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Inledning
Jag har ofta funderat på hur lärare använder sin tid, de dyrbara 45 timmarna i
veckan under skolåret. Ibland när jag gjort fältbesök eller praktik har det slagit
mig att man använder planeringstid och sammanträdestid till så mycket som inte
har med eleverna att göra. Jag lyssnade på ett arbetslag som  inte ens sett den
inbjudan till att dela på projektpengar som satt på anslagstavlan i personal-
rummet. De hade heller inte funderat över möjlig skolutveckling med hjälp av
skolverkets pengar. Man var mer intresserad av att den egna lilla delen av lönen
skulle gå tillbaka till var och en, än att den skulle hamna i någon gemensam
lönepott för kreativa projekt. Jag har inte kunnat lämna den typen av frågor,
eftersom många lärare också klagar över att de inte hinner med allt de förväntas
göra tillsammans med eleverna. Vad är det som händer i skolan egentligen? Vad
skulle kunna hända? Hur borde det vara? När jag nu får använda en hel del tid till
frågor som jag väljer själv, så vill jag se hur det är i den så kallade verklig-heten.
Debatten om skolan har varit livlig, många har skrivit om den och forsk-ningen
har ökat under senare år, men Philip Jacksons sammanfattning från 1968 gäller än:

In short, we must be prepared and willing to give up many of our
comfortable beliefs about what classroom life is all about.1

Så vad kan det finnas för bekväma tankar och meningar om livet i klassrummet
som kan bearbetas och omprövas i detta arbete?

Läroplanen som kom -94, Lpo 94, är tillsammans med kursplanerna de styr-
dokument som finns tillgängliga för alla i skolan, liksom för varje intresserad
förälder. Det ger en klar målskrivning med strävansmål och uppnåendemål, vilka
visar vad det är man ska syssla med under de 6650 timmar som varje elev är
garanterad av undervisning under åren i grundskolan. Det finns skolor som av
styrdokumenten dragit slutsatser som lett till att man inrättat en verksamhet som
inte har många likheter med den skola som fanns under den förra läroplanen, Lgr
80. Samtidigt kan man finna undervisning som ser precis likadan ut som på 70-
och 80-talen. Man har alltså stor frihet under den läroplan som nu gäller. ”Nå
målet men ta den väg som ni vill på er skola.” Detta kan uppfattas som en stor
möjlighet men, helt tydligt också som ett hot. Lpo 94 är ju trots allt en lagtext. Per
Måhl visar i sin bok Vad krävs nu? på de möjligheter det målrelaterade
betygssystemet ger skolan. Skolans arbetssätt kan bli tydligare för alla inblandade
och skolpolitiker kan till och med stämmas om de inte fördelar resurser så att alla
elever får det stöd de behöver.2

                                       
1 Philip W Jackson. 1968. Life in Classrooms. s 176.
2 Per Måhl. 1998. Vad krävs nu? s 30-53.
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I läroplanen sätts eleven i centrum på många sätt. Om elevernas ansvar och
inflytande kan man under punkt 2.3 läsa:

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara
delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmäs-siga och
sociala utveckling förutsätter att de tar allt större ansvar för det egna
arbetet och  för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på
utbildningens utformning. Enligt skol-lagen åligger det alla som
arbetar i skolan att verka  för demo-kratiska arbetsformer (1 kap. 2
§).

Mål

Mål att sträva mot

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 arbete i skolan och

har kunskaper om demokratins principer och utvecklar sin förmåga
att arbeta i demokratiska former.

Lite längre ner under Riktlinjer står bland annat

Läraren skall

• utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin
inlärning och för sitt arbete i skolan.

       /…/

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen
och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för
de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt
samhälle.3

Detta ska tydligen gälla hela skoltiden. Kanske kan inte alla lärare jobba efter
dessa intentioner, kanske inte alla skolledare heller, men det står helt klart att
politikerna litar på att elever kan och vill ta ansvar för sin inlärning och sitt
skolarbete. Även i den tidigare läroplanen, Lgr 80, finns lika tydliga förvänt-
ningar:

Planeringen  i klasserna – eller i arbetsenheterna eller i andra former
som skolan själv väljer – innebär att lärare och elever avgör hur lång
tid de vill ägna åt olika moment, i vilken ordning frågorna  skall
bearbetas och vilka läromedel  man kan använda. /…/ Eftersom

                                       
3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. s 15
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planeringen görs gemensamt av lärare och elever kan läraren ta
hänsyn till elevernas olika förutsättningar.4

Nu har vi sett något av det som skolpolitikerna sagt om skolans ansvar för
demokratisk fostran och elevers ansvar för skolarbetet. Inriktningen inför fram-
tiden är lika tydlig. Ett exempel kan hämtas i ett av Skolkommitténs delbe-
tänkanden, där man bland annat säger följande om elevinflytande i lag och för-
ordning:

Vi föreslår att regeringen tar initiativ till att den s.k. portalparagrafen i
skollagen (1985:1100), 1 kap. 2 §, omarbetas med ett tydligare
elevperspektiv, där eleven inte ses som objekt för skolans
verksamhet, utan som en av skolans viktigaste aktörer.5

Ett annat exempel kan hämtas i Skolkommitténs slutbetänkande:

Ska eleverna integrera kunskap om demokrati på ett sådant sätt att
de blir demokratiska människor, då hjälper det inte att anbefalla
högläsning ur regeringsformen. Kunskap om demokrati måste vara
förbunden med en verksamhet som också  ger  träning i demokrati.
Annars kan läroplansmålen inte uppfyllas.6

Syfte och frågeställning
Som vi sett i Lpo råder inget tvivel om att eleven själv har stort ansvar för sin
inlärning och att den planerings- och utvärderingsprocess som förväntas styra
undervisningen även är ett instrument för skolans kanske viktigaste samhälls-
insats, nämligen att forma demokratiska medborgare. Utifrån detta kommer vi då
till syftet med detta arbete. Jag vill veta hur dessa viktiga intentioner genom-förs i
det dagliga skolarbetet. Hur efterlevs skollag och läroplan? Frågorna vill jag
formulera så här:
• På vilket sätt får eleverna vara med och planera och utvärdera den dagliga

verksamheten som de direkt berörs av?
• Hur ser eleverna på ansvaret för sitt skolarbete?
• Vad tycker eleverna om andra arbetsmodeller som testats på andra skolor, där

elevinflytande och personligt ansvar är en mycket stor del av modellen?
• Vad är viktig kunskap och vilka redskap får eleverna med sig för att hantera

sitt livslånga lärande?

                                       
4 Läroplan för grundskolan, Lgr 80. s 29..
5 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt, Om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. s. 208.
6 SOU 1997:121. Skolfrågor –Om skola i en ny tid. s. 29-30.
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Teorianknytning
Som jag tidigare antydde har skolan kommit att beforskas mer och mer på senare
år. Det är därför inte möjligt att här beröra all den forskning som genom-förts. Jag
nämner endast något av det som skulle kunna vara relevant i detta sammanhang.
Ekholm och Lindvall har i en forskningsrapport kartlagt elev-inflytandets
utveckling i den svenska skolan.7 De har i rapporten även genomfört en
enkätundersökning för att se hur eleverna upplever sina möjligheter till inflytande.
Undersökningen är gjord på skolor som själva uppfattar att deras elever deltar i
den inre demokratin. Trots det finner de att eleverna i liten grad uppfattar sig ha
inflytande i konkreta vardagsfrågor.8 Åke Isling, som under många år arbetat
mycket med skolans demokratiska uppdrag, har i sin doktors-avhandling,
Kampen för och emot en demokratisk skola,9 kartlagt den svenska skolans
utveckling genom två århundraden. Han pekar på strävandena att demokratisera
den obligatoriska skolan. Isling ger i sitt arbete en god bild av den utveckling som
lett fram till 90-talets skola. Ingrid Westlund bearbetar frågor om tid och
tidsuppfattning, vilket är centrala begrepp för varje elev. Hon har låtit barn skriva
och berätta om sin syn på tiden. I sin bok, Elevernas tid och skolans tid,10

diskuterar hon skolans traditionella tidsorganisation och presen-terar andra mer
flexibla sätt att organisera tiden. Den statliga skolkommitténs delbetänkande,
Inflytande på riktigt –om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar,11

innehåller en samling av undersökningar, projekt och alternativa arbetssätt.
Betänkandet mynnar ut i en rad förslag till förändringar för att öka elevernas
inflytande över sin skolgång. Även skolkommitténs slutbetänkande, Skolfrågor –
Om skola i en ny tid,12 anger konkreta behov av förändring. Lärarförbundets
antologi, Skola i förändring,13 innehåller sex artiklar fulla med synpunkter på
dagens situation och framtiden. Skolverkets Jag vill ha inflytande överallt14

innehåller berättelser från grundskolan och gymnasieskolan, både elever och
vuxna får komma till tals. Detta är bara några exempel. Det står klart att det inte
råder brist på debattartiklar och visioner om skolan och dess framtid.

Begreppen
Frågorna jag är intresserad av handlar i grund och botten om demokrati. I detta
kapitel vill jag därför försöka finna en definition för demokratibegreppet. Först
något från rikets grundlag:

…Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledade
inom samhällets alla områden.…15

                                       
7 M. Ekholm, K Lindvall. 1991. Eleverna och demokratin i skolan.
8 M. Ekholm, K Lindvall. 1991. Eleverna och demokratin i skolan. s 90-91.
9 Åke Isling. 1980. Kampen för och emot en demokratisk skola.
10 Ingrid Westlund. 1988. Elevernas tid och skolans tid.
11 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt –om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar.
12 SOU 1997:121. Skolfrågor –Om skola i en ny tid.
13 Skola i förändring –En antologi om lärande på andra villkor. 1998. Lärarförbundet.
14 Jag vill ha inflytande över allt. 1998. Skolverket.
15 Regeringsformen 1 kap. 2 §.
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Skollagen slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja
aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemen-samma
miljö.16 Detta utvecklas på ett mycket konkret sätt i läroplanen och kursplanerna.
I det pågående utvecklingsarbetet på central nivå betonas frågan om inflytande
och ansvar. Skolkommittén skriver bland annat:

Barn och vuxna har olika perspektiv på verksamheten  i skolan, men
de är inte varandras motparter även om det kan  tyckas så ibland.
De är beroende av varandras glädje och välbefinnande. Det är till
exempel svårt att tala om elevers inflytande frikopplat från lärares
inflytande. Om en lärare ska se och höra sina elever måste hon eller
han också bli sedd eller hörd. Om elever ska vara trygga så måste
läraren vara trygg. Demokratiseringen av  en skola gäller därför hela
skolan, både elever och personal.17

Det finns ingen valfrihet när det gäller elevernas inflytande i skolan.
Det står i 4 och 5 kap. 2 §§ skolagen (1985:1100) att "Eleverna
skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas." I fjärde
kapitlet, som gäller grundskolan, finns tilläg-get att "omfattningen av
elevernas inflytande  skall anpassas efter deras ålder och mognad"18

Åke Isling placerar demokratibegreppet på en värdegrund bestående av respek-
ten för mänskligt liv, människolivets okränkbarhet samt uppfattningen om alla
människors lika värde.19 Han tar vidare upp debatten mellan dem som ser
demokratin enbart som ett medel för beslutsfattande och dem som ser den också
som ett mål. Isling ansluter sig till den senare gruppen. Han argumenterar för en
demokratisyn som förväntar sig medborgarnas aktiva deltagande, en normativ
participationsmodell.20 Han diskuterar begrepp som form och innehåll, mål och
medel och utgår alltså från ett normativt demokratibegrepp för skolan:

Demokrati skall för skolan och inom skolan ses som både medel
och mål, som både form och innehåll.21

För att hitta en användbar definition på en demokratisk skola har jag stannat för
Åke Islings sammanfattning:

I det föregående har ansatser gjorts till en definition av begreppet
demokratiska skola:

…en skola för hela folket och en skola grundad på demokratins
ideal och värderingar.

                                       
16 Skollagen (1985:1100) 1 kap. 2 §.
17 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt –om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. s 7.
18 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt –om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. s 55.
19 Åke Isling. 1980. Kampen för och emot en demokratisk skola. s. 21.
20 Åke Isling. 1980. Kampen för och emot en demokratisk skola. s. 22-23.
21 Åke Isling. 1980. Kampen för och emot en demokratisk skola. s. 33-34.
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…en skola som svarar mot demokratins ideal och som i sig skall
främja en demokratisk utveckling.

…en skola som förbereder för demokratins funktioner genom att åt
alla ge så lika politiska resurser som möjligt.

Vidare har konstaterats att kraven om en demokratisk skola inte kan
anses uppfyllda genom att besluten om skolreformer fattas på ett
korrekt demokratiskt sätt. Kraven uppfylls endast om beslutens
innehåll är sådant att skolan blir mer demokratisk i betydelsen mer
jämlik och att på så sätt också själv blir en demokratiskt verkande
kraft i samhället.22

För att konkretisera detta övergripande mål anger Isling fyra punkter:

1. En skola som ger alla ungdomar en god utbildning, oavsett
bostadsort, ekonomi, social miljö, ras, språk, kön, tro/livs-
åskådning och samhällssyn. Detta utgör grunden för lika tillgång
till politiska resurser.

2. En skola som organiseras efter demokratiska principer och som
genom miljö och arbetssätt själv fungerar som ett demokratiskt
samhälle och därmed till de unga överför demokratiska attityder
och beteenden. Detta utvecklar lika politiska resurser på det
formella/funktionella området.

3. En skola som genom mål, innehåll och metoder förmedlar
demokratins värdepremisser och ideal men som samtidigt
främjar ett kritiskt tänkande och självständighet i åsikts-
bedömningen. Detta utvecklar lika politiska resurser främst på
det normativa området.

4. En skola som genom mål, innehåll och metoder själv utgör en
demokratiserande kraft och sålunda medverkar i en fortsatt
demokratisering av samhället. Här utvecklas poli-tiska resurser
på kontroversiella och konfliktfyllda områ-den.23

Dessa fyra punkter kommer jag åter till i slutet av mitt arbete. Då ska jag försöka
se hur dessa kriterier stämmer överens med elevernas vardag i skolan.

                                       
22 Åke Isling. 1980. Kampen för och emot en demokratisk skola. s. 33.
23 Åke Isling. 1980. Kampen för och emot en demokratisk skola. s. 34.
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Metoder
För att få svar på mina frågor skulle jag kunna fråga elever, lärare, rektorer eller till
och med föräldrar. Om man frågar eleverna får man förklara vissa begrepp så de
vet vad man menar, men de skulle kunna berätta hur de upplever sin vardag när
det gäller de områden jag är speciellt nyfiken på. Lärarna skulle kunna berätta hur
de låter eleverna vara med och planera, utvärdera och ta ansvar, de skulle säkert
ha mycket att säga om olika arbetssätt, både beprövade och oprövade.
Rektorerna skulle kunna tala om hur allt detta finns nedskrivet i kommunens
skolplan och de lokala arbetsplanerna och hur de bevakar att det efterlevs.
Föräldrarna, möjligen inte alla, men många, skulle kunna berätta om hur deras
döttrar och söner sliter med skolarbetet både hemma och i skolan. De skulle
säkert ha synpunkter på planering och ansvarstagande för just sitt barn.

Jag bestämde mig för att fråga ungdomarna. Även om alla vuxna kan ha mycket
intressant att berätta så vill jag veta hur eleverna ser på sin egen situation. Hur ser
det som riksdagen beslutat egentligen ut när det gått den långa vägen genom
skolbyråkratin och når eleverna? Jag tror inte att det vi vuxna sänder ut alltid är
det som eleverna uppfattar. Det händer så mycket på vägen. En politisk vision
från riksdagen ska via skolverket, kommunens skolpolitiker, skolledare, och
lärarna landa bland eleverna. På den vägen ska visionen stötas och blötas, inte
minst i den ekonomiska ekluten. Den ska också övervinna traditioner, lärarnas
anställningsvillkor och mycket annat. För att få svar på mina frågor tänkte jag
genomföra ett tiotal intervjuer. Med hjälp av Hartmans triangel funderade jag på
hur mina frågor, metoder och intervjumaterialet skulle kunna komma att påverka
varandra.24 För att skaffa mig en bättre grund inför intervjuerna genomfördes
först en enkätundersökning i sex klasser.

Enkäten
Syftet med enkäten var att göra en förstudie som grund för de kommande
intervjuerna. Enkäten besvarades anonymt, endast skolår och kön efterfrågades.
Enkäten bestod av sju flervalsfrågor och 25 oavslutade meningar. (se bilaga 1)
eleverna hade cirka 30 minuter på sig och det visade sig räcka till för alla.
Frågorna på enkäten spänner över många områden för att jag skulle få en god
bild av elevernas tankar. Det handlade bland annat om inlärningsstilar, betyg,
arbetsinsats, mobbning, sociala roller, inflytande och ansvar. När det gäller
arbetet med att ta fram enkäten samarbetade jag med Torbjörn Axelsson, efter
som hans examensarbete skulle kretsa kring frågor om självvärdering och betyg.
Vi försökte alltså få med så mycket som möjligt av våra respektive områden, när
vi konstruerade frågorna. Allt för att få en god bakgrund till intervjuer och vidare
studier. Svaren uppvisade en stor mångfald av synpunkter och alla besvarade
enkäten seriöst. De sex klasser som svarade på enkäten var fördelade enligt
följande: en 5:a, en 6:a, två 7:or samt två 9:or. Jag ville ha en spridning för att

                                       
24 Sven G. Hartman. 1993. Handledning. s. 42-43.
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kunna se om den utveckling av ansvar och inflytande med stigande ålder som
Lpo talar om är tydlig i verkligheten. Jag var själv med vid de tillfällen då
klasserna svarade på frågorna för att kunna ge den information som krävdes.
Vissa frågor var avsedda för de äldre eleverna men några yngre tog sig en
funderare även på dem. Efter tryckningen av enkäten tyckte jag att någon fråga
var felformulerad, men det visade sig att det blev relevanta svar även på den. Att
analysera oavslutade meningar är mycket intressant och man skulle ofta vilja ställa
följdfrågor för att få förklaringar till vissa svar. Jag redovisar en del enkätsvar
trots att de inte alltid har en motsvarighet i intervjuerna.

Intervjuerna
När enkäterna var insamlade i klassen tillfrågades eleverna om de ville medverka i
intervju / gruppsamtal. De skulle helst vara tre till fyra kamrater i varje grupp.
Intresset var stort, så jag fick välja några av grupperna. Jag tog hjälp av läraren
för att välja dem som har lätt för att prata. På så sätt fick jag relativt pratsamma
grupper. Det betydde dock inte att alla hade åsikter om allt. Vissa var ganska
återhållsamma. Mer tystlåtna elever skulle kanske kunna ha andra synpunkter än
de som är vana att tala för sig, men jag var tvungen att välja ut informanter på
något sätt så det fick bli såhär. Slumpen kom inte till använd-ning. Jag valde att
genomföra intervjuerna som gruppsamtal för att eleverna skulle känna sig tryggare
och på så sätt berätta mer och friare. Jag tror det är svårt får en elev att vara
spontan på tu men hand med en okänd intervjuare. Risken med ett gruppsamtal är
att eleverna hämmar varandra eller låser in sig i någon slags jargong. Jag tror den
risken är mindre än vinsten som tryggheten ger. Innan det var dags att träffa
eleverna för samtalet hade de fått ett informationsbrev att visa hemma och för att
få lite hum om vad frågorna skulle handla om. (se bilaga 2) För att få med allt
som sades använde jag mig av en bra bandspelare. Alla elever förvissades om att
banden raderas så fort utskriften gjorts. När jag skrev ut intervjuerna använde jag
genomgående läraren, Pelle och Lisa istället för de verkliga namnen. När de
pratar om olika skolämnen har jag dock inte ändrat på dem. Jag förberedde
intervjuerna genom att skriva ner frågor, stödord och liknande i en intervjumall.
(se bilaga 3) Den kan tyckas omfattande eftersom den innehåller flera stödord
och associationer som överlappar varandra. Mest liknar den här  intervjumetoden
det som Ekholm och Lander kallar den fokuserade intervjun.25 Jag lät alltså
elevernas svar styra ordningen, men försökte se till att alla områden blev belysta.
Trots den ambi-tionen berördes inte alla punkter i varje intervju.

Steinar Kvale gör i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun en grundlig
genomgång av intervjun som redskap för att samla in forskningsmaterial. Han
pekar  på de olika möjligheterna och problemen med metoden. Det finns fortfar-
ande en viss misstro mot kvalitativa metoder. En del av forskarsamhället håller
fast vid kvantifierbart material och redovisningsmetoder som innehåller tabeller
och diagram:
                                       
25 M. Ekholm, R. Lander. 1993. Utvärderingspraktikan. s. 54-55.
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Med tanke på  hur många innebörder ordet vetenskap har finns det
inget som motiverar att man generellt karaktäriserar kvali-tativ
intervjuforskning som vetenskaplig eller ovetenskaplig. Det
automatiska förkastandet av kvalitativ forskning som ovetenskaplig
speglar en specifik och begränsad vetenskapssyn som inte ser
vetenskap som föremål för ständig klarläggning och diskussion.26

Kvalitativa metoder är inte bara en ny mjukteknologi som fogas till
samhällsvetenskapernas hårda kvantitativa metodarsenal. Den
kvalitativa forskningens förståelseform är snarare förenad med en
alternativ syn på social kunskap, mening, verklighet och sanning inom
samhällsvetenskaplig forskning. Det rör sig inte längre om att
kvantifiera objektiva data utan om att tolka men-ingsfulla relationer.27

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstruk-turerad,
det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat
frågeformulär. Den genomförs enligt en intervju-guide som
koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till
frågor. Intervjun skrivs vanligen ut, och den skrivna texten utgör
jämte bandinspelningen materialet för den följande tolkningen.28

En av svårigheterna med metoden ligger hos intervjuaren, som måste besitta
kunnighet, känslighet och empati, men inte lämna sin roll som oberoende forskare
med viss distans till forskningsobjektet.

Att intervjua är en interaktiv form av forskning; genom det nära
samspelet med de intervjuade löper intervjuaren risk att "köpas" av
dem. Intervjuaren kan identifiera sig så starkt med sina
undersökningspersoner att hon inte kan upprätthålla en profes-sionell
distans utan tolkar och rapporterar allting ur undersök-
ningspersonernas perspektiv. Det finns en risk för en omedveten
"motöverföring", eller - för att använda sig av ett antropologiskt
uttryckssätt - goes nativ.29

Att intervjua är ett hantverk. Det följer inte metodregler som gäller
oberoende av innehåll och sammanhang utan vilar på en kvalificerad
forskares omdöme. För både den terapeutiska inter-vjun och
forskningsintervjun är forskaren redskapet. Resultatet av en intervju
beror av intervjuarens kunnande, känslighet och empati.30

Trots detta, eller kanske på grund av, finner jag intervjun som metod mycket
intressant och spännande för att samla in material.

                                       
26 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 61.
27 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 17.
28 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 32.
29 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 112.
30 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 101.
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Analysen
Som framgått ovan är detta ett kvalitativt arbete. Det skulle vara svårt att göra
något intressant kvantitativt av mitt material, även om en del av enkätfrågorna är
av flervalstyp och skulle kunna statistikbehandlas, så är antalet troligen för litet för
en valid och reliabel analys. Jag använde enkäterna som bakgrund och sondering
inför intervjuerna. Det kom dock fram mycket intressanta svar i enkäterna, varför
jag kommer att återge en del av dem nedan.

Efter att jag skrivit ut intervjuerna försökte jag dela in utsagorna i olika områden
motsvarande de fyra huvudfrågorna. Mycket av det sagda kunde hänföras till två
eller tre av frågorna samtidigt. En del intressanta uttalanden var svåra att sortera in
på någon av de fyra frågorna, så de blev kvar i en samling av ”övrigt”. Nästa steg
blev att ta sig an uppgiften att sammanställa och försöka tolka de olika utsagorna
som sammanstrålat under samma fråga. Jag kommer att citera en hel del
uttalanden i nästa kapitel eftersom jag tycker det är intressant att presentera
elevernas åsikter och känslor på ett rakt sätt utan alltför mycket samman-
fattningar eller omskrivningar från min sida.

Den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjligheter att träda in i
och beskriva den levda vardagsvärlden. Strävan att erhålla
förutsättningslösa beskrivningar innebär en rehabi-litering av
Lebenswelt - livsvärlden - i förhållande till veten-skapens värld.
Livsvärlden är världen sådan den träffas på i vardagslivet och
erbjuds som en direkt och omedelbar upplev-else oberoende av och
före några förklaringar.31

När det gäller tolkningar menar Kvale att det finns en mångfald av tolkningar och
tolkningssammanhang.32 Han nämner bland annat följande tre tolknings-
sammanhang: självförståelse, kritiskt sunt förnuft och teoretisk förståelse.

Självförståelse. Uttolkaren försöker här formulera i  koncen-trerad
form vad intervjupersonerna själva uppfattar som meningen i vad de
säger. Tolkningen är mer eller mindre begränsad till
intervjupersonernas självförståelse: en omfor-mulerad koncentrering
av meningen  i de intervjuades uttal-anden ur deras egen synvinkel
som den uppfattas av uttolk-aren.33

Sunda förnuftets förståelse. Tolkningen går här utöver
intervjupersonernas självförståelse - vad de själva upplever hos och
menar med ämnet - men förblir inom sunda förnuftets
tolkningssammanhang. Tolkningen kan utgå från en vidare
förståelseram än intervjupersonens egen, vara kritisk mot vad som
sägs och fokusera antingen uttalandets innehåll eller den person som
fäller det.34

                                       
31 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 55.
32 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 192ff.
33 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 193f.
34 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 194.
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Teoretisk förståelse. I ett tredje sammanhang tillämpas en teoretisk
ram för tolkningen av ett uttalandes mening. Tolk-ningen går utöver
intervjupersonens självförståelse och över-skrider även sunda
förnuftets förståelse för att införliva exem-pelvis en psykoanalytisk
teori om individen eller marxistisk teori om samhället.35

Min tolkningsmodell kommer mest att likna Självförståelse-modellen. Jag
kommer alltså att behandla elevernas utsagor som det de verkligen upplever och
acceptera det som deras vardag i skolan. Senare kommer jag att jämföra min
sammanfattning av informanternas bilder med den begreppsvärld som Isling
ställer upp i sina fyra punkter.36 Detta skulle kunna utgöra den teoretiska ramen
för tolkning och förståelse av elevernas vardag. Kvale pekar boken igenom på
den frihet och möjlighet som forskaren har att tolka subjektivt, alltså med
personen och samtalet som utgångspunkt. Detta innebär i sin tur att den text som
kommer ut av undersökningen är resultatet av samspelet mellan min egen
självförståelse och elevernas självförståelse.

Redovisningen
Jag har avpersonifierat materialet på så sätt att jag inte lägger någon vikt vid vem
som uttalar sig. Jag kommer inte heller att försöka hitta några mönster mellan
personerna, deras ålder, skola, eller liknande. Detta leder, tillsammans med mitt
skrivsätt, till att jag inte finner det meningsfullt att härleda varje uttalande till
respektive intervju med hjälp av en not. Det skulle bara störa läsningen.
Uttalandena finns i intervjuutskrifterna eller enkäterna för den som vill läsa dem. I
nästa kapitel, Undersökningens resultat, kommer alltså elevernas utsagor att
blandas med mina tolkningar, kommentarer och en viss diskussion. Jag kommer
även att referera till litteratur i vissa stycken. Man skulle kunna separera utsagorna
från mina tankar, men då skulle läsbarheten bli lidande. Det är praktiskt att
kommentera en företeelse i direkt anslutning till elevens uttal-ande.
Förhoppningsvis ska det inte finnas någon risk att missförstå vad som är utsaga
och vad som är mina synpunkter.

                                       
35 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 194f.
36 Se s. 6.
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Undersökningens resultat
Vad säger då eleverna i enkäten och intervjuerna? Först kommer jag att redovisa
en del intressanta svar i en allmän del för att sedan fokusera på undersökningens
fyra huvudfrågor. Som sagt, trots att enkäten tjänade som förstudie till inter-
vjuerna kommer jag att återge en del av enkätsvaren här.

På frågan Jag går i skolan för att…svarar många med tanke på framtiden och är
medvetna om behovet av kunskaper inför framtida studier och arbete. Några
andra svar: …förbättra min läsning, …det är kul, …jag gillar att lära mig saker,
…få kunskaper för att kunna leva i samhället. Några har med skolplikten och
tvånget men de flesta ser positivt på skolan. Det finns något svar som tyder på
hög medvetenhet hos eleven om skolans styrdokument, exempelvis menar en i
nian att det skulle vara bra om skolan gick tillbaka till Lgr 80. Det visar sig i
intervjuerna att endast någon enstaka elev har tittat i Lpo 94 men de har viss
kunskap om skillnaderna och då särskilt betygssystemet. Pedagogiska funde-
ringar framkommer bland annat på frågan: Den största skillnaden mellan att lära
sig i skolan och att lära sig på fritiden är…. Det handlar om att frivil-ligheten
leder till att man lär sig mer, det blir roligare och då går det lättare att lära sig.
Någon säger att det är alltid samma saker i skolan. Det finns även mot-satta
åsikter. Det är lättare att lära sig i skolan, att man får hjälp och förklaringar där
samt att det är lugnare i skolan. Någon i nian menar att det är viktigare att lära sig i
skolan än på fritiden.

När vi kommer till frågorna om betyg visar det sig att 78 % av niorna vill ha betyg
i vanliga skolämnen, 39 % vill ha det i gott uppförande och 45 % vill ha betyg i
att göra sitt bästa. Hos sjuorna ligger siffrorna något högre. Trots att många
politiska ungdomsförbund länge arbetat för att avskaffa betygen så är
ungdomarna inte av den åsikten. Bara några få vill slippa betygen helt och andra
vill enbart ha betyg i ”social kompetens” eller ”flitighet”. Man kan dock fundera
på betygens funktion om de inte längre behövs för att sortera till gymnasiet. Enligt
Per Måhls redogörelse för skolpolitiken kan man se ett minskat behov av
urvalskriterier till gymnasiet. Alla ska i princip beredas plats på det program de
önskar.37 På frågan om de senaste betygen stämde med förväntningarna får vi
veta en hel del  om hur eleverna ser på sin insats. I vissa svar framskymtar tyvärr
ett dåligt självförtroende. Betygen stämde bra med förväntningarna för
att…”jag satte upp egna mål”, ”jag tycker jag var värd dem”, ”jag fick det jag
satsade på”, ”jag jobbade bra”, ”jag är så dålig”. Betygen stämde dåligt med
förväntningarna för att… ”jag fick ett IG”,  ”skulle lätt kunna höja”, ”inte orkade
förbättra mitt betyg”, ”jag förtjänade det inte”, ”de var bättre än jag trodde”,  ”jag
trodde jag skulle få sämre”, ”jag tyckte jag förtjänade bättre betyg”, ”jag borde
fått VG i svenska”. Någon säger sig inte haft några förväntningar. Ytterligare en
fråga som berör betygssättningen: Jag var missnöjd med betyget i något ämne

                                       
37 Per Måhl. 1998. Vad krävs nu? s. 206-208.
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eftersom…”jag fick G men hade haft MVG på proven”, ”jag tyckte jag gjort allt”,
”det gick bra först”, ”läraren har bara gått efter proven”.
Vad tycker eleverna om att få sätta betyg på sina lärare? Vissa ser det som en
fråga om rättvisa: ”de sätter ju betyg på oss”, ”det är inte mer än rättvist” eller ”de
ska också ha press på sig”. Ganska många ser här en möjlighet för lärarna att
förbättra sin undervisning: ”vissa lärare är för gammalmodiga”, ”chans att bättra
sig”, ”gör inte alltid sitt bästa” och ”de ska få veta hur de sköter sig” eller ”de ska
lära sig att vara en bra lärare”. Dessa synpunkter kan tolkas som att elever har
tilltro till lärares vilja och förmåga att ändra sig och utvecklas i sitt arbete. De ger
också en vink om att betygen inte bara skulle vara G eller VG på ett papper.
Eleverna vill utvärdera sina lärare med kreativa synpunkter och idéer om
förändring. Kanske ett utvecklingssamtal där det är läraren och undervisningen
som ska avhandlas.

I enkäten fanns frågor som berör demokrati, planering och utvärdering. Många
menar att de är demokratiska när  de lyssnar på andra och alla får chansen att
säga vad de tycker, eller när man genomför en omröstning. Ett svar från en flicka
i sjuan har jag funderat på mycket. Frågan och svaret lyder: Så här gör jag när
jag är demokratisk: ”jag säger vad jag tycker”. Jag menar att hon kommit ett steg
längre i sin demokratiska utveckling än de andra. Hon har insett demokra-tins
begränsning, och risken att ”de andra” kanske inte vill veta vad ”jag” tycker.
”Jag” måste själv ta ansvar för min situation så att min röst blir hörd. En insikt
som jag tror är ovanlig i sjuan.

När det gäller planering kan man se på enkätsvaren att inflytandet ökar med
elevernas ålder. Det ser dock ut som att man planerar ganska lite tillsammans. Ur
niornas svar hämtar jag följande exempel: ”En grupp elever planerar tillsammans
med läraren”, ”Vi diskuterar vad vi ska göra och när”, ”Vi bestämmer
tillsammans när vi ska ha provet”, ”Läraren frågar vad vi vill, sen bestämmer han
själv ändå”, ”läraren bestämmer”, ”Vi planerar aldrig”. Här finns en relativt stor
spännvidd men intervjuerna förtydligar bilden av huruvida eleverna har reellt
inflytande över undervisningen.

Raderna för fritt tyckande om skolan gav många seriösa synpunkter, exempelvis:
”fler manliga lärare”, ”mobbningen för stor”, ”ska bli skönt att börja jobba”,
”skolan tar för mycket av ens ungdom”, ”tråkigt mest, men kul att träffa
kompisar”, ”bra att den finns”, ”jag trivs i skolan”, ”lärarna är väldigt bra”.

I intervjuerna framkom en mängd intressanta synpunkter. När vi kom in på olika
former av prov så var den första reaktionen på hemskrivning att ”man kunde ju
fuska då”. Detta visade sig bero på att eleverna tog för givet att frågorna var
formulerade på samma sätt som på skivningarna i skolan. Detta trots att de här
eleverna är vana vid de fördjupade och reflekterande momenten för VG och
MVG som mycket enkelt, och utan ”fusk” skulle kunna genomföras hemma.
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Några menade att en hel del ordning och uppförande, (att komma i tid, att inte
prata på lektion) ingår i de vanliga ämnesbetygen. En annan elev menade att man
ska få G om man jobbat hårt men ändå inte klarat målen. Jag menar att dessa
uttalanden visar att skolan inte lyckats ställa om provutformningen till den
kunskapsstandardmodell som det nya betygssystemet borde leda till. Man är
fortfarande kvar i det relativa betygssystemets mätmodell. För att bena ut dessa
begrepp mer fullständigt hänvisar jag till Per Måhls bok.38 Här kan dock sägas att
frågan om var man lär sig och på vilket sätt blir ointressant liksom ordning och
uppförande. I viss mån blir även närvaron i skolan ointressant. I kunskaps-
standardmodellen mäter man bara nivån relaterat till ämnets mål, vilka varit kända
hela tiden. Detta bör leda till många attitydförändringar och nya sätt att jobba i
skolan. Bland de för eleverna positiva finns ökad möjlighet till inbördes hjälp och
effektivare studieteknik.

När det gäller huruvida skolan utvecklar elevens nyfikenhet och lust att lära så kan
man notera grabben som inte tyckte att skolan lyckats med det, men väl
skolbiblioteket. Han sa att han läste mest historia, filosofi och en del språkveten-
skap. En intressant kille på flera sätt, väl medveten om kunskapens olika kvali-
téer: ”…om du till exempel frågar vem Aristoteles var. Svarar eleven rätt så kan
det ju dels bero på att han är förtrogen med ämnet, dels att han pluggat väl, vilket
ju inte är samma sak. Så jag tror inte att man kan se det på ett skriftligt, kort
prov”. Ett exempel på mogenhet som även kunde skönjas hos fler nior.

En flicka i sjuan kände att läxorna tog för mycket tid ”…och då får man ju bara
nån timme kvar, för sen börjar alla bra TV-program”. ”Så TV är inte fritid?”
”Neej, man kan inte vara nånstans då.” Hon påpekade även att lärarna gott kan
skicka hem arbeten till dem som är sjuka mer än ett par dagar: ”…man kommer
efter mycket, rätt snabbt”. Hon visade sin vilja att jobba, men tyckte inte att
lärarna svarade mot hennes förväntan.

Det kommer fram en hel del om stämningen på skolan när man intervjuar
eleverna. Några tycker att lärarna är för slappa när det gäller mobbning och låter
det mesta passera på ett sätt som gör att eleverna tappar förtroendet för de vuxna
på skolan. Det ökande ansvaret medför en hårdare miljö, påpekar en grupp. Man
skulle kunna säga att de flesta av de elever jag intervjuat är nöjda med sin skola.
Det är ganska svårt att få dem att tända till på något annat arbetssätt. Vissa har
skarp kritik mot enskilda lärare, andra berättar om något speciellt tillfälle då de
varit missnöjda.   

För att kunna strukturera materialet återvänder vi nu till de fyra frågorna.

                                       
38 Per Måhl. 1998. Vad krävs nu? s. 90-114.



15

Fråga 1: På vilket sätt får eleverna vara med och planera och
utvärdera den dagliga verksamheten som de direkt berörs av?
När det gäller elevernas inflytande över planeringen av skolarbetet har jag fångat
in följande. Många jobbar efter ett papper med målen för de olika betygsnivåerna
för arbetsområdet och detta upplevs enformigt av de flesta jag intervjuat. De
menar att det är samma sak hela tiden. De säger att det enda de kan påverka är
när de ska vara klara för provet. ”Vi brukar rösta om två, tre alternativ.” ”Vi får
ett papper där det står vad vi ska göra.” ”… fast på No fick  vi rösta om vi skulle
forska om tryck eller nåt i biologi.” Någon påminner sig att det före jul fanns
några veckor då man fick välja själv vad man ville jobba med i So. Vissa elever
minns att de fått ett skrivschema i början av terminen, men det har brutits flera
gånger, så dess värde var minimalt. Några lärare brukar presen-tera ett förslag
över terminens arbete och ge eleverna tillfälle att komplettera eller föreslå
ändringar: ”…Då sitter man där och vad ska man säga…’Nej gör inte så'?…" En
kille i nian har sett att planering och elevinflytande tar tid och menar att i de ämnen
det förekommer sparsamt blir det mer gjort. Andra elever i nian tycker sig ha
ganska stort inflytande över innehållet i ett givet arbets-område, det visar sig dock
handla om vilken betygsnivå man vill satsa på. Inte heller arbetssättet, enskilt eller
i grupp, kan man påverka särskilt ofta. I något ämne fick tre elever vara med och
planera in proven, ”fast jag vet inte hur mycket de hade att säga till om”.

En av de få gånger varje elev måste välja själv är då man ska bestämma vad man
ska göra på elevens val. Då har alla rätt att prioritera efter eget intresse. Många
lärare rekommenderar vissa elever, som skulle kunna ha nytta av det, att välja ett
speciellt ämne under en period. På så sätt får de en chans att förbättra sina
kunskaper och sitt betyg med hjälp av den tid som elevens val erbjuder. Vissa
elever är medvetna om möjligheterna som detta kan ge dem, men vill trots det
välja något annat ämne som de tycker är intressant.
När det gäller klassråd berättar en grupp, som ser sig som de enda som pratar i
den klassen, att de kan komma med förslag  och efteråt få höra ”varför ska du
alltid bestämma?”. Många verkar inte vara tränade i att säga sin åsikt på lek-
tionstid. Två elever som valts till elevrådet och skolans Barn och Ungdomsråd39

menar att endast några få vill uttrycka sina åsikter. De tycker att de får gehör hos
de vuxna för sina synpunkter och önskemål.

Utvärderingar genomförs sällan, enligt vissa elever aldrig. En grupp menar att det
inte går att vara ärlig eftersom man då kan såra någon lärare eller de kan spåra
åsiktslämnaren genom handstilen. Några andra elever kommer mest ihåg enkäter
som lärarkandidater genomfört, eller möjligen någon ny lärare som ville veta hur
eleverna vill ha det. ”Ja, men han gjorde inte som vi ville.” Det mest konkreta man
kommer på är att skolmaten blivit bättre, kanske som ett resultat av elevenkäter.
Flera elever tycker att en kort utvärdering efter ett arbetsområde skulle vara bra,
                                       
39 Skolans samrådsorgan med rektor, föräldrar, lärare, elever och kontaktpolitiker från berörd nämnd.
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om inte annat som en slags andningspaus innan nästa område dras igång.
Utvecklingssamtalen upplevs för det mesta positivt även om det mest är läraren
som pratar. Eleverna verkar känna sig lättade när läraren och föräldrarna träffas,
för då slipper ju eleven agera budbärare, vilket tydligen inte är en komfortabel
roll.

Jag menar att det eleverna berättat visar på stora brister vad gäller inflytande.
Gemensam planering av vad man ska studera ser ut att helt saknas, åtminstone
om man ska tro mina informanter. De saknar också inflytande över arbetssättet i
många ämnen. Vissa elever sa att det enda de kan påverka är vilken betygsnivå de
vill jobba för att nå. Jag menar att eleverna i det fallet inte kan anses ha det
inflytande de är berättigade till. Har någon frågat dem hur de vill jobba för att lära
sig bäst? Känner lärarna till att det förekommer olika inlärningsstilar? I Vilken
utsträckning har man kartlagt elevernas olika inlärningsstilar? Hur anpas-sar man i
så fall skolans verksamhet och lokaler efter den kunskapen?

Fråga 2: Hur ser eleverna på ansvaret för sitt skolarbete?
Ansvaret för lärandet upplevs olika bland eleverna, men gemensamt för alla är
känslan att ansvaret ökat i takt med stigande ålder. Några kan se att de inskolats i
en arbetsgång som gett dem stort eget ansvar. Det problem som flera pekat på är
tidsbristen, eller svårigheten att veta hur mycket tid saker och ting kommer att ta.
Det finns till exempel väldigt liten möjlighet att ”köpa tid” från ett ämne man har
lätt för till ett som man behöver mer tid för, eller vill satsa på för att höja betyget.
Elevens val kan ju alltid användas, men det kanske inte känns bra. Jag menar att
man med hjälp ett öppnare schema och arbetslag bestående av pres-tigefria lärare
skulle kunna hjälpa många elever till fler G, eller högre betyg, med hjälp av
”tidsköp” och andra insatser.

Flera betonar att lärarna behövs både som handledare och kontrollanter. Det
skulle inte fungera utan dem, med mer självständigt ansvar. Målen för arbetet
måste vara tydliga om det egna ansvaret ska utvecklas. Eleverna relaterar ofta till
det. Det finns alltid med ett papper med målen för de tre betygsnivåerna. Eleven
tar då ansvar för sina studier med sikte på den nivå man vill nå.

Friutrymmet i det egna ansvaret kan visa sig i att man får välja ut glosor som man
ska lära sig på engelska, i stället för att ha hela listan i läxa. Man får även ta ansvar
för att hinna med, genom att planera vad som ska göras i skolan och vad som blir
hemarbete. Även här påpekar några elever att det är viktigt med koll och förhör.
Många elever blir förvirrade när det inte genomförs läxförhör: ”…och sen så, om
man har ett antal sidor i historieboken men ’det blir inget läxförhör’, vem läser på
då?”

Femmorna tror att det blir mer ansvar för läxor i framtiden. Några ser det positivt,
att få större utmaningar, andra tycker att det bara känns jobbigt. Alla elever har
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inte riktigt grepp om betydelsen av vissa skolämnen: ”Det är ju lika viktigt med
engelskan, man använder den ju dagligen.” ”Men engelska är inte så bra här när
man kan svenska.” ”Jo, men….” Även några sjuor hade en liknande åsikt om
tyskan: ”Tyska tycker jag är oviktigt, man kanske inte ska bli rese-ledare…”
”Nämen jag pratade med en tysk i somras, men då pratade jag engel-ska.” ”De
flesta kan ju engelska, varför ska vi lära oss tyska då?” ”Plugga in en massa
språk.” ”De lär ju sig inte svenska, så varför ska vi…?” Eller sexorna som håller
på med fåglar på No:n och inte tyckte det kändes viktigt. Ett svar på min fråga
om de skulle lära sig ett visst antal arter löd: ”nej jag vet inte, vi har nyss börjat,
det är väl om man ska gå ett visst program då och bli fågelskådare.” De här
svaren visar enligt min mening att det krävs ännu tydligare samtal om varför
skolans kunskaper behövs liksom inlärningsmetoder som svarar mot vardagliga
eller framtida behov.

Några elever tycker att skolarbetet är ganska trist, men de vill ändå vara i skolan
och kommer på lektionerna. Skolan är ett ställe att träffas på, ett jobb som ska
göras. Det är vissa saker som ska utföras, antingen det är roligt eller inte. Ansva-
ret bottnar i medvetenheten om behovet av ett komplett betyg för framtiden. På
tal om betyg så vill eleverna inte ta ansvar för värderingen av sin egen arbets-
insats eller kunskapsnivå. De tror att de skulle vara för snälla mot sig själva om de
bara jämförde mot målen på egen hand. Lärarledda redovisningar eller skrift-liga
prov behövs för att eleverna ska känna sig säkra. Flera av de intervjuade tror att
de skulle gå till skolan, även om det inte var skolplikt, med tanke på fram-tiden:
”kanske inte jämt”, ”man lär sig saker”, ”jag tycker de tar upp det som är viktigt”.
I Skola för bildning kan vi läsa: ”… skolan måste utvecklas till en plats och miljö
dit barn och ungdomar gärna går.”40 Jag menar att det finns mycket kvar innan de
intervjuade eleverna kan tycka att deras skola nått det målet.

Frågan om vem som bär ansvaret för att ett ämne blir intressant mynnade ut i
olika funderingar. De flesta vill lägga ansvaret på lärarna, men några nior tyckte att
det är eleverna som har största delen av ansvaret även om det är delat. Någon
menar att det ökade ansvaret lett till att ett ämne blivit mer intressant än tidigare.
Intresset för ett ämne påverkas även av vad man har för intressen på fritiden, och
om man vet en del om det innan. Introduktionen av ämnet eller arbetsområdet
spelar också en viss roll. Om det ”går lätt i början” kan intresset och nyfiken-
heten öka. Läraren har stor betydelse för hur eleverna uppfattar ett ämne. Lära-
ren kan lyfta eller sänka, genom sitt sätt att jobba. Om läraren lyssnar på eleverna
och håller en dialog vid liv så växer intresset och därmed ansvars-känslan hos
eleverna. De ser tydligt att lärarna försöker att skapa intresse, men också att en
del misslyckas. ”Det blir roligare och roligare desto bättre man blir.”
Kunskapsutvecklingen driver sig själv om den bara kommer igång.

                                       
40 SOU 1992:94. Skola för bildning. s. 86.



18
Ett ämnes tyngd för framtiden, om det känns viktigt, påverkar också ansvars-
tagandet. Matte, engelska och svenska sägs vara särskilt viktiga ämnen. Detta
känner eleverna till och kan prioritera sitt ansvarstagande efter det. Några menar
att betygen borde vara viktade så att exempelvis musik inte skulle räknas lika
tungt som matte.

En del av ansvaret för elevens skolgång ligger ju på föräldrarna. De flesta av mina
informanter tror att deras föräldrar är nöjda med möjligheten till infor-mation vid
utvecklingssamtalen och den kontaktmöjlighet som alltid finns. Eleverna själva
verkar se utvecklingssamtalen som ett tillfälle för lärare och föräldrar att prata om
det som eleven har svårt att ta upp själv. Flera elever tycker att det är svårt att
prata med föräldrarna om hur det går i skolan.

Det visar sig under intervjuernas gång att någon skola bestraffar elever med hjälp
av ett pricksystem och kvarsittningar. Man får en prick om man kommer mer än
fem minuter för sent och tre prickar på en månad leder till 40 minuters
kvarsittning. Eleverna tycker det är trist, men har inte förslag på några alternativ.
De menar att det skulle  finnas en funktion i kvarsittningen om de fick jobba med
det de missat eller ligger efter med, men så blir det inte alltid. Vissa accepterar
strafftanken. Det behövs kvarsittning för att disciplinera. Jag menar att en skola
som känner sig tvingad att straffa med hjälp av exempelvis kvarsittning kommer
att hamna i svårigheter om närvaroplikten formellt försvin-ner. Jag menar att
skolan inte ska straffa till sig eleverna utan borde vara ett ställe dit eleverna gärna
går och känner glädje och ansvar för sitt jobb. Eleverna har rätt att se skolan som
sin arbetsplats på exakt samma sätt som vi vuxna, både med ansvarstagande och
krav på exempelvis god arbetsmiljö.

Fråga 3: Vad tycker eleverna om andra arbetsmodeller som
testats på andra skolor, där elevinflytande och personligt ansvar
är en mycket stor del av modellen?
Jag presenterade olika modeller med arbetssätt som eleverna inte jobbat med. Det
kunde röra sig om flextid, schemafria arbetsdagar, årskurslöst, mentorskap,
annorlunda provformer samt eget val av arbetsområden och arbetssätt för att nå
målen för nian. Spontant uttryckte eleverna synpunkter på bland annat genom-
gångar, vilka gillas av vissa och ogillas av andra. Översiktliga och lite roliga ska
de vara när de väl förekommer. Några av tjejerna i femman, vilka inte gillar
genomgångar, sa: ”Det ska va nån genomgång så man vet vad man ska göra, men
man vill ju jobba så man kommer längre fram. För jag tycker man lär sig mer på
att jobba själv och kolla i böcker”. ”Jag tycker No är kul om man får jobba
framåt och försöka ta reda på saker själv." Grupparbetets risker och för-delar
kom också upp. Eleverna såg inte risken med att det blir enskilt arbete i grupp
utan tyckte: ”samtidigt är det ju bra att dela  upp det för då ser man ju vad varje
person har gjort”. Nivågrupperad matteundervisning upplevs positivt med
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motivationen: ”det är enklare för lärarna, man är på samma ställe nästan, så man
får hjälp snabbare”.

När det gäller flextiden ser några en risk att slinka undan, att inte ”göra sin tid”.
Läraren uppfattas som mindre sträng, åtminstone innan man kommer till punkten
för utvärdering av elevens arbetsinsats. Vissa tycker att de jobbar mycket
effektivare hemma än i skolan: ”Om jag riktigt koncentrerar mig hemma, kanske
en halvtimme, tror jag att jag lär mig mer”. ”Det är mycket lugnare, jag kan ta ett
äpple och göra vad jag vill, men ändå koncentrera mig.” Tjejerna i femman
undrade om det inte blir jobbigare för läraren om eleverna har flextid. Killarna i
femman visar på kompisberoende: ”Nej, det tror jag inte är bra, för då skulle inte
kompisarna finnas där”, ”Nej det skulle inte bli bra, då skulle ju allt bli olika”.

Schemafriheten skulle vara svår för några eftersom rasten känns viktig för dem.
Vanan att ha ett schema att orientera sig efter ser ut att vara fast förankrad hos
många. En röst i sexan: ”Det tror jag inte är bra, för då blir inget gjort, man bara
byter grej”. Ökat prat på bekostnad av arbetsinsatsen ligger nära till hands.
Tjejerna i femman tror att de skulle kunna ta ansvar för individuella raster och
arbetstider. Killarna är bekymrade för sina raster med fotboll och landbandy: ”Jag
tror nog det är bättre med en speciell tid då det är rast”. Jag vill här låta Ingrid
Westlund komma till tals. Hon har forskat om tiden i skolan:

På ett effektivt sätt lär sig eleverna att använda, passa och planera
sin tid. Denna dolda tidskunskap är en del av den elevkompetens
som behövs för att kunna gå i skolan. De tids-förståndiga eleverna
bortser från egna projekt och infall, och betraktas därmed som
duktiga på att gå i skolan.41

Sven Wiberg berättar om en studie genomförd i USA om lektionstidens använd-
ning:

En amerikansk undersökning uppskattar att bara 38% av
lektionstiden används till ”produktiva” studier. Resten åtgår till
närvarokontroll, utdelning och insamling av material samt stör-ningar,
ouppmärksamhet och annan spilltid.42

Jag menar att mina informanter tillhör den grupp som Westlund kallar
tidsförståndiga. Alla hade svårt att tänka sig en skoldag utan fasta raster och
lektionstider. Med ledning av detta tillsammans med siffrorna från USA vågar jag
dra slutsatsen att skoldagen bör ha en fast ram men att varje elev får så långa
arbetspass som möjligt för att komma in i ett arbete.

Ytterligare en observation från en vuxen som styrker min mening, journalisten
Gunilla Granath som levde med i en sjundeklass ett år:

                                       
41 Ingrid Westlund. 1988. Elevernas tid och skolans tid. s. 138.
42 Sven Wiberg. 1995. Riv skolan, börja lära. s. 58 (refererar till Karweit 1985 i Andersson och Walberg 1993)
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Det är en absurd tillvaro som mest går ut på att titta på klockan. När
är det rast, när börjar nästa lektion, när är det mat, när, när, när? De
goda idéerna förstörs av skolans neurotiska förhållande till tid. Det är
Tidsguden som styr. Men vad är det vi stressar emot? Varför får vi
aldrig fördjupa oss?43

Det börjar stå klart för mig att det är fragmenteringen, det eviga
hoppandet från ämne till ämne som i sig leder till ett
utmattningstillstånd. Till slut bryr man sig inte längre. Man är mentalt
utnött och längtar faktiskt till att läraren ska stå där och mässa, så att
man bara behöver lyssna och anteckna några spridda meningar då
och då. Efter en termin har jag inte längre lust med någonting.44

Att organisera skolan årskurslöst, åldersblandat för att lättare anpassa studietiden
och studietakten till individens behov och mognad, uppfattades positivt av de
flesta som fick frågan. De som gått i åldersblandat i lågstadiet menar att de äldre
eller de som kommit längre ofta får hjälpa yngre kamrater, vilket leder till att de
själva inte blir klara i tid. De har dock en viss förståelse för systemet och kan se
en finess i att kunna nå de olika målen på olika tid: ”Det skulle kanske funka”. Per
Måhl tar upp frågan om alla kan bli godkända och menar att dyslektiker som får
tid och rätt hjälp kan lära sig att läsa och skriva. Det handlar alltså om tid för
träning.

Att särskoleelever ibland kan läsa och skriva bättre än elever som
har gått i normalklass visar att en medveten prioritering kan ge ett
mindre omfångsrikt men ett mer bestående och användbart
kunnande.45

Mig veterligen har ingen  människa som enbart läst några minu-ter då
och då lärt sig läsa. /…/ När de andra läser koncentrerat i 20
minuter under en lektion så tittar Peter i texten i högst 2 minuter. De
andra 18 minuterna tittar han ut genom fönstret eller promenerar i
klassrummet. /…/ Mitt ärligaste svar på frågan om vi kan lyckas med
alla eller inte lyder: ”Jag vet inte och det vet ingen annan heller.” På
samma sätt som ingen vet och aldrig kommer att veta om Peters
svårigheter med läsning beror på arv eller miljö.46

Som jag ser det måste skolan släppa fixeringen vid årskurser och principen att
alla normala ungdomar ska vara klara när de är 16. Individualisering han hittills
varit påbjuden bara man håller sig inom nioårsgränsen. Har man behövt mer tid så
är man stämplad för livet. Jag menar att det borde vara lika naturligt för en elev att
gå tio år i grundskolan, som att vara mogen för gymnasiet efter åtta år.

Mentorskap där lärare har ansvar för 7-10 elever skulle uppskattas av många. Det
kom till uttryck när vi berörde dialogen mellan lärare och elev. Ett regel-bundet

                                       
43 Gunilla Granath. 1996. Gäst hos overkligheten. s. 28.
44 Gunilla Granath. 1996. Gäst hos overkligheten. s. 144.
45 Per Måhl. 1998. Vad krävs nu? s. 48.
46 Per Måhl. 1998. Vad krävs nu? s. 49.
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tillfälle för samtal, utvärdering, och planering ses positivt. En dialogbok mellan
läraren och eleven ser de också som ett sätt att fördjupa relationen till läraren.
Någon elev menade att lärarens roll ofta går ut på ”att tjata hit elever”. Kanske
skulle det bli mindre av det om man hade en närmre relation med någon eller
några lärare. Provformer som muntliga förhör eller samtal i mindre grupper skulle
uppskattas av många. Några säger att de aldrig har provat något som liknar
hemskrivning eller eget arbete i den formen, andra berättar att det händer någon
enstaka gång per år i exempelvis So. Skriftliga prov i skolan ger en trygghet och
stabilitet som kan vara svår att klara sig utan.

Eget val av arbetsområden och arbetssätt innebär att eleverna introduceras i både
strävans- och uppnåendemålen och sedan får fundera över vilka arbetsområden /
teman som de vill välja att arbeta med för att nå målen. Även olika arbetssätt kan
diskuteras, kanske PBL-inspirerat, pararbete eller individuellt. Vissa elever tror att
det skulle bli för mycket för läraren att hålla reda på, eftersom nästan alla elever
skulle hålla till på olika områden. Om man styrde upp det lite mer så att vissa
områden röstades fram, skulle det nog fungera, menade några. Vissa elevers brist
på mognad och ansvar anfördes som argument emot detta arbetssätt. Bristen på
ändamålsenliga lokaler framfördes också i detta samman-hang. Några nior trodde
att deras klass skulle troligen klara att arbeta efter denna modell. Även sjuor
efterfrågar mer inflytande över det som händer i klass-rummet, och tror att detta
kan vara en modell som ökar inflytande och ansvars-tagande. De ser dock en risk
i att vissa skulle behöva ett fastare stöd från läraren. PBL-liknande arbetssätt har
ingen av informanterna fått prova på. En nia undrade om inte de här friare
arbetsformerna skulle leda till ökad ensamhet för många elever. Detta ser jag som
den största risken med en individualiserad skola. Jag menar att man måste hålla
ihop en grupp om minst 8-10 elever för att motverka ensamheten. Den lilla
gruppen kan även vara en lämplig miljö för den som annars känner sig utanför i
en ordinarie klass med 25-30 elever.

Att periodvis få välja själv, exempelvis ett strävansmål som man tillsammans med
läraren lägger upp ett arbete kring, trodde någon skulle passa som fördjup-ning
eller för att nå G-målet. Att få hålla på med något som man själv finner intressant
skulle leda till bättre resultat tror några, och att få hålla på med samma ämne tills
man själv är nöjd, som vuxna får göra när de studerar eller arbetar. En viss
skillnad i synen på tjejer och killar framkom också: ”Jag tror att man måste ställa
mer krav på killarna”. ”Tjejerna är mer ordningsamma, de flesta tjejer tänker att de
vill ha en bra utbildning, för att kunna gå vidare när de är vuxna och så.”

Jag tolkar eleverna så att de vill ha en viss variation och de är inte rädda för att
prova nya modeller. Det kan gälla arbetssättet, men jag menar att de är mest
intresserade av inflytande över ämnets innehåll, vad man ska jobba med. Det är
det som kan göra undervisningen mer intressant.
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Fråga 4: Vad är viktig kunskap och vilka redskap får eleverna
med sig för att hantera sitt livslånga lärande?
I enkätsvaren kan man utläsa olika förståelse av begreppet livslångt lärande. Det
finns de som bara känner sig trötta när de ser det och de som menar att det står
för oföränderlig kunskap som man lär sig i skolan. Det var dock ganska många
som fattat begreppet som att det gällde att lära sig hela livet, kontinuerligt
inhämtande av olika former av kunskap. Dessa olika uppfattningar finns även
bland de intervjuade: ”Jo det är väl att man kan det man lärt sig”, ”Att kunna nåt
jämt”, ”Det känns som att man kommer att lära sig hela livet, och jag tror att det
kommer att vara roligt att lära sig också. Det beror ju på vad man vill syssla
med”. De flesta har klart för sig att det finns vissa redskap som kommer att vara
av stor betydelse i det livslånga lärandet. Killar i nian: ”Ja engelska kommer att
vara avgörande, man missar mycket om man inte kan det.” ”Har skolan gett er
utrustningen så att ni kan lära er livslångt? ”Ja delvis, tycker jag, de tar ut de
bitar man behöver.” ”Man får lära sig själv hur man ska använda den kunskap
man får.” ”Hur gör man det?” ”Om man tar en promenad kan man komma på
tusen olika sätt att använda det man lärt sig.” ”På svenskan gick vi igenom hur det
var bäst att läsa läxor och sånt kan man ju använda i framtiden.” En annan kille i
nian tycker att det viktigaste man kan lära sig i skolan är att ta ansvar. Andra
betonar de sociala delarna av skollivet: ”Jag har träffat massor av nya kompisar
här”. Flera elever ser fram emot studier på gymnasiet och högskole-nivå.

En intervjugrupp som idrottar mycket kom med förslaget att ”lägga upp taktik”
för att skolan skulle kunna få en bättre balans mellan kunskapens fyra F.47

Lagtänkandet, att alla vet vad som gäller och att allas insats är viktig, betonas. En
annan synpunkt på obalansen mellan de fyra F:en är att man skulle kunna få betyg
i sånt som man gör på sin fritid, eller att det skulle kunna värderas i något
skolämne lite mer. Jag menar att de här grabbarna insett att livet kommer att kräva
kunskaper mer i form av färdighet och förtrogenhet än fakta. Skolan tenderar att
överbetona fakta, kanske på grund av att de är vanligast förekom-mande på prov
och test av olika slag. Datorns betydelse som redskap för läran-det betonas inte
av informanterna mer än i något enstaka fall, och då lite negativt, för det är lätt att
virra bort sig på webben om man inte vet vad man letar efter, eller har bra
adresser.

Det finns kunskaper som eleverna inte kan se den framtida nyttan med. Några
nior säger: ”…fast jag fattar ändå inte varför man räknar massa ekvationer på
matten. Jag tycker det är kul, men jag vet inte vad jag ska ha det till”. ”Jag tror
inte grundskolan ger så mycket för livet, det är nog mer gymnasiet.” ”Vadå
grundskolan, om du skulle gå i gymnasiet direkt, hur mycket skulle du kunna då?”
”Ja men, i livet alltså. Man går igenom allt i gymnasiet igen fast lite mer
grundligt….” En del av de yngre eleverna har lite svårt att tänka sig vad som
                                       
47 Kunskapens fyra F finns i Lpo 94, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, s 8.
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kommer att vara betydelsefullt för dem i framtiden: ”Jag tycker en sak är rätt
onödig egentligen, gymnastik, vad ska man ha det till… man går varje dag, man
springer och man cyklar”. Tyska verkar ju, som vi sett tidigare, onödigt när alla
ändå kan engelska. I direktiven till Skolkommittén skriver utbildningsdeparte-
mentet:

Undervisningens innehåll måste beröra eleverna, få dem att uppleva
att det som försiggår i klassrummet gäller dem själva. Så är det inte
alltid. Alltför många elever uppfattar undervis-ningen som skild från
deras egna erfarenheter och framtidsföre-ställningar. De får därför
svårt att ta till sig den kunskap som undervisningen  skulle hjälpa
dem till.48

Här ligger en stor utmaning för lärarna, att verkligen få eleverna att känna att det
de jobbar med har betydelse både nu och för framtiden. Vissa moment kanske till
och med kan strykas för att ersättas av annat, som eleverna finner mer relevant.

                                       
48 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt –om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. s. 232.
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Sammanfattande reflektioner

Om undersökningen
Vad kan man då säga om det som kommit fram i denna undersökning. Jag menar
att det inte råder några tvivel om att eleverna upplever en brist på inflytande. Det
har tydligt framgått att eleverna inte får planera och utvärdera i den utsträckning
som de vill. Det är stor skillnad mellan deras verklighet och skolverkets
förväntningar och visioner. Likaså när man ställer verkligheten mot  Islings
demokratiska skola framträder stora brister. Vi går tillbaka till Islings fyra
konkreta punkter för en demokratisk skola och jämför dem med svaren på mina
frågor för att se vad vi finner.49

Islings första punkt handlar om tillgång på utbildning vilket i stort inte är något
problem i vårt land, enligt min mening. Det man skulle kunna tänka sig är de nya
svenskar som inte hunnit lära sig språket så att de kan tillgodogöra sig kun-
skapen som förmedlas i skolan. Så finns det alltid några elever som inte vill eller
kan ta till vara det som erbjuds. På de flesta håll erbjuds stöd och i annat fall
skulle föräldrar kunna ställa starkare krav på skolledning och politiker.

Den andra punkten tar upp skolans organisation och det är här som jag menar att
mina informanter påvisat svagheter. Bristerna blir tydliga när de berättar om hur
lite de får vara med och påverka genom planering och utvärdering. Jag menar att
skolan inte kan sägas vara den demokratiska miljö, vilken Isling menar är en
förutsättning för att ungdomarna ska få den demokratiska fostran som är ett
villkor för det demokratiska samhällets fortbestånd och utveckling. Under denna
punkt återfinns de formella möjligheterna, som fungerar mer eller mindre bra
redan idag, i form av klassråd, elevråd och skolråd.

Den tredje punkten handlar om att skolan ska förmedla demokratins värden och
ideal. Här kan vi placera in den undervisning som ges om demokrati och övande i
självständigt kritiskt tänkande. Det kan mycket väl vara så att de elever jag
intervjuat fått god undervisning och träning i detta, men om de sedan inte får
tillämpa det i sin vardag, skolarbetet, så kan denna undervisning bli uddlös.
Skolan riskerar även att bli bärare av en dubbelmoral i detta avseende. Att leva
som man lär bör vara alla offentliga verksamheters mål.

Islings fjärde punkt har en politisk och för samhället fundamental inriktning.
Skolan ska kunna utgöra en demokratiserande kraft i samhället. De unga ska
rustas för att ta sig an de kontroversiella och konfliktfyllda frågor som möter dem
i livet. Isling menar att skolan kan lyckas med detta om man har rätt mål, innehåll
och metoder. Jag menar att skolan på dessa tre områden måste för- bättras
genom att på alla områden bli ett föredöme. Detta avkräver varje vuxen i skolan

                                       
49 Se s. 6.
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en attityd av och vilja till samförstånd i sann demokratisk anda. På många skolor
är det en god bit kvar på vägen fram till det målet. Detta påvisas inte minst av
mina informanter.

Isling tar även upp skolans dubbla uppdrag. Det faktum att grundskolan har till
uppgift att jämlikt socialisera ungdomarna samtidigt som den ska ojämlikt
kvalificera dem för vidare studier. Det problematiska, menar Isling, är att skolan
ofta prioriterar det senare målet.50 Per Måhl pekar på det minskade behovet av
rangordning och urval till gymnasiet, genom politikernas ambitioner att tillgodose
elevernas önskemål.51 Detta, menar jag, borde leda till att betygshets och stress i
grundskolan minskar på sikt vilket borde ge socialisationsmålet större inflytande
över det dagliga arbetet. En viktig aspekt i detta sammanhang pekade en nia på då
han undrade om inte de friare, mer individuella arbets-formerna kommer att leda
till ökad ensamhet för många elever. Man kan ju inte socialiseras på egen hand,
det krävs en grupp människor för det.

Om metoderna
Intervjuerna och enkäten gav väldigt mycket intressant. Som alltid är det tråkigt
att man inte kan ställa följdfrågor till den som lämnat speciellt intressanta svar i
en enkät. Problemet när man intervjuar är ju att verkligen få informanterna att
prata fritt och inte känna sig hämmade av mikrofonen eller den okände intervju-
aren. De flesta av informanterna pratade öppet och ledigt, medan vissa hade lite
svårare att berätta självständigt, då blev det mer "frågor och svar" än samtal.
Stämningen var ledig och eftersom eleverna var i grupp behövde ingen känna sig
ensam eller utlämnad till intervjuaren. Jag menar att jag fick ut mycket infor-
mation genom de metoder jag använde, även om det finns mycket för en oerfaren
intervjuare att förbättra. Kvale har en lista med tio kvalifikations-kriterier för en
intervjuare, punkter som man kan fundera länge över.52

När det sedan kommer till analysen av materialet vill jag ge Kvale ordet:

En fråga som brukar ställas till intervjuforskare lyder ungefär så här:
"Hur vet man att man får veta vad personen egentligen menar?" Den
frestande motfrågan, "Vad menar de egentligen med 'egentligen
menar'?" skulle förmodligen inte leda någon-vart.

När man söker föreställa sig meningen med frågan om den "egentliga
meningen" anar man tron på vissa grundläggande klumpar av mening
som ligger någonstans för att bli upptäckta och avslöjade i
ofördärvad form genom den objektiva tekniken hos en intervjuare,
uppfattad ungefär som en malmletare på jakt efter dyrbara
metaller.53

                                       
50 Åke Isling. 1980. Kampen för och emot en demokratisk skola. s. 351.
51 Per Måhl. 1998. Vad krävs nu? s. 204-208.
52 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 138-139.
53 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 203.
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Ett postmodernt förhållningssätt avstår från att söka efter sanna och
fasta innebörder och lägger i stället vikten vid nyanserna, skillnaderna
och paradoxerna./…/ Att olika uttolkare konstru-erar olika
innebörder i en intervjuberättelse utgör alltså ingen svaghet utan
fastmer styrkan hos intervjumetoden.54

Efter att ha läst detta kan man ju känna sig trygg med sin tolkning av utsagorna
och även sättet att behandla dem. Jag menar att det eleverna upplever, och
beskriver som sin vardag måste accepteras som varande verkligheten. Det är just
den verkligheten lärare, politiker och skoldebattörer måste utgå ifrån om man vill
nå eleverna och förändra deras villkor, exempelvis kvalitén på demokratin i
skolan. Man bör även ställa sig frågan om detta resultat är generaliserbart.
Utvecklingen i skolan de senaste åren har lett till olika pedagogiska och metodiska
lösningar. Detta borde leda till olika grad av demokratisering av elevernas vardag.
Mina informanter är endast typiska för sig själva. Men om det finns ett fåtal som
har det som de så menar jag att det är tillräckligt för alla som har en uppgift i
skolans värld att fundera över sin roll och sitt ansvar för demokratins utveckling.
Kvale igen:

En intervjuundersökning leder varkan till tolkningarnas subjek-tiva
relativitet eller till en absolut objektiv kunskap utan till en kunskap
som skapas och prövas intersubjektivt genom samtal. Frågan om
objektiviteten hos den producerade kunskapen leder till frågan om
beskaffenheten hos den sociala värld som studeras. En innebörd av
objektivitet är att en objektiv under-sökning speglar naturen hos det
objekt som undersöks, den "låter objektet tala". Detta är
bokstavligen fallet  i en intervju-undersökning där intersubjektiv
kunskap konstrueras i ett samtal mellan forskaren och de undersökta
"objekten". Genom att "objekten" - intervjupersonerna - uttrycker
sin uppfattning om en mellanmänskligt förhandlad social värld,
uppnår den kvalitativa forskningsintervjun en privilegierad position
när det gäller att frambringa objektiv kunskap om en samtalsvärld.55

Mitt material skulle kunna behandlats och analyserats på andra sätt också. Det
skulle exempelvis kunna strukturerats efter andra frågor. Man skulle kunna spåra
mönster, likheter och skillnader, mellan elever i olika ålder. Det skulle dock föra
för långt att genomföra ytterligare analyser i detta arbete. Framtiden kanske
rymmer dem.

Frågor till framtiden
En viktig grupp min undersökning endast berört via eleverna är föräldrarna. Det
skulle vara intressant att låta dem uttala sig omkring mina frågeställningar. Hur ser
de på skolans demokratiska fostran? Hur uppfattar de Lpo 94 och det nya
betygsystemet? Mina informanter går ju på ganska traditionella kommunala
skolor. Om man skulle fråga elever som utbildas efter andra metodiska och

                                       
54 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 204.
55 Steinar Kvale. 1997. Den  kvalitativa forskningsintervjun. s. 204.
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pedagogiska idéer, vilka svar får man då? Tanken om utvecklingssamtal där
läraren är den som ska utvärderas och utvecklas känns spännande, kanske något
att forska om. Vad betyder systemet med prickar och kvarsittningar för  elever-
nas utveckling av eget ansvar och inflytande? Ja, det är bara några av de frågor
som detta arbete väckt hos mig. Det råder inte brist på forsningsfrågor inom
skolans värld. Skolkommittén ägnar ett helt kapitel i sitt delbetänkande åt frågor
som skulle kunna inspirera till forskning56

Slutord
Jag ska som avslutning försöka summera ihop den bild som jag har fått av
demokratin i skolan genom detta arbete. Följande punkter menar jag
karaktäriserar demokratin i skolan. Den är:
- byråkratiserad,
- välorganiserad men uddlös och
- berör inte elevernas vardagliga arbete.
Eleverna finns med i ett system för formellt inflytande via elevråd, skolråd, och
liknande, men saknar det verkliga inflytandet över undervisningens innehåll och
metoder. Det finns alltså mycket att förbättra och det bör få inspirera alla som
finns i skolan att ta nya tag och våga prova nya modeller som innehåller ökad
demokratisk potential.

För att återknyta till Philip Jacksons uttalande i inledningen så kan jag säga att det
är mina tankar om demokratin i klassrummet som jag fått ompröva genom detta
arbete. Ett resultat av detta är en strävan att jobba med metoder i klass-rummet
som utvecklar elevernas inflytande över sitt arbetsliv.

När jag trodde att jag var klar med detta slutord händer något som ser ut som en
tanke. Med posten kommer en folder från en bokklubb som presenterar John
Deweys bok Demokrati och utbildning, för första gången på svenska. Tydligen
är det fler som är intresserade av dessa frågor. Vi får läsa den klassiska boken
och föra debatten vidare.

                                       
56 SOU 1996:22. Inflytande på riktigt –om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar. s. 199-207.
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Bilaga 1, enkäten

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för psykologi och pedagogik
Examensarbete, Grundskollärarutbildningen
Torbjörn Axelsson, Jimmy Rydé

Enkät om skolan

Du behöver inte svara på alla frågorna. Är det någon knepig
fråga så gå vidare och titta på den till slut, om du hinner.

Kryssa i om dej själv:
Jag går i år    5      6     7     8      9              Jag är  Tjej    Kille

1 Jag tycker att jag lär mig bäst genom att…. (Du får sätta flera kryss)
�  göra experiment
�  forska själv
�  ha bakgrundsmusik på
�  läsa texter
�  titta på video / tv
�  grupparbeta
�  arbeta på egen hand
�  lyssna på berättelser
�  diskutera / samtala
�  skriva på datorn
�  fundera på problem
�  ställa frågor
�  bygga modeller
�  rita och måla
�  använda rollspel
�  fantisera
�  ha en ostörd arbetsplats
�  sitta mitt bland många andra
�  använda verkligheten, till exempel naturen
�  annat …………………………………………………………….



3 Jag skulle vilja ha betyg i: (Du får sätta flera kryss)
� inget alls
� vanliga skolämnen
� samarbetsförmåga
� ordning
� gott uppförande
� att lyssna på och förstå andra människor
� att göra sitt bästa
� annat

……………………………………………………………….

3   Jag tycker att jag gör mitt bästa
� alltid
� ofta
� ibland
� sällan

4 För att jag ska kunna kolla vad jag lärt mig tycker jag det är bra att:
(Du får sätta flera kryss)

� ha skrivning i skolan
� ha hemskrivning
� ha muntligt förhör
� själv jämföra med arbetsområdets mål
� jämföra med kompisarna
� fråga läraren

5 Jag har lätt / svårt  för att: (Du ska sätta ett kryss på varje rad)
Lätt   Svårt

    �        � få min röst hörd
    �        � argumentera
    �        � ta emot kritik och synpunkter
    �        � ge kritik och synpunkter
      �        � hjälpa vem som helst i klassen
     �        � värdera min egen arbetsinsats
     �        � förstå och känna hur andra har det

6    Jag kan arbeta självständigt   �  helt
                             �  mycket



                             �  lite
                             �  inte alls

7    Jag brukar jobba med läxor och sånt cirka …… timmar per vecka.
     Jag skulle egentligen behöva arbeta ytterligare ……. timmar per
      vecka.

8  Jag behöver förbättra mej /  min
�  arbetsinsats
�  hjälpsamhet
�  läxläsning
�  ordningsamhet
�  kamratskap
�  annat ………………………………………………………………..

9    Jag går i skolan för att …………………………………………………………...
.……………..…………………………………………………………...………

10  När jag tänker på framtiden tror jag det skulle vara bra om
       skolan……………..………………………………………………………...…………



……………..……………………………………………………………………

11  Jag  tar ofta eget ansvar för ……………………………………………………

12  Jag skulle vilja ta mer ansvar för………………………………………………
………………………………………………………………………………….

13  Jag tycker att jag tvingas ta för mycket ansvar för………………………
……………...…………………………………………………………..………

14  När jag ser att någon mobbar brukar jag ………………………………..
……………..…………………………………………………………….….…..
……………..…………………………………………………………...….…..

15 Om jag jobbat hårt med en uppgift och ändå inte nått målet så beror
 det på ……………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………..

16 Mina föräldrar hjälper mig i mitt skolarbete genom att
                 ……………………..…………………………………….……..……..

……………………………………………………………..………….
17 Om eleverna bestämmer målen för arbetsområdet blir arbetet

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

18   Livslångt lärande betyder för mej att jag
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

19   Jag försöker lyssna på och förstå andra människor därför att
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………



20   När jag misslyckas med att göra mitt bästa beror det på att
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

21  Killarna bestämmer mest om….………………………………………...
……………………………………………………………………………

22  Tjejerna bestämmer mest om….………………………………………...
……………………………………………………………………………

23   Så här gör jag när jag är demokratisk: ………………………………
………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….

24   När vi planerar ett nytt arbetsområde eller termin brukar vi göra så
       här: ………………………..…………………………………………………….
                 …………………………………………………………………….……….
25    När vi planerar skulle jag vilja bestämma mer om

………………………..…………………………………………………….
        .…………………………………………………………………….……….

26   Den största skillnaden mellan att lära sig i skolan och att lära sig på
fritiden är………………………………………………………………………….

……………………………………….……………………………………..

27   Jag tror skolan skulle bli bättre om den innehöll saker från min fritid,
       till exempel…………………………………………………………………….……….

……..………………………………….…………………………………………..



28   Mina senaste betyg stämde bra / dåligt (stryk det ena) med vad jag
själv trodde eftersom …………………………………………..………..

……………………………………………………………………………..….…

29    I följande ämnen fick jag diskutera betyget med läraren……………..
…………………………………………………………………………..…..……
…………………………………………………………………………..…..……

30    Jag var missnöjd med betyget i något ämne eftersom…………………
…………………………………………………………………………………….
..

31    Jag tycker eleverna ska få sätta betyg på lärarna eftersom…… .…..
………………………………………………..…………………………………
….
…………………………………………………………………………………….

32    Nu när jag har chansen att tycka om skolan vill jag säga att
……………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………….

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för psykologi och pedagogik
Examensarbete, Grundskollärarutbildningen
Torbjörn Axelsson, Jimmy Rydé

Hej!
Roligt att just DU vill vara med på gruppsamtal / intervju. Vi vill informera lite i förväg för
att både du och de vuxna där hemma ska veta vad det går ut på och hur det går till.

Först vill vi berätta att vi håller på med våra examensarbeten på Grundskollärarutbild-
ningen i Linköping. I det arbetet ska vi fundera på hur eleverna uppfattar sin roll i skolan.
Därför har vi genomfört ca 130 anonyma enkäter och ska nu intervjua ett tiotal grupper.

Vi räknar med att varje gruppintervju / samtal kommer att ta max 60 – 90 minuter. I vissa
fall har ju vi eller du något på schemat som gör att tiden är begränsad. Vi kommer att
banda samtalen och sedan skriva ut dem, för att få med alla nyanser och inte missa
något viktigt. Så fort utskriften är gjord kommer vi att radera banden. I utskriften kommer
ingen att kunna spåra personerna (utom möjligen den som kommer ihåg vad som
sades). Ibland kommer både Torbjörn Axelsson och jag (Jimmy Rydé) vara med, men
ibland bara den ene av oss.



Bilaga 2, informationsbrevet
Vi kommer att samtala om skolarbetet, elevernas ansvar, inflytande och inlärnings-stilar.
Skolan som livsrum är också intressant att fundera på liksom det här med läroplaner
och utvärderingar. Kort och gott, skolan och dess innehåll kommer att ta all tid under
samtalet.

Vi ses!!

Jimmy

Har du frågor så ring oss:

Jimmy RydéTorbjörn Axelsson
0140 66016 0140 108 02

Intervjuguide / Samtalsmall

Lpo 94 s 8, 11, 15, 18,   Jfr Lpo 94 med Lgr 80. Målstyrning.

Livslångt Lärande Kunskaper från fritiden, hur värderas de, hur skulle det
kunna vara? Skolplikten, vad betyder det för dej?

Kunskapen Vad är viktig kunskap,   Fakta, Förståelse, Färdighet,
Målen Förtrogenhet,  vilka har ni stött på, i vilka ämnen, hur

testar man dem. Hur ska man bedöma grunderna läsa,
skriva, räkna? Ska alla få lämna år 3-4 utan baskunskaper?
Hur ska man hjälpa dem? Mognad, åldersblandat.
Hur klarar man att plugga till betyg om man inte är så
intresserad? Vad är meningsfullt, nu för framtiden, hur vet
man det? Betygen fasta krav eller ska man ta med ”att
göra sitt bästa”?  piska eller morot

Elevinflytande/ utvärderingar, med synpunkter, råd till lärarna,
Demokrati planeringar: vad får ni påverka? Planerar ni utifrån målen i

kursplanerna, uppnåendemål eller strävansmålen?
Kursplanen ex: s 26-28.
Vad skulle du ändra på för att bättre nå målen.
Kan alla bli valda till elevrådet, BU-rådet, lyssna och göra
sin röst hörd. Oponera mot majoritetsbeslut,



Bilaga 3, intervjuguiden

Varför lyssna på andra? Att kunna metoden eller det som
sägs är viktigt. (subjekt eller objekt för lyssnaren)
När kan barn/ungdomar ta ansvar för sitt skolarbete,
utveckling mot allt mer ansvarstagande. Hur var det för
dej? ”Ämnet intresserar mej inte.” Vem har ansvar för
intresset? Eleven, läraren?

Skolan som Hur påverkar miljön arbetsresultatet, socialt, kompisar,
livsrum arbetstider, lektionspass på 40-60 min eller flextid, vissa

hållpunkter och sen fritt arbete, mentorer en lärare per 8-
10 elever. Flextid individuella arbetsplaner i alla ämnen
även gy och sl, mu. Hur bra är datorer för inlärningen

Självkännedom Är det lättare att acceptera misslyckanden än framgång,
när blir du besviken? Självförtroendets betydelse? Vad
annat kan påverka resultaten i skolan, hur tacklar du det?
Utvecklingssamtalen, vad ger de, vad tycker föräldrarna?


