  Fantasi fasen, vilken infaller innan 11-års åldern, den innebär att individen tror
att den kan bli vad som helst, precis vad den önskar. Det som styr valet är
individens behov.

 
2.  Den tentativa fasen, som pågår mellan 11 och 17 år, delas också in i tre

underfaser. Under den första fasen, 11-12 års ålder, är det främst individens
intressen som står i centrum. Under den andra fasen 13-14 års ålder är det den
egna begåvningen som är i centrum och under den tredje fasen, 15 - 17 års
ålder, är det främst de värden som individen anser vara viktiga som är
avgörande.

 
3.  Den realistiska fasen  inträder någon gång vid ungefär 17 års ålder och är den

fas då man gör det slutgiltiga valet efter att ha övervägt vad som är realistiskt.

Karin Luttrup och Ulf Ståhlberg ger i sin uppsats Barns och ungdomars tankar
om arbete ( 1980) en inblick i hur barn i olika åldrar tänker om arbete,
föräldrarnas och sitt eget framtida yrke. Studien är gjord bland 68 barn och den
visar att i de yngre åldrarna, 3-4 år är barnens tankar om arbete starkt knutna till
föräldrarnas arbeten. I 5-7 års åldern har de kunnat se att barnen allt mer blir
intresserade av yrken som är ganska typiska kvinnliga och manliga, t.ex.
flygvärdinna och soldat. När barnen är i 11 års åldern vill pojkarna ofta hålla på
med ganska vanliga hantverks yrken som snickare. Flickorna är ofta intresserade
av vårdyrken. I den här åldern pekar författarna också på att barnen börjar bli mer
osäkra på sitt framtida yrkesval. I 15 års åldern börjar de flesta hitta det yrke de
vill arbeta med och tänker ofta mycket realistiskt kring detta.

Undersökningen som är gjord på Östegskolan  (1997) visar på liknande
utveckling i yrkesval. En skillnad som dock märks är att i denna undersökning har
de traditionella yrkesvalen luckrats upp något, vilket framgår av att endast en
tredjedel av de 12-åriga flickorna är inställda på att ha traditionella kvinnliga yrken.
Andra yrken som nu har börjat intressera är att bli kändis eller professionell på
något, samt yrken som läkare och att hålla på med datorer. Samma tendens kan
man se i pojkarnas yrkesval.



12

12

Är skolan framtidsförberedande ?

På vilket sätt är då skolan en förberedelse inför framtiden? På lärarhögskolan i
Malmö har man genomfört ett forsknings- och utvecklingsprojekt med titeln
Framtidsberedskap som utbildningsmål, Bjurwill (1992).  I detta projekt har
man sökt att ta reda på hur eleverna upplever skolan som en förberedelse inför
framtiden. Genom intervjuer och enkäter, som har genomförts bland eleverna och
genom intervjuer med samhällsdebattörer och skolpolitiker, har man fått fram
deras uppfattning om skolan som framtidsförberedande.

Samhällsdebattörerna och skolpolitikerna fick denna fråga i intervjun:

”Om du tänker på din egen skoltid, tycker du att skolan då gjorde dig och dina
kamrater väl rustade för att möta och forma framtiden? Om inte i vilka avseenden
finner du brister?10

De tillfrågade var på denna fråga ganska eniga om att den skola man tidigare gått i
var en kunskapsförmedlare, men att den främst förmedlade gamla kunskaper. Det
som också kom fram var att den inte gav någon träning i kreativitet och
självständighet. Kontakten med samhället och arbetslivet saknades också. Då det
gäller dagens skola var åsikterna samstämmiga om att man i större utsträckning
hade ambitionen att knyta skolan närmare samhället. Åsikterna som Bjurwill sen
presenterar är delade. Vissa anser att skolan fortfarande i dag är en
kunskapsskola, och att de nya ambitionerna ej nått fram. En annan grupp av de
intervjuade ansåg att skolans ambitioner drivits så långt att skolan förvandlats till
en ”flummskola” och att ”kunskaper inte längre respekteras”.  Bjurwill ställer
frågan om vad man tror skolan skulle kunna förändra för att göra eleverna mer
redo för framtiden. Frågan delar han upp i två grenar: en  intellektualistisk  ( i-
idealet) och  progressivistisk (p- idealet) ståndpunkt. Detta  kan belysas med
följande citat:

”Skolan bör ge arbetsdisciplin, få eleverna att ta ansvar för en arbetsuppgift och få
dem att hålla tider.”11

Citatet representerar i- idealet. P-idealet skiljer sig i ganska hög grad från detta.
Följande citat belyser p-idealet:

                                                                
10 Bjurwill, C. (1992) sid 51
11 Bjurwill, C. (1992) sid 80
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”Skolan måste ge levande kunskap som går att använda, likaså öka medvetenheten,
vänja eleverna vid ansvarstagande och träna kreativitet.”12

Bjurwill ( 1986) menar att man i högre grad i skolan kan medvetandegöra eleverna
om framtiden. Han anser att skolan mer än nu ska träna eleverna i att reflektera
över det som sker omkring dem, att träna på att våga handla, fritt och
självständigt. Bjurwill pekar också på att man i skolan i högre grad skulle låta
eleverna tänka framåt, ge dem utrymme för att reflektioner om det som varit och
om omvärlden men också låta dem spekulera över framtiden och olika
framtidsscenarior. I studien Föreställningar om framtiden: Optimism och
pessimism hos några olika åldersgrupper (1993), poängterar Bjurwill att det är
vi vuxna som bör lastas för att barn och ungdomar i dag har en så negativ
framtidssyn. Han anser att skolan och lärarna har ett stort ansvar och en stor
möjlighet att ge eleverna tillfälle att tala om och bearbeta sina tankar om framtiden.

                                                                
12 Bjurwill, C. (1992) sid 80
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Syfte och problemformulering

En viktig uppgift för skolan och läraren är att förbereda eleverna inför framtiden.
För att på bästa sätt kunna göra detta anser jag att det är viktigt att känna till vilka
tankar och planer eleverna har för sin framtid. Det är också av intresse att ta reda
på vilken kunskap de tycker är viktig att få med sig från skolan.

Syftet:

Min undersökning vill visa vilka tankar elever i år 6 har om sin framtid. Den vill
också ta reda på vad eleverna tycker är viktigt att få med sig från skolan. På vilket
sätt kopplar de samman det de lär sig i skolan med livet utanför skolan och med
den framtid de tänkt sig? För att få en något bredare bild av elevernas tankar har
jag valt att genomföra min empiriska undersökning på två skolor i olika
bostadsområden. I undersökningen görs en jämförelse mellan dessa elevgrupper.

Problemformulering:

Utifrån syftet med undersökningen har jag valt att utgå från följande
frågeställningar:

Vilka tankar har dessa elever i år 6 om:
- sin framtid?
- sitt yrkesval?
- att bli vuxen?

Vilken användning, av det de lär sig i skolan anser de att de har:
- i dag?
- i framtiden?

Finns det någon skillnad mellan de olika elevgruppernas tankar?
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Metodbeskrivning

Tidigt var jag inställd på att bygga min undersökning på intervjuer med barn,
eftersom jag då skulle få en personlig kontakt med dem. På så sätt skulle jag få
större erfarenhet och förståelse för hur barn tänker. Som blivande lärare anser jag
det vara en nyttig erfarenhet att i lugn och ro få samtala med en elev och verkligen
lyssna till vad den har att säga. Ämnet är också av så personlig art, tankar om den
egna framtiden, att det vore svårt att undersöka barns tankar om detta utan ett
personligt möte med dem. I intervjuerna var jag intresserad av att se vilka
tankegångar som fanns hos eleverna och om man kunde urskilja några tendenser.
Därför ville jag göra en kvalitativ studie. ( Trost 1993)

Utgångspunkten för mitt arbete var att undersöka barns tankar om framtiden.
Detta är ett ämne som kan behandlas på olika sätt. För att begränsa mig och finna
min inriktning inom området sökte jag litteratur och tidigare undersökningar inom
ämnet, på bibliotek och internet. Andra undersökningar som jag då fann var
examensarbeten som mer allmänt berörde ämnet, Barns tankar om framtiden
(Larsson 1995) och Barns tankar om arbetslöshet ( Bicanic 1997) På internet
fann jag ett projekt som var gjort på Östtegsskola (1997)om barns tankar om
framtiden, vilket gav mig ytterligare exempel på en inriktning av ämnet.

Min ursprungliga idé var att genomföra mina intervjuer på ett bredare elevunderlag
och ej bara en specifik klass från ett område. Jag valde här mellan att intervjua
elever i olika åldrar eller från olika samhällsgrupper. Detta för att arbetet skulle ge
en något bredare bild av barns tankar. Under mina studier av Gun Malmgrens
undersökning, Min Framtid -  om högstadieelevers syn på framtiden (1985),
beslöt jag mig för att intervjua elever boende inom två olika stadsdelar med skilda
boendestruktur, nämligen ett område med mest villabebyggelse och ett med
främst hyreslägenheter.

Uppbyggnad av intervjuerna

Eftersom jag var okänd för eleverna och eleverna var okända för mig kändes det
viktigt att bygga upp en "relation" till eleverna så att de kunde känna förtroende
för mig och kunde känna sig trygga att prata. Särskilt viktigt tyckte jag det var
eftersom frågorna rörde deras egna tankar om sin personliga framtid. Därför
valde jag att låta de första frågorna handla om något de alla kände till och som de
utan någon större svårighet kunde svara på och berätta lite om.
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Intervjufrågorna utgår från tre perspektiv:

• Nuet: Frågorna rörde lektionerna och undervisningen. Eleverna fick reflektera
över vad de gjorde, lärde sig och vilken nytta man kunde ha av det de lärde
sig.

 
• Det förgångna: Frågorna rörde något konkret de lärt sig, och vilken nytta de

hade haft av detta fram till nu.
 
• Framtiden: Här låg intervjuns tonvikt. Frågorna rörde elevernas tankar om sin

framtid, hur de tror det är att bli vuxen samt vad man måste kunna för att klara
sig som vuxen. Sedan gick frågorna in mer på yrkesval, samt vad man måste
kunna för detta yrke.

En återkoppling gjordes till skolan och vad som är mer eller mindre viktigt och
användbart för framtiden, både som vuxen och som yrkesverksam, inom det
tänkta yrket. I vissa av intervjuerna blev dock inte upplägget exakt i denna
ordning, beroende på att eleverna själva styrde in samtalet på något ämne eller
fråga som dök upp senare.

Eftersom jag inte funnit så mycket material på undersökningar inom precis samma
område valde jag att ta elevintervjuerna som utgångspunkt. Det var första gången
jag genomförde en intervjustudie av detta slag och jag förberedde mig genom att
läsa Doveborgs och Pramlings bok Att förstå barns tankar, Metodik för
barnintervjuer (1985). Där fann jag många bra konkreta tips om uppläggning och
genomförande av barnintervjuer.

Genomförande av intervjuerna

Några veckor innan intervjuerna genomförde jag en provintervju för att kontrollera
hur mina frågor uppfattades av barn i den för intervjun tänkta åldern. Jag
upptäckte då att många av frågorna behövde bli mer konkreta för att eleverna
lättare skulle förstå dem. Jag reviderade frågorna, plockade bort, lade till och
konkretiserade dem.

För att kunna genomföra en jämförelsestudie av elever från två olika
boendeområden kontaktade jag två lärare för år 6 på de olika skolorna. Jag valde
att inrikta mig på år 6 eftersom eleverna då börjat göra vissa val inför framtiden,
men samtidigt är de fortfarande barn, dessutom är det en ålder på elever som min
utbildning är inriktad på.
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 Den ena skolan, här kallad skola A, var belägen i ett villaområde en bit utanför en
ganska stor mellansvensk stad. Den andra skolan, skola B, var belägen i ett
bostadsområde med hyreshus en liten bit utanför centrum. I området för skola B
bor det mycket invandrare vilket bekräftades av att c:a 70% av eleverna i den
klass jag intervjuade hade invandrarbakgrund.

Den första kontakten med lärarna togs per telefon. Då presenterade jag tankarna
kring mitt examensarbete och sa att jag var intresserad av att intervjua c:a 10
elever på varje skola. Eleverna skulle vara slumpvis utvalda, men med en jämn
fördelning mellan pojkar och flickor. Lärarna var positivt inställda och
välkomnade mig. Vi bestämde lämpliga datum och tider för genomförandet av
intervjuerna och jag var välkommen tillbaka vid fler tillfällen om det skulle
behövas.

Vid mina besök på skolorna lät jag först lärarna läsa igenom de huvudfrågor jag
hade tänkt att ställa till eleverna. Sedan presenterade jag mig i klasserna, genom
att berätta vem jag var och vad jag skulle göra. I klassen på skola B valde läraren
ut elever bland de som ville, efter vad som var praktiskt för lektionen, eftersom
eleverna ofta gick till olika grupper och arbetade. På skola A lottade läraren fram
de elever som skulle få bli intervjuade. På skola A ansåg läraren att det ur
schemasynpunkt passade bättre att eleverna valdes ur två parallellklasser.
Eleverna lottades fram och de fick själva bestämma om de ville bli intervjuade.

På skola B ägde intervjuerna rum i ett litet skolbibliotek där man ostört kunde
samtala. En för eleverna lugn och trygg plats är viktigt vid intervjutillfället.
(Doverborg & Pramling 1985 samt Trost 1993).  Intervjuerna genomfördes vid
två olika tillfällen, fem stycken vid varje tillfälle. Vid skola A genomfördes
intervjuerna till en början i ett angränsande grupprum och i ett tomt klassrum,
vilket inte var elevernas eget klassrum. Jag genomförde dessa intervjuer under en
heldag och en förmiddag. Sammanlagt genomfördes 11 intervjuer på skola A och
10 intervjuer på skola B. Sammantaget var det  11 pojkar och 10 flickor som
utgjorde underlaget. Med tanke på undersökningens begränsade tidsomfattning
tyckte jag att antalet var lagom.

Längden på intervjuerna varierade mellan 15 och 35 minuter. Främst berodde
detta på elevernas lust att samtala. Vid varje möte med en enskild elev
presenterade jag mig vid namn igen och fick då också veta vad eleven hette, så att
jag kunde tilltala den intervjuade med namn och på så sätt skapa förtrolighet.
Varje elev tillfrågades om det gick bra att vårt samtal spelades in på den lilla
bandspelare jag hade med mig. Innan intervjun startade gjorde jag en kort
inspelnings test. Jag hade dubbla syften med detta, dels ville jag se att ljudet
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verkligen togs upp av bandspelaren och dels skapa ytterligare kontakt med
eleven. Jag förklarade att inspelningen var för att jag skulle slippa sitta och
anteckna under intervjun, och att den enda som skulle lyssna på banden var jag.
Jag förklarade också för eleverna att de kommer att vara helt anonyma i min
undersökning.
Det var en fördel att jag inte behövde göra anteckningar samtidigt som vi pratade.
Istället kunde jag ha ögonkontakt och koncentrera mig på det eleverna berättade.
Det var också bra med tanke på att mina intervjufrågor byggde mycket på att jag
som intervjuare kunde utveckla de svar jag fick genom konkreta följdfrågor.
Doverborg och Pramling tar i sin bok upp vikten av att vara flexibel i sina
följdfrågor:

”Den typ av intervjuer vi förespråkar bygger på att varje barn behandlas som en unik
individ. Detta innebär att man kan ställa en fråga på olika sätt, men framförallt innebär
det att man alltid följer upp barnets svar på varierande sätt.”13

När intervjun var avslutad tackade jag eleven för dess med verkan och lät den
lyssna till en kort bit av den inspelade intervjun, något som uppskattades väldigt
mycket. (Doverborg & Pramling 1985)

Uppföljning av intervjuerna

För att noggrant följa det eleverna sagt skrev jag ordagrant ned de inspelade
svaren. I utskriften markerades kortare och lite längre pauser. Intervjuarens tal
markerades sedan med fetstil för att kunna  urskiljas från elevens som stod med
kursiv. I utskrifterna valde jag att ta bort alla delar som kunde peka på vem den
intervjuade personen var. I mitt fall var det oftast nämnande av familjesituationer
och föräldrars yrken. ( Kvale 1997)

Intervjuerna lästes sedan i sin helhet ett flertal tillfällen och jag gjorde anteckningar
och studerade vad varje elev hade sagt. Ur elevernas svar lade jag märke till
skillnader och likheter. Vilka orsaker fanns till skillnaderna? Eftersom min
undersökning är en kvalitativ undersökning är jag främst intresserad av att se om
de olika svaren kan delas upp i kategorier (Trost 1993)

För att ge en helhetsbild av intervjun och av några elevers tankar har jag valt att
presentera några elevporträtt. Dessa är mina personliga sammanfattningar och
tolkningar av samtal med några av eleverna. Jag vill med dem ge en helhetsbild av
några elevers tankar kring frågorna.

                                                                
13 Doverborg, E., Pramling I. (1992) sid 40
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Bearbetning och redovisning av intervjuerna

De punkter jag satt upp för intervjuerna har jag inte sett som ett intervjuformulär,
vilket måste följas punkt för punkt utan som en ram inom vilket samtalet med
eleven skulle hållas. De svar som framkommit inom de områden som samtalet
berörde har sedan delats in i kategorier. De olika kategorierna kommenteras och
belyses med citat (Patel & Davidson 1994). Efter varje citat står inom parentes
en "identifikationskod" för eleven, bokstaven A eller B visar vilken skola den går
på. Skola A var skolan i villaområdet och skola B var belägen i ett huvudsakligt
hyreshus område. Under rubriken "kommentarer" vill jag ge en fylligare bild av
intervjusvaren, samt en kort jämförelse mellan skolorna.

A Frågor om nuet och skolvardagen

Α 1.Α 1. Vad gör ni på lektionerna?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Ämnesbeskrivning 17 10 7
Beskrivning av arbetssätt 18 9 9
Beskrivning av arbetsområden 5 3 2
Arbetar 5 3 2
Lärarens genomgång 4 2 2
Färdigheter (läsa, skriva mm.) 3 2 1
Lyssnar på musik 2 - 2
Pratar med kompisar 1 - 1
Busar 1 1 -

Kommentar

Elevernas tankar om lektionerna är mycket präglade av den ämnesuppdelning
som finns i skolan. Hur man arbetar, om man jobbar i grupp eller enskilt är också
en viktig del av elevernas beskrivningar. Det går att utläsa att vissa elever först
kommer att tänka på sådant som sker utan att det styrs av läraren, såsom de sista
två kategorierna. Mellan de olika skolorna kan man inte finna någon större
skillnad. Här följer exempel på några olika sorters lektionsbeskrivningar som
eleverna har gett:
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”Vi brukar väl göra det mesta , på SO gör vi väl det man ska , jobbar med länder och
så där, och hinduismen. Och på matten det man ska göra.” ( B 6)

" Arbeta som vanligt, vi brukar få lyssna på musik ibland, man blir lugnare då."  (B 3)

" Ja först så förklarar ju fröken något, sen får vi någon uppgift."  ( A 8)

"Det är ju grundämnena och så är det engelska, svenska och matte och så där…NO,
SO, geografi, historia och så har vi gymnastik och slöjd och bild också."  ( A 10)

Α 2.Α 2. Vad lär ni er på lektionerna?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Ämneskunskaper 15 9 6
Allt möjligt 5 1 4
Söka och samla fakta 2 2 -
Vet inte 1 - 1
Samarbeta 1 1 -
Arbeta självständigt 1 1 -
Inte så mycket 1 1 -

Kommentar

Det är ämneskunskaperna som många elever poängterar när det gäller att lära sig.
Några elever beskriver:

" …i matten, bråk och det, hur man räknar baklänges, ställer upp tal och så där.
Religion och SO då är det religion, Islam och så där olika religioner."  ( B 3)

" Ja, jag lär mig ganska mycket, på matten lär jag mig matte och på svenskan lär jag
mig svenska."  ( B 4)

"Gångertabellen som vissa har lite svårt med, matte uppställningar, engelska stavning,
tyskan uttala ord och stavning, Svenskan är det svåra ord och uppslagsböcker får vi
lära oss att slå i."  ( A 11)

Det märks att eleverna är ovana att tänka omkring begreppet lära sig och därför
tror jag de haft svårt att precisera något speciellt. Det pekar kategorin Allt möjligt
på. Speciellt vanligt är detta svar på skola B. En annan viktig skillnad ser jag då
eleverna i skola A ser bortom ämneskunskaperna och förstår att man också lär
sig genom de metoder och arbetssätt som man använder. Flera av eleverna pekar
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på generella kunskaper som de lär sig och som är överförbara till alla ämnen. En
pojke säger så här:

”…kunna arbeta med sig själv och kunna lära sig själv mycket och ja jobba lite
självständigt och så där.” ( A 3)

Α 3.Α 3. När kan man ha användning för det man lär sig i
skolan?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
I sin egen närhet 7 3 4
Om man blir lärare 7 4 3
Användning i skolan 6 3 3
Direkt användning 6 4 2
Framtiden, vuxenrollen 5 3 2
Framtida studier 4 2 2
För att förstå världen 3 2 1
Framtida yrke 2 2 -
Vet inte 1 1 -

Kommentar

Eleverna kunde på många sätt finna ett användningsområde för det lär sig. Någon
enstaka hade svårt för det, av den orsaken att man tidigare inte tänkt på det sättet.
Den första kategorin Direkt användning anger de elever som kopplar samman
kunskaperna med något direkt, t.ex. när man åker till det landet man läser om osv.
Många elever finner de främsta användnings området för det de lär sig inom
”skolans värld” vilket kategorierna Användning i skolan, Framtida studier och
Om man blir lärare pekar på, en flicka säger:

"Ja för att man lär sig mer på collegen, heter det så, så ska man lära sig mer om det
och bli utbildad på det. Och lära ut till barn om man vill bli lärare, fast det behöver
man ju inte bli." ( B 6)

Hos vissa elever ser man stor förmåga att koppla samman det de lär sig både
med sin egen vardag och med det som händer ute i världen. En pojke säger så
här om användning av NO och SO:

”…så fort man ska göra något hemma och man ska isa något så vet man var
fryspunkten är, och om man steker något så… Allt i hemmet känner man igen sig
med. So känner man ju också igen sig mycket för då vet man t.ex. att man blir
mycket inne om vad som händer i världen, mycket nyheter och så där…”
( B 7)
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Mellan de olika skolorna går inte att se några större skillnader. Det som kan sägas
är att eleverna på skola A kan finna fler användningsområden, exempelvis
framtida yrke som inte nämndes av någon på skola B.

B. Frågor om det eleven tidigare lärt sig

Β 1.Β 1. Nämn något som du kan, och som du lärt dig i
skolan?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Matematik 11 7 4
Läsa och skriva 9 4 5
Engelska 5 2 3
SO 3 - 3

Kommentar

Under denna punkt har jag valt att göra kategorierna breda. Många av eleverna
uppgav något inom matematikämnet. Vanliga svar var multiplikationstabellen,
addition, uppställningar mm. Jag tror denna kategori blev så stor främst beroende
på att matematiken innehåller begrepp och moment som eleverna direkt kan peka
på att de lärt sig. Eleverna nämnde också läsa och skriva. De nämnde allt från att
stava till att skriva detaljrika berättelser.

Som en följdfråga skulle eleverna minnas hur det gick till vid inlärningen. Svaren
var skiftande beroende på hur eleverna mindes. Ofta var det något speciellt som
hänt och som gjort att de kom ihåg. Eleverna fick spela en kort pjäs eller läraren
ritade något på tavlan är några exempel. En pojke berättar mycket engagerat något
han lärt sig nästan som en ”aha-upplevelse":

”Vi satt två och två, och så skulle man säga, in the corner there gonna be the color
blue, t.ex Så fick den andra rita in den, och så vart det så där, man sa någonting, för
oss som är högerhänta, hette ju den rätta handen right och då hette ju den rätta
handen också så om man säger, så då lärde vi oss att the right är ju the right hand,
och det tror jag aldrig jag kommer att glömma bort.” ( B7)

En följdfråga var också om eleverna hade haft nytta av det de lärt sig. Främst
hade de använt kunskaperna i skolan då de löst andra uppgifter. Matematiken
hade de också använt vid tillfällen då de var i affären och handlade. Det var bara
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någon enstaka som hade haft användning av det de nämnde på fritiden. En flicka
sa så här om sin användning av metoden ”liggande stolen” i matematik:

”I bland har jag haft nytta av det om det är riktigt svåra tal, men jag räknar oftast kort
division /…/ jag brukar inte använda det annars när jag räknar hemma./…/ då plussar
jag bara i hop det och gör lite överslagsräkning.” (A6)

Detta är exempel på hur tidigt eleverna finner strategier för vad de tycker är
lämpligt att använda. Här har klyftan mellan det som eleverna använder i sin
vardag och det som de lär sig i skolan ökat.

C.  Elevernas tankar om framtiden

C 1.1. Brukar du tänka på din framtid?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
JA, ofta 5 1 4
Ja 3 2 1
Kanske, ibland 10 6 4
Nej, inte ofta 3 2 1

Kommentar

Tabellen visar tydligt att framtiden är något som eleverna tänker på. Det är bara 3
elever som inte så ofta eller aldrig tänker på framtiden. I elevernas svar
framkommer den skillnaden att på skola B är det fler elever som ofta tänker på
framtiden, och som uttryckligen säger att det är något de ofta funderar på och
kring.

C.2 Vad tänker du på då?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Jobb och karriär 12 7 5
Hem och familj 6 3 3
Framtida studier 2 1 1
Den vuxna friheten 2 - 2
Att det blir bra 2 2 -
Resa 1 1 -
Tjäna pengar 1 1 -
Hur världen kommer att förändras 1 - 1
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Kommentar

En viktig del av elevernas tankar om framtiden är det yrke, eller det de tänkt att bli
i framtiden. Var man ska bo hör också till elevernas funderingar. En skillnad var
att flera av eleverna på skola A har planer på att i framtiden bosätta sig utomlands
och ibland har de t.o.m. bestämt var i världen de vill bo. Beskrivningarna eleverna
på skola B ger handlar mer om att de planerar en familj i stort. Skillnaderna mellan
skolorna kanske främst kan ses i de kategorier som skiljer dem åt. Den vuxna
friheten har jag kallat en kategori där eleverna längtar efter att få göra det som de
inte får när de är barn. En flicka säger:

" Att man får vara ute hur länge man vill. Man behöver inte säga till mamma att man
ska vara hemma klockan tio eller så."  ( B 5)

Ett par elever på skola A har inte tänkt på något speciellt inför sin framtid. En av
pojkarna säger:

”Att jag vill ha kul. Jag har inte bestämt någonting i framtiden vad jag ska studera eller
vad jag ska jobba med eller något.” ( A 8)

En elev har frångått tankarna på den egna framtiden. Så här beskriver hon vad
hon tänker på:

”Till exempel skolorna, världen, bilarna om de ska förändras och så, olika saker, det
blir nog annorlunda.”( B6)

Detta citat tycker jag pekar på en oro för framtiden. Eleverna oroas också över
att de ska bli arbetslösa och att de inte ska klara av sin ekonomi.

D. Elevernas tankar om att vara vuxen

Deras tankar om att bli vuxen är väldigt varierande. De har en bävan för att bli
vuxna då de tänker på att de då är ansvariga för allt. Framförallt oroas de över
det ekonomiska ansvaret. En elev uttrycker sig så här:

”…inte jobbigt men så här ansvarsfullt, man måste vara ansvarigare än när man är
barn och så… räkningar och jobb och grejer…” (B6)
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Barnen tycker också det verkar stressigt att vara vuxen. Det är mycket man ska
hinna med och klara av. Flera elever anser att det nog är lättare att vara barn.
Samtidigt ser de fram emot den frihet man har som vuxen att bestämma över sitt
liv. Exempelvis att få vara ute så länge man vill och att man kan resa runt och
göra så mycket mer. Ett barn uttrycker också en längtan efter att som vuxen få
göra det man är intresserad av. Något som kan tolkas som att eleven anser att den
nu måste hålla på med mycket som den inte är intresserad av.

D.1.1. Vad tror du kan vara bra att kunna när du blir
vuxen?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Olika skolämnen, uppgifter 10 6 4
Språk 5 3 2
Sköta ekonomin 4 2 2
Sköta hem och familj 3 1 2
Visa vem man är,  ha självförtroende 3 3 -
Respektera andra, ha tålamod 1 - 1
Köra bil 1 - 1

Kommentar

För de flesta elever är skolan en mycket viktig kunskapskälla med tanke på vad
som är bra att kunna när man blir vuxen. De flesta elever nämner olika skolämnen
eller uppgifter som man ska kunna. En pojke förklarar:

”Ja man ska ju kunna basuppgifter som när man ska använda rätt form som We are
och så där och så ska man kunna multiplikationstabellen, sånt tycker jag att man ska
kunna” (A9)

Flera elever säger också att man när man blir vuxen ska kunna allt det som man
lärt sig i skolan. Speciella färdigheter som man som vuxen bör kunna är att läsa
och räkna, med tanke på att kunna summera räkningar. Jag valde att sätta språk
som en egen kategori. Här talade eleverna främst om utländska språk som de
tyckte var bra att kunna om man är utomlands och ska prata med någon, eller om
man bor utomlands. En intressant skillnad jag tyckt mig kunna se mellan de olika
skolorna är kategorin jag kallat Visa vem man är, ha självförtroende. På skola A
är det 3 elever som framhåller att när man är vuxen är det viktigt att våga visa vem
man är och ha självförtroende. En elev uttrycker det så här:
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”Kommunikation t.ex. Det är ju alltid bra, att kunna ta sig fram och så där/…/ så att
man kan prata liksom…om allt att man vågar…så att man har självförtroendet, och
att man vågar…” (A3)

Det är intressant att fundera på vad denna skillnad beror på, dels kan det vara en
påverkan av vad läraren tycker är viktigt och poängterar men det kan också vara
något som diskuteras i hemmet och som eleverna uppfattat som viktigt genom
sina föräldrar.

E. Frågor om yrkesval

E 1.1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Advokat/ Åklagare 5 4 1
Proffs idrottsman 5 3 2
Polis 3 2 1
Artist/ Sångerska 2 1 1
Civilingenjör 2 1 1
Arbete med djur 2 2 -
Läkare 2 - 2
Fritidsledare/ tränare 1 - 1
Lärare 1 - 1
Frisör 1 - 1
Kock 1 - 1
Ta över förälderns firma 1 1 -
Historiker 1 1 -
Brandman 1 1 -
Pilot 1 1 -
Kläddesigner 1 - 1

Kommentar

Spridningen på elevernas tänkta yrken är mycket stor. Flera av eleverna valde
mellan två olika yrken, därför är det sammanlagda antalet större än antalet elever.
Framförallt gäller det de elever som tänkt sig att bli idrottsproffs eller artister. De
angav också andra tänkbara yrken, om inte karriären gick som de hade tänkt sig.
Jag tycker mig inte kunna se någon större skillnad mellan de olika skolorna, men
vissa små finns dock. På skola A är det ingen av eleverna som har tänkt sig ett
yrke såsom lärare, fritidsledare, frisör eller kock. Man kan där se av svaren att en
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majoritet siktar på yrken med något högre status, exempelvis advokat/ åklagare.
För eleverna på skola A kan det möjligen finnas flera vägar att välja på, eftersom
deras föräldrar kanske är egna företagare, eller har kontakter inom något företag.
Några elever talar om detta.

På frågan vilka yrken eleverna tidigare tänkt sig nämner pojkarna pilot eller
astronaut. Flickorna däremot nämner yrken som dansös, sångerska eller lärare.
Här kan jag inte se någon större skillnad mellan skolorna. En flicka på skola A
säger apropå tidigare planer på yrkesval:

”Ja det är så klart man har, dom här dansös och operasångare när man var mindre.
Veterinär och författare, bibliotekarie, fröken. Kanske inte det här som
busskonduktör det har jag aldrig tänkt på, jag vill ha något som ger mer lön ungefär.”
(A 2)

Citatet tyder på att barn tidigt är medvetna om yrkens olika status och vad som
ger mer eller mindre lön.

E 2. Varför har du valt det yrket?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Intresse 9 7 2
Nära anhörig 8 4 4
Hjälpa andra 3 1 2
Bra lön 2 2 -
Spännande 1 - 1
Göra familjen stolt 1 - 1
Brett yrke 1 - 1

Kommentar

Jag fann både likheter och olikheter i orsakerna till de yrkesval man gjort på de
skolorna. Gemensamt kan man se att intressen och nära anhörigas yrken har
väldigt stor betydelse för det egna yrkesvalet. Många elever uppger att någon av
föräldrarna har yrket och att de tycker det verkar bra, även fast de inte alla gånger
har så mycket kunskap om vad yrket egentligen innebär. Några elever poängterar
också att de inte vill ha föräldrarnas yrke. En pojke säger så här:

”Ja när jag var mindre tänkte jag ta över pappas jobb och jobba med XX och så
där/…/ ja, fast det var mest då, jag har ändrat mig lite för man får så mycket
utlandsresor, det är så jobbigt att resa runt en massa/…/ Jag vill helst stanna hemma.
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För om man får familj eller så kan det vara jobbigt för dom att vara ensamma så
jättemycket, så det lockar inte direkt.” (A 9)

Det är fler av eleverna på skola A som poängterar att de inte vill ha föräldrarnas
yrke. Även i denna fråga tycker jag det är intressant att se vilka kategorier som
finns på den ena skolan men inte på den andra. För två elever på skola A är
exempelvis lönen en viktig del i valet av yrke. En elev på skola B framhåller vikten
av att göra familjen stolt över hennes yrke. Hon säger bl.a:

”De flesta tycker om när det finns en läkare i familjen och så där.” (B 6)

Eleverna fick också frågan om de hade börjat förbereda sig för det yrke de skulle
vilja arbeta med? De flesta elever hade inte börjat förbereda sig på något speciellt
sätt. Många tyckte att det var för tidigt och sa att möjligheten fanns att de ändrar
sig i framtiden. De elever som vill bli något inom det område som nu är deras
stora intresse hade börjat t.ex. att träna fotboll, eller sjunga i kör. Några elever
hade börjat tänka på betygen och på att satsa lite extra på dem i framtiden. En
flicka berättar:

”Det är inte säkert att jag blir läkare men man får ju börja läsa på i skolan, plugga
mycket…Ja plugga mycket och så tänkte jag satsa i nian på de nationella provet som
man måste klara. Det är ju från femman till nian som man måste plugga.” ( B9)

Detta tycker jag visar på att vissa elever tidigt är medvetna om vad som krävs och
att man planerar med sikte på det önskade yrket.

Eleverna fick också följdfrågan: Vad är viktigt att kunna inför ditt kommande
yrke? Svaren på detta går att dela upp i två grupper; de som främst koncentrerat
sig på olika ämnen i skolan och de som tänkt mer på egenskaper och
förhållningssätt inför det kommande yrket. De ämnen som de flesta elever pekar
på som viktiga är framförallt matematik och språk, svenska men framförallt
utländska språk. En pojke säger så här om vad han bör kunna inför sitt tänkta
yrke som civilingenjör:

”Räkna på rätt sätt…ställa upp” (B1)

Den andra gruppen elever som talar om vilka egenskaper man bör ha inom yrket,
tycks ha en högre insikt i vad yrket egentligen innebär och vad som krävs för att
klara det. En pojke berättar så här om sin tänkta önskan att bli brandman:

”Ja… man måste kunna göra allting på rätt sätt, för inget får ju gå fel för då kanske
det blir ännu värre. Man måste vara snabb och kvick. Man kan inte vara morgontrött
direkt eftersom man kan få ett larm mitt i natten… man måste ha bra kondition, vara
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stark, kunna tänka på rätt sätt är oftast viktigt. /…/ …man ska ju inte tänka på sig
själv för man tar ju det jobbet för att man ska kunna hjälpa andra och inte sig själv när
man kommer i svåra situationer.”  ( A 9)

F. Att lära för skolan eller för livet

F 1. Kan du säga något i skolan som ni lär er, håller på
mycket med, som du inte tror du kommer använda dig av i
framtiden?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Religion/ Historia 6 4 2
Nej, allt är viktigt 4 3 1
Slöjd 3 1 2
Musik 2 1 1
Idrott 1 - 1
Bild 1 1 -
Hemkunskap 1 1 -
No 1 - 1
Lästräning 2 - 2
Multiplikationstabellen 1 1 -

Kommentar

Denna fråga samt nästföljande fråga kom mycket att bli ett resonemang omkring
skolans olika ämnen. Jag kan därför tänka mig att de svar eleverna ger är ganska
generaliserade och gäller inte allt inom ämnet. Uppdelningen i olika ämnen är
lämplig att använda då de talar om olika delar av undervisningen. Jag har därför
gjort skillnad på om eleven har uttryckt ett speciellt ämne, något visst
arbetsområde eller moment inom ämnet, de två nedersta kategorierna. Det är
intressant att se att de ämnen som eleverna har haft svårt för att finna något
användningsområde för är de ämnen som de inte tror sig ha så stor nytta av i
framtiden, t.ex. religion, historia och No. ( Jag har här valt att göra en kategori av
religion och historia eftersom eleverna oftast nämnde dem tillsammans. Däremot
kan jag inte skriva So eftersom geografi och samhällskunskap ansågs mer
användbart.) Några elever säger så här om historia och religion:

”Ja, religion och sånt inte sånt där 50 år sen och allt sånt, medeltidssakerna och allt
sånt/…/ varför ska jag kunna det, jag har ju ingen nytta av det.” (B 5)
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”Det skulle vara historia som är ganska onyttigt, det fattar jag inte riktigt varför man
ska kunna sånt. Man kan hålla på lite men inte så mycket som vi gör/…/samma sak
hela tiden, det är trist.” (A1)

Det som jag också lägger märke till är att det är många av skolans estetiska/
praktiska ämnen som eleverna inte anser viktiga. Kan detta bero på skolans och
lärarnas förhållningssätt till dessa ämnen? Kan det bero på att de främst består av
praktiskt arbete, som på många håll ej värderas lika högt som de teoretiska
ämnena?

En intressant skillnad ser jag mellan de olika skolorna i den kategori som jag kallat
Nej, allt är viktigt. Främst är det elever från skola A som tycker att allt de lär sig i
skolan är viktigt. En flicka säger:

”Nej, jag gör det jag bryr mig inte så mycket utan jag gör det. /…/ Någon gång har
jag säkert nytta av det. /…/ ja, jag tycker nästan allt känns viktigt, fast vissa saker
känns helt meningslösa, det tycker jag.” ( A6)

Eleverna har inte tänkt efter så mycket varför man ska lära sig och varför det kan
vara bra att kunna vissa saker. De visar också på en stor tilltro till läraren och
skolan att den lär ut det som eleverna behöver veta för framtiden. På flera håll i
intervjun talar eleverna om det man ska lära sig eller om det man ska göra.
Vilket också visar på att eleverna ofta har en bild av hur det ska gå till i skolan
och vad man ska lära sig. En elev uttrycker sig så här på frågan om det är något i
skolan som den tycker känns onödigt:

”Nej, inget…allt finns ju där för att det är viktigt, inte för att jag förstår varför ibland.”
(B3)

F. 2.. 2. Vad kommer du ha mest nytta av i framtiden av det du lär dig?

Kategori Antal svar Skola A Skola B
Matematik 16 7 9
Engelska 10 4 6
Svenska 9 5 4
Övriga språk 6 5 1
SO 3 2 1
Allt känns viktigt 2 1 1
Idrott 1 1 -
NO 1 1 -
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Allmänbildning 1 1 -

Kommentar

Det var intressant att se vilken enighet det var bland eleverna på denna fråga.
Matematiken anses som det viktigaste av många elever. En elev säger om ämnet:

”Matte använder man varje minut…” (B 4)

Framförallt ser man bland eleverna på skola B att matematik är något
betydelsefullt. Jag känner inte till hur klassen arbetar i matematik, men en möjlig
tanke, som jag ser det, är att läraren sätter sin profil på klassen och klassens
tyckande. Något som jag också tror kan inverka är hur ämnet presenteras. Det
framkommer bland eleverna på skola B, att man arbetar koncentrerat under
matematiklektionerna. En flicka säger om dessa lektioner i ett annat sammanhang:

”…det är bättre än matten, det är så jobbigt man måste vara tyst, man får inte prata
utan bara koncentrera sig på boken” (B5)

Möjligtvis kan detta vara en bidragande orsak till att många uppfattar ämnet som
så viktigt. En annan tror jag är att de redan nu har mycket användning för
matematik och därför känner att de vill lära sig mer. En flicka säger:

”Jag har lärt mig ganska mycket om matte och då vill man kunna lite mer om det
/…/överallt i affären, skolan, hemma, när man ska se vilket program det är på TV,
överallt är det matte.” (B6)

I intervjuerna märker jag att eleverna har en mycket global syn på sin framtid.
Många har redan planerat att bosätta sig utomlands eller funderar på det. Ett
vanligt inslag i framtidsdrömmarna är också att resa mycket. Flera av eleverna på
skola B är osäkra om de kommer att bo kvar i Sverige hela sitt liv eftersom flera
av dem har ett annat land som sitt ursprungliga hemland. En flicka säger så här
angående varför engelska är så viktigt:

”När jag är på resa och så där, då måste man ju kunna kommunicera med de andra.
T.ex. när man ska köpa något eller när man ska åka och handla, man kanske flyttar
runt.” (B6)
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En skillnad mellan de olika skolorna är att man på skola A även talar om hur
viktigt det är att lära sig fler språk, inte bara engelska vilket går under kategorin
övriga språk. Många av eleverna på skola A har nu börjat läsa ytterligare ett
språk. En flicka planerar sin framtid så här:

”…det är engelska och sen pluggar jag spanska, det är nog bra att kunna för jag har
inte tänkt att bo kvar i Sverige så det är nog bra att kunna.
Var skulle du helst vilja bo?
I Spanien eller USA.
Vad är det som lockar där?
Det är ju ett modernt land och det är ju där allting finns. Det är ju världens centrum
/…/ Ja, jag har i alla fall en drömbild av USA men sen vet man ju inte.”  (A 10)

På skola B verkar inte eleverna i samma utsträckning läsa ytterligare språk som
tillval, men många av dessa elever har i stället svenskan som sitt andra språk och
läser hemspråk.

Jag tycker det är intressant att se att det är skolans basämnen som eleverna tycker
är viktiga för framtiden. En möjlig påverkan på detta är de nationella proven i
ämnena. En annan bidragande orsak till att ämnena har så stor betydelse är att
eleverna känner till det framtida kravet att godkänt ska uppnås i dessa ämnen.
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Elevporträtt

För att ge en helhetsbild av elevintervjuerna har jag valt att porträttera några elever
som trätt fram för mig under tiden jag läst och analyserat intervjuerna. Dessa
elevporträtt ger inte en heltäckande översikt av de elever som jag samtalat med
utan visar endast på några olika elevers tankar. Porträtten bygger på min egen
tolkning och analys av de intervjuer jag gjort. Elevernas namn är fingerade.

Anna ( A2)

Anna är pratsam och entusiastisk när jag intervjuar henne. Hon svarar snabbt och
mycket på frågorna jag ställer.

Anna berättar om lektionerna genom att mycket strukturerat prata om olika
ämnen, arbetsområden och moment. Hennes favoritämnen är bild, svenska,
matematik och tyska. Det är främst ämnet som avgör om hon tycker skolan är
rolig. Om hon får välja vill hon helst jobba själv, för hon tycker det är svårt att
jobba med någon kompis som hon inte gillar. Just detta tar hon upp när hon
berättar vad man lär sig på lektionerna:

"Man lär sig ju att jobba en och en eller i par, och så lär man sig matematik och
engelska också…
Vad lär man sig av att jobba i par ?
Man lär sig att samarbeta och det beror på, man lär sig kanske inte lika bra när
man jobbar med en kompis som man inte gillar, men man lär sig att samarbeta."

Anna har lätt för att hitta användning för det hon lär sig. Ofta är det dock ganska
konkreta användningsområden tätt knutna till skolan, som hon exemplifierar med.
Hon minns tydligt hur hon tidigare har lärt sig saker. När hon lärde sig
multiplikationstabellen gick det till så här:

"Först hade man ett sånt här papper med olika tal, där tolvans tabell var det
högsta, så är det olika många tabeller, och sen så traglar man fram och tillbaka
och upp och ner, ungefär ja hela tiden på varenda lektion nästan."

När Anna tänker på framtiden är det först alla krav hon tänker på och allt man
måste lära sig för att få ett bra arbete. På frågan om vad hon brukar tänka på inför
framtiden , svarar hon:

"Att jag vill ha ett bra arbete med bra lön så att man ska kunna resa, det har jag
alltid velat göra till olika platser."
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När hon tänker på hur det ska bli att bli vuxen är hon lite kluven. Hon säger:

"Ganska svårt tror jag eftersom man har så mycket på axlarna om man
säger…men det verkar vara jättekul att kunna göra så mycket."

Hon har en stor tilltro till skolan och att det man lär sig där är viktigt för
framtiden, därför vill hon försöka lägga allt på minnet, om hon skulle behöva
kunskapen när hon blir vuxen. Anna känner att det är mycket som man måste
kunna när man blir vuxen, mycket ämneskunskaper, men framförallt att våga prata
inför andra:

"Ja, man måste kunna prata inför publik om man säger…/…/
Hur ska man lära sig det?
Träna, liksom stå inför publik, det är ju inte bra om man är för blyg. Att våga
göra det, jag vågar ju inte heller vissa saker, men man måste träna, kunna prata,
det lär man sig i skolan, i alla fall ganska/…/ …man måste lära sig att prata högt,
och säga vad man vill och så annars blir det ju ändå aldrig nåt."

Under sin uppväxt har Anna tänkt på många olika yrken i olika branscher, men nu
har hon nästan bestämt sig för att satsa på något inom polisyrket. Hon tycker det
verkar omväxlande och spännande genom att man träffar mycket folk. Bilden av
polisyrket verkar hon mest ha fått genom TV och andra media. Så här beskriver
hon vad en polis bör kunna:

"Man får inte vara rädd, inte blyg och inte osäker, uthållighet, ganska stark, bra
att kunna engelska och språk och så. Svenska är ju bra att kunna snabbtänkt,
ja…
Varför kan engelska och svenska vara bra?   
Om det är utlänningar som liksom ställer till med bråk vid stora fester och så
måste man kunna prata med dem på något språk, engelska så att de fattar,
Kurdiska är kanske inte så lätt kanske."

Framförallt tror hon att det är bra att kunna olika språk, svenska, idrott och
geografi. Hon tycker om de mer praktiska ämnena men ser inte på samma sätt att
de är viktiga för framtiden Om kunskaper i SO säger hon:

"Det kan vara bra att kunna vad som hände förr i tiden, men jag vet inte varför
det kan vara bra att kunna. Geografi är bra att kunna om man ska hitta till olika
ställen, veta lite om saker och så. /…/ Geografi och historia om man ska förstå
hur dom känner det och så."

När Anna drar paralleller med framtiden och användningen av skolkunskaperna är
det oftast mycket konkret, men man kan ibland också se att när hon tänker efter
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har hon en djupare förståelse, som i exemplet ovan. Anna verkar också
målmedveten och har redan nu börjat planera för framtiden genom de val hon gör
i skolan, hon säger:

"Elevens val kan man ha natur, fast det ha jag inte valt, då valde jag teater, för
att träna på att stå inför publik."

Carl ( A 3)

Carl är eftertänksam och noggrann i sina svar. Om han inte förstått tvekar han tills
jag formulerat om frågan. Han tänker efter länge och när han är färdig berättar han
med väl valda ord.

Carl berättar mest allmänt om lektionerna till en början. Han kan se mönster i
arbetssätt, t.ex. när de jobbar själva eller med varandra. Han gillar framförallt när
det är lugnt i klassrummet och då de gör något "kul". Inom de ämnen som Carl är
bra på har det ingen betydelse hur han jobbar. Då det är något han är lite sämre
på väljer han gärna att jobba ihop med någon kompis, det tycker han går lättare. I
skolan tycker han att man dels lär sig olika ämneskunskaper, men han kan också
se hur viktigt det är att lära sig arbeta självständigt.

"Ja, ibland kanske man inte har någon att jobba med lite längre fram, och då får
man lära sig att hitta själv och lära sig själv. Det har man stor fördel av…"

Carl tycker att han hittills har haft mest nytta av matematik och språk, t.ex. när
han går och handlar och när han har rest. Han ser också att man kan ha nytta av
språk i sin egen vardag och närhet. Förmågan att koppla samman det han lär sig i
skolan med fritiden och vardagen, är god.

När Carl tänker på framtiden, och det gör han ibland, gäller det ofta var han ska
bo och vad han ska jobba med. Han har redan börjat planera för framtiden och
skulle helst av allt vilja flytta till Kanada,  för att han har ett stort intresse för natur
och djur. Han skulle vilja bli något med djur t.ex. zoolog. Men först och främst
har Carl tänkt att satsa på idrotten, i hans fall är det handboll som gäller. Han är
väldigt medveten om att det är en dröm som fort kan slås i spillror så därför har
han också planerat för en yrkeskarriär. Förutom zoolog kan han också tänka sig
att ta över sin pappas firma. Han framhåller vid flera tillfällen hur viktigt det är att
man är intresserad av det som man ska hålla på med i framtiden. Just detta är
något som han ser framemot när han tänker på hur det är att bli vuxen, han säger:

"Rätt kul, söka jobb typ , när man är intresserad är det ju alltid kul, så det ska
bli spännande."
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Carl tror framförallt det är viktigt att kunna visa vem man är, ha ett bra
självförtroende och att man vågar visa vad man kan. Han känner till många sätt
genom vilket man kan träna upp detta:

"Det är ju olika saker, man kan ju börja spela något instrument/…/man kan ju
åka på stan typ och prata med människor typ/…/ eller… man kan ju gå med i
olika föreningar."

Carl litar på att han i skolan lär sig sådant som han i framtiden kommer ha nytta
av. Samtidigt är han fundersam över vissa ämnen och arbetsområden, t.ex.
religion, som han hittills har känt ganska oviktig. Men han har en förmåga att se
helheten i undervisningen och förstå att ett ämne som religion kan ge vidare
förståelse för något annat. Han förklarar detta så här:

"Ja en del hör ju ihop liksom som religion och NO och SO. Som om man tänker
som judarna dom har ju viss religion också om man då forskar om nazismen så
vet man vad nazismen står för och judarna står för, vissa grejer hör ju ihop om
man säger."

Om vad han främst kommer få användning för i framtiden berättar han så här:

"Ja, det är ju lite allt möjligt, språk och engelska matte framförallt, NO och SO,
för om man forskar mycket så lär man sig mycket så då behöver man inte slå
upp det utan så att man kan lite av allt möjligt."

Carl tycks ha stor förmåga att se undervisningen i skolan som en helhet. Han kan
själv göra kopplingar mellan olika ämnen. Det samma gäller hans förmåga att
knyta samman det han lär sig i skolan, med vardagen och framtiden. I Carls
tankar blandas drömmar med mer realistiska planer för framtiden. Den kunskap
han får med sig från skolan är en viktig grund för dessa planer.

Mariam (B 4)

Mariam tycks vara en glad och entusiastisk flicka. Hon är av utländskt ursprung
men behärskar svenskan bra. Möjligen hade hon kunnat säga mer om hon haft
möjlighet att prata på sitt modersmål.

För Mariam är det främst allt det som läraren inte kan påverka så mycket som är
det viktiga på lektionen. Hon beskriver det de gör på lektionerna så här:
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”Vi går omkring pratar med kompisar så att fröken nästan blir arg/…/ Lyssnar
på musik…”

Hon är mycket medveten om vad läraren tycker om och inte. Hon vet också hur
hon själv fungerar bäst och hur hon lär sig bäst, men har ändå svårt att säga nej
till sådant som hon vet distraherar hennes arbetsro. Exempelvis så här säger hon
om att ha musik på lektionerna:

”Utan musik oftast, för då kan man koncentrera sig. Men jag säger ofta att jag
vill ha musik.”

Ungefär på samma sätt är det att jobba i grupp eller enskilt. Hon vet att det blir
mer prat och mindre jobb i en grupp, men ändå gillar hon det. Hon tycker att hon
lär sig mycket i skolan, men har svårt för att ge några konkreta exempel. Det är
samma sak då hon ska ge exempel på när man kan ha användning för lärdomar.
Hon tycker allmänt att man har nytta av att kunna det i framtiden, men när hon
ska ge exempel på användningsområden kommer hon främst på sådant som
ligger inom skolans värld. Exempelvis att i framtiden eventuellt använda
kunskaperna om man ska bli lärare.

Engelska och språk av olika slag är en mycket viktig del, både av det som hon
tycker hon lärt sig i skolan och av det hon tror sig ha mycket nytta av i framtiden.
När hon talar om sin framtid har hon höga planer, då det gäller yrke. I övrigt låter
det som hon tänker sig ett ganska vanligt familjeliv. På frågan vad som kan vara
bra att kunna när man blir vuxen säger hon:

”Hur man ska sköta sina egna barn./…/ Hur man ska sköta hushåll och så där.”

Mariam ser sitt eget hem som den främsta lärdomskällan till hur hon ska lära sig
detta. När hon beskriver sin framtid inom något yrke är det främst drömmar som
uppfyller hennes planer. Hon vill bli artist och då inte bara sångerska utan också
filmstjärna. Tidigare har hon siktat på att bli pilot, men nu har hon ändrat sig.
Orsaken till detta är främst att själv få bli en del av den nöjesbransch som hon
mycket beundrar. Bilden av artistyrket har hon fått genom yttre iakttagelser
troligtvis främst genom media. Det främsta målet med att vara artist är inte att få
sjunga, även om hon redan nu förbereder sig genom att sjunga i kör, utan att få
hjälpa andra. Det poängterar hon flera gånger under intervjun, som det allra
viktigaste.

Mariam är inte speciellt förtjust i ämnen som t.ex. NO. Hon vill i större
utsträckning pröva sig fram och experimentera. Det tycker hon man får göra för
lite i skolan. Hon har svårt att se meningen med NO-ämnet vilket kan vara en
bidragande orsak till att hon inte tycker om det. Men hon visar på en stor framåt
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anda och nyfikenhet då hon under vårt samtal ställer en direkt motfråga då hon
själv inte kan svaret. Förutom språk, och då framförallt engelskan som jag
tidigare nämnde tror hon att hon i framtiden kommer ha stor nytta av matematik
som hon kan finna många användningsområden för. Annars har hon svårt att
koppla samman ämnena med något konkret.

Avslutningsvis i vårt samtal poängterar hon att det viktigaste för framtiden är att
man hjälper andra både i sin närhet och längre bort hon säger:

” …sen får man inte glömma att man måste hjälpa folk som har det svårt och så,
som här i vår stad finns det kanske inte folk som är hemlösa eller så, men i
Stockholm så finns det överallt och så, då tycker jag vi borde hjälpa dem som
har det svårt.”

Mariam är en elev som mycket engagerar sig i vad som sker i hennes närhet, men
som inte tycker att skolan spelar en så stor roll för den egna framtiden.

Tobias (B7)

Tobias är en pratsam och öppen kille. Han verkar ha svenskt ursprung och har
inga problem med språket. Han har lätt för att uttrycka det han menar.

Tobias kan se en struktur i hur lektionerna ofta brukar gå till, så här berättar han:

”ja det är väl olika vilket ämne man har, men det går i alla fall till så att vi får
arbeta själva och så, vår lärare ger oss en uppgift.”

Favoritämnen i skolan är engelska och So. Han är intresserad och tycker att
ämnena är roliga. Ämnet har betydelse för om han gillar lektionerna, men läraren
är också en viktig faktor:

”Det blir ofta roligare om man inte har en sträng lärare, utan en som man kan
skoja med och så där.”

Tobias tycker om när det är musik på under lektionerna. Då kan han koncentrera
sig bättre. Han har lätt för att göra kopplingar mellan det som han lär sig i skolan
och sin fritid samt det han gör hemma. Han är positiv och tycker om att lära sig
saker även fast han ibland inte alltid förstår varför. Han vill gärna veta lite om allt
möjligt för att bli allmänbildad.

Tobias tänker ganska mycket på framtiden. Främst gäller det hur det kommer att
gå med jobb och familj. Den närmaste framtiden har han redan tänkt ut i detalj:
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”…men mest nu var jag ska börja praoa sen och vart jag ska söka in för linje
sen till gymnasiet/…/ Jag vill helst söka in till fotbollsgymnasiet i Värmland eller
Göteborg, det vill jag ju, men det krävs ju höga betyg för det, och sen vet jag
inte vilken utbildning jag ska söka till, man måste ju ha ett annat jobb också, om
det inte går att bli fotbollsproffs."

Han är väl insatt i vägen fram till sitt mål, att bli fotbollsspelare. Han vet också om
svårigheterna att nå målet och har därför lite av en reservplan. Han vill arbeta med
barn, det har han alltid velat, antingen som en fritids ledare eller som tränare för
någon sport. Han beskriver tränarrollen så här:

”…det är väl mycket det att man har hand om laget, och får försöka se till att de
har det bra hemma och så där fast de inte har med de att göra och så, se till att
alla mår bra…Våra tränare, i den här åldern är det många som röker så det vill
ju dom se till att man inte gör, för har man väl börjat röka så blir man ingen
fotbollsspelare."

Tobias tror inte att det är några speciella kunskaper man behöver utan mer
personliga egenskaper:

”…för det första ska man ha bra humör med barn, tror jag. För har man dåligt
tålamod så är det nog svårt att få ett sånt jobb, men ha ett gott hjärta för barn
det är nog det bästa man kan ha, det finns nog inga kurser man kan gå för att bli
en bra sån där tror jag, det beror nog helt på sig själv.”

Trots detta är det viktigt med skolan och det är viktigt att föräldrarna är stolta
över honom. Det viktigaste att kunna när man blir vuxen tycker han är matematik,
svenska och så att man är allmänbildad. Framförallt matematiken tror han är
viktig. Han har svårare att peka på något konkret tillfälle då svenskan kan vara
betydelsefull. För framtiden tycker han att det är bra att kunna matematik för att
kunna sköta räkningar och pengar. Viktigast tror han engelskan är, eftersom det
är ett språk som många kan. Framförallt vill han kunna läsa och prata engelska så
att han kan kommunicera med folk utomlands. Annars så handlar de mesta om
fotboll i Tobias liv. Han är medveten om sportens hårda villkor men vill ändå
satsa på fotbollen. Tobias dröm att bli fotbollspelare, vill han göra till verklighet.
Samtidigt som han har denna dröm är han också realistisk och söker andra planer
för framtiden. Tobias verkar inte se skolan som något avgörande för sitt framtida
yrke, men han har en förmåga att föra över skolkunskaperna till sitt vardagsliv
och en vilja att lära sig.

Diskussion
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Syftet med mitt arbete har varit att undersöka vilka tankar elever i år 6 har om sin
framtid, att se på vilket sätt och i vilken utsträckning de tycker att de har
användning av det de lär sig i skolan samt i vilken utsträckning de tror de kommer
ha användning för det i framtiden. Jag tycker det är av stor vikt att känna till vad
eleverna tänker och tycker för att kunna forma en undervisning som är intressant
och användbar för eleven. I inledningen av diskussionen vill jag reflektera över
den undersökningsmetod jag valt och svårigheter och svagheter som finns med
denna. Sedan kommer jag att föra en diskussion med utgångspunkt i de
problemställningar jag tidigare formulerat.

Metodval

Att genom intervjuer ta del av elevernas tankar tycker jag har fungerat bra.
Eleverna var öppna och villiga att försöka svara på frågorna. Den kvalitativa
redovisningsformen enligt Patel och Davidson (1994) i kombination med
elevporträtten tycker jag fungerade bra för att visa det som framkommit under
intervjuerna. Vissa svagheter och svårigheter i samband med undersökningen
skulle jag dock här vilja ta upp. Eftersom intervjuer till stor del bygger på ett
samtal mellan två människor ser jag det som en svaghet att jag inte haft tillfälle att
träffa barnen varken före eller efter de tillfällen jag varit på skolan. En fördel var,
så som någon elev gav uttryck för, att de kunde säga sådant till mig som ingen i
deras närhet kände till. I de flesta intervjuerna tror jag det var en nackdel eftersom
eleverna ej kände mig och visste vem jag var.  Det var stor variation på hur
pratsamma barnen var och vid de tillfällen eleverna inte gav så uttömmande svar
blev lätt mina frågor ledande.

En svårighet låg också i att många av eleverna från skola B var av utländskt
ursprung vilket innebar att jag fick omformulera frågorna då de inte förstods av
eleverna. Därför finns risken att frågan inte fick exakt samma innebörd.
Risken fanns också för ledande följdfrågor då jag skulle försäkra mig om att jag
rätt uppfattat vad eleverna menat.

Vid vissa tillfällen var det svårt att få samma struktur på intervjuerna eftersom de
innehöll många öppna frågor och vissa elever ville gärna leda in samtalet på andra
områden. Jag valde att låta frågorna komma i lite varierande ordningsföljd
beroende på om eleven själv tog upp någon fråga spontant. Det var svårt att veta
om jag då verkligen fått svar på alla frågor som jag tänkt, men positivt var att
intervjun fick en röd tråd.

Barns tankar om sin framtid
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Vilka tankar har eleverna i år 6 om sin framtid, yrkesval och vuxenrollen?

I samstämmighet med Hartman (1986) visar också denna undersökning att
framtiden är något som barn tänker på. I den undersökning jag gjort kan jag
också se att eleverna är positivt inställda till den egna framtiden. Samma resultat
visar undersökningen från Östtegsskolan ( 1997). Bjurwill (1986) pekar på
skillnader i framtidssyn mellan elever från olika socialgrupper. Jag kan dock inte
se några större skillnader på detta område mellan de elevgrupper jag undersökt.
Jag har dock inte gjort någon större skillnad på om det är elevernas tänkta,
gissade eller önskade framtid. I mitt fall tror jag detta varierar mellan de olika
eleverna, och vissa elever har gett uttryck för både sin önskade framtid och för
sin gissade framtid. Jag kan inte heller se den pessimism och passivitet inför
framtiden som Bjurwill funnit i sin undersökning.

Jag finner inte så stora skillnader i elevernas tankar mellan de olika skolorna, som
Malmgren (1985) ger uttryck för. Det går däremot att se att självförtroende är
något som man talar mycket mer om på skola A och som i många fall eleverna
också har mer av. Det som skiljer resultaten i jämförelse med Malmgren är att hon
ser att eleverna i de lägre socialgrupperna inte har så stora ambitioner att få ett
yrke med hög status. Bland de elever jag intervjuat ser jag att ambitionerna och
målsättningarna är höga också bland eleverna på skola B, men att det på skolan
också finns de som nöjer sig med ett "Svenssonyrke". En skillnad som däremot
finns är att eleverna på skola A har fler tänkta framtidsbanor  vilket stämmer
överens med Malmgren ( 1985).

När jag ser vilka yrkesval eleverna har tänkt sig stämde det väl överens med den
yrkesvalsteori som presenteras av Malmgren ( 1985). Elevernas intressen styr till
stor del yrkesvalet, men jag tycker mig också kunna se att vissa elever fortfarande
är kvar i den så kallade "fantasifasen", där individen tror att den kan bli vad som
helst. Andra elever har börjat komma över i den andra delen av den "tentativa
fasen", då det främst är individens begåvningar och värden som avgör yrkesvalet.

Precis som på Östtegsskolan är det inte självklart längre vilka yrken som är
mansyrken respektive kvinnoyrken. Bland annat var det flera flickor som valt
yrken som polis, advokat och pilot. Det var intressant att se vilka orsaker
eleverna nämnde för sitt yrkesval. De elever som påverkats av en nära anhörig,
oftast någon förälder var många. Jag tycker att många elever, trots höga
ambitioner siktar på ett liv som liknar deras föräldrars eller någon annan anhörigs.
En annan viktig påverkan tycks media ha. Man kan se att de vanligaste yrkena är
sådana som ofta figurerar i media och framförallt i TV.
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Den uppfattning eleverna har om vuxenrollen pekar också på hur elevernas
livssituation är och hur de uppfattar vuxna i sin närhet, framförallt deras föräldrar,
men också de vuxna de möter i sin vardag, i skolan, på fritidsgården osv.
Eleverna känner av det stressiga tempot ute i samhället och de känner till det
ansvar och krav som ställs på vuxna.

Är skolan framtidsförberedande ?

Vilken användning anser de sig ha av det de lär sig i skolan?

Undersökningen vill visa i vilken utsträckning eleverna kunnat finna något
användningsområde för det de lär sig. Speciellt några svar vill jag lyfta fram till
diskussion. Fråga A3 i redovisningen tycker jag pekar på något intressant. Många
elever framhöll att det de lärde sig i skolan är något som de också finner
användningsområde för inom "skolans värld". Detta kan tyda på att vi i skolan i
för liten utsträckning visar på och framhåller för eleverna hur och när de kan
använda lärdomarna. Bland annat svaren på frågorna D 1 och E 1 visar att
eleverna har en tilltro till skolan och till att de där lär sig sådant som är nyttigt för
framtiden. Det ger också mig som lärare ett stort ansvar att se till att kunskaperna
de får med sig är något de kan ha användning för.

Intressant var också att se den enighet som finns då det gäller vilka ämnen som
anses vara viktiga eller mindre viktiga. I bearbetningen av intervjuerna i E 2
berörde jag kort varför matematik och språk anses så viktiga inför framtiden. Är
det vi som lärare som omedvetet eller medvetet för över till eleverna våra
värderingar av de olika ämnena? En annan bidragande orsak kan vara att
matematik är något som eleverna redan nu känner sig få nytta av också framtiden.
Eleverna är präglade av den internationella tid vi lever i. Det syns framför allt i att
språk, och särskilt engelskan, anses så viktig att kunna. Framtid är inte endast
begränsad till Sverige utan jag ser hos många en längtan att få upptäcka världen
genom resor. Hos några elever är en framtida bosättning utomlands också en
möjlighet.

Bland ämnen som eleverna inte ansåg så användbara i framtiden nämnde flera
religion och historia. När man studerar kursplanerna för dessa ämnen finner man
att de ska vara framtidsförberedande på olika sätt. Undervisningen i historia ska
bl.a. sträva mot att eleven:
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"förvärvar en grundläggande historiesyn och ett historiemedvetande, som underlättar
förståelsen för händelser och skeenden i nutiden och en beredskap inför framtiden."14

Bjurwill (1992) framhåller att dagens skola har ambitionen att vara tätare knuten till
samhället. En stor utmaning för skolan och för den enskilde läraren är att dessa
ambitioner också i praktiken genomförs så att eleverna i högre grad inser vilken
användning de har av kunskaperna i ämnet.

Det som också framkom i undersökningen var att de estetiska/ praktiska ämnena
inte ansågs lika viktiga för framtiden. I kommentaren till F1 ställdes frågan om det
är lärarna och skolans förhållningssätt som har påverkat elevernas tankar eller om
det är det praktiska arbetets låga status som gör att dessa ämnen inte värdesätts
lika mycket? Bjurwill ( 1992) pekar på träning i kreativitet tidigare saknats i
skolan. Detta tror jag har satt sina spår i hur vi värdesätter de estetiska och
praktiska delarna av undervisningen. Om eleverna skall inse vikten av dessa
ämnen är en förutsättning att läraren i sin undervisning påtagligt visar att även han
anser dessa ämnen betydelsefulla. En viktig fråga för läraren att ställa sig är hur
detta ska gå till.

Något som förvånade mig är att eleverna nästan inte alls nämnt datorn, varken i
beskrivningarna av lektionerna eller som något viktigt att lära sig inför framtiden.
Ingen har uttryckt en längtan efter att få jobba med datorer, snarare tvärtom, då
en elev uttryckt att hon inte ville arbeta vid någon dator i framtiden utan med
människor. Beror det på att den är en så självklar del av undervisningen.  Tänker
man inte på den som något speciellt eller lockar inte en framtid vid datorn?

                                                                
14 Kursplaner för grundskolan (1994) sid 26
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Avslutning

Sammanfattningsvis visar undersökningen att tankarna om framtiden inte skiljer
sig så mycket mellan de olika elevgrupperna, men att skillnader dock finns. Det
vore intressant att få följa dessa elever och se om skillnaderna ökar högre upp i
åren då fler val har gjorts beroende på inriktningen i livet. Intressant vore också
att följa upp och se i vilken utsträckning de framtidsdrömmar som fanns när de
gick i år 6 förverkligats i vuxen ålder. Undersökningen visar på att skolan i ännu
större utsträckning behöver bli framtidsförberedande, i praktiken och den i
direkta undervisningen, framförallt i vissa ämnen.

Under arbetets gång har många tankar väckts om vad som skulle vara intressant
att studera genom framtida forskning. Hur värderar eleverna i undersökningen då
de blir vuxna de kunskaper skolan gav? Fick de den stora betydelse som de tror
idag? Vad skulle ha varit annorlunda? Det skulle också vara intressant och göra
en jämförelse med någon skola där man arbetar på ett annat sätt, exempelvis
tematiskt eller problembaserat, och se vilken förmåga dessa elever har att koppla
samman kunskaperna de får i skolan, med samhället utanför och vilka kunskaper
de värdesätter för framtiden? Andra frågor är olika ämnens status, i elevernas
ögon och i lärarnas ögon. Hur kan man på ett tydligare sätt levandegöra och
aktualisera ämnen som historia och religion?

För mig personligen har det varit intressant att få fördjupa sig i ämnet och få ta
del av elevers tankar på det sätt jag gjort. Jag känner att jag fått med mig mycket
nyttig kunskap inför min framtid som lärare, framförallt inom det ämne jag valt
men också inom många andra områden som eleverna kommit in på under
intervjuerna. Jag är mycket tacksam för de elever som delgett sina personliga
tankar om framtiden. De har fått mig att förstå att framtiden är något som barnen
tänker på och att det är viktigt att skolan ger utrymme och tillfälle för detta.
Arbetet har också fått mig medveten om vikten av att motivera eleverna för det de
ska lära sig och visa hur de i sin vardag och i framtiden kan få användning för
det. Förhoppningsvis har de elever jag mött också fått tänka efter och reflektera
över varför man lär sig vissa saker i skolan. Jag tror det är viktigt att man tillåter
eleverna reflektera över detta. Kan man i högre grad påvisa nyttan av moment och
arbetsområden som läses i skolan kan man också öka lusten och motivationen till
ett livslångt lärande.
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Intervjuguide

• • Småprat om hur det kommer att gå till, vad jag ska ha den till, Veta vad du
tänker.

• • Sätt på bandspelaren, förklara varför det ska spelas in på band.

• • Vad gör ni på lektionerna?
Beskriv, olika sorts lektioner, vad gillar du bäst?, varför det.
• • Vad lär ni er på lektionerna?
När lär du dig bäst? Beskriv situationen.
• • Varför kan det vara bra att kunna det?
När kan man ha användning för det?
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• • Tänk på något som du kan, kommer du ihåg
• • när?
• • var ?
• • hur du lärde dig det?
Beskriv situationen.
Kan du komma på något du lärt dig i skolan,
som du har haft mycket nytta av?

• • Brukar du tänka på din framtid, hur det är att vara vuxen?
  Vad tänker du på då? Beskriv.
• • Vad tror du kan vara bra att kunna när du blir vuxen?
Varför, förklara.
• • Hur, var ska man lära sig det?( ovan nämnda)
• • Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?
Varför? Har du alltid velat bli det? Vad gör en sådan? Beskriv.
• • Vad kan vara bra att kunna när man jobbar som en …?
• • Har du på något sätt börjat förbereda dig för att bli en…?
• • Hur kan du förbereda dig inför din framtid som…?
• • Om du tänker på det som du gör i skolan, (Se början av intervjun)Vad kan

du ha nytta att lära dig inför ditt kommande yrke?
På vilket sätt är det viktigt att kunna, varför?
• • Kan du säga något i skolan som ni lär er, håller på mycket med, som du

inte tror du kommer använda dig av i framtiden?
Beskriv, varför?
• • Kan du säga något, du lärt dig i skolan som du vet att du kommer att ha

nytta av i framtiden, och som du kommer att använda ofta.


