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BAKGRUND

Under hela min utbildning till grundskollärare har jag hört talas om att eleven ska ha
inflytande och eget ansvar över sin utbildning. Jag har själv under utbildningen fått uppleva
rollen som elev och vid många tillfällen reagerat på den brist på inflytande och ansvar vi
”elever” haft över vår utbildning. Det som har dominerat lektionerna är det
förmedlingspedagogiska lärarstyrda arbetssättet, våra erfarenheter från yrkes- och
samhällslivet har mycket sällan efterfrågats. Jag tror att människan lär sig och utvecklas
bäst där hon känner att hon har ett verkligt inflytande och ett påtagligt ansvar. Enligt mitt
synsätt ska alla få uttrycka sina åsikter, bli respekterade för detta och få möjlighet att
påverka sin arbetssituation.

Jag har själv arbetat många år inom industrin där det egna ansvarstagandet ökat  mycket
snabbt. De flesta elever som går i grundskolan idag kommer i samhällslivet att få ta ansvar
och fatta egna beslut. Vi måste  därför se till att eleverna får konkreta erfarenheter av hur det
är att ta ansvar och utöva inflytande i ett samarbete som bygger på demokratiska principer.

Vi lever idag i ett starkt demokratiskt samhälle. När man fyller 18 år blir man myndig.
Egentligen är det en utvecklingsprocess som inte går över en natt, även om man satt en
alldeles speciell åldersgräns. Det innebär att man måste kunna diskutera, välja, fatta beslut
och ta eget ansvar. Bäst förberedd är man om man hemma, på daghem och i skolan vant
sig vid demokratiska arbetsformer. Den som inte tidigt lärt sig det riskerar att bli eftersatt,
långt upp i vuxen ålder.

Det styrdokument (Lpo-94) som vi lärare har att arbeta efter betonar elevinflytande starkt,
både som mål för skolans verksamhet och som medel för att lära demokratiska processer
inför kommande samhällsliv. Läroplanen ger tydliga anvisningar och ställer krav på skolan
och lärarna vad gäller elevernas ansvar och inflytande. ”De demokratiska principerna att
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga, skall omfatta alla elever.” (Lpo-94 s 15)
Det är min skyldighet som lärare att se till att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll och att detta ökar med stigande ålder. Med den
utgångspunkten känns det angeläget att fördjupa mina kunskaper och insikter om  elevernas
ansvar och inflytande i grundskolan inför min framtida yrkesroll som lärare.

Förhoppningen med mitt examensarbete är att jag ska få en grund att stå på som lärare i
fråga om demokrati. Jag hoppas även att finna pedagogiska erfarenheter som visar på hur
man kan öka ansvarstagande med stigande ålder hos eleven.
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Det övergripande syftet med mitt arbete är att få en insikt i hur jag som lärare ska kunna
förverkliga elevernas ansvar och inflytande enligt målen i de statliga styrdokumenten. Jag
funderar också över hur elevernas inflytande verkligen fungerar ute på skolorna.
 Vad gör man i skolan för att eleverna ska bli förberedda för att leva i vårt samhälle? Vågar
man i skolan låta eleverna vara med och bestämma?

De frågor jag vill ha svar på är:

• Vad står det om demokrati i skolans styrdokument?

•  Hur förverkligas demokratiprincipen i skolan?

• Vad tycker lärare, elever och föräldrar om inflytande i skolan?

UPPLÄGGNING/ GENOMFÖRANDE

Jag har valt att i första delen av mitt examensarbete göra en litteraturstudie och där söka
svaren på några av mina frågor. Först har jag noggrant gått igenom vad det står i de statliga
styrdokumenten. Hur ska vi arbeta i skolorna, vilket ansvar ska ligga på eleven, hur ska man
ge eleverna inflytande och vad står demokratibegreppet för? Jag har försökt att få en så
allsidig bild som möjligt av erfarenheter och synpunkter. Jag har studerat de nu gällande
nationella styrdokumenten för skolan, statens offentliga utredningar gällande skolans inre
arbeten, Skolverkets rapporter och utvärderingar och annan litteratur som behandlar ansvar
och elevinflytande i grundskolan.
   I den andra delen av mitt arbete gör jag en empirisk studie. Min undersökning gjordes i en
mindre kommun i Östergötland. Jag valde ut fyra 1-6 skolor, två av dessa skolor är
åldersintegrerade. Tjugofem elever i skolåren 1-6 utsågs för att genomgå en intervju. De
flesta av dessa elever hade jag träffat innan, det gjorde att intervjun blev mycket lättsam och
trivsam. Intervjun gjordes med en elev i taget och det tog ca. 10 minuter per elev. I en sådan
här intervju i samtalsliknande form kan man ställa relevanta följdfrågor beroende på hur
intervjun utvecklas. Det gavs också tillfälle att uppehålla sig vid de frågor som verkade ge
det mest uttömmande svaret. Jag valde att själv föra anteckningar utifrån fem frågor som jag
hade bestämt i förväg. Det kändes angeläget att ta reda på hur elever upplever sin situation
om ansvar och elevinflytande. Jag hade tänkt att från början göra en enkätundersökning
bland eleverna, men jag kom snart på att det var ogenomförbart med så små barn.
Till föräldrarna gjorde jag en enkät (bilaga1), den delades ut efter att jag deltagit på några
föräldramöten och berättat lite om mitt examensarbete. De föräldrar som deltog i enkäten är
föräldrar till de elever som jag intervjuat. Tjugofem föräldraenkäter delades ut. Enkäten
bestod av fem frågor som rör begreppet ansvar.
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En lärarenkät ( bilaga 2) lämnade jag också ut. Femton enkäter delade jag ut på de skolor
där jag gjorde elevintervjun. Jag ville få svar på hur lärare arbetar för att utveckla elevers
förmåga att ta ett personligt ansvar för sin utbildning.
I enkätundersökningen lade jag vikten på frågor om ansvar och elevinflytande. Jag valde att
göra detta eftersom att jag tycker att demokratibegreppet går hand i hand med ansvar och
elevinflytande.
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LITTERATURGENOMGÅNG

DEMOKRATI ENLIGT STYRDOKUMENTEN

I detta avsnitt har jag för avsikt att studera vad det står i de olika styrdokumenten om
demokrati i skolan. Det är statens uppgift att formulera de nationella målen för skolan. De
statliga styrdokumenten är skollagen, läroplanerna, kursplanerna och övriga s.k.
skolförfattningar. I dessa texter lyfts elevinflytande upp som ett mycket viktigt inslag.
   Skolan ska fostra eleverna till demokratiska medborgare. Det betyder bl.a. att eleverna i
skolan ska kunna utveckla sina möjligheter att byta perspektiv,  att visa social förståelse för
andras situation, att visa tolerans och empati. Detta kan inte ske om inte elever involveras i
samarbete med andra, ett samarbete i vilket de själva känner sig delaktiga, hörda och
respekterade. En sådan målsättning ställer krav på hela miljön i skolan och på att elever får
konkreta erfarenheter av hur det är att ta ansvar och utöva inflytande i ett samarbete som
bygger på demokratiska principer. En demokratisk fostran har betydelse både i det offentliga
och i det privata livet. Eleverna ska med självförtroende och lyhördhet kunna delta i den
demokratiska processen  i politiska och fackliga församlingar, arbetslag, idrottsföreningar,
styrelser och studiecirklar osv.
   Skolans demokratiska fostran kan inte genomföras i strikt individualiserade studiegångar,
det säger sig självt. En elev kan inte praktisera demokrati på egen hand. Därför handlar
också elevers inflytande, som är en viktig del i det som kallas demokratisk fostran, om att
elever både tar hänsyn till andra och gör gemensam sak med andra. Gruppen är alltså viktig
i denna aspekt på elevinflytande (SOU 1996:22) ( SOU 1997:121).

Skollagen föreskriver att all verksamhet ska vila på demokratins grund. Lpo-94 nämner vid
upprepade tillfällen vikten av att utforma verksamheten demokratiskt.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta
alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett
större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på
utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för
demokratiska arbetsformer.
 (1 kap. 2§ Lpo-94 s 15)

Demokratin handlar både om rättigheter och skyldigheter att ta ansvar och fatta beslut. Man
ska inte bara bedriva undervisning om grundläggande demokratiska värderingar utan
undervisningen ska bedrivas i demokratiska former. Eleverna ska få välja kurser och ämnen,
de ska få delta i planering och utvärdering. Genom detta ska eleverna utveckla sin förmåga
att utöva inflytande och ta ansvar ( SOU 1997:121).
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Elevers lärande är beroende av att de har inflytande över sin egen kunskapsprocess. För att
eleverna ska kunna införliva det de arbetar med i skolorna krävs en djup delaktighet.
Kunskapsarbetet är en skapande process, den som skapar måste vara delaktig i det som
sker. Man kan inte vara delaktig om det är någon annan som tar hela ansvaret för hur man
ska lära sig, och att man själv känner sig utanför. När man talar om elevinflytande och
lärande är det ett begrepp som ofta återkommer, metakognition: att lära sig om lärandet. Det
räcker inte med att eleverna har inflytande över undervisningen, de måste också ha ett
språk för hur deras lärande går till. De måste kunna styra sin egen kunskapsutveckling, för
att överföra insikter från den ena lärosituationen till den andra. Har eleverna inte ett språk för
detta blir deras inflytande begränsat. De måste kunna argumentera för varför den ena
undervisningsstrategin är bättre än den andra( SOU 1996:22).

Läraren skall:
…förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter
som präglar ett demokratiskt samhälle.
 (Lpo-94 s 16)

Skolan är den samhällsinstitution där alla, oavsett bakgrund, intressen eller värderingar
vistas under en längre tid under gemensamma former och med gemensamma normer. Den
betydelse skolan har för skapandet av de förhållningssätt och vanor som det framtida
samhället skall bygga på, är fundamental. Man kan inte begära att endast skolan ska ge en
vidareutveckling av samhället. Men skolans bidrag att skapa förutsättningar för en
gemensam värdekultur som innefattar aktning och respekten för andra och andras åsikter,
för lyhördhet och förmåga att hävda en uppfattning, kan inte överskattas. Det räcker inte
med att man talar och undervisar eleverna om demokratiska värden. Eleverna måste fostras
till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt. Frågor om varför måste ställas, problemen
under ytan lyftas upp, alternativ tänkas och formuleras ( Bildning och kunskap 1997).

*En bildning för ett demokratiskt medborgarskap kräver
utveckling av en språklig säkerhet och självförtroende, en förmåga att ge uttryck åt egna
åsikter likaväl som att lyssna till och värdera andras argument
*kunskaper om grundläggande samhälls- och naturvetenskapliga begrepp och sammanhang
samt insikt i vårt kulturarv i vid mening
*vana att pröva sina värderingar och ståndpunkter mot andras, även i kontroversiella frågor
och att grunda dem på kunskap och förnuft samt att kunna sovra i och kritiskt granska
massmediekunskap
*förmåga att fungera i demokratiska former i olika sammanhang, att se att det finns svagare
grupper där det i grunden måste finnas ett solidariskt förhållningssätt.
( Bildning och kunskap 1997 s 79-80)

Karin Hadenius (1990)menar att skolans vedertagna uppgift är att lära ut kunskaper och
färdigheter. Men skolan har också en roll som fostrare och kulturförmedlare. I takt med att
kyrkans och kanske hemmens roll som fostrare har minskat har det blivit skolans roll att
överföra värderingar och normer till våra barn. Med fostran menar hon en strävan att
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åstadkomma social utveckling, skapa förståelse och gemenskap mellan individer och
grupper. Hadenius fortsätter med att påstå att nästan all undervisning kan betecknas som
både kunskapsförmedling och fostran. Metoden i och organisationen av undervisningen kan
ha ett socialt eller individuellt fostrande syfte. Utbildningen i skolan är en förberedelse för
delaktighet i samhällslivet (Hadenius 1990).

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och
utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad.
(Skollagen för grundskolan, kapitel 4§2)

Eleverna skall ha inflytande, sådan är lagen. Den nuvarande läroplanen Lpo –94 föreskriver
att läraren tillsammans med eleverna skall planera och utvärdera undervisningen.

Läraren skall

se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på
arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med
stigande ålder och mognad". ( Lpo-94 s 15)

Varje skola har ett uppdrag att se till att alla elever får ett verkligt inflytande på sin utbildning.
Elevinflytande får inte vara ett projekt man kan sätta igång och sedan avbryta. Det kan heller
inte vara en profil man väljer att ha på sin skola. Myndigheterna har ålagt lärarna ett särskilt
ansvar att se till att alla elever får ett lika stort inflytande. Man menar att det är fullständigt
klart att en skola ska leva upp till läroplanens mål och riktlinjer om elevernas ansvar och
inflytande . Lärarna måste arbeta mycket aktivt tillsammans med eleverna när det gäller alla
frågor i skolan. Eleven ska alltid finnas med i diskussionen kring hur man ska arbeta med
läroplanens ram och med de förutsättningar som skolan har lokalt. Man säger också att
elevinflytande inte bara ska vara ett individuellt projekt där eleven får ett inflytande över det
egna arbetet. Det är minst lika viktigt att samspelet med övriga elever och det gemensamma
ansvaret för gruppens, klassens och skolans verksamhet ges tillfälle för inflytande. ( SOU
1996:22)
   Regeringen tillsatte en kommitté 1996 med uppdrag att belysa det inre arbetet i det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom och föreslå åtgärder för att stimulera den
pedagogiska utvecklingen. Kommittén antog namnet skolkommittén. I dess slutbetänkande
SOU 1997:121 finns ett kapitel ”elevernas inflytande”.  Jag ska här försöka att sammanfatta
vad skolkommittén kom fram till.
   Skolkommittén kom fram till att det fanns många skäl till varför elever ska ha inflytande på
skolan.  Det  är en mänsklig rättighet att ha inflytande över sitt arbete. Denna rätt finns
inskriven i FN:s barnkonvention.
  Den demokratiska fostran handlar om att barn och ungdomar vänjer sig vid att vuxna tar
dem på allvar i skolan. Om eleverna är delaktiga i de beslut som fattas och om de får vara
med och ta ansvar för verksamheten, kommer de att som vuxna kunna ställa krav på
delaktighet och vara beredda att ta sin del av ansvaret. Eleverna får också erfarenhet av hur
man samarbetar och fattar beslut.
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   Ett annat skäl för inflytande är en fråga om det pedagogiska. En individ måste vara
engagerad och delaktig i det som hon studerar för att över huvudtaget lära sig någonting i
en mer djupgående mening och för att kunskaperna ska bli mer bestående.
Skolkommitténs slutsatser är följande:
* Eleverna har rätt till inflytande. Det finns undersökningar som visar på att eleverna själva
anser att deras inflytande är litet och att de skulle vilja ha mer att säga till om.
* För demokratins skull är det viktigt att eleverna deltar aktivt i beslutsfattandet i skolan. Men
det räcker inte med formellt inflytande. Eleverna måste kunna påverka det dagliga arbetet
och ha makt över sitt eget lärande.
* Ett verkligt elevinflytande gäller över hela skolans verksamhet. Det är viktigt att eleven får
vara med och bestämma över undervisningens innehåll och hur den ska bedrivas. Ett ökat
inflytande för eleverna är beroende av att det sker förändringar i den pedagogiska praktiken
(SOU1997:121).
   Riksförbundet hem och skola är positiv till de tankar och idéer som skolkommittén för fram.
Men de tycker att det finns ytterligare en aspekt till varför eleverna ska ha inflytande över
undervisningen. Förbundssekreterare Bengt Andersson menar att om människor kan
påverka sin egen situation, om de blir sedda och känner att man räknar med dem, så höjer
det den allmänna livskvaliteten. Skolans livsmiljö lyfts inte fram tillräckligt i skolkommitténs
betänkande (Andersson 1996).

Jag vill här belysa vikten av att demokrati ska finns ute på skolorna genom att citera några
rader ur SOU 1996:22.

Det är alltså en del av skolans uppdrag att göra eleverna delaktiga i planeringen av skolans
verksamhet, att ge dem möjligheter att utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva
inflytande. Vi menar dessutom att det är en förutsättning för all inlärning, att man själv tar
ansvar för sitt eget lärande. (SOU 1996:22 s 225)

Sammanfattningsvis är direktiven mycket tydliga som vi lärare har att rätta oss efter. Vi kan
inte bara rycka på axlarna och säga att eleverna inte klarar av att ta ett eget ansvar. Det är
vår uppgift som lärare att på ett bra sätt skola in eleverna till att bli ansvarstagande
medborgare.

DEMOKRATI I PRAKTIKEN

Jag kommer nu att visa några exempel på hur man kan arbeta med demokrati i skolan.
Det är eleverna som vårt uppdrag gäller, det är deras situation. Alla som arbetar på skolan
måste verka för att stärka elevernas inflytande. Men det är lärarna som har huvudansvaret
för undervisningens innehåll och uppläggning. Det är lärarna som har makten över det
offentliga samtalet i klassrummet. Det betyder att det i första hand är lärarna som måste
stärka elevernas inflytande.
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Anita Lindgren (1994)menar att delar lärarna inte med sig av makten i skolsituationen, kan
man inte heller förvänta sig att eleverna kommer att ta ett aktivt ansvar. Ser vi eleverna som
tomma krukor som enbart ska fyllas med kunskap och  där inget annat av det som försiggår
på skolan angår dem, så vågar vi heller inte lämna över något ansvar till eleverna. Det här
synsättet stämmer inte överens med Lpo 94 och inte heller våra tidigare läroplaner. Vi måste
enligt Lindgren se eleven som full av liv och kreativitet och då kan vi inte ha rollen som den
ende aktive i vår relation med eleverna. Vår roll blir att leda eleven och gruppen fram i
sökandet efter ny kunskap, visa var de kan söka svaren på sina frågor, ge råd och skaffa
material ( Lindgren 1994).

Bo Wingård (1991) har skrivit en handledning för lärare i arbetet med att utbilda elever i
medinflytande. Han anser att eleverna behöver få en viss grundläggande utbildning för att
riktigt inse sina möjligheter att påverka sin skolsituation. Bo Wingård har under många år
aktivt arbetat med att utveckla elevrådsverksamhet. Han uppmärksammade ganska snart att
eleverna behövde utbildas för att på ett bättre sätt kunna företräda sina kamrater och
påverka skolarbetet inifrån.
 Wingård skriver i sin handledning ”Elevinflytande i skolans vardag” hur viktigt det är att
skola in eleverna i ett demokratiskt samhälle. Wingård menar att det är självklart att man
redan på låg- och mellanstadiet lägger en grund för elevinflytande. Fostran till ett
demokratiskt hållningssätt är precis lika viktigt som att lära sig läsa, skriva och räkna.
   På klassråd ska vi ägna mer tid åt att låta eleverna komma med egna förslag till
arbetsområden. Wingård berättar om hur man på en låg-och mellanstadieskola försökte att
förverkliga att eleverna blev mer delaktiga när det gällde undervisningen. Resultatet blev ett
försök med klass- och årskursblandade klubbar vilket byggde helt och hållet på elevernas
egna önskemål. Man bryter schemat en period per termin, 3* 3 lektioner. Eleverna  söker sig
då till grupper som experiment, fiske, danslekar, datorer, modellbygge, teater och djurklubb.
Försöket lyckades så bra att det idag är en permanent företeelse. För eleverna har det
förstärkt känslan av att bli tagna på allvar, ett viktigt första steg ( Wingård 1991).

Gunnel Colnerud (1995) skriver i sin avhandling att barns och ungdomars rätt till
medbestämmande är villkorlig, eftersom vuxna har rätt att bestämma över barn och
ungdomar i frågor som de inte själva kan avgöra följderna av. Skolan vilar på en tradition av
disciplinering  som inte är avsedd att ge utrymme för individens egen vilja och personliga
utveckling ( Colnerud 1995).

I tidningen Barn i hem, skola och samhälle kan man läsa om Christer Ferm. Han arbetar
som lärare på skolan Ankaret utanför Göteborg. Ankaret är en kommunal skola med 120
elever i årskurs 1-6. Ferm är en eldsjäl som arbetar för skolans demokratisering. På Ankaret
får både barn och föräldrar vara med och bestämma, på riktigt. Barnen måste få lära sig att
påverka och att deras åsikter verkligen betyder något . Ankarets elever och deras föräldrar
är indelade i hemgrupper med mellan tre och fem elever plus föräldrar i varje grupp.
Varannan vecka hålls planeringsmöte tillsammans med lärare, elever och föräldrar då de
bestämmer schemat för nästkommande tvåveckorsperiod. Föräldrarna delar med sig av
erfarenheter och berättar vad de haft nytta av att kunna i livet. Christer Ferm har arbetat i 15
år med att utveckla arbetsformer som ska ge elever och föräldrar möjligheter att påverka i
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skolan. Han förstod tidigt vinsten med att låta elever vara med och bestämma. Men det stora
problemet var att Christer var ensam, han hade bara erfarenhet av att vara man och att vilja
bli lärare. Därför involverade han föräldrar i beslutsprocessen. Från föräldrarna kunde han
hämta massor av erfarenhet.
 Ferm säger att det finns en viktig social dimension av föräldrarnas arbete i hemgruppen, att
möta människor man normalt inte skulle umgås med är bra, även för samhället  utanför
skolan. Det motverkar effektivt den segregation, som annars hotar att breda ut sig.
Vad tycker då föräldrarna om att de får ta en så stor del i ansvaret? Det kändes väldigt rörigt
och annorlunda i början svarar en förälder. Nu när man har insett det positiva med att vara
med och bestämma, kan det kännas som att man skulle engagera sig ännu mer. En annan
förälder svarar: Det känns bra att vara insatt i skolarbetet och att veta vad barnen gör och
vad de får lära sig i skolan (Henningson1996).

Jan Nilsson (1998) skriver i en debatt artikel om hur arbetsscheman är ett hot mot
läroplanens demokratiska grundsyn. Nilsson förklarar att idag blir arbetsscheman allt
vanligare ute på skolorna. Arbetet går till så att eleven får ett antal arbetsuppgifter som de
själva får lägga ut på schemat där ett antal öppna positioner finns. Eleven bestämmer själv i
vilken ordning uppgifterna ska göras och när de ska göras under veckan. Undervisningen
ska genom detta leda till individualisering, eleven kan arbeta i sin egen takt, man tänker sig
också att eleven får kontroll över sitt lärande. En annan tanke med arbetsscheman är att
undervisningen demokratiseras eftersom eleven får inflytande över sitt arbete. Nilsson
fortsätter i sin artikel att förklara varför arbetsscheman är ett hot mot demokratin. Nilsson har
besökt en mellanstadieklass i Skåne där han har tittat lite närmare på hur man arbetar med
arbetsscheman. Han kom fram till att det var lärarlaget som bestämde vilka uppgifter som
skulle göras, och att det fanns uppgifter som var viktigare och därför skulle prioriteras av
eleven. När eleven var färdig med sitt arbetsschema fick eleven nya uppgifter som lärarlaget
hade bestämt. Han skriver också att man kan förmoda att svängrummet när det gäller hur
arbetet ska utföras inte heller är allt för stort. Nilsson konstaterar att förhåller det sig på det
här sättet så faller hela demokratitanken för arbetsscheman. Eleven har ingen
planeringsfrihet. Tanken med att få kontroll över sitt eget lärande stämmer inte heller
eftersom Nilsson tyckte sig se att eleverna var benägna att få sina uppgifter gjorda så fort
som möjligt. Han tar också upp hur arbetsscheman påverkar kunskap- och språkutveckling.
Han menar att när alla elever arbetar med olika saker finns det inget utrymme för att kunna
kommunicera, dryfta och diskutera och därmed i kommunikation utveckla kunskap, insikt
och förståelse. Nilssons slutsats av detta blir att arbetsscheman är en undervisning som
förefaller innehålla en hel del isolerad färdighetsträning och att undervisningen är styrd och
strukturerad av läraren ( Nilsson 1998).
.
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RESULTATREDOVISNING

ELEVINTERVJU

Nu följer en redovisning av tendenser i elevernas svar med utgångspunkt i intervjuns
huvudfrågor om ansvar och elevinflytande. Jag kommer att återge de flesta svaren, men jag
har plockat bort de svar som är av liknande karaktär. Svaren redovisas efter stigande ålder,
från år 1 och t.o.m. år 6. Det var 25  elever som svarade på mina frågor. De frågor jag valde
att ställa var:

1. Känner du att du kan bestämma över ditt skolarbete?

2. Hur mycket i ditt skolarbete får du planera själv?

3. Om man får planera själv, tycker du att skolarbetet känns roligare?

4. Vad tycker du att du är med och bestämmer om i skolan förutom på lektionerna?

5. Känner du att du själv tar ansvar för att lära dig saker i skolan?

”Känner du att du kan bestämma över ditt skolarbete på lektionerna?”

Alla elever utom fyra svarar ja på frågan.
- Jag bestämmer över fritt. Det är kul.
- Det är fröken som gör vår planering men vi får bestämma i vilken ordning vi ska
göra uppgifterna.
- Fröken skriver olika saker på blädderblocket då kan vi bestämma vad vi ska göra. Vi får
bestämma från vårt arbetsschema men fröken bestämmer vad som står på arbetsschemat.
- När vi skriver sagor får vi ju bestämma vad sagan ska handla om.
- I matteboken får jag bestämma hur många sidor jag ska göra.
- Jag planerar matte, läsa, skriva och alfabetsverser själv.
- Jag bestämmer över matten, skrivstilen och meningar.
- Jag bestämmer över eget arbete då kan man göra vad man känner för. Det tycker jag är
bra för ibland känner man inte för att göra matte och då kan man göra något annat.
- På elevens val i idrott får vi bestämma två och två hur en lektion ska se ut.
- När vi arbetar med so brukar vi få välja vilket land vi ska arbeta med. Vi får välja land efter
lärarens förslag.
- När vi läser historia får vi välja områden att fördjupa oss i.
- I slöjden när man går i femman då får man bestämma vilka kläder man ska sy.
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Kommentar:
Ett elevsvar var att ”jag bestämmer över fritt”, jag ska här kort förklara vad ordet fritt står för.
Fritt innebär att man får pussla, spela och läsa efter det att man gjort färdig sin planering. I
de lägsta åldrarna verkade eleverna vara nöjda med sin situation. De tyckte att de är med
och bestämmer om ganska mycket. Även i de högre åldrarna tyckte eleverna att de får  vara
med och bestämma. De som svarade nja på frågan tyckte att visst får de bestämma men det
är alltid styrt på något sätt från läraren.

”Hur mycket i ditt skolarbete får du planera själv?”

På den här frågan fick eleverna välja på givna svarsalternativ: ingenting, lite och mycket. De
flesta av eleverna svarade att de får planera lite. De vanligaste svaren jag fick var att
eleverna planerar hur många sidor de får göra i matteboken. Ett annat svar var att eleven får
planera vad som ska göras, men hur de ska göra får eleven aldrig bestämma.
- Klassens timme planerar vi själva.
- På arbetsschemat planerar jag mycket.
- Jag planerar vilka läxor jag ska göra, vilka böcker jag ska låna och så planerar jag när jag
ska skriva skrivstil.
- Vi planerar vårt klassråd. Ibland kan vi få planera i vilken ordning vi ska göra vissa saker.
Några av eleverna svarade att de planerade mycket, de tyckte att det var jobbigt med egen
planering.
- Det är bättre när läraren talar om vad och hur vi ska göra.

Kommentar
I de lägre åldrarna verkade eleverna nöjda med det de fick planera, de tyckte det var ganska
lite men att det är ganska svårt med planering. Längre upp i åldrarna tyckte de att de
planerade lite. Många av eleverna hade arbetat tidigare med egen planering men gått ifrån
det arbetssättet. En del tyckte att det var synd men många tyckte att det var ganska skönt.
De kände som de yngre eleverna att det är svårt att planera själva. Några av eleverna var
lite irriterade över att de aldrig fick planera hur de skulle arbeta, det var bara planering av
vad de skulle göra.

”Om man själv får planera tycker du att skolarbetet känns roligare?”

- Jag tycker att det är mycket bättre när fröken får planera för då får vi göra så mycket roligt
och det blir bra saker.
- Det är bäst att planera själv för då kan jag göra matte.
- Ja för då kan jag hoppa över matten.
- Nej, det är jobbigt att skriva planering för jag tycker inte om att skriva det vore bättre om
fröken planerade.
- Ibland är det roligt men det får inte bli för mycket.
- Det är mycket bättre när fröken säger vad vi ska göra.
- Det blir så rörigt och så och det är jobbigt att planera själv.
- Egentligen spelar det ingen roll det kanske vore bra att planera lite mera själv för det är
roligt, men det måste finnas krav.
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- När man jobbar med tema är det roligt att planera för då kan man bestämma hur man ska
göra.
- När man gör som man själv vill så går det lättare.
- Stämningen blir mycket bättre för när man har lust att göra matte då gör man det.
- Det går fortare om läraren planerar. Ibland är det svårt att välja själv.

Kommentar
Det var inte övervägande positivt för eleven att planera själv. De känner att kraven blir
ganska stora när de ska planera själva. Några av eleverna säger att de får göra mycket
roligare saker när fröken planerar. Det eleverna är med och planerar, är i stort sett vilka
sidor de ska göra i sina böcker. Då är det klart att det kan vara kul när fröken planerar att
eleverna t. ex ska gå till biblioteket och låna böcker.

”Vad tycker du att du är med och bestämmer om i skolan?”

Den här frågan var ganska svår att svara på. Eleverna gav mig ungefär samma svar som jag
hade fått på de tidigare frågorna. Jag frågade istället om de fick vara med och bestämma om
något annat på skolan än på lektionerna. Till att börja med var det lite trögt med svaren men
när eleverna tänkt en liten stund fick jag lite olika svar.

- Vi får bestämma på rasten vad vi ska göra, men vi får inte bestämma när vi ska ha rast.
-  När vi är på fritids får vi bestämma mycket mer. ( Eleverna har vissa timmar på fritids
under dagen, samlad skoldag).
- En gång skrev vi lappar till mattanterna vilken mat vi ville ha och så fick vi vad vi ville.
- På skolgården har vi satt upp gungor och planterat träd.
- Vi fick bestämma vad vi skulle ha till mat och vi fick det jag ville ha hamburgare det var bra.
- Jag är med och bestämmer att det inte får vara något bråk på skolgården. (klasstödjare)
- När vi har klassråd får vi prata om hur veckan har varit och vad vi vill ändra på men vi vill
inte ändra på något.
- Vi försökte en gång att få stripes i matsalen men det fick vi inte.
- Vi får bestämma vem som ska vara bandydomare på rasten.
- När vi gick i trean fick vi bestämma vad vi skulle köpa för klasskassan.
- Vi får säga vad vi tycker på klassrådet.
-  Vi har bestämt att skorna ska stå snyggt.
- Vi får välja bord i matsalen.
- Vi fick ett nytt basketkorgnät.
- Vi bestämde att vi skulle ta med oss tjugo kronor till frukt  och äta det på
måndagseftermiddagarna.
- Vi som är med i elevrådet får prata med rektorn var tredje vecka, vi får också ringa till olika
ställen som när vi skulle köpa nya gungor.

Kommentar

Det var väldigt olika på skolorna hur mycket inflytande eleverna hade. På en av skolorna
kunde eleverna inte komma på något mer än att de fick bestämma på rasterna. Jag tycker
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mig se att inflytandet växer med stigande ålder. I de lägsta klasserna är det mest tal om att
bestämma på rasten men lite högre upp kommer klassråd och elevråd mer i centrum.

” Känner du att du själv tar ansvar för att lära dig saker i skolan?”

I år 1 hoppade jag över frågan eftersom det framkom av intervjusvaren att eleverna inte var
bekanta med ordet ansvar.
- Jag tar ansvar för att planeringen blir gjord, jag håller ordning i mitt skåp och jag håller reda
på penna och sudd.
- Jag tar ansvar för att mina läxor blir gjorda fast ibland får mamma tjata på mig.
- Jag hjälper till när någon inte kan och jag säger till fröken när jag inte förstår.
- Jag håller ordning i min bänk.
- Jag lyssnar på fröken när hon ger instruktioner.
- Man måste ta ansvar för att lära sig.
- Jag lyssnar, gör de uppgifter jag får, jobbar så mycket jag kan och orkar, är tyst och lyssnar
på fröken.
- Man måste lära sig för framtiden för att få ett bra jobb.
- Jag gör alltid läxor utan tjat.
- Jag är duktig på att ta ansvar.
- Jag sätter upp egna mål som jag ska klara.
- Jag går in för arbetet, när jag gör läxor läser jag på mer än vad jag behöver.
- Jag koncentrerar mig på lektionerna.
- Jag tävlar med mig själv.

Kommentar
Man kan se ganska tydligt hur ansvarstagandet stiger i förhållande till ålder. I år 1 förstod
inte eleven begreppet ansvar. I år två tog man ansvar för sitt sudd och sin penna. Lite högre
upp i åldrarna började eleverna att sätta upp mål och ta ansvar för sina läxor.

FÖRÄLDRAENKÄT

Jag delade ut 15 föräldraenkäter och fick tillbaka 9 stycken. Svaren redovisar jag som de
blivit nedtecknade av föräldrarna. Eftersom svaren på föräldraenkäten är få redovisar jag
alla svaren förutom om det  finns svar som är ungefär lika. De flesta av föräldrarna som
svarade på enkäten har barn i åldern 10-12. Föräldraenkäten kommer att finnas med som
bilaga 1. De frågor som fanns med på föräldraenkäten var:

1. Vad vet du om innehållet i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet –94?

2. Hur arbetar ditt barn med eget ansvar i skolan?

3. Känner du att du kan hjälpa ditt barn för att öka det egna ansvaret i skolan  och i så fall
hur?
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4. Hur upplever du att just ditt barn f å r och kan ta eget ansvar för sin utbildning i skolan?

5. Hur fungerar kontakten mellan skolan och hemmet i frågor som rör elevers eget ansvar?

”Vad vet du om innehållet i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet?”

*Vet inte riktigt hur det ser ut. Men tror att barnen får vara med att bestämma om t ex
schema.
*Ingenting
*Inget, mer än det ska ingå obligatoriska ämnen.
* Inte mycket i detalj. Regering och riksdag beslutar om vissa läro-, tim-, och kursplaner de
måste följas. Kommunerna får fatta mer beslut. Det kan även skilja något mellan olika
skolor.
* Att barnet ska få lära sig i sin egen takt, söka kunskap själv, använda olika inlärningsstilar.
Jag har tittat i den  på ett föräldramöte. Men jag känner andra som fått den hemskickad från
sina barns skolor. Jag tycker det skulle var bra att få läsa den hemma i lugn och ro.
* Ganska så mycket, har läst den ganska så noga.

Kommentar
Dessa föräldrar vet väldigt lite om Lpo–94. Om man inte är insatt i vad som styr skolan är
det också svårt att som förälder ställa några krav på skolan. Det är även svårt att kunna
stödja och hjälpa sin barn med skolarbetet. Vi från skolans håll kanske behövde informera
föräldrarna lite mer.

” Hur arbetar ditt barn med eget ansvar i skolan?”

* Vet ej, mer än att barnet får jobba i sin egen takt och ansvara för att uppgifterna blir gjorda.
* Tar ett stort ansvar vad han/hon gör. Tar först reda på vad han/hon ska göra genom
läraren.
* Hemma tar hon ansvar.
* Hon tycker det är roligt att själv söka svar på olika frågor när de forskar.
* Hon letar själv upp fakta och är framåt. Vågar säga till.
* De har en planeringsbok att arbeta efter.
*De väljer läxor själva minst 3 sidor matte och minst 2 sidor läsning. De gör sin
veckoplanering på måndagar delvis själva och ansvarar för att planeringen följs fram till
fredagen.
* De har inget spikat schema, fröken ger ett veckobeting. Barnen får sedan bestämma i
vilken ordning de ska göra sina uppgifter. De kan påverka hur de vill arbeta med en uppgift.

Kommentar
Dessa föräldrarna vet ganska mycket om hur deras barn arbetar och vad de gör.  De som är
mest insatta är de föräldrar som tagit del av Lpo-94. Detta kan jag se efter bearbetning av de
svar jag fick på fråga 1( se föregående sida).
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”Känner du att du kan hjälpa ditt barn för att öka det egna ansvaret i skolan?”

* Vet ej, möjligtvis att planera sin schemavecka själv.
* Genom att hjälpa till med att ta reda på olika saker i uppslagsböcker och dylikt.
* Genom att kontrollera att arbetet görs och höra mig för med barnet.
* Lite grann. Stötta henne.
* Arbeten som ska klaras av inom en viss tidsperiod, en del arbeten blir då gjorda hemma.
*  Hon tar mycket ansvar hemma och jag tycker inte barn i skolan ska behöva läsa sig till allt
själva. Det finns väl lärare? Barn har rätt att vara barn.
* Genom att få barnet att förstå att det är viktigt att de mål ( kunskapsmässiga och
tidsmässiga) uppnås. Bra om man som förälder kan ge en hjälpande hand och en ” push”
om det behövs.
* Genom föräldragruppen, utvecklingssamtalen och vid enkätundersökningar som rektor
skickar ut någon gång/år.
* Genom att uppmuntra till egna initiativ. Prata mycket om vikten av eget ansvar. Ge beröm.
Även fostra till eget ansvar hemma som jag tror följer med till skolarbetet.

Kommentar
Föräldrarna verkar vara engagerade, det känns att de ”bryr” sig om sina barn. Föräldrarna
pratar med sina barn för att kunna hjälpa dem i skolarbetet.

”Hur upplever du att just ditt barn får och kan ta eget ansvar för sin utbildning i
skolan?”

* Barnet bekräftar för mig vad det gjort under dagen.
* Han/hon berättar vad de gör i skolan, och att de får ta reda på olika saker genom att forska
om olika ämnen.
* Hon får komma till tals och visa vad hon kan.
* Bra. Lärarna behövs väl ej som det börjar bli nu för tiden. Alla kan inte läsa sig till hur man
ska göra en del vill ha det berättat för sig.
* Barnen får alla läxor på måndagen och får se till att de blir gjorda till respektive dag. En del
av lektionerna sker utan lärare.
*Barnet får i ”eget arbete” själv ansvara för vad som är viktigt och vad han vill lära sig. Men
utbildningen i sig kan han inte ansvara för.
* De får ta en del ansvar, men det är inte alltid som mitt barn ”tar” ( eller kan ta) vara på den
möjligheten.
* Lagom mycket, en viss valfrihet men ändå med avstämning i slutet av veckan.
* Mycket positivt. För min son blev det en kick att få mer ansvar. Han har växt enormt av det.
Läxläsningen går lättare. Han planerar sin vecka så han hinner med allt. Han kommer själv
ihåg vad han ska göra och vad han ska ta med till skolan.

Kommentar
Det känns som den övervägande delen av föräldrarna är positiva till eget ansvar.
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” Hur fungerar kontakten mellan skolan och hemmet i frågor som rör elevers eget
ansvar?”

* Dåligt
* Det fungerar bra via utvecklingssamtal och via telefonkontakter med läraren .
* Jag tycker att det fungerar bra.
* Kvartssamtal 1-2 ggr/år det är allt.
* Det fungerar bra besöker skolan med jämna mellanrum.
* På utvecklingssamtal har vi diskuterat ”frågor ” som barnet bör jobba med. Det blir elevens
och ”hemmets” ansvar att det utförs.
* Kontakten mellan skolan och hemmet fungerar bra även om just frågan om elevens ansvar
inte ” kommer upp” som en enskild företeelse. Helheten är viktigare.
* Den mesta information och förfrågningar har givits till föräldragruppen som i sin tur har tagit
upp ansvarsfrågor på föräldramöten.
* Jag får information på utvecklingssamtalen. Allra bäst ser man om man är med i skolan en
dag och passar på att prata med fröken.

Kommentar
Även här känns det som att de flesta av föräldrarna är positiva. Föräldrarna verkar
vara engagerade i sina barns skola.

LÄRARENKÄT

Jag lämnade ut 15 lärarenkäter och fick 4 svar. De lärare som svarade på enkäten är
mycket erfarna lärare och alla fyra är kvinnor. Jag kommer att delge ordagrant de svar jag
fick från lärarna. Enkäten kommer att redovisas så att man kan följa lärarens svar, svaren
från respektive lärare redovisas i ordningsföljd. Lärarenkäten finns som bilaga 2.
Lärarna fick svara på sex frågor.

1. Hur vill du definiera innebörden av begreppet ” elevers ansvar för sin utbildning”?

2. Hur arbetar du med eget ansvar i klassrummet?

3. Hur inskolas eleven i att ta eget ansvar?

4. Hur lägger du upp det pedagogiskt?

5. Upplever du att alla elever kan ta eget ansvar för sin utbildning? Förklara!

6. Hur upplever du föräldrarnas reaktioner inför elevens eget arbete i skolan?
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”Hur vill du definiera innebörden av begreppet elevers eget ansvar för sin
utbildning?”

* Man måste själv bestämma över det man ska ta ansvar för. Alltså eleverna måste ges
tillfälle att ta egna beslut.
* Känna att man har en uppgift att genomföra och avsluta.
* Det personliga ansvaret, att utifrån sina egna behov och förmåga göra sitt bästa, för att för
sin egen skull öka och maximera sitt eget lärande i sökande av kunskap.
* Komma i tid, ha med rätt böcker etc, ha gjort hemläxa, arbeta i klassrummet på sin nivå,
kunna ge sig själv läxa, varken för mycket eller för litet.

Kommentar
Att ge eleverna tillfälle att ta eget ansvar är enligt svaren från lärarna en förutsättning för att
kunna skolas in i ansvarstänkandet.

”Hur arbetar du med eget ansvar i klassrummet”

* Barnen planerar veckans arbete och utvärderar hur det gått vid veckans slut. Pratar ofta
om att eleven måste själv ta eget ansvar för sitt arbete.
*  Eleven plockar fram material själv till sitt arbete och genomför det självständigt. Ansvar att
alla i klassen mår bra. Ansvar för läxor.
* T. ex. att kunna följa en matteplan på egen hand. Kunna förflytta sig till ett annat rum och
där jobba koncentrerat, plocka undan efter sig, ta hand om sina gympakläder mm.
* Arbetsuppgifter veckovis i klassrum och matsal. Arbetsområde klart en viss vecka. Välja
läsläxa.

Kommentar
De tillfällen som ges för att ta eget ansvar är att planera, utvärdera, plocka fram material,
läxläsning, kunna arbeta utan tillsyn ( i ett annat rum), plocka undan material, ta hand om
sina saker, göra olika arbetsuppgifter och se till att arbetsområdet blir färdigt en viss vecka.

” Hur inskolas eleven i att ta eget ansvar?”

* Under höstterminen i ettan planerar jag tillsammans med ettorna. Sen tar de över det
arbetet i den takt de klarar av att ta det.
* Diskuterar vad ordet innebär. Återknyter ofta i vardagssituationer som t, ex. att låneboken
kommer tillbaka el. att alla får vara med.
*Jag tycker att det startar i 6-års, för att sedan successivt öka, en inskolningsprocess som
egentligen inte slutar förrän i gymnasiet där då  egentligen resultaten visas.
* Planeringsboken: skriver ” kom ihåg” på måndag morgon för veckan som kommer.

Kommentar
Här ser man att lärarna tagit del av Lpo-94, ansvaret ska öka efter stigande ålder.
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”Hur lägger du upp det pedagogiskt?”

* Vissa givna saker ska finnas med i planeringen så att baskunskaperna tränas. Sen samlar
jag små grupper för genomgång och ibland blir det individuell genomgång.
* Vi började med en tankekarta för att ge ex. Diskuterar om det dyker upp.
* T. ex. Värdarnas uppgifter , eleverna får ”ramarna” i åk 4: t. ex kunna gå in tyst i
klassrummet, sitta stilla på sin stol, arbeta koncentrerat mm.
* Inget svar.

Kommentar
Lärarna tycker det är svårt att lägga upp en pedagogisk strategi för att få eleven att ta eget
ansvar.

” Upplever du att alla elever kan ta ett eget ansvar för sin utbildning ? Förklara!”

* Nej. Det finns ingen som helt själv kan ta ansvar för sin egen utbildning på lågstadiet. Det
är en inskolning.
* Alla kan ta ansvar att vara en bra kamrat men alla kan inte på samma sätt ex. följa ett
arbetsschema och planera sin tid.
* Nej, men de flesta försöker nog trots allt.
* Det är svårt för en del elever att hitta rätt, en del elever behöver påstötning att välja lite
mer, forska fram lite mera.

Kommentar
Alla elever kan ta eget ansvar men det är individuellt vad de kan ta ansvar för. Kraven måste
vara olika.

”Hur upplever du föräldrarnas reaktioner inför elevens eget arbete i skolan?”

* Positiva. Skolan är så annorlunda nu mot föräldrarnas skola. Föräldrarna tycker skolan
verkar roligare nu. Att samarbeta och att ta ansvar – viktiga kunskaper.
* Positivt samtidigt som de gärna vill känna att alla barn fått en bra ”bas”.
* De är positiva.
* Mestadels positiva.

Kommentar
Föräldraenkäten visade att det mestadels var positivt med kontakten mellan skolan och
hemmet i frågor som rör ansvar. Det känns då bra att få liknande svar från lärarna.
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DISKUSSION

Skolan har av tradition uppdraget att fostra elever och ge dem nödvändig kunskap för
arbetsliv och medborgarroll. De senaste styrdokumenten lyfter fram värden som individuell
frihet och valfrihet. Eleverna ska ha ett inflytande i skolan som växer med stigande ålder.
Elevinflytande i skolan är inget som ligger vid sidan av skolans egentliga uppgift och som
kommer vid sidan av kunskapsinhämtandet. Efter att ha läst och tolkat de olika
styrdokumenten står det helt klart för mig att ansvar, elevinflytande och demokrati ska finnas
på skolorna. De har högsta prioritet, de ska genomsyras av all undervisning. Detta fungerar
dåligt ute på skolorna idag. Klass- och elevråd har länge varit naturliga inslag i den svenska
skolan, men problemet med dessa är att de sällan ger eleverna mandat till inflytande över
skolans kärnverksamhet, över själva undervisningen. Vem ser till att styrdokumenten
efterlevs? Jag vill påstå att utav det jag sett när jag varit ute på olika skolor så efterlevs
styrdokumenten dåligt. Man talar idag mycket om att man kan tolka dokumenten olika men
när det gäller ansvar, elevinflytande och demokratifostran kan man knappast tolka dem
annorlunda än att alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska arbetsformer.

Efter att jag studerat svaren från elevintervjun kom jag fram till att eleverna tyckte att de
hade ganska lite inflytande över undervisningen. Det eleven får vara med och bestämma
om, är i stort sett vilka sidor som ska göras i läroböckerna. Eleverna  var inte direkt
missnöjda med att ha lite inflytande, en del tyckte t om att det var ganska skönt att slippa
planera sin undervisning. Vad detta beror på är svårt att säga, men kanske är det
inskolningen som brister. De flesta av eleverna tyckte att de hade ganska mycket att säga till
om i andra avseenden t ex maten, skolgården, regler och dyl. Visst kan man se att
inflytandet ökar med stigande ålder men är det över arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll? När arbetssättet kom på tal sa eleverna att de ibland fick välja
den kompis de skulle arbeta tillsammans med. Arbetsformerna var också förutbestämda, de
kunde få välja vad de skulle forska om men inte hur de skulle göra det. Undervisningens
innehåll är det läraren som planerar, sedan släpper man eleven till att planera hur lång tid
uppgiften ska ta. Detta tycker jag inte är tillräckligt. Vi måste sätta in det i det dagliga arbetet
i skolan i ett större, samhälleligt perspektiv. Elevinflytandet måste genomsyra hela
verksamheten för att ge trovärdighet åt den demokratiska fostran som bildar grundvalen i
vårt samhälle. Det är nödvändigt att vi samarbetar, lärare och arbetsledning, för att starta en
förändringsprocess som leder till ett reellt inflytande. När eleven känner att skolan är till för
dem och att de kan påverka det som händer där, ökar deras engagemang och
ansvarsmedvetande för det egna lärandet. Vill vi utveckla en lärande organisation i skolan,
måste eleverna se sin egen roll i lärprocessen, kunna ta egna initiativ och ett självständigt
ansvar. Den nya decentraliserade och målstyrda organisationen av skolan borde öppna
dörrarna för skolorna att ta egna initiativ för att öka det egna ansvaret och inflytandet hos
eleverna. Skolplanen och de lokala  arbetsplanerna är utmärkta redskap för att diskutera
motiv, innehåll och ramar och fastslå riktlinjer för elevinflytande. Visserligen finns det många
skolor som är långt framme men långt ifrån alla.
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Jag lämnade ut 15 st lärarenkäter, jag fick tyvärr bara tillbaka fyra stycken. Därför har jag ett
för litet underlag från lärare för att kunna dra några slutsatser. Jag kan genom de få svaren
ändå se att man arbetar med ansvar i klassrummet. Det rör sig mest om att kunna vara tyst i
klassrummet och att se till att material finns på rätt ställe. Jag har själv börjat fundera på hur
man ska få elever att arbeta under ansvar. Jag tror inte att ansvarstagandet ökar genom att
eleverna får arbeta självständigt med olika arbetsscheman. Vilket jag fick bekräftat när jag
läste Jan Nilssons artikel Arbetsscheman – ett hot mot läroplanens demokratiska grundsyn
(se s.15 i detta arbete). Jag tror att genom att arbeta med demokrati och släppa in eleverna i
planeringen av olika arbetsområden ökar man det egna ansvaret.

Vad man kunde se av föräldraenkäten var att den övervägande delen av föräldrarna var
positiva till att deras barn tar eget ansvar i skolan. Det är bara vid något tillfälle som någon
förälder skriver att barnet inte alltid tar eller kan ta vara på möjligheten att ta eget ansvar. De
flesta av föräldrarna är mycket väl insatta i hur deras barn arbetar i skolan. Men man kan se
att de föräldrar som känner till Lpo-94, oftast vet mer om arbetssätt och vad deras barn gör i
skolan. Kontakten mellan hem och skola är förhållandevis god, det är bara någon som
tycker att kontakten är dålig. Om vi vill tror jag att vi genom information kan få föräldrar att bli
mer delaktiga och mer positiva till skolan. Att få föräldrarnas förtroende är också ett måste
för att kunna utveckla skolan.

För att utveckla elevinflytande måste man ta tillvara elevernas kunskap, erfarenheter och
idéer. För att den demokratiska processen i skolan ska fungera måste elevråd och klassråd
fylla en verklig funktion. Det här är inte lätt men kan vi tillsammans skolledning, lärare, övrig
personal, elever och föräldrar bygga upp en ny skola, så tror jag att vi kommer att få elever
som tycker att det är roligt att gå till skolan. Tycker eleven att det är roligt kommer hon
automatiskt att ta ansvar för sin utbildning.

Studien har varit ganska liten i och med att tiden var begränsad och jag har inte för avsikt att
studien ska vara allmängiltig, men resultatet kan anses vara tillräckligt omfattande för att
kunna dra slutsatser ifrån, med avseende på problemformulering.



30

Sammanfattning

I det här arbetet har jag försökt att få en uppfattning om hur vi ska arbeta med demokrati i
skolan. Jag har genom en litteraturstudie tagit reda på vad det står om demokrati i skolans
styrdokument. Resultatet visar att direktiven är mycket tydliga som vi lärare har att rätta oss
efter. Det är vår uppgift som lärare att på ett bra sätt skola in eleverna till att bli
ansvarstagande medborgare.
   Jag har också gjort en empirisk studie, där jag har undersökt hur elever, lärare och
föräldrar ställer sig till eget ansvar och elevinflytande.
   Resultatet av undersökningen bygger på elevintervjuer som jag gjorde med elever i åk
1-6 och en enkätundersökning med lärare och föräldrar till de elever som intervjuades.
Resultatet visar att elever i dag har ganska litet inflytande över sin undervisning när det
gäller arbetsätt och undervisningens innehåll. Lärarenkäten visade på att det ansvar
eleven får ta i skolan, är i stort sett att kunna vara tyst i klassrummet och att kunna se till
att material finns på rätt ställe vid rätt tillfälle. Föräldraenkäten visade att de flesta
föräldrar ställde sig positiva till att deras barn arbetade med eget ansvar i skolan.
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Bilaga 1

Enkätundersökning

Hej!

Jag är en lärarstuderande som håller på med mitt examensarbete "Hur arbetar man med
elevens ansvar i skolan". Därför gör jag en liten undersökning om hur skolan arbetar för
att utveckla elevers förmåga att ta ett personligt ansvar? Jag är intresserad av hur du
som förälder upplever att detta tillgodoses i skolan.
Jag hoppas genom undersökningen att lära mig hur jag själv kan agera som lärare för att
föräldrarna ska känna att de skickar sina barn till en meningsfull utbildning i skolan.
Jag kommer att göra enkätundersökning även hos elever och lärare för att se hur
eleverna upplever arbetet med eget ansvar och hur man arbetar med eget ansvar ute på
olika skolor.
Jag är tacksam om du kunde avvara några minuter och svara på mina frågor.

Jag ställer frågan och lämnar några tomma rader, tycker du utrymmet är för litet går det
bra att skriva på baksidan. Texta gärna! Du kommer att vara helt anonym. Det enda jag
vill veta är i vilken årskurs ditt barn går.

Undersökning

Mitt barn går i årskurs __________________

1. Vad vet du om innehållet i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet -94?

___________________________________________________

___________________________________________________

2. Hur arbetar ditt barn med eget ansvar i skolan?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

3. Känner du att du kan hjälpa ditt barn för att öka det egna ansvaret i skolan och i så fall
hur?
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

4. Hur upplever du att just ditt barn får och kan ta eget ansvar för sin utbildning i skolan?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

5. Hur fungerar kontakten mellan skolan och hemmet i frågor
som rör elevers eget ansvar?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Om du har några frågor att ställa kring enkätundersökningen kan du höra av dig till mig
Catarina Gustafsson på telefon 0142/ 72032. Om du vill ta del av mitt examensarbete
kommer det att finnas ett exemplar på skolan (vid slutet av terminen)som du gärna får
läsa.
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Bilaga 2

Enkätundersökning

Hej!

Jag är en lärarstuderande som jobbar med mitt examensarbete " Hur arbetar man med
elevens ansvar i skolan". Därför gör jag en liten undersökning om hur skolan arbetar för
att utveckla elevers förmåga att ta ett personligt ansvar för sin utbildning. Jag är
intresserad av hur du som lärare arbetar med detta och vad du själv känner inför eget
ansvar.
Jag är tacksam om du kunde avvara några minuter och svara på mina frågor.
 Jag hoppas att jag genom mitt examensarbete ska lära mig hur man på bästa sätt kan
arbeta med eget ansvar i skolan. Jag kommer också att göra en enkätundersökning
bland elever och föräldrar för att se hur de upplever arbetet med eget ansvar.

Jag ställer frågor och lämnar några tomma rader. Tycker du utrymmet är för litet går det
bra att skriva på baksidan. Texta gärna! Jag är tacksam om du vill skriva ditt namn och
ditt telefonnummer för att jag ska kunna ta kontakt med dig vid eventuella frågor. Ditt
namn och telefonnummer kommer ej att finnas med i det färdiga materialet utan stannar
hos mig. Jag vill veta vilken/vilka årskurser du arbetar med.
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Undersökning

Jag är lärare i årskurs_________________________

1. Hur vill du definiera innebörden av begreppet "elevers eget ansvar för sin utbildning"?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

2. Hur arbetar du med eget ansvar i klassrummet?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Hur inskolas eleven i att ta eget ansvar?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. Hur lägger du upp det pedagogiskt?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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5. Upplever du att alla elever kan ta ett eget ansvar för sin utbildning?
    Förklara!
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6. Hur upplever du föräldrarnas reaktioner inför elevens eget arbete i skolan?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Namn ____________________________________

Tele _____________________________________

Om du har några frågor att ställa kring enkätundersökningen kan du höra av dig till mig
Catarina Gustafsson på telefon 0142/ 72032. Om du vill ta del av mitt examensarbete
kommer det att finnas ett exemplar på skolan (vid slutet av terminen)som du gärna får
läsa.

TACK PÅ FÖRHAND!!!



37


