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Inledning

Ansvar är ett ord som allt oftare nämns i skolan. Det poängteras i läroplanerna hur viktigt det
är att eleverna utvecklas till ansvarstagande personer. Dagens arbetsmarknad kräver
självgående individer som förväntas ta ansvar för sina handlingar och beslut. För att möta
läroplanens krav har många skolor förändrat sitt arbetssätt. Friare arbetsformer där elever har
eget ansvar för att planera och fullfölja sitt arbete blir allt vanligare. Samtidigt som
förväntningarna på elevernas förmåga att ta ansvar har ökat från samhället verkar många
vuxna i skolan tveka på elevernas förmåga. Under mina praktikperioder har jag hört lärare
sucka om elevers totala brist på ansvarskänsla för både sitt eget skolarbete, kamrater och
lokaler. Vissa har känt sig tvungna att åter strama åt tyglarna eftersom friheten elever fått
missbrukats på olika sätt. Jag har själv känt besvikelse över vissa elevers tillsynes oansvariga
beteende. Vi vuxna i skolan ser ungdomar som skolkar, aldrig läser läxor etc. Utifrån det kan
lärare säga att eleverna är ansvarslösa. Men vad säger ungdomarna själva? Det är ansvaret i
skolan utifrån ett elevperspektiv som jag haft intentionen att studera i denna uppsats.

Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur elever kan uppfatta sitt ansvar i skolan.
Kanske kan det beteende som många vuxna uppfattar som ansvarslöst tolkas annorlunda om
elevens egen uppfattning blir synliggjord. Jag vill därför veta vad elever ser som sitt ansvar
och vad som styr deras handlingar gällande ansvaret i skolan. Det sistnämnda både utifrån
deras egen förklaring till sina handlingar men också utifrån de åsikter de har om elevers
ansvar i skolan. Som bakgrund till detta behöver begreppet ansvar en förklaring. Den syn
lärare och föräldrar har på begreppet har betydelse för hur elevernas synsätt formas. Därför
vill jag både veta hur man kan definiera ansvar och olika teorier som finns om begreppet,
samt hur ansvar uppfattas i de styrdokument som finns för skolan. Som utgångspunkt för
arbetet har jag haft följande frågeställningar:

Hur kan begreppet ansvar beskrivas? Vad säger några filosofiska och psykologiska teorier
samt skolans styrdokument?

Hur ser åtta elever i årskurs 6 och 9 på sitt ansvar i skolan?

Finns det förklaringar till dessa elevernas uppfattning gällande ansvaret?
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Litteraturdel

Ansvar – definitioner och teorier

Ansvar är ett moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp. Inom moralfilosofin
relateras begreppet till frågan om den fria viljan och determinismen. Är människan ansvarig
för sina handlingar? Filosofin diskuterar innebörden i begreppet moraliskt ansvar,
klassificerar olika varianter och villkor för ansvar.1 Inom juridiken och statsvetenskapen
innebär ansvar konsekvenserna av en handling eller icke handling. En person som begår ett
brott får ta sitt ansvar genom dom till böter eller fängelse. Han tvingas ta konsekvenserna av
sin handling. Juridiken måste alltså ha utvecklats från grundtanken att människan är fri att
välja handlingsalternativ eftersom det annars vore lika meningslöst som att straffa maskiner.2

Samtidigt kan man dömas till mildare straff p.g.a. förmildrande omständigheter. Ett mord som
begåtts som en sista utväg efter år av misshandel ses i domstolen med blidare ögon än ett
rånmord. Likaså kan man helt avsägas sitt ansvar genom psykisk sjukdom, så även inom
juridiken är ansvarsbegreppet komplicerat.

Inom statsvetenskapen används ordet politiskt ansvar. Det kan vara svårt att utröna vem som
ska ta konsekvenser av handlingar inom politiken. Lätt att skylla på andra, utomstående
krafter som t.ex. att marknaden har ansvar för strukturomvandlingen och därför kan ingen
person eller grupp utpekas som ansvarig. 3 Det politiska ansvaret på stat och kommunnivå
handlar om att sätta upp mål och riktlinjer för skolan som samstämmer med samhällets syn
och visioner, samt att se till att dessa följs. Hur de politiskt ansvariga ser på ansvarsbegreppet
återkommer jag till senare när läroplanen diskuteras.

Med tanke på mitt syfte att undersöka elevers uppfattningar gällande ansvar kommer jag att
lägga tyngdpunkten på den moralfilosofiska sidan av begreppet. Filosofin diskuterar vad
ansvar innebär och vilka villkor som måste uppfyllas för att det ska kunna krävas. Kan man
ens sägas vara ansvarig för sina handlingar? Olika filosofiska teorier utgör grund för
psykologiska och pedagogiska teorier. Hur lärare sett och ser på elever förmåga till ansvar har
sin utgångspunkt från detta. Jag  gör inga anspråk på att vara heltäckande och förklara alla de
olika teorier som finns, utan vill bara ge en översiktlig bild.

Är människan ansvarig för sina handlingar?

Filosofin resonerar kring olika teorier om människan, vår sanna natur. Till frågan vad som
styr våra handlingar finns ett stort spektra av teorier ända från en total determinism, där
människans handlingar är lika förutbestämda som naturlagarna, till att vår vilja är helt fri att
styra våra handlingar. Till den sistnämnda tolkningen sällar sig existentialisterna, där två
kända namn är Sören Kierkegaard och Jean Paul Sartre.

                                                
1 Nationalencyklopedin, 1998
2 Permer &Permer, 1994  s.15
3 Permer & Permer, 1994 s.15
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Kierkegaard 1813-1855 anses vara existensfilosofins grundare. Han framförde kritik mot
samtidens filosofiska tankegångar genom att hävda bristen på relationer till den enskilde,
existerande individens konkreta närvaro och därför betydelselös för livspraxis.4

Sartre 1905-1980 är den moderna existentialismens företrädare. Hans berömda sats Existensen
föregår essensen är välanvänt som ett försök att karaktärisera existentialismen som filosofi.5

Vi är inte skapade till något syfte utan det är helt upp till oss själva att skapa våra liv.
Tillskillnad från andra varelser existerar den enskilde människan innan hon fått en natur.
Genom sina val ger hon essens, innehåll, till sitt liv.6

Kierkegaard och Sartre är bara två av många som räknas som existentialister och dessa kan
skilja sig ganska mycket åt i sina teorier. Det gemensamma är intresset för individen, den
subjektiva upplevelsen. Betoning på livets mening och friheten att söka egna vägar för detta.
Människan är själv ansvarig för sitt liv. Upptäckten av friheten skapar ångest. Vi kan inte
undgå vår frihet utan att vara oärliga mot oss själva.7

De senaste hundra åren har psykologin etablerats som en självständig disciplin av den
empiriska vetenskapen. Psykologiska teorier vilar på ett relativistiskt underlag i och med att
alla förutsätter en viss människosyn, livssyn och samhällssyn. Här kommer arvet från den
filosofiska traditionen in.

Utifrån tanken att människan är determinerad, vi är objekt som följer samma fysiska lagar
som naturen i övrigt, har behaviorismen som psykologisk riktning utvecklats. Man observerar
vad som påverkar individen och vad responsen av påverkan blir. Det finns en lagbundenhet
mellan stimuli och respons menar behavioristerna. Genom att finna de stimuli som ger de
responser vi vill ha kan vi forma mänskligt beteende. Med klassisk behavioristisk syn kan
individen inte alls hållas ansvarig för sina handlingar. Han reagerar bara på stimuli utifrån och
kan inte själv bestämma sin reaktion. Nyare behavioristiska teorier är inte alls lika strikta med
observerbarheten. Människans inre fenomen tillskrivs nu större betydelse.8

Inom fenomenologisk psykologi intresserar man sig för subjektet till skillnad från
behaviorismen. Betydelsen av individens egen tolkning och uppfattning är gemensam med
bl.a. existentialistisk filosofi. En fenomenolog förutsäger ett beteende utifrån förståelse för
individens intentioner och förväntningar, men han kan inte styra personens handlingar. Bara
förvänta dem.9 Inom denna riktning finns alltså möjligheter till eget ansvar eftersom  man
själv väljer hur man ska handla.

Humanistisk psykologi bygger på existentialistiska och fenomenologiska principer där
människans tankar och känslor är av stor vikt. Humanistiska psykologer ser människan som
en aktiv varelse, med behov av utveckling, som kan välja fritt och därmed är ansvarig för sina
handlingar. Man kan inte skylla ifrån sig på andra för att livet blev som det blev. 10 En
humanistisk psykolog vars teorier har fått betydelse för pedagogiken är Abraham Maslow.
Hans behovshierarki är en välkänd teori över vad som ligger bakom vår motivation.

                                                
4 Höffe, 1995 s.337
5 Permer & Permer, 1994 s. 27
6 Collste, 1996  s. 24
7 Permer & Permer, 1994 s.24, Leslie Stevenson, 1997 s.111
8 Imsen, 2000 , s.29-31
9 Imsen, 2000 s.32-33
10 Imsen, 2000 s.37
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Moraliskt ansvar

Om vi lämnar synsättet att vi är determinerade och förutsätter att vi styr våra handlingar,
åtminstone i viss mån, vad innebär då begreppet moraliskt ansvar?
Collste har givit begreppet tre olika betydelser.
”Det kan betyda att personen:
-är en moraliskt ansvarskännande person. Man anger således ett positivt omdöme om
 personens karaktär,
-har ett ansvar för en viss handling som han utfört. Att i denna betydelse utkräva ansvar
 betyder att personen måste kunna moraliskt rättfärdiga sitt handlande,
-har ansvar för något som ska ske i framtiden. Det kan avse en speciell handling som han
 eller hon ska utföra, t.ex. att han bör ta hand om någon som råkar ut för en olycka eller en typ
 av handlingar, t.ex. att ta hand om sina barn på bästa sätt. Ordet ansvar kan i denna
 betydelse bytas ut mot ’bör’ eller ’plikt’.”
Han säger sen vidare att för att kunna utkräva ansvar för en handling krävs att man har valt att
utföra den. Man måste ha haft andra alternativ. 11 Den fria viljan är en förutsättning för att
kunna ansvara för sina handlingar.

Om individen har en fri vilja, vad finns det då för hinder för ett personligt ansvarstagande
enligt filosofi och psykologi? Här är några exempel på synsätt.

Enligt existentialisterna orsakar ångesten att vi på olika sätt försöker fly vårt fria val och
därmed vårt ansvar. Existensfilosofen Heidegger beskriver denna flykt genom sin teori om
”mannet”. Genom att hänvisa till den allmänna meningen och låta den styra oss kommer vi
undan det personliga moraliska ansvaret. Man brukar göra så…,Man tycker inte så…är en
exempel på förklaringar vi använder när vi låter ”mannet” styra oss.12 Observeras bör här att
majoriteten inte alltid har rätt, åtminstone inte i tolkningar om rätt och fel.

Humanistiska psykologen Erich Fromm menar att friheten har en dubbel natur. En negativ
som innebär frihet från yttre tryck, auktoriteter, och positivt om friheten används för att
upprätta nya gemenskaper. Om en individ endast möter negativ frihet blir följden isolering,
som leder till ångest. Då söker individen vägar för att ge upp sin frihet. Man försöker fly
undan det ansvar man inte kan hantera. Ett sätt är att bli beroende av den allmänna
opinionen. 13 Ett annat sätt är att inordna sig nya auktoriteter. Alltså några andra än
föräldrarna, och möjligen även lärarna, om de inte ingår i kategorien nya. Stanley Milgram,
forskare i psykologi, utförde på 1960-talet ett experiment för att se hur beroende människan är
att följa auktoriteter. Testpersoner trodde att de var med på ett inlärningsexperiment. När
studenter svarade fel skulle testpersonerna ge dem en elstöt. Det var uppenbart att stötarna var
smärtsamma efter ett tag för studenterna gav ifrån sig höga skrik. 65% av testpersonerna
fortsatte trots detta att följa Milgrams instruktioner.14 Resultatet visade i vilken stor
utsträckning människor var beredda att följa en auktoritet. Det har sedan dess förflutit ett antal
år och frågan är hur resultatet skulle se ut idag. Kanske är vi inte lika benägna att följa
auktoriteter i dagens samhälle.

                                                
11 Collste, 1996 s.53-54
12 Collste, 1996 s.9
13 Permer & Permer, 1994 s.30
14 Collste, 1996  s.9
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Styrdokumentens användning av begreppet ansvar

Jag har tittat närmare på formuleringarna i Lpo 94 samt Linköpings kommunala skolplan
eftersom jag valt att göra min undersökning på en skola i kommunen. Jag har även läst några
lokala arbetsplaner från skolor i kommunen för att jämföra deras innehåll med varandra och
utifrån kommunens skolplan. Jag vill inte peka ut någon särskild skola utan kommer bara att
ge min syn på arbetsplanerna översiktligt.

Det första stycket i 1994 års läroplan är hänvisat till Skollagen. Här slås fast att skolans
verksamhet ska utformas efter grundläggande demokratiska värderingar. Skolan ska förmedla
och förankra värden som vårt samhällsliv vilar på. Vidare räknas ett antal sådana värden upp
och att dessa skall nås genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och
ansvarstagande. Slutligen nämns i samma stycke att varje elev skall kunna ge sitt bästa i
samhället i ansvarig frihet.15 Ansvarstagande individer ses som en förutsättning för ett
fungerande demokratiskt samhälle. Ordet likställs med rättskänsla, generositet och tolerans.
Dessa kan beskrivas som dygder. Dygden är en medveten intellektuell hållning som möjliggör
ett medvetet val av rätt handling istället för att låta böjelser och känslor styra vårt handlande,
enligt filosofen Aristoteles. Att handla enligt dygden är en förmåga som måste övas upp16

Det trycker läroplanen på genom att använda ordet fostra. Det förväntas alltså inte att elever
ska vara ansvarstagande när de kommer till skolan men de ska vara det när de slutar.

Läroplanens formulering ansvarig frihet visar att man ser begreppen som relaterade till
varandra. Individen har inte obegränsad frihet, utan frihetens förutsättning är att individen tar
ansvar för de val hon gör. Människan är alltså fri och ses inte som en determinerad varelse.

Under rubrik 2.3 i Lpo 94 behandlas elevers ansvar och inflytande. Här påpekas åter ansvarets
betydelse i en demokrati. Kunna påverka och ta ansvar och vara delaktig räknas upp som
demokratiska principer. Under mål att sträva mot uttrycks viljan så här:
”Skolan skall sträva efter att varje elev
- tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
- successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i

skolan[…]”17

Att inflytande och ansvar sätts samman visar att man inte förväntar sig att de ska existera utan
varandra. Inflytande kan lika gärna benämnas frihet. Med inflytande skapar man
handlingsalternativ och är inte begränsad till att välja ett.

Utvecklingstanken återkommer också här när det påpekas att eleverna ska ha större inflytande
och ta mer ansvar med stigande ålder och mognad. Man kan inte förvänta sig att man vid
myndighetsåldern ska bli en ansvarskännande och delaktig individ om man ej har fått
praktisera detta innan påpekar Axén och Näslund. Det räcker inte att tala om dessa
demokratiska principer. De måste tränas genom tillämpning.18 Det framkommer att

                                                
15 Lpo 94, s. 5, Grundläggande värden
16 Collste, 1996 s.57
17 Lpo 94, s 13, Elevernas ansvar och inflytande
18 Axén och Näslund, 1994 s.9
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läroplansförfattarna också insett detta genom att trycka på att läraren skall ge elever inflytande
på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.

Det står under samma rubrik att läraren skall utgå från att elever vill och kan ta ett personligt
ansvar. Samtidigt sägs att skolan skall främja elevers förmåga och vilja till ansvar.19 Ordvalet
främja tyder på att det även finns en motsats. Skolan skulle också kunna motarbeta elevens
vilja till eget ansvar. Christer Ferm tar upp detta när han säger att varje frisk människa är född
med en inre drivkraft och vill påverka sitt liv, men om man inte tillåts vara delaktig blir man
passiviserad.20 Tyvärr verkar detta vara vad skolan åstadkommit med sina metoder menar
Ferm.  Vad i skolan som kan ge en motsatt effekt än den som är önskvärd enligt läroplanen
återkommer jag till senare i uppsatsen.

Det är inte bara sig själv och egna arbetet som eleven ska ta ansvar för. Läroplanen säger
också: ”[…]ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.”21 I ett
demokratiskt samhälle är det viktigt att alla människor accepteras och att man vågar uttrycka
sin åsikt. Det är allas ansvar att skydda de friheter vi har och säga ifrån när något inte går rätt
till. Att den fysiska skolmiljön är bra är viktigt för trivseln. Underlättar och sparar pengar om
alla ser till att sköta om det man har.

 Lpo 94 är en statlig förordning som anger nationella riktlinjer och mål. Hur dessa ska tolkas
och tillämpas är upp till den enskilda kommunen och skolan. Kommunen måste dock utöva
egenkontroll och följa upp och utvärdera verksamheten i förhållanden till de nationella målen
och riktlinjerna. En utgångspunkt för detta arbete är den kommunala skolplanen där
kommunen beskriver verksamhetens utveckling. 22

Linköpings kommuns skolplan har en uppställning av sina riktlinjer och mål under punkter
som liknar Lpo 94:s. Här finns några förtydligande av riktlinjerna, ex.
”[…]elever på olika sätt delta i det dagliga planeringsarbetet samt i klass-, skol- och
elevrådsarbete”23 Här ger kommunen en tydligare definition av vad elevinflytande ska
omfatta. Det innebär dels det reella inflytande som Lpo 94 talar om, men även ett formellt
inflytande genom olika råd. Styrdokumentens bristande definition av begreppet inflytande har
påpekats i skolverkets rapporter och man har konstaterat att vad man lägger i begreppet är upp
till enskilda kommuner, skolor och individer.24 Kommunen har valt att framhålla det formella
inflytandet vilket märks även genom kravet att aktiv arbete inom elevråd ska synliggöras i
elevens slutbetyg.
Angående vad elevers ansvar innebär har man ett förtydligande:
”[…]alla i skolan ta ansvar för arbetsmiljön. Klotter och vandalisering ska åtgärdas
omedelbart och den bärande principen ska vara att man får ta ansvar för det man gjort”25

För övrigt lämnar kommunen fritt för de enskilda skolorna att tydligt beskriva i lokala
arbetsplanen vad elevers ansvar och inflytande ska innebära.

De lokala skolplanerna skiftar i både kvantitet och kvalitet enligt min erfarenhet. En del
använder sig av formuleringar från Lpo 94 och kommunens skolplan medan andra har mer

                                                
19 Lpo 94, s.14 Elevernas ansvar och inflytande
20 Ferm,1993 s.8
21 Lpo 94, s.14 Elevers ansvar och inflytande
22 Skolverkets rapport 190, Nationella kvalitetsgranskningar 2000. s.36-40
23 Linköpings skolplan, 2000 s.11
24 Skolverket rapport 197, Attityder till skolan 2000. s.127
25 Linköpings skolplan, 2000 s.11
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konkreta exempel, t.ex. att eleven är skyldig att ta reda på missade kursmoment vid sin
frånvaro. Jag skulle inte vilja påstå att skolornas arbetsplaner alltid når upp till skolplanens
krav på tydliga beskrivningar av vad elevers inflytande och ansvar ska innebära. Denna
oklarhet leder till att olika lärare på samma skola kommer att hantera detta på olika sätt.

Resonemanget om hönan eller ägget, vilket kom först, är något som diskuteras även i
relationen om ansvar och inflytande. Eleverna kan inte få inflytande för att de inte tar ansvar,
eller finns det inget ansvar att ta för att de inte har något inflytande?26 Styrdokumenten kräver
tydligt att elever ska ha inflytande och att lärarna ska utgå ifrån att eleverna kan ta ansvar. Det
vore alltså felaktigt att neka elever inflytande enligt gällande mål och riktlinjer. Verkligheten i
skolan är dock inte alltid förenlig med teoretiska antagande varvid ingen skugga bör falla på
enskilda lärare.

Förtydligande av några begrepp

Innan jag går vidare vill jag förtydliga några av de begrepp som kommer att användas ofta
längre fram i uppsatsen. Det gäller begreppen inflytande, påverka, bestämma och ansvar. Med
inflytande menar jag möjligheten att påverka, att få vara delaktig och komma med förslag och
få vara med att välja. Påverka och inflytande innebär samma sak i denna text. Bestämma har
jag också använt i betydelsen att få påverka. Bestämma kan innebära att eleven anser att
beslutet måste blivit som han ville för att han ska anse att han fick bestämma. I de texter jag
läst och i mina egna intervjuer får jag dock inte intrycket av att eleverna uppfattar bestämma
så, utan snarare i betydelsen att få vara med och bestämma, alltså påverka.

Ansvar är, som tidigare påtalat, ett komplicerat begrepp. Det handlar om att ta konsekvenser
för de val man gör. Att vara ansvarig handlar också om att handla rätt, att göra riktiga val.
Möjligheten att välja, frihet, är en förutsättning för att utkräva ansvar. Därför används
begreppen inflytande och ansvar tillsammans.

Forskning från skolverkligheten

Samhället ställer större krav på sina medborgare i dag. Arbetslivet efterfrågar självgående
individer i stor utsträckning. Initiativförmåga och ansvarstagande är viktiga kompetenser.
Därför är det viktigt att elever får reellt inflytande och därmed ansvar i skolan, motiverar
Skolverket i samband med genomförandet av Lpo 94.27 Axén och Näslund menar att elevens
eget inflytande och ansvar är nödvändigt för att nå den kunskap man behöver i dagens
samhälle. Det räcker inte få en god avbild av verkligheten utan eleven måste lära sig att dra
egna slutsatser för att skapa ett användbart sätt att se verkligheten. Eleven måste utgå från sina
egna frågor, söka information, värdera och prova sina slutsatser.28

Det blir roligare att vara lärare när elever får större inflytande. Eleverna är motiverade och
försöker inte smita ifrån arbetet så fort de får chansen. Disciplinproblemen existerar inte i
                                                
26 Skolverkets rapport 144,  Attityder till skolan 1997. s. 93
27 Skolverket, 1995, Bildning och kunskap: Särtryck ur skola för bildning. s.76-81
28 Axén & Näslund, 1994 s.18-28
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någon större omfattning säger Christer Ferm. 29 Styrdokumenten förespråkar ökat
elevinflytande och ansvar och många påtalar de goda effekter skolan uppnår med detta. Hur
ser då verkligheten ut på skolorna? Vilket inflytande och ansvar har eleverna?

I en undersökning av svenska skolan på 80-talet av Bengt Ekman visade det sig att ju äldre
eleverna blev desto mindre fick de att säga till om.30 Resultatet verkar befängt men bekräftas
till viss del i Ingrid Granlunds undersökning från 1998 om lärares uppfattning av
elevinflytande. I låg och mellanstadiet är eleverna mer delaktiga i planeringen än i högstadiet.
Lärarna förklarar detta med att kursplanerna är så omfattande i högstadiet att det inte finns
utrymme för elevinflytande i någon större utsträckning. Observeras ska att det är de lokalt
utarbetade kursplanerna som lärarna själva utarbetat som utgör det största hindret. Det är
endast gällande läxor och prov som högstadieeleverna har mer att säga till om än de övriga
stadierna. När det gäller ansvaret som läggs på eleverna följer det samma mönster som
inflytandet. I lågstadiet pratas det mycket om ansvar med eleverna och de får tränas i att ta
ansvar för sitt skolarbete. I mellanstadiet få eleverna ta ansvar för att värdera sig själva och
därigenom påverka vidare innehåll och arbetssätt i undervisningen. I sjuan har eleverna inte
mycket ansvar. De får välja arbetsuppgifter inom avsnitt och förväntas göra arbetsuppgifter.
I nian ökar sedan elevers ansvar igen inom undervisningsavsnitt.31

Det verkar som lärarnas syn stämmer överens med den syn som eleverna har angående
inflytandets och ansvarets omfattning. Man kan ändå gissa att lärare uppfattar elevinflytandet
som större än vad eleverna tycker att det är. Det är lättare att se brister när man drabbas av
dem.

Elevers syn på sitt inflytande

Skolverket har genomfört attitydundersökningar om svenska skolan där man bland annat tittat
på elevers uppfattningar om sitt inflytande i skolan. 1993/94 ansåg sig eleverna ha ganska lite
att säga till om i skolan. Arbetssättet, hur man ska jobba på lektionerna var det område flest
ansåg sig ha inflytande över. Ca 40% ansåg att de i stor utsträckning kunde välja arbetssätt.
För övrigt ansåg majoriteten av eleverna att deras inflytande var väldigt begränsat inom både
undervisningen och yttre faktorer i skolan, såsom regler och skolmiljöns utformning.
26% av eleverna var ändå nöjda med sitt inflytande i skolan, men hela 50% var missnöjda och
14% uttryckte även frustration över sin brist på inflytande. Ju sämre eleverna tyckte om
läraren och undervisningen desto mer missnöjda var de med sin möjlighet att påverka.
I undersökningen från -97 har bilden förbättrats något. Nu anser sig 60% av eleverna ha stort
inflytande över arbetssätt, det område som visade högst resultat i förra undersökningen. En
liten ökning kan också konstateras när det gäller möjligheten att påverka innehållet i
undervisningen. Samtidigt som eleverna upplever att de kan påverka mer så har viljan att
påverka också ökat, så eleverna är till största delen fortfarande missnöjda med sitt inflytande.
Det verkar som eleverna vill utöva inflytande för sådana områden de tillåts vara delaktiga i.
Undersökningen från 2000 uppvisar inga större förändringar. Inflytandet om läxor och prov är
det enda område som uppvisar en ökning. Nu anser 43% av eleverna att de kan påverka detta
område mycket tillskillnad från 26% -97. Eleverna vill fortfarande bestämma mer än vad de
får men inom några områden uppvisar eleverna en minskad vilja att påverka. Skolmaten,

                                                
29 Ferm, 1993 s.119
30 Ferm, 1993 s.7
31 Granlund, 1998, C-uppsats i pedagogik, s.33-43
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skolmiljön, reglerna i skolan och vilka läromedel som ska användas intresserar inte eleverna i
lika hög grad som –97. Undersökningen ger inget svar på varför intresset minskat. En teori
som förs fram är att eleverna upplever ökad stress i skolan och inte längre anser sig ha tid med
sådant som inte direkt berör skolarbetet.32 Noteras ska att dessa attitydundersökningar
omfattar både högstadiet och gymnasiet.

Elever uppfattar att de har liten grad av inflytande i vardagliga frågor som lektionsinnehåll
och bestämma läxor visar Ekholm och Lindvalls studie från –91. Hur ordningsregler ska se ut,
hur fritidsutrymmen ska möbleras och vem man ska sitta med i klassrummet är sådant elever
anser sig ha stort inflytande över.33 Attitydundersökningarna från skolverket visade att
inflytandet över arbetsform och läxor och prov har ökat under 90-talet och det var de områden
som elever ansåg sig ha störst inflytande över. Ordningsregler och skolmiljön anser sig
väldigt få ha inflytande över. Vad man menar med inflytande över skolmiljön kan variera och
därmed förklara skillnaden i studierna. Eller kanske har inflytandet över skolmiljön blivit
sämre under 90-talet?

Det finns två tendenser i debatten om elevinflytande under 90-talet skriver skolkommittén i
sitt delbetänkande. Fokus har flyttats från en kollektiv till en individinriktad syn. Det handlar
mer om vikten att kunna påverka det egna lärandet än att klassen ska ha möjlighet att
tillsammans planera. Den andra tendensen, dock inte lika tydlig, är en förskjutning från form
till funktion. Form, att välja skola och kurser, har fått lämna plats åt en syn att elevinflytande
ska handla om de dagliga arbetet och läroprocessen, funktionen. 34 Attitydundersökningen
2000 visade, som jag tidigare nämnt, att intresset för att påverka sådant som inte direkt
berörde skolarbetet hade minskat. Anledningen till detta skulle kunna bero på stressen i
skolan, menade rapporten. En annan teori är att eleverna påverkats av förskjutningen i
debatten från kollektiv till individinriktad syn på elevinflytandet.

Elevers syn på sitt ansvar

Karin och Lars Permer har gjort en undersökning genom kvalitativa intervjuer om
mellanstadieelevers uppfattning av begreppet ansvar. Elevernas uppfattningar av begreppet
delar de upp i 4 kategorier. Första kategorins uppfattningar ser ansvar som något man
förväntas göra. Den andra kategorin handlar om hur man ska vara. Båda dessa kategorier visar
uppfattningar där ansvar ses som något pålagt utifrån. Någon har sagt till dig att göra saker,
att uppföra dig på ett visst sätt, och genom att följa detta tar man ansvar. Svaren i kategori tre
betonar relationer och hänsyn till andra människor medan ansvar är internaliserat, man gör det
för att det känns rätt, i kategori fyra. Kategori ett förekommer som första spontana svar på vad
ansvar är, men förekommer aldrig som enda kategori när hela intervjun med barnet studeras.
Permer och Permer har också frågat efter elevernas synpunkter på ökat ansvar. Den vanligaste
åsikten är att ansvarsfördelningen är bra som den är. Eleverna menar att det skulle bli kaos om
lärarens styrning minskade. Att ansvar inte är internaliserat utan att de flesta är styrda utifrån
verkar vara elevernas uppfattning om varandra. I barnens tänkande fann Permer och Permer
ett inslag som förvånade dem. Eleverna uppvisade en oförmåga att inse vad valfrihet i skolan

                                                
32 Skolverkets rapporter nr 72,144,197 Attityder till skolan 93/94,97 och 2000. Ur kapitlen om inflytande.
33 Ekholm och Lindvall, 1991 s. 90-91
34 SOU 1996:22  s.49-50
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skulle kunna innebära. Någon säger sig t.ex. vilja följa schemat för det är svårt att hitta på.35

Här ser man inte den vilja till större inflytande och ansvar som skolverkets
attitydundersökningar visar. Om elevernas ålder har betydelse eller om det frågans utformning
som ger olika svar kan man fundera på. Vill du ha mer inflytande? får antagligen fler jakande
svar än frågan Vill du ha mer ansvar?

Inger Johansson har i sin pedagogikuppsats 1996 gjort en enkätundersökning om niors
erfarenhet av att ta ansvar i skolan. Majoriteten uppger att de har tagit ansvar någon gång för
olika områden i skolan. När det gäller det egna skolarbetet tar många eget ansvar för att ta
igen det de missat vid sjukdom och ledighet. Det kan bero på att eleverna inser att lektionerna
ofta bygger på det som tidigare tagits upp och därför bör man inte missa något. En annan
tolkning är att eleverna är måna om sina betyg. En majoritet tycker att de får vara med och
påverka arbetsformer. [ Enligt attitydundersökningarna är arbetsformerna det som elever
upplever att de kan påverka mest.] Ordningsregler tas upp som något eleverna inte får vara
med att påverka. De finns redan och följer med år efter år. 36 Detta är något som Ferm
kritiserar. Skolorna glömmer bort att delaktighet inte kan ärvas. Det som elever bestämt för
fem år sedan uttrycker inte dagens elevers vilja. Varje gång en ny elevgrupp kommer måste
man starta om från början. 37

Eleverna tar ett visst ansvar för sina kamrater visar Johansson undersökning. Många påstår att
de ingriper vid bråk och säger åt den som retas. 2/3 uppger dock att de själva retat
klasskamrater. Flickor reagerar mer mot bråk än pojkar. Omsorgen sträcker sig främst inom
klassen. Yngre elever är det få som hjälpt någon gång.  När det gäller ansvar för sin skolmiljö
visar resultatet att elever uppskattar en ren skola. Flera elever uppger att de frivilligt tagit bort
klotter. Däremot är det ovanlig att man säger till någon som klottrar och de flesta elever
klottrar själva någon gång under sin skoltid.  De flesta elever säger sig också ha liten
erfarenhet av att vara med och laga saker som gått sönder. Detta trots att eleverna gått i skolan
under Lgr 80 som säger att elever bör medverka i lokalernas skötsel och utföra enklare
reparationer.38

Faktorer som motverkar utvecklande av inflytande och ansvar

De olika undersökningar jag tagit upp i uppsatsen visar att skolan ännu inte uppfyller de
uppsatta mål som finns om elevers inflytande och ansvar. Det är inte så att Lpo 94 är först
med att betona detta område utan även tidigare läroplaner haft liknande krav. Det är dock
först nu, sedan 1991 som kravet på inflytande är inskrivet i skollagen. Hur kommer det sig då
att elevernas eget inflytande och ansvar är så begränsat? Jag vill härmed påvisa några faktorer
som motverkar elevinflytandet och elevansvarets utveckling, trots styrdokumentens goda
intentioner.

                                                
35 Permer & Permer, 1994 s.59-78
36 Johansson, 1996, D-uppsats i pedagogik  s.25-28
37 Ferm,1993 s.127
38 Johansson, 1996 s. 29-45
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Faktorer i samhället

Alla människor har gått i skolan. Utifrån sin egen skolgång som referens skapar man sig en
bild av skolan. Både hur man anser att den är och hur man anser att den borde vara.
Attitydundersökningen 2000 visar att 3 av 10 tycker dagens skola är bättre än den de själva
gick i, medan 4 av 10 anser att den är sämre.39 Många tycker att det var bättre ordning förr.
Tyst i klassrummet och respekt för läraren. Det förhållningssättet som var förr passar inte när
eleverna ska ha inflytande över sin egen skolgång. Det kan vara svårt för skolan att hävda sig
mot föräldrar som tycker att skolan ska vara som när de var små.

Massmedia och politiker ställer krav på skolan. Så fort något inträffar, som handlar om barn
och ungdomar, talas det i media som ett problem skolan borde lösa. Politiker hakar på och
kräver att skolan ska finna lösningar. Gruppvåldtäkter beror på att sexualundervisningen är för
dålig, diskriminerande handlingar mot muslimer och judar beror på dålig
religionsundervisning och fetman i samhället beror på för lite idrottsundervisning.
Attitydundersökningen 2000 visar att fler än vad det var 1997 tycker att idrott och hälsa är
viktiga ämne i skolan. 40 Massmedias roll som opinionsbildare ska ej underskattas. Att skolan
får till uppgift att åtgärda allt som är fel i samhället resulterar i tidspress för dem som verkar i
skolan. Det finns ingen tid att hinna med allt. Planering och utvärderingar med elever är
tidskrävande, särskilt i initialskedet innan eleverna behärskar konsten. Det går snabbare för
lärarna att planera själva.

Något annat som bidrar till tidspressen är alla besparingar som gjorts på skolan. Lärarna har
fått fler uppgifter att sköta, men mindre hjälp från speciallärare och kuratorer. Politikerna
tillhandahåller otillräckliga resurser för att ge tid till utvecklandet av elevinflytande.

Faktorer i skolan

Verksamheten i skolan bedrivs under ett antal ramar som sätter gränser för
handlingsutrymmet. Många skolor finns i gamla lokaler som inte är anpassade till dagens
pedagogiska koncept. Brist på grupprum och andra lokaler förutom klassrum begränsar
möjligheten till alternativa arbetsformer. Genom att ha utrymmen som bara läraren har
tillgång till utestänger man eleverna. De känner inte att skolan är deras och väcker inte
intresse för delaktighet och ansvar.41 Lokalsituationen kan underlätta eller försvåra för ett
pedagogiskt koncept men är ingen absolut förutsättning. Det finns andra hinder att ta itu med
men det är lättare att diskutera formen än en verksamhets innehåll.42

Schemat är en organisatorisk ram som kan underlätta eller försvåra ett ökat inflytande och
ansvar. Ett splittrat schema med korta arbetspass gör det svårt att få tid att tillsammans med
eleverna planera och utvärdera undervisningen. Denna typ av schema är vanliga i
grundskolans senare stadier och på gymnasiets teoretiska program, medan lägre stadier i
grundskolan ofta har längre sammanhållna arbetspass.43 I låg och mellanstadiet finns det mer
                                                
39 Skolverkets rapport nr 197, 2001 s. 59
40 Skolverkets rapport nr 197, 2001 s. 55
41 Axén & Näslund, 1994 s. 65-67
42 Skolverkets rapport 190, 2000 s.18
43 Axén & Näslund, 1994 s.55-58
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tid att tillsammans med läraren utforma undervisningen därför är det inte förvånande att
elevinflytandet är större på dessa stadier enligt undersökningar.

Till konstitutionella ramar räknas de styrdokument som finns för verksamheten. De förordar
som sagt ett ökat inflytande och ansvar för eleverna. Däremot kan kursplanerna sägas
motverka detta, särskilt då de lokala kursplanerna skolorna själva tagit fram. Enligt Ingrid
Granlunds undersökning såg många lärare dessa som hinder då de var alltför omfattande.
När lärarna själva bestämt alla områden och mål finns det inget utrymme kvar för eleverna att
påverka innehållet. Axén och Näslund beskriver problemet med öppna och dolda budskap i
skolan. Genom att förorda elevinflytande och ansvar i skolans arbetsplan är det öppna
budskapet att detta är viktigt. Genom att sedan ha en omfattande kursplan som inte lämnar
utrymme för eleverna att påverka ger man det dolda budskapet att undervisningen är ett
område som lärarna själva ansvarar för.44 Att det dolda styr  i stor utsträckning är det största
hindret för att styrdokumentens intentioner ska förverkligas. De dolda budskapen har sin
grund i skolans kultur, den syn man har på verksamheten. Ofta har denna informella styrning
större genomslagskraft på den dagliga verksamheten än den formella.45

Skolkulturen är full av traditioner. Pedagogiska teorier som man tidigare arbetat efter
fortsätter att hänga med i skolan. Behaviorismen med sin kunskapssyn, elever som tomma
tavlor som ska fyllas, är svår att kombinera med elevinflytande och ansvar. Läraryrket har av
många uppskattats för den frihet som man har i klassrummet. Man är van att lägga upp
undervisningen helt själv. Elevernas ansvarstagande begränsas då till att lösa uppgifter och
komma i tid.

Eleverna menar att lärarna inte tar deras inflytande på allvar och att lärarna måste ändra sina
attityder. Lärarna å sin sida upplever att eleverna är ointresserade eller för omogna för att ta
det ansvar som krävs. Båda grupperna ser alltså varandra som det största hindret.46

Vissa undersökningar visar att många elever är nöjda med det inflytande de har trots att det är
litet. Hur kommer det sig? Närmast ska jag titta på några faktorer som motverkar
ansvarstagande på individnivå.

Faktorer hos eleven

Läraren skall utgå ifrån att alla elever vill och kan ta ett personligt ansvar, enligt Lpo 94.
Hur är det egentligen, vill alla ta ansvar? I avsnittet om olika teorier om ansvar nämner jag
existentialisternas syn. De menar att ångesten, som uppkommer när vi inser vår totala frihet,
får oss att försöka fly ansvaret på olika sätt, t.ex. genom att underordna oss auktoriteter. Det
kan kännas bekvämt och betryggande att någon styr och bestämmer över en. Enligt vissa
undersökningar är elever nöjda trots ett väldigt lite ansvar, vilket talar för denna vilja att
slippa undan. Erich Fromm menar att en individ som bara möter negativ frihet drivs mot nya
beroenden. 47 Hur man uppfattar sitt ökade ansvar, som en börda eller en naturlig följd av den
frihet man uppskattar,  har betydelse för vilken väg man väljer.

                                                
44 Axén & Näslund, 1994 s.38-41
45 Nytell, 1997 s. 89-101
46 Wirén, Ds 1995:5 s.65
47 Permer & Permer, 1994 s.30
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Den självbild vi utvecklar är av betydelse för hur vi hanterar nya situationer. Tror man att man
är värdelös i  skolan resulterar det lätt i att man struntar i skolan för att slippa känna nederlag.
Behovet av uppskattning och positiv självuppfattning är mänskliga grundläggande behov
enligt humanistiska psykologen Abraham Maslow. 48 En elev kan ta till beteenden som ej är
önskvärda ifrån skolans sida för att fylla detta behov. Den finns ett antal strategier som elever
tar till för att minska nederlagen. Dra sig undan arbetet, ge falskt intryck av att var flitigt fast
inget åstadkoms, sätta upp orealistiskt höga mål och att inte satsa något på arbetet är några
sådana strategier. Det finns också strategier för att öka sina chanser att lyckas. T.ex. att sätta
så låga mål att framgången är garanterad, fuska och att lägga ner orimligt mycket tid på
uppgifterna. 49 Alla dessa beteenden uppfattas av den som observerar dem, oftast läraren, som
att eleven inte kan ta ansvar för skolan.

Hans Dahlgren förklarar också olika beteenden som barn och ungdomar uppvisar som
orsakade av otillfredsställda behov. Han föreslår att läraren ska ställa sig frågan med elever
som förbryllar: Vad ber han/hon om egentligen? 50 Ser man behoven som helt styrande elevens
beteende kan  man ju inte utkräva något personligt ansvar. Åtminstone inte innan skolan fyllt
elevens bristbehov. Hur stor frihet eleven har att välja handlingsalternativ har lärare olika syn
på beroende vilken teori de ansluter sig till.

I den traditionella undervisningen är läraren den aktive. Eleven är mottagande och passiv.
Eleven förväntas inte ta egna initiativ utan att först kontrollera med läraren att det är
accepterat. Eleven anpassar sig snabbt till denna roll och det har visat sig arbetsamt och
tidskrävande att ändra elevernas attityder.51

Elevens ointresse för skolan lägger också hinder i vägen för ansvarstagandet. Ointresset kan
ses som en följd av bristen på inre motivation. Yttre motivation är vanligast i skolan. När
läraren går in och värderar en uppgift eleven gjort blir lärarens godkännande det viktiga. Ej
utförandet av uppgiften i sig. Detta blir ännu tydligare när betygen kommer in i bilden. Att få
höga betyg är målet. Det är det som avgör om man ska komma in på utbildningar eller inte.52

Eftersom det inte syns i betyget att eleven varit en god kamrat och ställt upp för andra, eller
lagt ner tid på att förbättra skolmiljön är det förståeligt om elever inte tar på sig det ansvaret.
Vill man ha höga betyg gäller det att lägga ner tid och energi på själva skolarbetet.

                                                
48 Imsen, 2000 s.280
49 Imsen, 2000 s.308-310
50 Dahlgren, 1995  s.62
51 Permer & Permer, 1994 s.78
52 Imsen, 2000  s.456-457



17

Undersökningsdel

Metod

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka elevens uppfattning kring sitt ansvar i skolan.
Det är en elevens egen bild jag vill åt. Därför inspirerades jag av fenomenografin där det är
just individens uppfattning som undersöks. Metoden går till så att först väljs en företeelse ut.
Sedan utförs intervjuer om individens uppfattning av företeelsen. Intervjuerna bandas och
skrivs ut ordagrant. Utskrifterna analyseras och respondenternas utsagor kategoriseras i
kvalitativt[innebördsmässigt]skilda grupper, så kallade beskrivningskategorier.
Fenomenografin visade sig vara lite för begränsad för att användas i ren form för mig. Enligt
Michael Uljens undersöker fenomenografin bara individens uppfattning av något, inte om
något. Frågar man om något krävs en medveten reflektion om fenomenet utifrån
respondentens sida.53 Eftersom jag även var intresserad av elevernas värderingar om
elevansvar och ber om deras åsikter kan jag inte hävda att jag använder denna metod. Inom
fenomenografin är man inte heller intresserad av orsaker till att den intervjuades uppfattning
ser ut som den gör.54 Det är däremot jag vilket syns i min tredje frågeställning: Finns det
förklaringar till dessa elevers uppfattning gällande ansvar?

När en individs uppfattning ska undersökas är enkäter och intervjuer de former som står
tillbuds. Jag valde intervjuer eftersom det gav en möjlighet att omformulera frågor och ställa
följdfrågor anpassade efter samtalets gång.

Min intervjuform skulle närmast beskrivas som den riktat öppna intervjun enligt Annika
Lantz uppställning av olika intervjuformer.55 Den är inte helt öppen eftersom den innehåller
flera frågor om samma område.56 Jag lät dock samtalets gång styra frågorna i stor
utsträckning. Det kändes viktigt att intervjusituationen var så prestigelös som möjligt för att
eleverna skulle våga uttrycka sina tankar och åsikter. Det lyckades lite olika bra med eleverna.
Särskilt en elev, benämnd Gill i undersökningen, var svår att få igång och svarade bara
kortfattat på mina frågor. Adam, Berit och Eli  var däremot väldigt pratsamma. Intervjuerna
bandades och skrevs sedan ut. Utifrån dessa utskrifter har jag sedan valt ut fem
frågeställningar som en utgångspunkt för en kvalitativ analys. Svaren på varje frågeställning
har jag sedan indelat i olika beskrivningskategorier.

Urval

Jag har genomfört åtta intervjuer på en skola i Linköpings kommun under maj månad 2001.
Skolan bedriver sin verksamhet i lokaler som är bäst anpassade till traditionell undervisning.
Klassrum och korridorer är de utrymmen som finns. Skolan har inte satsat speciellt på att öka
elevinflytande och ansvar. Enligt min mening representerar den en normal svensk skola.
De åtta intervjuerna fördelades på två årskurser. Fyra i år 6 och fyra i år 9 för att få en
åldersskillnad som borde bidra till en större bredd i uppfattningar. Sexorna ska snart börja
högstadiet där mer eget ansvar förväntas. Man ska kunna flytta sig mellan salar, ha med sig

                                                
53 Uljens, 1989 s.10
54 Permer & Permer, 1994 s.76
55 Lantz, 1993 s.21
56 Se bilaga 1, Intervjuformulär
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rätt material från skåpet och läxorna blir fler. Niorna ska snart sluta skolan och borde vara de
ansvarskännande individer som alla ska fostras till i skolan enligt läroplanen.
För att ytterligare öka bredden i undersökningen bad jag en av lärarna till klassen att välja ut
en ansvarsfull flicka och pojke, samt en flicka och pojke som inte var så duktiga på att ta
ansvar, vilka jag benämner med ordet slarvig i undersökningen.

Det jag vill ha fram är en beskrivning av olika uppfattningar som finns hos de intervjuade
eleverna. Eftersom intervjuerna bara är åtta till antalet kan jag inte hävda att dessa elevers
uppfattningar är representativa för elever i allmänhet, men för det behöver de inte heller vara
helt annorlunda. Finns ingen synbar anledning till varför deras uppfattning skulle skilja sig
från elever i de flesta av Sveriges skolor.

Resultatsredovisning

Jag har delat upp intervjumaterialet i fem frågeställningar för att ge en överskådlig bild av
elevernas uppfattningar gällande sitt ansvar i skolan. De fem frågeställningarna är följande:

1. Vad i skolan ser eleven som sitt ansvar?
2. Vad motiverar dem till att ta detta ansvar?
3. Vilka anledningar anger de till att de inte alltid tar ansvar?
4. Vilken syn har de på ökat elevinflytande/ ansvar?
5. Vilket motiv för elevansvar tror eleverna att de vuxna på skolan har?

Jag kommer att förklara vissa av frågeställningarna  närmare i samband med att jag behandlar
svaren på respektive fråga.

Vad i skolan ser eleven som sitt ansvar?

Under intervjun bad jag eleverna berätta vad de hade ansvar för i skolan. De första svaren
handlar om sådant som att göra läxor, komma i tid och ha med sig pennor. Under intervjuns
gång kommer det sedan fram andra områden. Jag hade Inger Johansson indelning i tre
ansvarsområden i åtanke vid intervjutillfället och har även låtit dem inspirera min indelning i
kategorier för denna fråga. Dessa områden var: Ansvar för egna skolarbetet, ansvar för
medmänniskor, och ansvar för skolmiljön.

Alla eleverna i min undersökning säger att de har ansvar för sitt eget skolarbete, att göra sina
läxor och uppgifter, ha med sig material och följa de regler som finns i klassrummet. Att de
vet att detta är deras ansvar betyder dock inte att de alltid tar det. En elev sa: ”Pennor och
suddgummin och så, men det är ju liksom en självklarhet att man ska ha med sig det.” Han
medgav att han ändå inte alltid hade det.

Några elever ser också ett större ansvar, vilket inte bara innefattar det egna skolarbetet. Det
kan handla om att hålla ordning i lokalerna men också att måna om andra elever. 2 av
eleverna i 9:an uttrycker en vilja om att vara bra förebilder: ” …Sjuorna kanske tänker, ja, gör
niorna så, så kan jag också göra så”
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Istället för att ha tre kategorier, som Johansson, väljer jag att begränsa mig till två. Dessa två
sätt att se på sitt ansvar i skolan benämner jag:
Egna arbetet
Egna arbetet och mera

Alla eleverna ansåg att de hade ansvar för egna arbetet. Vissa såg att ansvaret var större och
innefattade mera än det egna arbetet.

Vad motiverar dem till att ta detta ansvar?

Elevernas motiv till att ta det ansvar de ansåg att de hade var skiftande:
” För att kunna bättra på mina betyg.”
” För att jag vill bli något när jag blir äldre.”
” Om man klarar något är man glad efter man har gjort det.”
” Måste det.”

Motiven kan inordnas i tre kategorier:
Framtid
Krav utifrån
Inre krav

Flera elever uttrycker motiv där fler än en kategori ingår. Tankar om framtiden har många.
Man vill komma in på skolor och bli någon. Att kunna ta ansvar är viktigt för att kunna klara
sig som vuxen anser flera. Krav utifrån är att motivera sig genom att man vill slippa lärarens
tjat och att få lappar hem som gör familjen besviken. Inre krav innefattar motiv som handlar
om att göra saker för sin egen skull. Ett internaliserat sätt att se på ansvar enligt Permer och
Permer. En av eleverna uttrycker inte något motiv alls och markeras med ett streck.

Vilka anledningar anger de till att de inte alltid tar ansvar?

När eleverna berättade vad de hade ansvar för i skolan medgav de flesta också att de inte alltid
tog det ansvaret. Alla menade att de försöker, men av olika anledningar brister intentionerna.
Fann fyra olika slags orsaker som kommer i vägen för elevernas ansvarstagande i
intervjumaterialet. Benämner dem:
För svårt
Trötthet
Tidsbrist
Social gemenskap

Att vissa uppgifter och läxor ibland var så svåra att man struntade i att göra dem var en
anledning som bara niorna i undersökningen angav som orsak. Trötthet inverkar både på
hemuppgifter och själva lektionerna. Orkar inte hänga med i undervisningen och längtar bara
efter att få gå hem. Tidsbrist uppkommer både p.g.a. att fritiden tar mycket tid men även att
skolan kräver mycket. Den social gemenskapens betydelse inverkar också på ansvarstagandet.
Att umgås med vänner prioriteras högre än vissa plikter. Den sociala gemenskapen orsakar
också brott mot skolans regler och motverkar ansvarskänslan mot andra människor:
”… om alla går på en kan man ju sluta liksom, men det är ju grupptryck”
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Vilken syn har de på ökat elevinflytande/ ansvar?

I mina skrivna frågor använder jag ordet ansvar men under intervjuerna blev ordet bestämma
det mest frekvent använda. Eftersom begreppen inflytande och ansvar är relaterade till
varandra tyckte jag att det var intressant att få höra vad eleverna ansåg att de fick bestämma i
samband med att deras åsikter om ett utökat ansvar i skolan berördes. Konstateras kan att
elevernas inflytande var ganska begränsat. Schemat är fastlagt och lärarna bestämmer
lektionsinnehåll och hemuppgifter. Ibland får eleverna välja mellan olika förslag. Trots ett
begränsat inflytande vill inte alla ha mer  elevinflytande. Några uttalanden om vad följden
skulle vara av ett utökat elevinflytande: ” Katastrof”, ”det skulle bara bli rörigt”, ”det skulle
vara jobbigt” och ”man vill ju bara ha roliga lektioner och man måste ha tråkiga också”. Flera
uttryckte tvivel på elevers förmåga att göra riktiga val och ta det ansvar som krävs. En pojke
såg dock bara positiva saker med att eleverna fick mer inflytande och ansvar.

Kategorierna till denna frågeställning handlar om vilken omfattning av inflytande och ansvar
eleverna vill ha. Jag tycker att synen på omfattningen speglar vad eleverna anser om elevers
förmåga att ta ansvar.
Ökat
Ökat i vissa områden
Samma
Minskat i vissa områden

De som vill ha samma omfattning som nu verkar nöjda med det lilla de har. Ökat i vissa
områden handlar om att man vill ha möjlighet att bestämma läxor och prov och få välja mera.
Minskat i vissa områden handlar om att få slippa delaktighet i skolans lokalvård. Alla elever
får under sin skoltid under en period hjälpa till med städning i korridorerna och diskning i
matsalen:” Men de har ju liksom ett jobb, städarna. Vi har ju ett jobb att gå i skolan, inte ett
jobb att städa.”

Vilket motiv för elevansvar tror eleverna att de vuxna på skolan har?

Jag var intresserad av att veta hur eleverna såg på lärarnas motiv. Hade en förutfattad mening
att om eleverna såg att läraren hade goda motiv skulle de vara mer motiverade att ta det
ansvar skolan lägger på dem. Jag fann två sorters motiv:
För att kunna ta ansvar i livet
För att lärarna ska slippa göra allt själva
I tabellen benämns dessa ansvar i livet och slippa själv för att rymmas i rutorna.

De flesta hade en positiv syn på lärarens motiv. De vill att eleverna ska lära sig att ta ansvar
för att kunna klara sig i livet. Två elever tror att lärarnas motiv är att de inte ska behöva ta
hand om allt själva och behöva tjata jämt.
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Sammanställning av resultat

Jag har sammanställt resultatet av frågeställningarna i en tabell för att åskådliggöra vad de
olika eleverna svarade. Förutom de fem frågorna har jag tillfört en extra tabell där lärarens
indelning av eleverna visas. Jag redovisar även vilken årskurs de går i. Elevernas namn är
ändrade.

Namn
Årskurs

Lärarens
indelning i
ansvarsfull/
slarvig

1. Vad i
skolan ser
eleven som
sitt ansvar?

2. Vad
motiverar
dem till att
ta detta
ansvar?

3. Vilka
anledningar
anger de till
att de inte
alltid tar
ansvar?

4. Vilken syn
har de på
ökat elev-
inflytande/
ansvar?

5. Vilket
motiv för
elevansvar
tror eleverna
att de vuxna
på skolan
har?

Adam
År 9

Slarvig Egna arbetet Framtid För svårt
Trötthet
Social
gemenskap

Minskat i
vissa
områden.

Ansvar i
livet
Slippa själva

Berit
År 9

Slarvig Egna arbetet __________ För svårt
Trötthet
Social
gemenskap

Ökat i vissa
områden.
Minskat i
vissa
områden.

Ansvar i
livet

Cissi
År 9

Ansvarsfull Egna arbetet
och mera

Framtid
Krav utifrån

Tidsbrist
Trötthet

Ökat i vissa
områden.

Ansvar i
livet

Dristan
År 9

Ansvarsfull Egna arbetet
och mera

Framtid
Krav utifrån
Inre krav

För svårt
Trötthet

Samma Ansvar i
livet

Eli
År 6

Slarvig Egna arbetet
och mera

Krav utifrån Social
gemenskap

Ökat Slippa själva

Frida
År 6

Slarvig Egna arbetet Framtid
Krav utifrån

Tidsbrist
Trötthet

Samma Ansvar i
livet

Gill
År 6

Ansvarsfull Egna arbetet Framtid Trötthet Samma Ansvar i
livet

Hasse
År 6

Ansvarsfull Egna arbetet Inre krav __________ Samma Ansvar i
livet

Fig. 1 En sammanställning av elevernas uppfattning gällande sitt ansvar i skolan

Resultatdiskussion

I sammanställningen valde jag att redovisa lärarens syn på eleven som slarvig eller
ansvarsfull. Jag ville se ifall slarviga elever hade annorlunda svar på frågeställningarna än de
som ansågs ansvarsfulla. Något sådant kan jag inte upptäcka i min undersökning av endast
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åtta elever. Kanske skulle man kunna se ett särskilt svarsmönster ifall intervjumaterialet var
mer omfattande, kanske inte. Kategorierna jag fått fram är baserade på just dessa elevers svar.
Elever på andra skolor kanske skulle svarat annorlunda. Vad jag vill är att försöka se vad som
kan ligga bakom, att just dessa svar kommer upp hos dessa elever. Jag kommer att behandla
varje frågeställning för sig.

1. Alla ser det egna skolarbetet som sitt ansvarsområde. De vet att de förväntas ha med sig
material, komma i tid, göra tilldelade uppgifter och agera på ett visst sätt på lektionerna. Att ta
ansvar för detta är det som skolan traditionellt har förväntat sig av eleverna. Detta
ansvarsområde får inte anses som oväsentligt. Eftersom det finns så många människor i
skolan, i olika åldrar med olika viljor, måste det finnas ett regelsystem så att verksamheten
kan fungera. Detta ansvarsområde är dock inte tillräckligt enligt läroplanen som förordar ett
ansvar också för den sociala, kulturella och fysiska miljön. 57 Cissi och Dristan, som
kategoriseras som ansvarsfulla av läraren, ser ett större ansvarsområde vilket verkar lovande.
Kanske når många elever dit när de blir äldre. Enligt Inger Johanssons undersökning sade sig
fler än hälften av eleverna elever att de tagit ansvar för kamrater. När det gällde ansvaret för
skolmiljön var svaren dock inte riktigt lika positiva, men många har hjälp till någon gång.58

Intresset för inflytande i andra frågor än skolarbetet har dock minskat enligt
Attitydundersökningen 2000.59 Så kanske är många elever inte intresserade av att ha ett utökat
ansvarsområde. De har nog med sitt eget.

Eli, som bara går i sexan, ser också ett ansvar som innefattar mera än bara det egna arbetet.
I hans fall är ansvaret för kompisar större än det han känner för skolarbetet. Det är genom
kompisarna han får bekräftelse och uppskattning, något alla personer strävar efter enligt
Maslows teori om mänskliga behov. Vilken kulturell bakgrund eleven har spelar säkert också
in här. Alla kulturer har inte samma betoning på individen som vi i väst har, utan
samhörigheten sätts främst.

2. Att ha ett motiv till att ta ansvar är en bra förutsättning. Allting som man förväntas ta
ansvar för är ju inte alltid det som man allra helst skulle vilja göra. Då kan det var bra att
ha någonting som ger en knuff i rätt riktning. Berit ser inte längre något motiv till att ta ansvar
i skolan. Hon vet att hon inte har någon chans att få godkänt i basämnena, så därför tycker
hon inte att det spelar någon roll längre. Det är inte underligt om hon struntar i saker då.
Samtidigt kan man ställa sig frågan hur många möjligheter eleverna ska få innan lärarna ger
upp. De kanske har kämpat för att Berit ska nå godkänt länge och hon inte själv ställt upp.
Eftersom Berit inte ser något motiv när hon inte får betyg så har hon haft yttre motivation till
sitt skolarbete, precis som de flesta elever har. Värderingen är viktigare än kunskapen i sig.
Det är betygen man har nytta av, inte vad man lärt sig. Hit kan man alltså placera de som har
framtiden som motiv. De vill komma in på bra utbildningar och bli något. Dristan, Adam och
Cissi nämner även att vuxenlivet i sig innebär att man måste ta större ansvar, t.ex. för barn
och räkningar och därför är det viktigt att vara ansvarig.

Krav utifrån är det motiv som känns mest negativt för mig. Att eleverna bara gör det för att de
måste enligt lärare och föräldrar. Det är bara Eli som ger det som enda motiv. Eftersom yttre

                                                
57 Lpo 94, s.14 Elevers ansvar och inflytande
58 Johansson, 1996 s.29-45
59 Skolverkets rapport nr 197, 2001  Ur kapitlet om inflytande
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motivation är vanligt i skolan är det inte förvånande att eleverna ser krav utifrån som motiv.
De vet att de får uppskattning om de ”lyder” och tillsägelser om de inte gör det. Eli försökte ta
ansvar för annars blev det lapp hem och det ville han inte. Eleverna trodde dock inte på
hårdare straff, som det var förr i tiden. Då skulle man göra saker för att man var rädd, inte för
att man ville.

Hasse och Dristan gav inre krav som motiv. De tog ansvaret för sin egen skull, för att det
kändes bra och rätt att göra det. En existentialist skulle säga att de har insett sin frihet och
ansvaret som är kopplat till den. Permer och Permer fick i sin undersökning fram att vissa
elever såg ansvar ett internaliserat begrepp, vilket var den högsta kategorin i forskarnas
beskrivning.60 Det är denna inre motivation som är tanken att skolan ska lyckas väcka med ett
ökat inflytande för eleverna. Då har eleverna möjlighet att infoga sina intressen i skolarbetet.

3. Eleverna var ganska ärliga under intervjuerna och medgav att de inte alltid tog ansvar av
olika anledningar. Hasse var den enda som sade sig alltid göra det. Eleverna såg konkreta
anledningar till varför de inte tar ansvar. Om en lärare tror att elever agerar på ett visst sätt för
att de måste fylla ett bristbehov så kan han inte räkna med att eleven själv ser det så.

Adam, Berit och Eli ser social gemenskap som en anledning till att de inte alltid tar ansvar.
Det är viktigare att umgås med kompisar än att göra allt man ska i skolan. Dessa tre elever ses
som slarviga av läraren. Antagligen sätter deras kompisar inte heller skolan i första rummet.
Adam och Berit menar att uppgifter ibland är för svåra och att de därför struntar i dem. Att dra
sig undan arbetet är en strategi för att minska nederlagen som sliter på självkänslan. Båda
nämner också trötthet som orsak. Vad de är trötta på är att gå i grundskolan. De längtar efter
att få sluta. I intervjuerna märks också att de misstror sin förmåga att klara en utbildning
eftersom de inte förstår vad och hur de ska göra. Dristan kan också strunta i saker för att det är
svårt men han tar den hjälp som finns i skolan för att senare lösa uppgiften. Han är motiverad
nog för att inte ge upp när han inte kan. Så även sk svaga elever kan vara ansvarsfulla i
skolan. Det skulle säkert underlätta om hjälpen var mer lättillgänglig. Färre elever per lärare
och mindre stress skulle öka möjligheterna för elever att få hjälp direkt när de behövde.

Trötthet var en anledning till att inte ta ansvar för fler elever, men då handlade det inte om att
vara trött på hela skolan. Att inte orka sitta och lyssna och vara koncentrerad på lektionerna
för att de var så tråkiga var en orsak. Traditionell föreläsningsundervisning är fortfarande
vanligt förekommande på skolan. Eleverna kan knappast klandras för att de blir trötta när de
sitter passiva. Trötthet kunde också orsaka att de inte gjorde läxor. De kommer hem sent på
kvällen och orkar inte sätta sig med skolarbete då.  Cissi och Frida säger att de har så mycket
att göra att de inte hinner med allt. Om tidsbristen uppkommer för att de har många
fritidsaktiviteter eller för att  skoluppgifterna är för många framkommer dock inte. Resultatet
blir dock att de känner sig trötta.

Collste säger att för att kunna vara ansvarig för en handling måste man valt att utföra den. 61

Hur många alternativ har en elev? Ofta handlar det om att göra eller inte göra det läraren sagt.
Det är ändå något eleven är ansvarig för eftersom han/hon kunde valt att handla på det andra
sättet. Bara för att elever struntar i vissa saker i skolan behöver det inte betyda att de är

                                                
60 Permer & Permer, 1994 s.59-73
61 Collste, 1996 s.53-54
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oansvariga. Om man inser att man behöver plugga mera matematik för att klara godkänt kan
det vara ett ansvarsfullt val att strunta i andra läxor för att koncentrera sig på matematiken.

4.    Att många elever tycker att elever ska ha samma inflytande och ansvar som nu stämmer
med vad Permer och Permer kom fram till i sin rapport. De hade intervjuat
mellanstadieelever, och sexorna nu verkar resonera likadant. De har svårt att se möjligheterna
som finns, de ser mest hindren. Vet inte vad man behöver lära sig i skolan och hur man ska
lära sig. Det är lärarna som kan och därför ska de bestämma.62 När jag under samtalet gav
förslag på hur inflytandet skulle kunna utövas blev de mer positiva. Min slutsats av detta är,
att eleverna är intresserade av att påverka om skolan skulle visa dem vilka olika alternativ de
har. Ska inte förglömmas att det kan vara bekvämt att låta andra ta besluten och därmed skjuta
ifrån sig det personliga ansvaret. Enligt Erich Fromm händer det om en individ endast får
negativ frihet och inte kan använda friheten positivt, till att upprätta nya gemenskaper.63 Målet
är att kunna känna trygghet och gemenskap samtidigt som individen kan vara sig själv. Det
kan vara svårt att uppnå i skolan eftersom den är en del av ett samhälle som inte fungerar så.

Enligt Ekmans och Granlunds undersökningar fick elever mindre inflytande och ansvar ju
äldre de blev. 64 Om det stämmer är det inte underligt om yngre elever är nöjda med det
inflytande de har. Attitydundersökningarna som gjorts på högstadiet och gymnasiet visar
däremot att många elever är missnöjda med sitt inflytande.65 Eleverna i min undersökning
uppvisar inte något tydligt missnöje. Berit och Cissi efterfrågar större inflytande bara i
begränsad utsträckning. Det handlar om att få lite fler valmöjligheter, att bli tillfrågad hur man
vill arbeta på lektionen och med vad. Eli i sexan ville att elever skulle bestämma och ta ansvar
för det mesta i skolan. Enligt attitydundersökningarna är elever som är missnöjda med
undervisningen också mest missnöjda med sin möjlighet till inflytande, vilket även passar in
på Eli.

Adam och Berit ville också ha minskat ansvar. De tyckte inte att elever skulle ta hand om
städningen i lokalerna och hjälpa till i matsalen. Skolan har infört detta i enlighet med
läroplanens vilja att elever ska vara delaktiga i skolans skötsel, för att främja ansvarstagande
för den fysiska miljön. Frågan är om eleverna har fått vara med och besluta hur denna
delaktighet ska gå till. Ferm påpekar att skolor ofta gör felet att tro att inflytande kan ärvas.
De nya eleverna kan inte förväntas känna sig delaktiga i något de ej själva varit med och
beslutat om. 66

5.   De flesta såg att lärarna ville dem väl. Att kunna ta ansvar är viktigt för att klara sig i livet
och det vill lärarna att eleverna ska göra. Förtroendet för lärarna verkar vara stort vilket är en
bra utgångspunkt när man vill förändra skolans arbetssätt. Sannolikheten för att eleverna
kommer med egna förslag ökar också om de känner sig trygga med lärarna.

Adam såg inte bara att lärarna ville eleverna väl utan även att lärarnas motiv var att slippa
göra allt själva. Han har mött många olika lärare under sin skoltid och har antagligen haft
                                                
62 Permer & Permer, 1994 s.59-78
63 Permer &Permer, 1994 s.30
64 Ferm, 1993 s.7, Granlund, 1998 s.33-43
65 Skolverkets rapporter nr 72,144, 197  Ur kapitlen om inflytande
66 Ferm, 1993 s.127
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olika bra relationer till dem. Eli anser också att det är för att lärarna ska slippa göra allt själva.
Det kan framstå så när lärare klagar: Bara för att ni inte städade så var jag tvungen att stanna
kvar för att göra i ordning. Eli känner att reglerna är till för att kontrollera eleverna. Lärarna
följer dem inte själva. De kommer försent och glömmer saker. Alltså har reglerna inget värde
mer än att styra eleverna.

Avslutning

Ansvar är mångtydigt begrepp som kan definieras både moralfilosofiskt, juridiskt och
statsvetenskapligt. De två senare områdena grundar sig på de resonemang som förts inom de
förstnämnda. Vad krävs för att man ska kunna utkräva ansvar och när kan man sägas vara fri
från ansvar? Det finns de som hävdat att människor inte kan hållas ansvariga eftersom vi inte
kan styra över oss själva. Andra menar att vi helt skapar våra liv och därför alltid är ansvariga
för våra val och handlingar, men att vi gärna försöker smita undan ansvaret om det går.
Gemensamt är att för att kunna utkräva ansvar förutsätts frihet, möjligheten att välja. Hur fria
vi är finns olika tolkningar om. Sanningen ligger troligen någonstans i mitten.

Styrdokumenten har tagit fasta på frihetens betydelse för ansvaret, fast här kallas det
inflytande. Intentionen är att utveckla det personliga ansvaret, så att individen ser sin del i
ansvaret för vårt samhälle. Det utvecklas inte om ansvaret är begränsat till att lyda. Skolan
måste ge möjligheter för elever att vara delaktiga i planering och utvärdering av
undervisningen och i utformandet av sin skolmiljö. Får eleven chans att göra egna val
kommer han/ hon att ta ansvar för detta val. Eleven blir medveten om sitt personliga ansvar.
Fast läroplanerna länge förespråkat elevinflytande för att åstadkomma ett större
ansvarstagande verkar det inte slagit igenom ute på skolorna. Inflytandet är fortfarande väldigt
begränsat och det verkar dessutom minska med åldern. 67Resultatet blir att ansvaret snarare
motverkas än främjas hos eleverna. Skolans organisation och utbildningens utformning ger
många gånger ett motsatt budskap än styrdokumenten. Det kan förklara varför ingen större
utveckling skett.

Eleverna i undersökningen ser främst ett ansvar som omfattar dem själva och deras
skolarbete. Alla är medvetna om att de har ett ansvar, men anledningarna till att de tar ansvar
är skiftande. Det handlar främst om att nå de krav som ställs. Kraven kan vara både direkta,
som att läsa läxan, och långsiktiga, som att komma in på högre utbildningar.
De medger, förutom en elev, att de ändå inte alltid tar ansvar. Motivet är alltså inte starkt nog.
De ger olika anledningar till att de inte tar ansvar, vilket förklarar varför de väljer att strunta i
enskilda saker. Undersökningen förklarar dock inte varför elever prioriterar annat före skolan.
Min teori är att de inte ser allt i skolan som så viktigt som lärarna ser det. Som Berit säger när
vi pratar om vikten av att passa tider: ”För man kanske inte vill förlora sitt jobb om man inte
kommer i tid. För i skolan, jag är så jävla skoltrött så det är typ, äh, jag orkar inte.” Eleverna
ser inte konsekvenserna av att de inte tar ansvar, åtminstone inte just då.. Man blir inte
utsparkad från skolan för att man kommer sent eller för att man sitter med fötterna på bänken.
Man förlorar inga pengar på att man inte gör det man ska. Proven kan alltid göras om och
uppgifter lämnas in senare. Hur många vuxna tar ansvar för sådant som de inte ser som så
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viktigt? Titta vad folk slänger vid en återvinningsstation och hur hög medelhastigheten är på
våra vägar. Nu menar inte jag att eleverna kontrolleras med hårdare straff, det skulle inte
gynna utvecklingen mot större ansvarstagande. Skolan måste istället få eleverna att tycka att
det de gör i skolan är viktigt. Eleverna måste bli mer medvetna om sin utbildning och varför
de gör olika saker i skolan. Det blir de om de får inflytande och får vara med att skapa sin
vardag. Skolan kan inte vänta på att eleverna ska bli ansvarstagande utan att ge inflytande på
riktigt.

Förslag till vidare forskning
I denna undersökning har jag inte haft ett tillräckligt omfattande material för att kunna
generalisera. Det vore intressant att vidga undersökningen till fler elever på olika skolor. Hade
kategorierna i uppsatsens undersökning kunnat innefatta även deras svar eller hade nya fått
skapas? I ett stort material kanske det går att upptäcka mönster elevernas svar. Resonerar
slarviga elever på ett likartat sätt? Eller finns det inga regelbundenheter?

Ett annat intresse som väckts är att studera vilka olika pedagogiska teorier och metoder som
finns för att öka inflytande och ansvar för eleverna. Vilka resultat når skolor som arbetar
aktivt med sådana metoder? På vilket sätt kommer deras elever att tänka och resonera
annorlunda än elever som utbildas i mer traditionellt fungerande skolor?
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Bilaga 1
Intervjumall

Berätta vad du har ansvar för i skolan.

Varför vill de vuxna i skolan att du ska ta ansvar för detta? Vilken anledning tror
du att de har?

Brukar du ta det här ansvaret, som skolan vill att du ska ta?

Om ja:
Varför tar du det ansvaret?

Om nej:
Varför tar du inte det ansvaret?
Skulle något kunna få dig att ta detta ansvar? Vad?

Finns det något annat inom skolan som du inte har ansvar för nu som du skulle
kunna ta hand om?

Finns det något som du absolut tycker är lärarens ansvar, något om elever inte
ska vara ansvariga för?

Kan du se några fördelar med att elever har mycket eget ansvar i skolan?

Kan du se några nackdelar?


