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Utgangspunkten fOr denna studie ar ett projekt som staltade vliren 2001. Syftet med projektet
ar att identifiera och belysa mojligheter och hinder fOr delaktighet for barn och ungdomar i
behov av stod i en skola fOr alia. Denna studie ar en del av detta projekt och inriktad pa att
identifiera delaktighet i skolan som rum. Med rum menar vi bade den fysiska miljon och de
ramar som bildar villkor for skolan. Vi genomfOrde forstudier i fonn av deltagande
observationer pa flera olika skolor fOr ungdomar mellan 13 och 16lir, och valde sedan ut en
skola, i studien kallas den Z-Skolan.
I Inledning har vi utgatt fran delaktighet som begrepp, men ocksa studier av delaktighet i
skolan och skolan som ett diskursivt faIt. Vi harsokt svar pa vlira fragor genom att studera
dokument pa nationell- och kommunalniva, men framst de dokument som lararna pa Z-Skolan
producerat. Vi har arbetat med deltagande observationer i skolans vardag, och vi har
intervjuat ungdomar pa grundskolan ar 8 och 9.
I forsta delen av analysen har vi inspirerats av bland annat Grounded Theory och fatt fram
tern an kring delaktighet. Dessa teman ar organisation, moten och Iarande. Med dessa teman
som utgangspunkt har vi sedan gatt vidare i ett andra analyssteg diU: vi anvant SOU 2000: 1
och det dynamiska medborgarskapet som utgangspunkt. For att uppna delaktighet, enligt det
dynamiska medborgarskapet, maste deltagande och inflytande men ocksa jamlikhet och insyn
vara identifierbara.
Vi har funnit att delaktighet finns fOr manga ungdomar i manga situationer pa Z-Skolan,
men det finns ocksa inslag av utanforskap och ickedelaktighet. Mojlighetema till delaktighet,
men ocksa hindren finner vi bade inom organisationen och den fysiska miljon, men inte minst
genom vuxnas forhallningssatt och respekt mot ungdomarna och deras kultur. Om delaktighet
ses som en rattighet eller en praktik fOr fostran till demokratiska medborgare far det olika
konsekvenser fOr ungdomars skolvardag.

Nyckelord: demokrati, delaktighet, en skola fOr alia, skolan som fait, skoldiskurser,
ungdomsperspektiv
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Inledning
En lite

bl~sig

oeh regnig

v~rmorgon

steg vi in i en skola. Innanfor dorrarna var allt

lugnt - vi stod dar ensamma, TUmmet fylldes av Vivaldis "VMen" och det luktade
nybakade bullar. Lite omtumlade och fOrvanade gick vi uppfor den ITappa som vi
mottes av. Vi kom upp i en hall dar alia tavlor hiingde ratt

p~

sina krokar, bord och

stolar stod prydligt som p~ ett kaft!. Innan vi hann langre kom en flicka emot oss:
"Rej, vart ska ni - kanjag hjalpa er?" Vi berattade att vi skulle till rektor oeh att
vi tacksamt. tog emot hennes hjalp d~ vi aldrig varit i huset tidigare. Vi fragade om
musiken - hon sa att fram till kloekan nio bestammer Inga i kafeet musiken, efter
nio gor de ungdomar som fOr tillflillet arbetar i det kollektiva kafeet musikvalet.
Under en veckas faltstudier pA skolan kom vi att mOtas med positiv nyfikenhet av
m~nga

ungdomar oeh vuxna - vi inbjods av alia till delaktighet. I llirarrummet var

ungdomarna alltid valkomna oeh de vuxna visade hela tiden att det viktigaste pa
skolan var ungdomarna oeh att det var for deras skull skolan fanns till. Lika
valkomna som ungdomarna var pa llirarrummet, lika sjalvk:lara var de vuxna i t.ex.
kafeet. Efter en veeka po skolan kande vi oss glada att ha fAtt uppleva en
generos och oppen mOtesplats mellan vuxna oeh ungdomar som erbjOd

s~

s~

goda

fOTUtsattningar for arbete och gemenskap. (faltanteekning 1: I, 2: I)

Flera statliga utredningar pekar pa att det kriivs gada pedagagiska ach saciala kunskaper
hos all personal fOr att alia barn ska fa den undervisning och det sttid de behover utan att
nagan blir stigmatiserad och utestangd. En skola fOr alia ar enligt skollagen "en skola diir
alia elever blir sedda och bemotta, diir alia elevers eIfarenheter f1ir utrymme och diir alia
elever

far

en

undervisning

sam

tillgadaser

deras

behov

och

krav".!

Liirarutbildningskommitten fastsl1ir att en viktig grundprincip i fOrslaget till ny
liirarutbildning iir att alia liirare i framtiden skall utbildas till att mota alia barn och
2

ungdomar. Larare behover enligt kommitten en utvidgad grundkompetens for att kunna
mota elevers olikheter och okad kunskap om den sociala gemenskapens betydelse for
individen samt hur man kan arbeta med grupper fOr att stimulera alias larande ach
utveckling i gemenskap med andra. Att identifiera de processer och miljoer som skapar
mojlighet till deltagande, inflytande och jiimlikhet blir da viktigt.

I

2

Prop.94/95:IOO, s.18
SOU 1999:63, Att /lira oeh leda, s.191 ff

2

Utgimgspunkt fOr denna studie iir ett projekt som startade varen 2001. 3 Syftet med
projektet iir att, "utifran ett bamperspektiv belysa fOrutslittningar for svensk grundskola att
undvika avskiljande av bam och ungdomar genom att soka fOrstaelse fOr de processer som
reser hinder och skapar mojlighet for delaktighet". Denna studie kan ses som en delstudie
inom projektet.
Vi har gjort en ftirstudie till projektet, som bestod av en gruppintervju med fyra
ungdomar pa en hogstadieskola, en kompletterande individuell intervju med en av dem
samt deJtagande observationer pa tva hogstadieskolor. Forstudien syftade till att ge
kunskap om ungdomars slit! at! uttrycka sig om delaktighet och i vilka sammanhang de
klinner sig delaktiga i skolan samt att ge en aktuell bild av ungdomars vardag i skolan.
Analyserna visade att ungdomamas slitt att tala om delaktighet var mycket vardagligt.
Uttryck de anvlinde fOr att beskriva delaktighet respektive icke delaktighet var exempelvis
att vara med och ha kul ihop med, att gilla samma saker, att vara utesluten och mobbad
osv. En ann an slutsats var att situationer och sammanhang dlir delaktighet upplevdes var
mycket skiftande. TydJigt framstod det da att begreppet delaktighet behovde definieras inte
bara teoretiskt utan liven i skolpraktiken. Utifran denna kunskap valde vi ut en skola, som
vi viII karaktlirisera som "det goda exemplet", eftersom vi dlir tyckte oss kunna identifiera
delaktighet. Vi har i denna studie valt att inte ange skolans namn. Da vi fortslittningsvis
sktiver om den specifika skola vi valde skriver vi Z-Skolan.
Syftet med studien lir att beskriva skolan som rum fOr delaktighet fOr ungdomar. Nlir vi
anvlinder ordet rum viII vi i detta lligga in bade den fysiska- och psykosociala miljo som
skolan utgor. DeJtagande observationer och

intervjuer med elever har bidragit till

beskrivningen. Vi fortslit!er nu med att redovisa studier kting begreppet delaktighet. Dessa
studier lir utgangspunkt fOr hur vi teoretiskt ser pa begreppet och i vilka sammanhang. Till
sist stiker vi klargora de diskurser som kan urskiljas inom svensk skola.

Den svfu:fangade delaktigheten
Svensk grundskolas huvudsyfte lir att fOlma elever till medborgare med demokratiska

"Min skola-en studie av hur ungdomar som behilver mer har upplevt delaktighet i filrskola och skola"
finansieras av Skolverket aren 2001-2003, genomfilrs av Margareta Bergstrom och Inger Holm och leds av
professor Elisabet Niisman, ITUF, Campus Norrkilping

3 Projektet

3

vardeIingar samtidigt som den ska ge eleverna kunskaper och fardigheter. Laroplanema
Iyfter fram att skolan ska "formedla och hos eleverna fOrankra de grundHiggande varden
som vllrt samhiillsliv bygger pll".4 Lpo-94 definierar de demokratiska pIincipema som at!
kunna paverka, ta ansvar och vara delaktig. 5 Har har vi en ambition at! utifrlln ungdomars
specifika vardagserfarenheter av demokrati Iyfta fram mojligheten at! bli delaktig inte bara
utifdm elevdemokrati i betydelsen at! fatta beslu!. Vart perspektiv innehliller ocksll tanken
at! barns/ungdomars upplevelser och erfarenheter av demokrati har ett varde i sig har och
nu och inte enbart som fOrberedelse for at! bli en demokratisk medborgare som vuxen.
Demokrati kan ses som en beslutsmetod eller som en livsform. Demokratiutredningen
har valt det senare och liigger en moralisk grund fOr sitt demokratiska program med
utgi'mgspunkt i alia individers lika varde, empati, solidaIitet, engagemang och ansvar. 6
Demokratiutredningen anvander begreppet det dynarniska medborgarskape!. For at! en
dynarnik skall uppstll maste alia behandlas som jamlikar, uppleva att deltagandet iir
meningsfullt och erbjudas oppenhet och insyn. "Om bade rnojligheterna till deltagande och
inflytande ar goda, kan de enskilda medborgarna forvantas uppleva delaktighet".7
Demokratiutredningen uttrycker samspelet i en figur.

Dppenllel
cx;h inS)'Tl

Politisi<
j.mlikhel

lnffyt,nde

Deff,gand.
Men/ngsfl.lff deltag,nde

Fig 1: Det dynamiska medborgarskapet 8

UFB 2 SkotallsjOl/allllingar, 2000/018.201
ibid, 8.184
6 SOU 2000: I, En IIrhOllig demokrari, 8.17
7 ibid, 8.37ff
8 ibid, 8. 36
4

5
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Positiva erfarenheter av delaktighet leder till att den demokratiska processen betraktas som
legitim vilket i sin tur leder till att viljan att delta fOrstiirks . Den dynamiska processen
skapar vilja att ta ansvar fOr sig sjalv och andra, st6rre tolerans, okad tillit samt ger ovning
i att samarbeta.9 Har kan vi se en viktig skillnad mellan de demokratiska principema i Lpo94, som beskriver de tre begreppen inflytande, ansvar och delaktighet som om de har
samma dignitet och ar parallella medan Demokratiutredningen ser ansvar som nagot som
utvecklas av att deltagande, inflytande och delaktighet realiseras.
En demokratisk hiillning i skolan kan inte enbart fOrsvaras teoretiskt utan maste
tillampas i samtal och handlingar. En demokratisk dialog bygger pa antagandet att alias
kunskaper,

erfarenheter

Demokratiutredningen

och

asikter

fiiresprakar

den

behovs

for

deliberativa

att

besluten

skall

bli

bra.

demokratin

som

teoretisk

utgangspunkL Kannetecknande for denna ar att samtalet mellan fria och jamstilllda
medborgare ses som demokratins viktigaste komponenL Offentliga arenor maste skapas. IO
Har ar skolan som institution en arena av stor betydelse, dar olika grupper fOrhandlar om
vilka behov, intressen och amnen som ar av varde. Maktutredningen framhiiller at! det ar
pa lokala samtalsarenor som beslutens villkor bestams och som styrkeforhallanden
provas. ll Det finns alltid en lisk att enskilda eller gruppers egna intressen utnyttjas i
samtalet till att beskriva problembilder eller aktivt paverka forestallningar sa att de passar
de egna intressena eller den egna yrkessituationen battre. Maktrelationer kan permanentas
eller uppriltthallas bade genom att den som ut6var makt utnyttjar situationen men ocksa
genom att den maktlbse sanker sin anspraksniva och anpassar sig till situationen. Passivitet
fOrstarker kanslan av maktlosheL Mer ell er mindre dolda maktstrukturer kan permanenta
radande traditioner och forhindra att forandringar inom Lex. skolan initieras.

12

Skolan ar en

arena med tydlig maktskillnad mellan vuxna och barn men ocksa mellan barn och barn.
Eftersom makt aterfinns i relationen mellan manniskor kan uppmiirksamhet pa ett okat
demokratiskt inflytande i skolan medfora att maktrelationer mellan vuxna och barn saval
som mellan barn inbordes andras.

ibid, s.33-38
ibid, s.33
11 SOU 1990:44, De/llokrati och /IIakl i Sverige: Makllllredningens hllvlldropporl. s. 12-17
12 Ingemar Emanuelsson "Holel mol en skola for alia" Pedagogiska /IIagasinel nr 2, april 2000
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Studier om delaktighet
Eva Forsberg h!lvdar i sin avhandling Elevinflytandets manga ansikten att det finns ett
starkt samhallsintresse av at! belysa elevinflytande. 13
uppmarksammat

fragan

1990-talet.

under

14

Trots

Flera statliga utredningar har
detta

finns

fa

avhandlingar,

forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar som uttryckligen behandlar elevinflytande.
Daremot finns relativt manga utvarderingar med en kvantitativ ansats, som fokuserar hur
elevinflytande skall fOrstas och vad som skall uppmarksamrnas med utgangspunkt i
offentliga dokument, Forsberg fortydligar distinktionen mellan dessa olika satt att se pa
elevinflytande. Hon skriver att utvarderingar som har en kvantitativ ansats, handlar om
relationen mellan elevinflytande och den formella statliga styrningen och hur den kan
forstas. Den andra utgangspunkten ar hur inneborden av paverkan tillskrivs termen
elevinflytande, dar har maktbegreppet hog relevans. Forsberg skriver ocksa att fragorna ar
forbundna med varandra.

15

Roger Hart, sorn studerar barns delaktighet i olika

organisationer i USA har utvecklat en delaktighetsstege, som ar avsedd att underlatta
tankandet kring bamJungdomars delaktighet i olika projekt. 16
8 . DARN - INITIERAT DElADE DESWTMED VUXNA

7. DARN - NTIERAT - ST YRT AV BARN

~

6. VUXENlNITIERAT· DElADEDESLUTMED BARN7'DELAKTIGHET
____________________________

5. Ko.~SULTIRAD OCH INFORMERAD
4 . ANVlS ADE MEN INFORMERA T

3. SYMDOLVARDE
2. DEKORATION

I. MANlPUlATIONER

Figur 2: Svensk oversattning av Roger Harts delaktighetsstege 17
Eva Forsberg, Elevinflytandets m(lIIga ansikten (Uppsala, 2000), s.13-22.
Se lex DS 1995:5, SOU:1996:22, SOUI997:121.
IS ibid, s.9
16 Roger Hart, Children's parlicipalion:the theOlY and practices 0/ involving young ciliziells ill community
development and enviromental care (London, 1997), s.40·45
17 Elvslrand Helen, Ungdomars er[arenheter av delaktighet och inflytande i en skola for alia. Magisteruppsats vt
- 2001. Samhiills·och kulturanalys. ITUF Linkopings universilet. (svensk oversiittning frAn Roger Harl
(1997)s.40-45)
13

14

6

Forst pil niva 4 (av 8) finns delaktighet. Graden av bam/ungdomars delaktighet okar fran
denna niva till att de pa den hogsta nivan (8) sjaIva tagit initiativ till en aktivitet och delar
beslutsfattandet med vuxna. Hart menar att ett delat beslutsfattande barnlvuxna maste vara
det biista ur bamsynpunkt eftersom de da kan bli delaktiga i alla beslut inte bara i fragor
som ror bam och ungdomar. Tilltro till sin egen fOrmaga och vilja att deJtaga iir en
fOrutsiittning fOr att kunna bli delaktig hiivdar Hart. For att nil ungdomar som iir
svarengagerade eller har lite tilltro till sin egen formaga giiller det att hitta situationer och
erbjuda dem mojligheter att visa sin kompetenS. 18 Birgitta Odelfors visar i en studie fran
forskolan hur vuxna medverkar till att skapa beriittar- och deltagarpositioner fOr bamen i
olika situationer. 19 Hennes slutsats iir att olika situationer och miljoer ger mer eller mindre
gynnsamma villkor for delaktighet. Yttre villkor som rummet och det an tal person er som
vistas diir, samt vuxnas syn pa situationen betonar Odelfors som siirskilt viktigt. Sma
utrymmen med sma grupper innebar att flickorna i hennes studie utvecklade kompetens i
att samtala. De tog sjiilva initiativ till samtal, delgav egna erfarenheter och lyssnade pa
andra. Odelfors menar ocksa att pedagogens attityder och kunskaper iir viisentliga och
centrala?O Studier i USA visar att det finns tre mycket viktiga komponenter fOr att
delaktighet ska komma till stand. Det iir den ansvariga pedagogens attityder, det iir
kunskap och det iir ekonomiska resurser i just denna ordning.2l
Demokrati utvecklas inte i ensamhet utan tillsammans med andra. Om skolan ska vara
en institution diir en demokratisk miinniskosyn rader stiiller detta krav pa hur skolan
organiseras. Hart har i sina studier funnit att biista tillfallet till demokratiska erfarenheter
erbjuds barn och ungdomar genom att engagera sig i en grupp. En varaktig grupp av bam
ell er ungdomar, med vuxna som handleder, kan fa dem att forsta den demokratiska
processen, roller och regler enligt Hart. 22 De vuxnas uppgift iir att ge struktur, stOd och att
vara forebilder menar Hart 23 Barn och ungdomar behover sammanhang diir de filr spela
olika roller allt fran nybOrjare till expert. For att attrahera ungdomar och uppmuntra dem

ibid. s.30ff
Birgilta Odelfors, Vardagskllltllr i /orskolanforjlickor och pojkar. Paper yid NFPF:s kongress (Stockholm,
2001)
20 ibid. s.5 ff.
21 Michael J Guralnik. The effectiveness a/early Intervention/or at- risk and and handicapped and children
(Or/ando. 1987)
22 Roger Harl. (1997) s.45
23 ibid. s.29
18
19
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att delta maste vuxna tillata ungdomamas kultur att genomsyra organisationen och lata
dem utveckla identitet och handlingsmonster enligt sin egen kultur. Om man ej tar hansyn
till detta och organisationen dessutom ar styrd, som ofta iir fallet i skolan, kan det innebara
att ungdomarna tappar motivation till att liira och arbeta havdar Hart.24
Att vara delaktig i skolans gemenskap kan ses som en fOrutsattning for barns och
ungdomars erfarenheter av upplevd demokrati. Samtidigt kan sadana krav pa delaktighet
komma i konflikt med vetenskapligt grundad kunskap om hur andra kunskapsmlll kan
uppnas. Liiroplanen idag ar mycket tydlig i att valje elev skall uppna vissa kunskapsmal.
Har finns en uppenbar risk att skolans traditionella kunskapssyn fOrsvarar for ungdomar att
fa tillgang till oppna samtal och diskussioner. Om avstandet mellan skolans kunskapssyn
och elevernas livsviirld iir stort bidrar det till att ungdomama uppfattar det som meningslOst
att engagera sig. 25 Dokument for svensk skola betonar individen och det individuella
ansvaret. Mats Trondman hanvisar till Anthony Giddens analyser av moderniteten i en
diskussion om manniskans okade valmojligheter. Fragan blir da om valmojligheterna
utesluter mojligheten att tal a om olika sociala gruppers ojamlika levnadsvillkor. Trondman
citerar Giddens: "Modernity, one should not forget , produces difference, exclusion and
marginalisation,,26 En foljd av en okad individualisering iir att ungdomar idag "ges" mer
ansvar fOr hur deras nuvarande situation ser ut och hur deras framtida livsvillkor kommer
att gestalta sig, de "ges" friheten att valja mellan till synes vidoppna alternativ samtidigt
som resurser dras in enligt Nihad Bunar och Mats Trondman. 27 I skoldokumenten har det
kollektiva inflytandet ersatts av ett individuellt, eleverna skall ta, "ett allt stDrre ansvar fOr
det egna arbetet och fOr skolmiljon, samt att de far ett reellt inflytande pa utbildningens
utfOlmning,,28 Detta inflytande ar alltid kopplat till ett personligt ansvar och bildar
parallella processer, enligt skoldokumenten. I skollagen finns detta perspektiv utslo.ivet
"framja

deras

harrnoniska

utveckling

till

ansvarskannande

manniskor

och

sarnhallsmedborgare".29 Vi ser, i likhet med Demokratiutredningen, ansvarsfragan som en

ibid, s.28 ff.
Skolverket, Jag viii ha illflytande overailt (Stockholm, 1998), s. 42 ff.
26 Mats Trondman, Kllitllrsoci%gi i praklikell (Lund, 1999), s.303
27 Nihad Bunar & Mats Trondman. Ullgdom i tidens grazon. Elt bidrag till Ungdomarnos demokralikommissiolJ
(Viixjo, 2000), s. 22
28 UFB 2, Sko/alls jbliallnillgar 20001200J(Stockholm, 2000), s.208
29 ibid, s.17
24

2l
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foljd av en dynamisk process dllr inflytande, deltagande och delaktighet utgor grunden (se
fig.I, s.4).
Att skapa en god miljo for delaktighet forutsatter att halsoaspekter beaktas. Oddrun,
Samdal & Bente Wold som studerat skolmiljoer utifd'm ett halsoperspektiv visar att barns
tillfredsstlillelse med skolan innehaller samma faktorer som vuxna i arbetsmiljoforskning
uppger fdr att uppleva en hog arbetstillfredsstallelse. 3o Trygghet, karnratskap, rimliga krav
och mojligheter att paverka ar betydelsefulla faktorer for bade barn, ungdomar och vuxna
for att uppna hog tillfredsstallelse i arbetet. Samdal & Wold pavisar hur betydelsefullt det

ru: fdr ungdomar att skolan ar en arbetsmiljo dar de kan kanna att de styr over sitt arbete
och kan kanna tillfredsstallelse med vad de gor. Genom att gora skolan till en arbetsmiljo
dar social a relationer gynnas och dllr varje elev ges mojlighet att paverka sina
arbetsuppgifter skapas fdrutsattningar inte bara for social utveckling och larande utan liven
for god halsa enligt Samdal & Wold. Med detta perspektiv blir det ointressant att leda och
kontrollera barn och ungdomar, i stallet fokuseras intresset pa att minska maktskillnader
och ojlimlikhet i resurser. De villkor som Samdal & Wold anser viktiga for barn och
ungdomars hlilsa ger stdd for utveckling av en demokratisk skola.
Vi menar att barns delaktighet i skolans vllrld kan sagas vara att finnas med pa lika
villkor i bamkollektivets gemenskap med rlitt till inflytande och medansvar. Vid beslut,
beroende av maktstrukturer, har barn rlitt till infOlmation, att fa sliga sin mening och bli
respekterade for sina asikter. Full delaktighet ar enligt definitionen av den dynamiska
processen ej mojligt att uppna for barn och ungdomar i skolan eftersom de vuxna har fIer
formella mojligheter att fatta beslut an vad barn och ungdomar har. Maktforhallanden ar
dock fdrhandlingsbara och beroende av det handlingsutrymme skolan lir villig att ge barn
och ungdomar. Hur kan dessa mer eller mindre uppenbara maktforhallanden hanteras och
fdrenas med det demokratiska kravet pa delaktighet for all a?

Diskurser i skolan
Tomas Englund talar om tre skilda utbildningskonceptioner, dvs olika synslitt pa

30 Odd run Samdal & Bente Wold, HetseFemmende orbeid med barn og IIl1gdom i IItviklillg
(Bergen,1997), 8.390 ff
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utbildning 31 De tre konceptionema, patriarkalisk, vetenskaplig rationell och demokratisk,
uppfattar central a begrepp som sarnhalle, demokrati och jamlikhet pa olika satt. Englund
bygger sin tankegang pa Jiirgen Habermas teori om kommunikativ rationalitet som en
modell for det "ordnade offentliga samtal som man som medborgare skulle kunna bli
delaktig i genom skolan (och media)".32 Har blir utbildningens viktigaste syfte att
"utveckla manniskors kommunikativa kompetens fOr att rationellt kunna diskutera
sarnhalleliga vardefragor,,33 Englund diskuterar det modem a projektet som ett
spanningsfalt mellan ekonomi/tillvaxt och politikldemokrati. Det forra hor samman med
det vetenskapligt rationella synsattet, som ser utbildningens roll att producera arbetskraft
genom selektion. Utbildningens funktion ar har att bidra till ekonomisk tillviixt och daifor
betonas individuell kompetens, som byggs upp av bestandiga kunskaper. Undervisningen
enligt detta synsatt bygger pa tva faktorer, menar Englund, dels den Hirandes utveckling
(utvecklingspsykologi) eller forutsattningar (inliirnings - och kognitionspsykologi), dels att
innehallet i undervisningen skall vara relaterad till vetenskaplig grundad kunskap. Detta
hlivdar Englund leder till att innehallsfragan gltims bort. Innehallet tas for givet. Konsensus
rader om

eft

perspektiv som innebar att olika vlirderingar och kunskapens vardemassiga

dimensioner doljs . En demokratisk konception visar tvartemot pa skilda vlirderingar och
synsatt, hur de lir historiskt och socialt konstruerade. Undervisningen lir har orienterad mot
att kunskap tolkas och byggs upp genom samtal. Samtalet som form ar dock ingen garanti
for en kommunikativ rationalitet utan kraver vissa fOrutsattningar. For att innehallet skall
fa en kvalite kravs en medvetenhet om att kunskapen alltid lir diskursivt producerad, att
den ar ett urval som innehaller bade vardering och uteslutning. Att ge fOrutsattningar fOr
det utvecklande samtalet kIing ett i sarnhallet viktigt problemornrade ar en av laramas
nyckelroller i detta synsatt. Har betonas skolans medborgalforberedande roll. Englund talar
om dessa bada synsatt som tva poler i samhallets utbildningspolitik efter kriget. 34 De tva
synsatt som innefattar det vetenskapligt rationella och det demokratiska ar relevanta i var

3 1 Tomas

Englund, "pa vag mot undervisning som det ordnade samtalet", KUlIskap Organisation Demokrati, red.

Ounnar Berg m.ll. (Lund, \995)
32 ibid, s.56
JJ ibid, s.56
34 ibid, s. 60-67
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studie da de innehaller tankar om skolans dubbla uppdrag, at! forma elever till medborgare
med demokratiska viirderingar och samtidigt ge dem kunskaper och fardigheter. Vi har
uteslutit den patIiarkala konceptionen trots at! Englund hiivdar at! den idag iir pa
frammarsch. Uteslutningen beror pa att den handlar om ftiriildrariitten att statta privata
skolor, vilket inte iir av intresse i denna studie.35
Ett likmtat perspektiv ar tillampat av Ulf Schiillerqvist da han skIiver om
diskursftirandringar fdin 1970-talet till 1990-talet. 36 De olika diskursernas vardebas har
framftirallt ftirandrats fdin en samhallscentrerad till en individcentrerad demokratisyn. I
den lildre skoldiskursen (1970-tal) var den individuella kompetensen riktad mot et!
medborgarperspektiv. Skolan skulle ge ungdomar bade erfarenheter och redskap ftir att
fungera som autonoma medborgare i ett demokratiskt samhiille. Under 1990-talet har
vardebasen ftirskjutits och handlar nu om hur skolan skall bidra till individens personliga
utveckling diir individuell valfIihet, ftiraldraansvar, effektivitet och konkurrens iir
dominerande varden. Englund beskriver denna utveckling som en ftirandring fran all se
utbildning som en social kollektiv rattighet till att i sttirre utstrackning se den som en civil,
individuell rattighet

37

Carsten Ljunggren diskuterar i "Skola for bildning och fragan om demokrati" utifran
SOU (1992:94) Skola jor bildning.

38

Ljunggren menar att Lgr 80 betonade skolan som

grund fOr att bygga upp ett demokratiskt samhalle i vilket man som individ iir beroende av
andra individer for all skapa det goda samhallet. Skola jor bildning syftar diiremot till all
bilda individer for at! hon/han skall kunna gora riktiga val (pa vetenskap grundade) i en
viirld som standigt fOriindras och diirftir iir oforutsiigbar. Ljunggren havdar at! Skola jor

bildning ensidigt framhaller individens autonomi och diirigenom bortser Mm diskussionen
om hur krav pa en individuell autonomi kan forenas med en kollektiv gemenskap. Bade
Schullerqvists och Ljunggrens tankar pekar mot risken at! samtal och mtiten som grund fOr
delaktighet inte far utrymme i skolan

ibid, s.61
V1f SchUlIerqvist. "Forskjutning av svensk skolpolitisk debatt under det senaste decenniet" ,
UlbildllillgSpolitiskl syslemskijte? red. Thomas Englund (Stockholm, 1998), s.88-92.
37 Tomas Englund, "Utbildning som "public good" elIer som "private good"? Ulbildllillgspoliliskl syslemskijte?
red. Tomas Englund (Stockholm, 1998) s.ll8.
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I sin diskussion av skolans rumsliga aITangemang for att integrera eller segregera elever
diskuterar Mats Borjesson det som uttryck fOr diskursen om normalitet. 39 Till skillnad mot
Englund, Ljunggren och Schtillerqvist, som alia utgar fran ett likartat laroplansteoretiskt
perspektiv, ar BOljesson mer inspirerad av Michel Foucault. Skolans olika rum for att
skilja ut de avvikande fdln de normala ar historiskt kanda som sarskilda rum for
hjalpklasser, observationsklasser, specialklasser mm. Tanken att integrera i form av
sammanhallna klasser har haft en stor genomslagskraft under de senaste 20 aren i
laroplansdokument och ar idag politiskt korrekt till skillnad fran att segregera. De officiella
sklilen att integrera eller att motivera sarlosningar ar och har alltid vaIit att hjalpa de
behovande enligt Borjesson. Samtidigt menar han, med hanvisning till Bengt Perssons
studier40 , att speciallarare i praktiken fiirutom att ge vissa elever sttid ocksa befriar klasser
fran storande inslag.41 Borjesson menar att det idag finns ett intresse av att fler sorteras in
under de behovandes kategori. Dels for att fa mer resurser till skolan och dels for att
avskilja de svararbetade elevema till speciella rum, ocksa detta gors i namnet av de
behovande. Idag anvands begreppet "sarskild undervisningsgrupp" och dessa grupper
hanvisas till sarskilda rum utan att foraldrarna associerar till andra sarskilda skolrum, som
enligt Borjesson tidigare mott ett stort motstand fran bl.a. foraldrar. 42 Karin Zetterqvist'
Nelson anvander begreppet retoriskt tornrum i sin studie Pit tal

0111

dyslexi for att beskriva

hur Iiiroplaner efter 1994 oppnar eller stanger for olika definitioner av vad problem ar och
hur de skallltisas. Olika aktorer bade inom och utanfOr den lokala skolan ges mojlighet att
havda sina definitioner av vad skolproblem ar och vilka sttid och resurser de skall
tillerkannas. 43 I det tomrumrnet kan till exempel fOrlildrar agera.
I en kunskapsoversikt om barns sarnlarande utgiven av Skolverket havdas att Lpo 94
fiirutom att ge eleven ansvar och inflytande i demokratiska fragor ocksa gor ell er ska gora

J8 Carsten Ljunggren, "Skola for bildning och frAgan om demokrati", Ulbildllingspoliliskl syslelllskifle? red.
Tomas Englund (Stockholm, 1998), s.186-204.
39 Mats Borjesson, 0111 sko/bams olikheler, (Stockholm, 1997), s.64-74
40 Bengt Persson har studerat grundskolans anvHndning av specialpedagogiska resurser i: Speciaizmdervislling
och differellsiering £11 sllldie QV gl'lmdskolalls anviindnillg av specialpedagogiska resllrse!' (diss del 2 av 3),
GOteborg, 1998)
" Mats Borjesson, (1997) s.70
42 ibid, s.71 ff.
4l Karin Zetterqvist Nelson, PII tal 0111 dyslexi (Linkoping, 2000), s.27-31
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eleven delaktig i sin egen larandeprocess. Detta senare menar Pia Williams m.f! . skiljer sig
fdm tidigare laroplaner som i huvudsak kopplats till at! bam skall bli sociala och
demokratiska. De menar at! liirandeperspektivet i Lpo 94 fOrutsatter att bam samarbetar
sinsemellan. Endast i samspel med andra i llirandet utvecklas forstaelse for andra, enligt
forfat!ama. Samtidigt havdas at! demokratiperspektivet ar lika starkt som i tidigare
laroplaner. Williams m.f!. hanvisar till regelingens skrivelse (\996/97:112) dar det vamas
fOr en extrem individualisering i skolan om varje elev arbetar individuellt i sin egen takt.
Detta kan leda till att elever inte lar sig fOrsta andras perspektiv. 44
De har redovisade studiema visar at! den fysiska och psykosociala miljon och
ungdomars tilltro till skolan ar av stor betydelse fOr hur delaktighet utvecklas. Skolans
dubbla uppdrag att vara et! "sttid for familjema i deras ansvar fOr bamens fostran och
utveckling,,45 och "att framja larande dar individen stimuleras at! inhamta kunskaper,,46
staller synen pa bamet i fokus . Ar skolan till for at! fOrbereda barn och ungdomar for ett
vuxenliv eller har barn och ungdomar ratt att lara och vara delaktiga i att forma detta
larande i skolan samt tillagna sig handlingsberedskap i sin livssituation idag? Oavsett
vilket visar flera studier at! skolans organisering av det social a livet ar en grund for bade
rattigheter (har och nu) och ett framtida liv (sen). Utifrfm studier om den svarrangade
delaktigheten

och

de diskurser som kan

urskiljas,

vill

vi

nu

konstruera

en

mangperspektivistisk ansats for at! fa syn pa och beskriva delaktighet fOr barn och
ungdomar i en skola for alia.

Teoretiska perspektiv och metodologiska overvaganden
I detta avsnitt kommer vi att utveckla vara tankar kring hur vi kan fanga ett fait och inta ett
ungdomsperspekti v.
En kalla till inspiration ar den teoretiska ansats som finns inom cultural studies.
Trondman definierar dessa i KlIltlll'sociologi i pl'aktiken som ett socialt fait " vilket
formeras, uppratthalls och fOrandras i sitt sociala, ekonomiska, politiska och kulturella
sammanhang av specifika agenter,,47 Empirin ar utgangspunkten utifran vilken "pusslet"
Pia William8 m.tl, Bams salllliirQllde (Kalmar 2000),8.42-45
UFB 2 Skolalls/olfallllillgar 200012001, (Stockholm, 2000) 8.201
46 ibid, 8.200
47 Mats Trondman, (1999) 8.48
44

45
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laggs. Cultural studies anvander de analytiska kategorier, teoretiska ramar och begrepp
som visar sig vara anvandbara fOr forklaring och tolkning av levda kulturer. 48 For att fanga
mimgfasetterade kulturer behovs fiiltarbete som innefattar bade studier av ramama och av
de vardagliga praktikema. Metoden innebar att forskaren vistas och deltar i sociala
sammanhang som studeras. For att forsta det mangtydiga och framrnande tar forskaren
informantens perspektiv och forsoker se vtirlden genom hans/hennes ogon. 49 I faltarbetet
finns ett problem i att man sjalv kan komma alltfOr nara det man undersoker. Diirfor ar det
viktigt att stalla sig frtimmande infor materialet, sasom en antropolog som undersoker en
framrnande vtirld. Magnus Ohlander skriver i Etnologisktfaltarbete, att forskare skapar sin
empiIi eller sitt material. Faltarbetet maste ta hansyn till att ett socialt projekt pagar.
Forskaren ar beroende av vad som hander i samspelet mellan mtinniskor och ocksa av det
samspel man som forskare gar in i genom t ex intervjuer. Telmen att skapa sitt material viII
pa inget vis paskina at! materialet skulle vara fiktivt eller forskarens enskilda mening.
Snarare tir uttrycket ett fOrsok fran forskarens sida at! gora sa tata beskrivningar som
mojligt av en verklighet i samspel med kunskapsmal, teori och de omstandigheter som
paverkar ett faIt och ger det mening ur olika perspektiv. 50
Skolan, som ftilt, kommer vi att studera genom diskursteori, som ger forskaren
mojlighet att beskriva och fanga skeenden pa olika nivaer, och relationema dem emellan. 5t
I vart fall ar faltet som studeras mojligt att belysa via relation en mellan laroplaner,
styrdokument och skolans vardagliga praktik. Diskurste0l1 menar vi ltirnpar sig val for
studier kring fOrhallandet mellan en institution och dess intressenter i vlirt fall skola - elev.
Diskursteori har ett intresse fOr att kmtlagga de diskurser som cirkulerar i samhallet yid en
bestamd tidpunkt eller kring ett bestamt socialt omrade. 52 Skolan ar ett diskursivt faIt dtir
olika deldiskurser mots, assimileras, diskuteras och forhandlas.
Demokrati och delaktighet ar idag viktiga begrepp i en diskurs som star i forhallande till
andra diskurser, som Lex fokuserar pa bams utveckling och larande. Dessa diskurser som
pa ett satt kan sagas vm'a avpersonifierade ar av betydelse for individen eftersom

ibid, s.64
Birgilta Kullberg, Elllagraji i klassrullllllet (Lund, 1996), s.32
Magnus Ohlander, "Utgangspunkter" i Etllalagisktftiltarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Ohlander (Lund,
1999) s.21
SI Marianne Winther J6rgensen & Louise Phillips Diskursanalys salll teari ach lIIetad (Lund, 2000), s.8
12 ibid, s.27
48

49
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diskursema skapas, aterskapas och fdrandras av manniskor, elever, llirare och fdrlildrar i
konkreta vardagspraktiker i skolan,s3

U ngdomsperspekti v
Precis som den nyare barndomsforskningen ser vi ungdomar som aktdrer. S4 De lir de
viktigaste aktdrema i var studie. I skolan skapar de tillsammans med andra, vuxna och
karnrater, en stor del av sin vardagstillvaro. Utifran sin upplevda skolpraktik tilllignar de
sig insikter fdr att kunna fdrsta och ha perspektiv pa sina liv. Vi lir intresserade av
ungdomars mdjligheter att handla bade pa vardagsniva (skolan) och som en del i ett stdrre
sammanhang (skolan som samhlillsinstitution). Det lir inte det formella, institutionaliserade
inflytandet som ar i fokus utan de vardagliga praktikema i skolan, dlir ungdomar och vuxna
samspelar kring llirande och vlirdelingar. En utgangspunkt i var studie lir att ungdomar
reflekterar och skapar mening i sitt gdrande och paverkar sina egna och andras villkor
samtidigt som skolan som institution fdrhllller sig till ungdomars agerande genom att bl.a
styra, uppmuntra, avbryta eller negligera deras aktiviteter.
Skolan har av tradition och som system manga aktiviteter som innehaller
socialiseringsfdrsdk fran vuxnas sida. Bam och ungdomar skall llira sig nyttiga kunskaper
och tranas socialt fdr ett vuxenliv. Allison James, Chris Jenks och Alan Prout tydliggdr
detta genom att peka pa tankar hos Piaget och utvecklingspsykologin,SS som ser bamet som
ett objekt fOr socialisation. Bamdom ses ur detta utvecklingsperspektiv som en
fOrlindrings- och dvergangsperiod som syftar till vuxenhet. Som en fOljd hlirav betraktas
barn som inkompetenta, oansvariga och utan nddvandig kapacitet att fOrsta och tolka sina
liv och se sitt eget basta,s6 Detta synslitt finns inte langre i de dokument som styr svensk
skola ut an socialisation bar fdrstas som en interaktion mellan bamet och omgivningen.
I samhallspraktiken finns dock fortfarande en svlhighet att kunna fOrena det traditionella
fostrande utvecklingstankandet med en syn pa bam som aktdrer, fdr vilka delaktighet och
llirande ar en realitet hlir och nu med syfte att paverka de aktuella villkoren i skolan. Denna
konflikt kan ses som en fraga om placering av fokus eftersom barn och ungdomar rimligen

Ibid, s.27
Alison James, Chris Jenks, Allan Prout Theorizing Childhood (Cambridge, 1998), s.195·218
" Allison James, Chris Jenks and Alan Prout, Theorizing Childhood (Cambridge, 1998), s. 17 ff.
" ibid, s. 22 ff.
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HiI' sig och ar delaktiga har och nu samtidigt som dessa elfarenheter innehaller ett kulturellt
kapital av varde for framtiden. Lika lite som vuxna kan bOltse Mm alt erfarenheter har och
nu belikar eller begransar Iivet i morgon kan barn och ungdomar gora det.
Uttrycket "de behovande bamen" anvands ofta av vuxna som argument for alt
genomfOra social a och pedagogiska projekt och fOr alt skapa omsorg, till exempel sarskilda
stOdinsatser inom skolans ram, utan att barn ar tillfragade och delaktiga. 57 Om barnens
behov redan ar definierat av de vuxna finns fOga handlingsutrymme for bamet. Vuxnas
maktspel gynnas av att skolan ar ett extremt aldersbundet system, dar alder utgor grund fOr
skyldigheter och rattigheter, ansvar och delaktighet. Social kompetens, ansvarskansla och
vilka kunskapsmal som skall uppnas i skolan relateras till biologisk aJder, utan hlinsyn till
det enskilda barnets erfarenheter utifran sin specifika Iivssituation.. Detta innebar
konsekvenser fOr dem som inte kan mota forvantningar pa sin egen aldersniva och som
med "de behovande bamen" for ogonen tillskrivs etiketter som barn i behov av sarskilt
stOd, dlir olikhet blir elt symtom pa otillracklighet. For andra ungdomar kan kompetensen
vara stOn'e an den fOrvantade fOr den biologiska aldem.
De relationer som Finns i skolan mellan ungdomar och vuxna ar institutionaliserade och
beroende av maktforhallanden. For att betona det relationella i begreppet barn anvands
begreppet generation i den nya bamdomsforskningen. Elever ar en grupp barn med
sarskilda villkor som kan forst as i relation till andra positioner (fOralder respektive vuxen)
som begreppet kan definieras i forhallande till .58 Det kan finnas en svaghet med delta
synslitt alt alia inom respektive kategori anses ha samma intresse utan alt hansyn tas till
olikheter inom gruppen. Enligt Elisabet Nasman och Anna- Liisa Narvanen ar det inte
fruktbalt alt se barn i ett generationsperspektiv (bam-vuxen eller bam-vuxen-aldre).
Begreppet generation har olika inneborder och blir dlirfor svArt alt anvanda. Genom alt tala
om livsfaser, alderskategori och familjegenerationer ges, enligt forfattama, en baltre grund
fOr analys av bade en viss Iivsfas, tex barndom och de villkor som galler dar och de
enskilda barnen, hur de skapar sig sjalva och sin livsfas i interaktion med manniskor som
lever i andra livsfaser. 59 Vi anvander begreppet ungdom, och definierar det i

VlIr

studie

57 Mats Borjesson (1997), s.70 ff.
"Leena Alanen, "Explorations in generational analysis" i Conceptualizing child-adult relations red. Leena
Alanen & Berry Mayall (London, 2001) s. 19 ff.
"Elisabet Nasman & Anna-Liisa Nary;;nen (2002) (kommande artikel)
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som den livsfas da man avslutar grundskolan. Vi satter alderskategorin ungdom i relation
till t.ex. larare som befinner sig i andra livsfaser. Detta perspektiv mojliggor bade en storre
fOrstaelse fOr hur en viss grupp barn positionerar sig i fOrhallande till vissa andra vuxna
och hur olika grupper av barn positionerar sig i fOrhallande till varandra.
Platser i skolan M betydelsefulla fOr hur ungdomar skapar social gemenskap och lar sig
i olika situationer. En plats kan innehillla frihet och delaktighet genom gemenskap och
tillhorighet och genom att ge mojlighet till anonymitet. Ungdomamas rorelse mellan olika
platser i skolan och hur de organiserar, uWvar inflytande och kontrollerar det rumsliga ar
ett aktivt agerande, som begransas eller uppmuntras av vuxnas forvantningar pa vad som
skall ske i de olika rummen.
Med detta perspektiv ses barn och bamdom som socialt konstruerade positioner,
beroende av den politiska, sociala och historiska kontexten . I det Hilt som skolan M,
iscensatts diskurser om delaktighet SOm ungdomar och vuxna i skolan M med om att skapa
genom sina praktiker. Diskursen om barndom kan pa det sattet diskuteras och ifragasattas.
Marianne Winther Jorgensen & Louise Phillips menar att det darfor ar viktigt att i det
konkreta forskningsprojektet redovisa grunden for den kunskap man producerar och tydligt
redogora fOr vad man ska saga nagot om och vilka regler man fOljer. 6o

Forskning tillsammans med ungdomar
Att vara forskare med intresse fOr barn och ungdomar staller sMskilda krav pa
forskalTollen. Det handlar bade om bamens/ungdomamas mojligheter att tala fOr sig sjalva
och om att vuxna kan utveckla sin fOnnaga att forsta och tolka barns/ungdomars utsagor.
Eftersom vuxna har varit barn/ungdomar tror vi att vi fOrstar nar vi i sjalva verket ofta
hindras av vart vuxencentrerade tankande. Bodil Rasmusson menar at! det finns en stor
11Sk att vi betraktar det vi inte fOrstar som oviktigt. Denna risk ar sWrre da det galler studier
av barns vardagsliv genom att tolka det som ar vasentligt fOr barn som trivialiteter. 61 Det ar
Hitt att betrakta resultatet av barns utsagor som ointressant och nagot som alia vet. Barns
berattelser satter ofta igang minnen och associationer hos vuxna och det tror vi M viktigt

'" Marianne Winlher Jargensen & Louise Phillips, (2000), s.153-154.
61 Bodil Rasmusson, Stadsbal'lldolll (Lund, 1998), s.73
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for att fa en okad fOrrnaga till inlevelse i bams viirld. Och dlirmed kan bams berattelser
forvandlas till nagot spannande och intressant.
Nasman skriver i VlIxnas inlresse all se lIled barns bgon, att utvecklingsperspektivet pa
barn av tradition haft betydelse for hur vuxna intresserat sig fOr vad bam och ungdomar har
att saga. 62 Synen pa barn och ungdomar som "not-yets" innebiir en lisk att deras utsagor
blir ointressanta och ifragasatta. Eftersom vuxenperspektivet utgar fran langsiktiga
konsekvenser kan barn och ungdomars mer kortsiktiga tiinkande diskvalificeras. Det kan
ocksa bidra till att utsagoma "tvattas" genom tolkningsled dar teorier far tolkningsforetrade
over det som verkligen har uttryckts. 63 Nasman skriver ocksa att barn och ungdomar "iir
och forblir en social konstIUktion i en vuxendominerad varld,,64 Bam och ungdomar
ftirrnedlar hur samhallet ser ut fran deras positioner. For att narrna sig bamets position ar
det viktigt for den vuxna att bemoda sig om att lyssna och tillerkanna bamets utsagor stor
betydelse. Tullie Torstensson-Ed ser barn som medforskare genom att erkanna deras
ftirmaga att reflektera over sig sjalva, att tolka och analysera 65 Torstensson-Ed menar att
detta iir ett satt att losa det maktproblem som ligger i att vuxna, som lever under andra
villkor an bam, alltid tolkat· bamens information. I de tematiska intervjuemalsamtalen med
ungdomar kring deras upplevelser av fOrskola och skola viII vi se ungdomatna som
medforskare. De tolkar sina minnen, gor val av vad som iir relevant att delge och hur de
viii framstalla sina erfarenheter.
I alia intervjusituationer ar det viktigt att reflektera over sin roll som intervjuat·e.
Speciellt viktigt ilr det att gora det tillsamrnans med bam/ungdomar da vuxna i manga
situationer kan ha en naturlig auktoritet, som kan vara svar att bryta bade i intervjuer och
deltagande observationer. Samtidigt har barn makt att vagra en intervju och att inte tala.
Som observattir iir det viktigt att vara medveten om att vi ar vuxna som ser och tolkar
perspektivet utifran vuxnas varderingar och position i samhallet. I vad man det iir mojIigt
at! bortse fran detta vuxenperspektiv ar tveksamt och darfor nagot som man som forskare
standigt maste beakta. Berry Mayall havdar at! forskat'en har ett gemensamt intresse med
bat'nen i at! utforska deras unika position. Den vuxnes intresse skiljer sig ibland fran
62 Elisabet Nasman, "Vuxnas intresse av att se med barns ogon" i Seendef och seendefs vil/kOl', red. Lars
Dahlgren & Kennet Hul!qvist (Stockholm, 1995), s.285 ff.
63 ibid, s.285 ff.
64 ibid, s.280.
6' Tullie Torstensson-Ed, Bams livsvagal' genom skola ochfol'skola, (diss, Linkoping, 1997), s.12
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bamets intresse i forskningsprocessen . Hon menar att forskarens ansvar "is to give
recognition to the social condition of childhood and to the agency of children through
making research results available to poIicymakers and practitioners who work with
children".66 Nasman utvecklar resonemang kIing att motas och forsta varandra:
"llisningen stfu' savitt jag kan se att finna i barns och vuxnas gemensarnma karaktar av
sociala varelser och den gemensamma anknytningen till ett livsfOrlopp".67 Hon menar att
barn och vuxna har en gemensam plattform fOr att utforska sina erfarenheter. For att uppna
detta ar det av stor vikt att aktivt reflektera over den egna bamdomen. 68 Jens Quortrup fOr
en diskussion kring ramverkets betydelse fOr tolkning av det individen sager och det som
observeras. Genom att ta fram dokument och bearbeta sociala beskrivningar kan man som
forskare bidra till at! skapa en arena for att ge barn rost. 69 Bamets utsaga aterfinns i en
kontext, som bidrar till fOrstaelse fOr det sagda.

Analytiskt angreppssatt
For att metodiskt hantera dokumenten, det etnografiska materialet och intervjuema har vi
anvant kvalitativ analys, som best at! av oIika steg, inspirerad av grounded theory. Vi har
dessutom valt at! at'beta med en diskursteoretisk ram. Ur olika dokument, laroplaner,
kommunala planer och skolans visioner, framtrader en eller flera bilder av delaktighet, som
vi vill kompiet!era med vfu'a egna och ungdomamas. Da diskursteOIi, enIigt Winther
Jorgensen & Phillips, har fa analytiska redskap70 ser vi mojligheten att anvanda grounded
theory

hela

vart

material.

Thomas

Ohlund

anvander
sin avhandling
"Normaliselingspraktiker i det modem a samhallet" diskursteori 71 och i hans behandling av
ungdomamas utsagor finner vi stOd for at! anvanda diskursteori som perspektiv, som sedan
ffu' generera olika sat! att bearbeta data. "I analysen soks speciellt efter utsagor som bestiir
av begrepp och nyckelord som berattar om faltets objekt", skriver Ohlund. n I vart fall ar
faltets objekt delaktighet.
Berry Mayall Conceptualizing Child-Adult Relations red. Leena Alanen & Berry Mayall (London, 2001) s.8
Elisabet Nasman, (1995) s.301
68 ibid, s.301
69 Jens Quortrup, "A Voice for Children in Statistical and Social Accounting: A Plea for Children 's Right to be
Heard" i Constructing and Reconstructing Childhood red. Allison James & Alan Prout (London, 1997) s. 85 ff.
10 Marianne Winther J6rgensen & Louise Phillips, (2000) s.62, 140
11 Thomas Ohlund, Normaliseringspraktiker i det moderna samhallet, (diss, Finland, 1997)
12 ibid, s.28
66

67

19

Faltarbetet blir en process dlir fOrstaelsen okar successivt och slutar i en teoretisk
mlittnad, vilket inneblir att nya data inte i niimnvlird grad ger nya upptlickter ut an endast
bekrliftar tidigare resultat. FOIUtom nlirheten till insamlad data lir oppenhet och flexibilitet
viktiga aspekter i grounded theory.73 Detta kan jlimforas med en etnografisk ansats som har
samma krav pa oppenhet, flexibilitet och nlirhet till fliltet. I arbetet med diskurser lir
forskaren ofta sjlilv

en del av det man undersoker och delar dlirmed manga av de

sjlilvklarheter som ligger i matelialet. Darfor maste man som forskare vara oppen och
flexibel samt stlilla sig frammande till materialet, for att avslOja sjlilvklarhetema. 74 Vi har i

V3r studie, dar dokument, deltagande observation er och intervjuer utgjOlt det empiriska
mateIialet, inte haft ambitionen att generera teoIi. Detta utesluter inte att vi har gjor!
"upptlickter" och gett beskIivningar som kan ses som att teoIi har vidareutvecklats och fatt
ett okat tillampningsomrade.

Syfte och problemformuleringar
Syftet med denna studie lir att ur ett ungdomsperspektiv identifiera, beskIiva och analysera
skolan som rum fOr delaktighet. Med rum for delaktighet menar vi formella och informella
arenor for motenlsamarbete. Vi vill se vilka mojligheter ungdomama har till information,
deltagande, inflytande och jlimlikhet bade i gemensamma och mer individuella fragor.

• Vilka fysiska och organisatoriska betingelser

skolan mojliggor eller hindrar

ungdomars del.aktighet?
• Vilka situationer och handelser mojliggor ell er hindrar ungdomars delaktighet.

Metod
Under denna IUbIik viII vi forst beskIiva hur vi valde och avgransade valt flilt, vilka
metoder for datainsamling vi valde och varfor, hur vi genomforde studien och tlinkte etiskt
kIing den. Till slut redogor vi fOr bearbetning, analys och tolkning.

7J
74

ibid, s.26
Marianne Winther Jorgensen & Louise Phillips, (2000) s.28
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Val ay Hilt, aygransningar
Vi har tidigare under rubriken Inledning beskrivit hur vi valde ut en skola fOr
genomforandet av var studie (Z-Skolan). Det viktigaste for valet var att vi genom
forstudien tyckte oss spara delaktighet pa denna skola. Z-Skolan uppfyllde ocksa de villkor
vi behOver for att kunna fortsatta projektet, "Min skola - en studie av hur ungdomar som
behover mer har upplevt delaktighet i forskola och skola". Urvalet av dokument,
observationer och intervjupersoner har skett i flera steg. Under frtltstudiens gang vaxte
behov av ytterligare data fram , som innebar att vi eftelfragade fler dokument och sokte upp
andra miljoer och situationer inom skolan. Da vi gick ut med en oppen inbjudan att
medverka i studien erbjod sig flera ungdomar att bli intervjuade. Andra har vi tillfragat
utifran mojlighet att genomfOra intervjuer.

Datainsamlingsmetoder
Vi beskliver har de tre huvudmetodema vi anvant dokumentanalys, deltagande
observationer och intervjuer med ungdomar. Vi komrner fortsattningsvis att bade i denna
del och i den del som heter Resultat att redovisa i denna ordning i syfte att skapa struktur
fOr Jasaren.

DokulIlent

Dokumenten vi samlade in ar mat for svensk grundskola och styrdokument fOr skolan som
den kommun, i vilken den utvalda Z-Skolan finns, stallt upp. Det ar laramas eget
dokumenterade arbete med att skapa en skola for alia samt att omprova och utvardera detta
arbete. Elever, fOraldrar och larare utvarderar verksamheten och dessa utvarderingar har vi
tagit del ay. Till sist ingar reflektionsbocker som elevema skriver och som i vissa fall kan
finnas tillgangliga. Dessa olika dokument har legat till grund fOr den verksarnhet som
bedrivits lasaret 2001-2002. Vad galier de nationelia dokumenten har vi anvant andras
tolkningar av dessa, Lex. Englund m.fl., som redovisats i det inledande avsnittet.

Deltagande observationer

Vi valde deltagande observationer i fOrsta hand av hlindelser i skolans vardag.
Observationema har varit oppna fOr att ge en bred bild av Z-Skolan, aven om yart fokus
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har valit sokandet efter situationer och moten, dlir nagot som kan tolkas som delaktighet
har mojliggjorts eller hindrats. Ftiltanteckningar om platsen fOrdes kontinuerligt, vad som
sagts och gj0\1S av elever och personal och om vara egna upplevelser av olika situationer,
moten och platser. Observationerna har antecknats eller speJats in och innehaJler korta
berattelser, ogonblicksbilder, citat, samtaJ och beskrivningar mm.

Intervjuer
lntervjuerna kan i det narmaste beskrivas som strukturerade samtal med deJaktighet som
fokus. Vi vi lie ge vara informanter mojlighet att, inom de olika teman vi valt att ta upp
under intervjun, paverka innehallet (se bilaga 1). I den intervjumetod som lames A
Holstein & laber F GubIium foresprakar i The active interview lir samspelet meJlan
intervjuaren och den intervjuade centralt.75 Oppna fragor som leder till att informantema
sjalva fokuserar mer pa vissa teman an andra bidrar till att ungdomarna blir medskapare av
intervjun. Intervjuerna har forutom att de vaIit ett samtal kring temat delaktighet ocksa haft
ett life historyperspektiv. Med detta efterstravar vi kunskap om ungdomamas samlade
erfarenheter av delaktighet genom forskoJa och skola. Eva Fagerborg skIiver att intervjuer
erbjuder tillflille att "ga pa djupet,,76 Intervjusituationen erbjuder inte bara tillflille att stalla
fragor i en planerad overenskommen situation, ut an intervjuaren kan bona djupare, genom
fOljdfragor och genom att uppmuntra till att beratta mer och forklara tydligare. Intervjuema
har spelats in och skrivits ut (se bilaga 4).

Genomforande
Vi gjorde vart val av skoJa, vilket vi beskrivit tidigare. Kontakter togs med skolledningen
och vi fick till stand att genomfOra studien. Tva av de fern arbetsenheterna, som finns pa ZSkoJan kontaktades. Arbetsenheterna valdes utifran projektets syften. lnom arbetslagen
fanns elever som hade vaIit fOremal for diskussioner kIing placeling innan skolstart och
elever som under sin skoltid blivit foremal fOr specialpedgogiska insatser. Larama och
eleverna i de tva arbetsenheterna gay oss ett positivt gensvar och valkomnade oss till
skolan. Till att borja med presenterade vi oss sjalva och syftet med studien och de etiska
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James A Holstein & Jaber F Gubrium The active interview (Californien, 1995), s.4
Eva Fagerborg, "Intervjuer" i Etll%giskr/d/tarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Ohlander (Lund, 1999) s.58
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principema i de klasser vi uppsokte. Arbetet med observationema paborjades i oktober
2001 och de avslutades i mars 2002. Var nlirvaro har varierat fran en halvdag till tre dagar
per vecka. Vi deltog i olika aktiviteter

i skolan sasom undervisning i olika amnen,

sjalvstYlt arbete, klassrad, raster, tid da elevema arbetade i sjalvstyrda och sjalvvalda
grupper och samtalsgrupper dar elever och llirare deltog m.m. Samtal, umgange och arbete
tillsamrnans med ungdomama ingick ocksa. Viktigt har varit at! vinnlagga oss om att
tydligt visa elevema at! vi inte ar larare utan vuxna som har et! genuint intresse av deras
upplevelser och berattelser. De ar expelter pa sin skola och det som sker dar. Vart
deltagande kan sagas ha agt rum i olika grader. Da platsen varit val avgransad har
deltagandet fran var sida blivit sWrre och vi har blivit identifierbara individer i det sociala
spelet. Vi har erbjudits mojlighet att rora oss fritt inom hela skolenheten. Luncher har vi
atit tillsammans med elever och llirare i skolans matsal.
Et! antal provintervjuer bade med ungdomar fran skolan vi valt, men ocksa med
ungdomar fran andra skolor genomfOrdes. Syftet var at! prova oss sjalva som intervjuare
och om de teman vi valt gay oss kunskap om problemformuleringama. Vi genomfOrde
darefter 9 intervjuer med 11 ungdomar. I tva fall ville flickorna som vi avtalat intervjutid
med att en kamrat skulle vara med, varvid intervjun genomfOrdes i grupp. Alia intervjuer
har skett under skoltid. Intervjuerna har agt rum i skolans konferensrum, dar det finns
mojlighet att sitta osWrt. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter.

Etik
I alia samrnanhang dlir forskning bedrivs har enskilda individer, som beforskas, ett
berattigat krav pa skydd mot otillborlig insyn i sina livsforhallanden. Individen far givetvis
inte utsattas for psykisk och fysisk skada, fOrodmjukelse ell er krankning allt enligt HSFR:s
forskningsetiska principer. Individskyddskravet innefattar att forskaren skall ge de
personer som berors av forskningsprocessen information om projektet, mojligheter till
samtycke dvs ratt att sjalv bestamma over sin medverkan, konfidentialitet och infOImation
om nyttjande, dvs att uppgifter om enskilda personer endast far anvandas fOr
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forskningsiindamal.

Principerna

giiller

de

personer

som

direkt

berth's

av

forskningsprocessen. 77
Genom arbetsenheterna i Z-Skolan gick vi ut med en skriftlig information till familjer
och personal (se bilaga 2). Skrivelsen inneholl information kring studien sasom dess syfte,
vilka metoder vi skulle anviinda, att vi fanns pa skolan och under vilken tid, sarnt var man
kunde na oss. Einar M Skaalvik menar att fiiltarbete i skolor btir genornforas endast om
barn och foriildrar ger ett aktivt samtycke. Detta iir viktigt att beakta eftersom det iir
siirskilt svart som individ att utmiirka sig i ett kollektiv genom att siiga nej till forskarens
niirvaro infOr klasskarnraterna 78
De dokument vi har anviint som producerats pa Z-Skolan har vi fatt tillgang till genom
liirarnas och ungdomarnas eget godkiinnande. Eftersom dokumenten i sina titlar innehllller
Z-Skolans namn har vi valt att nurnrera och nivabestiimma dem pa nationell- kommunalskol- och arbetsenhetsniva.
Att observera miinniskors vardag stiiller hoga krav pa varsamhet. Aven om ungdomarna
och de vuxna i Z-Skolan inte kiinde sig sttirda av oss kan vi inte utesluta att en del av dem
handlade och talade pa ett siitt som de kanske inte annars skulle ha gjort. Att observera
ungdomar i ett klasslUm kan vara problematiskt da enskild elev inte sjiilvlclmt far utrymme
at! viilja bort at! bli observerad. 79 For ungdomarna, pa den skola vi varit, hm' denna risk
minskat da de del vis sjiilva viiljer pa vilken plats de viII arbeta. Intervjuema med
ungdomarna har alia skett under fOlUtsiit!ning at! de sjiilva onskat delta. Vi liimnade ut ett
brev till fOriildrarna till de ungdomar vi intervjuade fOr att ocksa deras fOriildrm' skulle
kunna ge synpunkter pa intervjun (se bilaga 3). Intervjuema har planerats enligt
overenskommelse med de intervjuade. Eftersom de sjiilva har haft stort utryrnme at! viilja
omraden att prata om, och pa vilket siitt och vad de viii delge, menm' vi at! lisken for dem
at! tala om saker som inte kiints bra har minskat. Vi har varit noga med att i olika
sammanhang t.ex . i klassen och fore intervjuerna diskutera studiens syfte, hur vi handhar
intervjuerna och att vi avidentifierar personuppgifter. Vi har talat om at! intervjuema
kommer att inga i en rapp0l1 diir vi viII identifiera och beskiiva ungdornars delaktighet.
Intervjuema kommer att analyseras och den intervjuade kornmer kanske inte att kiinna sig
HSFR:s Etikregler, Forskningsetiska principer antagna i mars 1990.
Einar M Skaalvik, "Etiske sparsmAl i skolfarskning" i Etikk ogforskllillg med Barn (Oslo, 1999) s. 80ff
79 ibid, 80 ff.
77

78
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representerad rned sina tankar och asikter. Kanske kommer de att kanna igen flera saker,
men ingen ska utifdin den slutgiltiga rapporten kunna bli identifierad. Intervjuerna kommer
enbart att handhas av oss och ingen annan kommer att ta del av innehallet. De ska inte
anvandas i nagot annat sammanhang an i den studie vi bedl1ver.
Uirarna kommer att ta del av studien innan den ar Hirdig fOr tryckning for att kunna ge
synpunkter pa de delar sorn hanvisar till dokumenttexter och beskrivning av skolan.
Studiens publikationer kommer att finnas tillganglig pa skolan for att elever, personal och
foraldrar ska kunna ta del av dem o I sin roll sorn rnedforskare rnenar vi att ungdornarnas
ansvar avslutades i och med att intervjuer och observationer genornforts.

Bearbetning, analys och tolkning
Kvalitativa analysrnetoder tar ofta sin utgangspunkt i insamlade data och har sallan en
bestamd teori sorn skall testas pa fiiltet. Vi har arbetat utifran denna utgangspunkt. Det
betyder inte att vi saknade tankar och begrepp att fora med oss in i studien utan snarare att
vi efter bearbetning och analys atervande till dessa tankar och begrepp for att se om
resultaten kunde relateras till demo I grounded theoryanalys arbetar forskaren utifran att
"data collection, analysis and theory stands in reciprocal relationsship with each other,,80
Analysprocessen i grounded theory syftar till att hitta kategorier, underkategorier och
relationer mellan kategorierna. Likheter och skillnader uppmiirksarnmas. Arbetssattet
innebiir att analysen sker kontinuerligt under arbetets gang med stiindiga ifragasattanden av
gjorda tolkningar. I vara analyser arbetade vi med det sorn skrivits (liiroplaner, kommunala
planer, skolans dokument), vara observationer och . det sorn sagts (intervjuer med
ungdomarna).
Som mall fOr de olika analysstegen anvande vi Strauss & Cm'bins bok Basics of

Qualitative Research. 81 Det forsta steget i en analys enligt grounded theory ar s.k. oppen
kodning. Strauss och Cm'bin beskriver kodning som den process da " the operations by
which data are broken down , conceptualized, and put back together in new ways.82 Vi
borjade med att scanna texten dvs. lasa materialet och markera de partier vi fastnade fOr.
Vi valde da att arbeta med t.ex . alla intervjuer for att kunna diskutera sinsemellan vad och
80

Anseim Strauss & Juiiet Corbin Basics of qualitative research . (Caiifornien 1998), s.26
Strauss & Juliet Corbin, (1998)

81 Anseim
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varfor vi uppmlirksammade vissa saker. Under diskussionen som foljde problematiserade
vi vara egna ftirestlillningar. Nasta steg blev att kategorisera vara understrykningar, ge dem
namn , gora jamfOrelser mellan de olika kategoriema och se pa olika dimensioner i varje
kategori. I denna fas funderade vi over hur vi skulle namnge de olika kategoriema och hur
konkreta ell er abstrakta de skulle vara. Var erfarenhet har overensstlimmer med
metodlitteraturen, att det ar viktigt att i detta inledande skede i analysen behalla narheten
till det empiriska materialet, att vaxla mellan kategoriema och ursprunget dvs dokument,
faltanteckningar och intervjuer. Nasta steg i analysprocessen ar axial kodning. Strauss och
Corbin beskri vel' denna process som at! bygga ett trad av relationer. 83 For oss innebar detta
steg at! vi sammanfOrde de kategorier vi utveckIat i materialet och forsokte se hur de
passade respektive inte passade ihop i syfte att se helheter. Under hela kodningsarbetet lir
det viktigt att vara oppen som analytiker for att sa langt det ar mojligt undvika att fastna i
fOrgivettaganden. Dar var den gemensamma diskussionen

av stol1 varde. Strauss och

Corbin beskIiver olika tekniker man kan anvanda. Syftet med teknikema ar att i mindre
grad paverkas av litteratur och/eller personliga erfarenheter. 84 Tekniker vi anvande ar s.k.
rod flagg respektive orattvis betraktelse, som syftar till att komma bort fran
standardtankande och ge nya insikter, att aldrig ta nagot fOr givet eller att gora langsokta
paralleller B5 Analysarbetet resulterade i tre overgripande teman, organisation, moten och
larande (socialt och amnesmassigt).
Med ett litet antal informanter ar det viktigt att lasaren inte far mojlighet att identifiera
enskilda personer. Informantema i denna studie gal' i samma skola och flertalet endast i tva
kIasser. For at! undvika identifiering har vi noga overvagt hur vi presenterar utdrag ur
intervjuerna och observationema. Vi har valt at! inte gora individp0l1ratt av de olika
ungdomama utan materialet presenteras utifran en grupp ungdomars erfarenheter och
upplevelser. Denna presentation ar enligt oss i overensstlimmelse med studiens syfte att
identifiera skolan som faIt fOr delaktighet. Dessa overvliganden far konsekvenser fOr hur
matelialet presenteras. Vi har darfor valt att inte ange kon (ej konsekvent), alder eller
tidpunkt for intervjun och observationema. Varje excelpt har ett intervjunumrner och ett

ibid, s.57
ibid, s.97
" ibid, s. 76
" ibid, s.91 ff
82

8J
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radnummer som

gal' att aterfinna i en forteckning over ungdomsintervjuema.

Observationema finns daterade i utskriften och betecknas som fliltanteckning 1 eller 2, som
star fOr vara respektive fliltanteckningar. Vi har valt att bevara ungdomamas slitt att prata.
Den transksriptionskonvention vi har anvlint finns som bilaga 4. For att underllitta
llisningen har vi under resultatdelen kursiverat kortare citat fran llirare och ungdomar i
IOpande text.

Resultat
Under denna rublik redovisar vi resultaten av var fliltstudie. For att strukturera materialet
och gora vara tankar konkreta har vi valt att presentera resultatet utifrlm de teman analysen
resulterade i, organisation, moten och llirande. Varje tema organiseras utifran det
dokumenten sliger, det vi observerat och det ungdomarna har sagt i intervjuema. Till att
bOlja med finns en beskrivning av kontexten i form av skolans belligenhet, sociala
sammanslittning och i viss man arbetsslitt. Syftet lir att ge kontexten som den avspeglas i de
dokument llirama skrivit ell er medverkat i. Under rubriken Organisation tar vi upp de
ramar som bidrar till ochleller lligger hinder fOr delaktighet. Nlista tema, Moten, avhandlar
det vi sett vara resultat av organisationen, formella och informella arenor som ligger till
grund for moten av manga olika slag. Moten som leder fram till relationer. Innehallet i
temat Llirande lir mer processinriktat och tar fasta pa delaktighet i llirandet.

Pa

Z-Skolan

finns llirandet bade i limneskunskaper och i det som llirarna benlimner men aldrig skriver,
"det sociala projektet", som frlimjar kompetenser inom sociala, emotionella och empatiska
delar av Ii vet. Nlir vi fortslittningsvis anvlinder begreppet llirande, avser vi llirande inom
limnen savlil som inom "det sociala projektet" och i demokratifragor. Vi gor en fOrdjupad
beskrivning av varje tema och kallar detta vel1ikal presentation. Vi gar sedan vidare genom
att horisontellt studera delaktighet utifrlm Demokratiutredningens tankar kring det
dynamiska medborgarskapet, under rubriken Diskussion. Vara utsiktspunkter

den

horisontella analysen lir inflytande, deltagande, oppenhetJinsyn och jlimlikhet. Enligt
Demokratiutredningen kan delaktighet finnas om dessa delar far mojlighet att samverka i
en process (se fig .l, s.4).
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Kontext
Z-Skolan ligger i utkanten av en medelstor stad, nara till skog och natur. Den byggdes i
slutet av 1960-talet, i eH av de sa kallade miljonprojektsornradena. Bostadsornrlldet ilr idag
under stark omvandling. Hlir bodde 3.690 personer den 31.12.2001. Av dessa var 1.976
personer fodda i utlandet eller fodda i Sverige med minst en forlilder fodd utomlands.
Turkiet, Bosnien-Hercegovina, Finland och Jugoslavien ilr de llinder varifran de flesta
utllindska medborgare kommer. 86
Pa skolan vistas llisaret 2001-2002, 616 ungdomar fran ett 20-tal olika llinder. Skolan ilr
en kommunal 6-9 skola (24 klasser). Skolan erbjuder tva olika inriktningar, musik (3
klasser) och idrott (fotboll, 3 klasser), en klass av varje i alia arskurser. Pa skolan arbetar
55 lilrare och 12

annan personal. Z-Skolan leds av rektor som under sig har sex

sjlilvstyrande arbetslag (delskolor). Ett av lagen har en overgripande funktion och bestar av
rektor, kurator, skolskoterska, SYO, administration, vaktmlistare och bibliotekarie. De
oVliga lagen bestar av lararpersonal. Rektor har det overgripande ansvaret i en platt
organisation, dlir beslut i huvudsak fattas av dem som berors av demo Detta betyder att
lagen styr schemalaggning, tjlinstefiirdelning, kompetensutveckling, ekonomi, pedagogisk
plattform, elevvard och utvlirdering 87
Fdrdndringsarbele

Z-Skolan blev varen 1997 uttagen som en av 25 skolor i Sverige till ett nationellt projekt.
Denna uttagning fiiregicks av ett omfattande utvecklings- och fiirlindringsarbete och
resulterade i att en ny organisation sjosattes hosten 1997. 88 Projektet pagick under tre ar
(avslutades i december 1999) och mojliggjordes av Svenska Kommunforbundet,
Uirarforbundet

och

Lliramas

liksfiirbund.

Det

syftade

till

att

stimulera

forlindringsprocesser pa enskilda skolor som paboljat ett utvecklingsarbete. Projektets mal
var att erbjuda elever en blittre llirmiljo, att fiirlindra arbetsorganisationen och att sprida
kunskapen, som projektet genererade till andra skolor. En blirande id6 var att varje skola
maste utvecklas inifran och efter egna forutslittningar och att samtliga lilrare pa skolan

SCB ,Befpac 2001 -12-31, Tabell C22
Dokument 3, skolnivA
" Dokument 4, skolnivA
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skulle vara involverade i diskussioner om fOrlindring. 89 Eftersom dokumentation oeh
kunskapsspridning var en viktig del i projektet finns ett tikt matetial pa Z-Skolan, som vi
kunnat ta del ay. Detta innehiHler proeessbeskrivningar, visioner, pedagogiska plattformar,
utvlirderingar samt portfolios oeh reflektionsboeker skrivna av elever.
Varen 1998 tilldelades Z-Skolan medel for att arbeta med att utveekla llirarrollen. Syftet
var att utveekla handledarrollen oeh skapa en modell fOr reflektion over den egna
praktiken. Under hosten 2001 deltog skolan i ett nlitverk for kollegial utvlirdering. Varen
2001 beviljades Z-Skolan pengar Mm Europeiska soeialfonden, Vlixtkraft Mal 3. Pengama
anvlindes fOr att genomfora en verksamhetsanalys oeh till nlitverket fOr kollegial
utvlirdeting. Skolan deltar oeksa i statens forsoksverksamhet "Utan timplan". Forsoket
startade llisaret 200012001 oeh inneblir att timplanen dvs uppdelning i tid per limne oeh
limnesgIUpP har llimnats 90
Vi kommer nu att redovisa personalens egna uppfattningar om fOrlindIingsarbetet pa ZSkolan. Bamen definieras av llirama som att de bor i ett "soeialt tungt omrade vilket
avspeglar sig i manga otrygga barn" ... , som har "daligt sjlilvfortroende oeh bristande
framtidstro,,91 Manga familjer saknar studietradition. Tillgangen till dagstidningar, boeker,
datorer ete lir bristflillig i manga hem. Situationen i mitten av 1990-talet beskIivs som att
"vara elever madde allt slimre oeh fiek allt svarare att tillgodogora sig de kunskaper oeh
flirdigheter de behover"n Samtidigt okade kraven pa den enskilde individens formaga.
Personalen ser pa sig sjlilv som att de har haft llitt att rekrytera personal eftersom skolan
"alltid har haft ett rykte att vara utveeklings oeh forlindringsbenligen".93 De har alltid haft
ett "klimat som utmlirkts av nytlinkande, en vilja att soka nya vligar. Utveeklingsarbete har
varit vardag. Stlindig utveekling ingar i vfut slitt att forhalla oss till var verklighet".94 De
har sokt nya slitt att mota elevemas behov. Samarbete oeh samverkan har skett pa alIa
nivaer. Trots denna utveeklingsvilja fungerade skolan inte som personalen onskade. De
hinder de sag var att en stel organisation oeh alltfOr sma resurser motte alltfOr stora
problem. AlIa IOsningar blev ""plaster pa ett bIUtet ben". Deras IOsningar var relaterade
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till det gamJa samhlillet men problemen var skapade av det nya. Behovet var inte
forlindring, utan revolution,,95 De stlillde sig fragan hur en skola anpassad till ett
informationssamhlille
samhlillsklimatet,

skulle

menade

se
de,

ut?

Detta

krliver

nya

samhlille

"sjlilvstlindiga,

och

flexibla

det

nuvarande

mlinniskor

med

problemJosningsfOrmaga, som kan soka, sortera och vlirdera information. Mlinniskor som
har social och emotionell kompetens, fOrberedda fOr ett liv i stlindig fOrlindring. Individer
som maste vara fOrberedda fOr ett livslangt llirande. Detta krliver sjlilvfOrtroende, vlil
utvecklad ansvarsklinsla och initiativkraft.,,96
Vligen att na malet att "mota elevemas behov och skapa mojligheter for valje individ all
utvecklas optimalt utifran egna fOlUtslillningar" 97 gick over pilotprojekt (ht-95) vidare till
att slitta en ny organisation i sjon hosten 1997. 98 Nya ideer mottes av motstand uttryckt i
misstlinksamhet och oro for en fOrlindrad arbetssituation. "Motstandet fOrbyttes till
diskussion,,99 och et! behov av'att formulera gemensamma mal. En spontan gmpp
formulerade en vision, som bearbetades av kritiska roster tills alia var nojda. Denna forsta
vision inneholl mal om att skapa en skola "som stlimde overens med de krav och behov
som elevema och informationssamhlillet krlivde" .IOO DliIUtiiver fanns mal om en platt och
flexibel organisation, att ge elevema ett stort inflytande over "det egna llirandet vad gliller,
lid,

rum,

innehall,

svanghetsgrad

och

arbetsslitt".101

Att

skapa

utrymme

fOr

fOrlildrainflytande, att fOrlindra lokaler och att skapa trygghet for elever var ytterligare
malslittningar. Flextid infOrdes for elevema, lokaler att arbeta i graderades utifran olika
grad av tystnad och val av lokal all arbeta i gjordes till ett individuellt ansvar.
Amnesllirarsystemet llimnades fOr att varje elev ska trliffa sa fa Uirare som mojligt.
Llirama overgick fran att vara kunskapsformedlare till att vara handledare. Forlildrama ses
som en viktig resurs och i valje klass finns ett fOrlildrarad som tillsammans med llirama
diskuterar och planerar verksamheten. For hela skolan finns ett forlildraritd med fOrlildrar,
llirare och elever fran enhetens klasser. I en sammanfattning om hur visionen har uppnatts
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slaivs foljande ar 1999.

Vi har fatt en effektiv tlexibel organisation som kan tillgodose olika behov.
Eleverna har fatt stOrre trygghet vilket har gett dem mojlighet att utveeklas pa
basta mojliga satt. De ar delaktiga i utformandet av verksamhetens innehall oeh
arbetssatt vilket lagger grunden till ett engagemang for det egna larandet.
Foraldrarnas intlytande har blivit reellt inte bara vaekra ord pa ett papper. Lararna
har fatt mojlighet att utveekla de ideerna de tror pa till fullo. Det nagot slitna
uttryeket "en Iarande organisation" har blivit verklighet. Var laraITolI har
fOrandrats, vi har overgatt fran att vara kunskapsformedlare till att vara
handledare".'Ol

Problemen har inte forsvunnit men minskat

antal och vad galler sv3righetsgrad

konstaterar Hirarna detta ar.

Visionerna
Personalen utforrnar varje ar en vision for hela Z-Skolan och i denna tar arbetsenheternas
plattforrnar sin utgangspunkt. Den gemensamrna visionen har tre huvudrubriker, larandet,

organisationen och utvardering och uppfoljning. Den iir skriven i presens, dvs beskriver
situationen som den iir just nu. Plattforrnarna ar utfOlmade efter var och ens organisation
och behov, vilka elever, larare och foraldrar som ingar i arbetsenheten. Utviirdering och
uppfOljning sker via utvecklingssamtal, dokumentation av elevernas utveckling, t.ex.
P0l1folio, enkater till elever, personal och fOriildrar, terminsvis elevhearing, nationella pray
och en arlig rapport. Alia vuxna gor varje ar en lagesbeskrivning av det egna arbetet. Detta
utgor grund for de revideringar av vision och pedagogiska plattforrnar som sker ariigen. 103

Sammanfallning
Z-Skolans personal har under en H\ng fOljd av ar aI'betat fOr at! oka elevernas, foraldrarnas
och personalens inflytande over skolan. For eleverna vill skolan erbjuda ett stort inflytande
over "det egna larandet, vad galler tid, rum, innehall, svarighetsgrad och arbetssatt".104 Sa
som arbetet beslaivs i de olika dokumenten man tagit fram pa skolan har forandringarna
gallt hela Z-Skolan som system, lokaler, tid och innehall. Pa grund av den mangkulturalitet
skolan omfattar har resurser och beslut flyttats niirmare dem det beror och mojlighet till

102
103
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flexibilitet i organisationen bar darmed okat. Viktiga beslut har fattats av personalglUppen i
konsensus. Diskussionema har fOrts mellan jarnlikar oeh ingen bar tvingats in i fOrandIing.
Bar kan man saga att klimatet bar skapats fOr att uppna okad vilja att verkstalla de beslut
man tagit. Enligt Demokratiutredningens syn pa det dynamiska medborgarskapet kan vi
saga att i dokumenten beskrivs forandIingsarbetet som bidragande till en okad vilja att
delta oeh paverka. Organisationen bar enligt dokumenten erbjudit elever oeh personalen
oppenhet/insyn oeh jamlikhet oeh darmed skapat arenor for deltagande oeh inflytande.

Organisation
En skolas organisation pa olika nivaer ar det ramverk, som ungdomar oeh vuxna kan verka
inom oeh som beroende pa utformning kan vara ett hinder eller en mojlighet fOr
delaktighet. Bel1il Sundin definierar i lndivid, institulion, ideologi organisation som "en
social enhet som ar medvetet tillkommen fOr att fa en viss typ av arbete utfOrt enligt vissa
utsagda mal".lo5 Den pedagogiska imiktningen i den svenska skolan ar styrd av mal. 106
Politiker anger malen men personal en pa den enskilda skolan bestammer hur man gar till
vaga. MIHen kommer till pa en samhallsniva, de ar ofta ideologiska oeh allmant hallna.
Verkligheten dar malen ska omsattas i praktik iir en annan. ForandIingen av skolan genom
kommunaliseringen har innebuIit att den lokala stymingen okat. Sundin diskuterar
fOrandIingar i tvangsorganisationer oeh menar at! det inte gar at! fOrandra en organisation
genom at! forandra vissa av dess medlemmar, eftersom den administrativa stlUkturen oftast
bestar. En vag till forandring enligt Sundin ar att gora som liirarna pa var utvalda skola
beskIiver i sina dokument, namligen at! alia berorda ar involverade oeh har mojlighet att
paverka beslut som beror verksamheten i st0l1 oeh i det vardagliga skollivet. 107 De
fOrandIingar av skolverksamheten som beskIivits tidigare har skett i en demokratisk
process oeh i overensstammelse med liiroplanens mal. I det har avsnit!et vill vi identifiera
och beskiiva det som

mojliggor ell er hindrar delaktighet i den fysiska miljon oeh

organisationen pa den utvalda skolan. Till att bOlja med presenterar vi organisation som
den avspeglas i dokumenten, vi beskIiver det vi ser av organisation under deltagande
observationer oeh avslutningsvis kommer ungdomama till tals i intervjuema.
Bertil Sundin, IlIdivid, illstitUtiOIl, ideologi (Slockholm, 1998), s.39
Gunilla Fredriksson, IlIfegratiolljOrskola, skola,jritidshem. utopi och verklighet, (Stockholm 1993) s.126 ff.
107 Bertil Sundin,(1998) s.IS7 ff.
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Dokumenten

0111

organisation

Z-Skolan har valt att llimna timplanesystemet och kan dlirigenom ha andra utgimgspunkter
for verksamheten . Tiden och rummet fOrfogar varje arbetsenhet over genom beslut om
schemalliggning och tjlinstefOrdelning.
For att uppna Z-Skolans mal att vara en god arbetsplats som utmlirks av arbetsglildje,
lust till llirande, kreativitet och trygghet fOr blide ungdomar och vuxna i08 har man infort
flextid och ALLT pa schemat. Flex/iden motiveras med att skolan vill anpassa sig efter
elevers olikheter, nlir det gliller hur bra man arbetar yid olika tider pa dagen. Detta menar
llirama stimulerar elevema till ett sttin'e ansvarstagande och mer lust att lilra. Andra vinster
ill' mindre elevgrupper vissa tider pa dagen, nlirmare kontakt elev-llirare och lilttare till
individuell handledning. Flextid ses som en viktig del i en organisation fOr mer inflytande,
ansvar och llirande fOr bade elever och vuxna pa skolan. ALLT kallas den sarnmanlagda
tiden for ilmnena svenska, engelska, matematik, SO, NO och teknik. Dessa arbetspass, som
varierar i llingd mellan 1 - 3 timmar, bryts av lektioner i musik, idrott, bild, sltijd och
hemkunskap. ALLT anvlinds efter klassens och den enskilde elevens behov. i090enom
denna tidsplanering lir tanken att elevema skall fa ett okat inflytande over skoldagen. De
kan i sin veckoplanering vlilja nilr, i vad och var (klassrum, studiehall, bibliotek) arbetet
sker. 110
Lilrama beslaiver i visionen den fysiska miljon som flexibel. Klassrummen lir klassens
kontor, dlir valje elev har sin egen arbetsplats. Kontoret skapas av elevema sjillva. Syftet lir
att uppna okad trygghet genom att i klassrummet skapa "en hemklinsla". I studiehallama
finns studieplatser for enskilda och grupper. 111
Konheta regler finns inte utslaivna pa nagon niva av skolans dokument.
Orundlliggande vlirdegrundsfragor, som vikten av respekt, hlinsyn och fOrstaelse fOr
varandra, finns dilremot i alia dokument. Slirskilt har llirama pa skolan skrivit fram sin
skyldighet att forebygga mobbning. En nagot mer detaljerad shivning har vi hittat pa
arbetsenhetsniva, i dokumenten pa arbetslagsniva star: Eleven ska veta vad
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SOIll

lIIenas
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lIIed "det goda spraket" vi/ket bl. a. innebt'ir nolltolerans
krt'inkande Utliyck.

1II0t

kansord och andra

112

I dakumenten hittar vi afta begreppet ansvar, bade med koppling till elever och
personal. Da det gliller elevemas ansvar star skrivet i Dokument 9, under rubriken Elevens
ansvar bl.a. Att kunna paverka, ta ansvar och vara delaktig olllfattar alia elever dt'ir graden

av ansvar och inflytande akar //led alder och lIlognad. 113

Deltagande observationerna 0111 organisation
F1extiden skots av elevema sjalva genom att var och en antecknar nar de kommer och gm:
och det kontrolleras av llirama vruje vecka. Att ha fOr mycket minustid ger restriktioner i
att anvandas flex och for mycket plustid uppmuntras ej . Llirama avgor vad som lir "fOr
mycket" respektive "for lite" tid ach gransema lir flytande. Hur tiden anvands av
ungdomama ar olika. Ansvaret ser ungdomama som sitt och de menar at! de lir
ansvarsfulla med at! anvanda tiden . Hur tiden anvands i Z-Skolan av ungdomama ar till
viss del beroende av kamraters val.
En grupp flickor arbelar med engelska i sludiehallen. De har fatt en uppgift om
regelbundna och oregelbundna verb som sedan ska gas igenom gemensamt. De
har fAtt en uppgifl i boken och kan jobba var de viiI. Jag satter mig i en tjejgrupp
med 5, dar jobbar ingen med uppgiften, nagra verkar redan ha &iort uppgiften. De
pratar om pojkar, att A ar en trAkig slad och aldersgranser

ar uppenbarligen vikliga

fOr demoEn av flickorna fOrsaker gara flirdigl uppgiften. Jag fOrslAr att del kravs
myckel av henne mr att inte delta i samtalet utan att fOrsaka jobba, trots prat runt
omkring. Hon Iyckas inle. (faltanleckning 2: \)

KIing tva stora utrymmen , kallade studiehallar, ligger laranum och k1assrum placerade.
DOITama till klassrummen ar nastan alltid oppna. Som tilInillig besokru'e, som vi sjalva aI',
har det alltid kants tryggt och valkomnande att ga in i dessa rum . Olika aktiviteter pagar
alltid och bade pojkar och flickor lir dar och gor sakeI' tillsammans. Valje studiehall !ir
cirka 200 kvadratmeter och utrustade med ca 75 studieplatser. Studieplatsema lir
. grupperade med 6 - 8 platser runt ett bord, pa flera stlillen avgransas rummet av laga
112
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skarmar. Grupprum saknas. I vara observationer lagger vi marke till att den ena
studiehallen ar lugnare an den andra. I studiehallama har alia en god overblick over vilka
som ar dar och vad som sker. Bada studiehallarna har fatt nya mobler under den tid vi har
varit dar. I en av studiehallama har ungdomarna fatt andrade regler for anvandning av
lokalema. De anses ha missbrukat fortroendet, att ta ansvar fOr skolmiljon, och far darfOr
inte valja var de viII arbeta. Nu ar det endast kJassrummen som galler som studierum och
dorrar till dem stiings enligt ett kollektivt lararbeslut. De nya moblema har i denna
studiehall burits bort eftersom ungdomama har ritat eller gjort averkan pa demo Kvar finns
en stor tom yta med f1I mobler. Valfriheten for ungdomama har kraftigt reducerats.
En cafeteria finns pll ovre planet mitt i skolbyggnaden vagg i vagg med laranum och
expedition. Dar finns tv samt bord och stolar for samvaro. PlI nedre planet finns bibliotek,
matsal och salar for hemkunskap, bild och slojd.
Regler som det ofta ar diskussioner kring i skolvarlden, att ata godis, ha "kepan" pa, ha
mobiltelefon osv ar oviktiga pa Z-Skolan. Under en dag , da en av oss finns i ett kJassrum
dar fragan om det finns 10 000 kronors sedlar i SveIige kommer upp, utspelar sig fOljande:
Jag och en flicka, beslular oss for alt ta reda pA det. Hon gor till bibliolekel for att
soka pA internet jag gAr upp till min kollega som jag hittar i elevkafet. Vill ringa
lill Sparbanken och fraga, vet inte om jag kan la upp min mobiltelefon, paminner
mig om att jag inte sett nagon elev med telefon pa skolan - inte heller hort
lelefoner ringa. Jag fragar en flicka som sitter yid bordet bredvid om jag far
anviinda min lelefon i skolan. Hon svarar att om jag verkligen behover sa far jag
nalurliglvis. Jag ringer och fragar. (faltanleckning 1:2)

Sa Hinge man inte slOr andra ar det ingen som bryr sig om sildana foreteelser. Gransema
valierar dock mellan olika kJasser, olika vuxna och i olika situationer. Vi tolkar detta som
att vuxna pa skolan forutsatter att ungdomar ar hansynsfulla och inte i alia sammanhang
behover uppfostras . Vi ser ocksa detta som respekt fran de vuxnas sida fOr ungdomamas
egen kultur.

Intervjuerna

0111

organisation

Nar ungdomama beskIiver sin skola ar det med overvagande positiva ord. De tIivs och har
en vi-kansla bade fOr sin klass och skolan som helhet: Det ar en bra klass och vi alla

kOllllller bra overens. Jag trivs, gal' jag .. och ja .. . Vi gal' mycket roligt tillsallllllans, gal'
vi. Nar vi brukar aka pa lager det ar ingen SOIll ar lItstOtt, vi tal' med alla, och .. ja .. .

35

(intervju 8:53-55). Tva av ungdomarna bor i andra delar av stan men har trots lang resvlig
valt att ga kvar pa Z-Skolan. Bada har gjort ett aktivt val, en av dem flyttade under det
attonde aret i Z-Skolan till en annan kommundel och bOljade skolan dlir. Efter en terrnin
beglirde han att fa komma tillbaka. Pa fragan vaIfor svarar han: For kompisar, bdltre jobb,

manfar mer attjobba sen, och senfor gamla ltirare (intervju 6:33). Han vidareutvecklar
sina tankar om vatfor det lir blittre pa den nuvarande Z-Skolan: Hm, allt, det tir bra ltirare,

man far mera uppgijler, och .. dom ktinner till mina svarigheter sa jag kan fa hltilp med
(intervju 6:45).

Ayen

de elever som inte har erfarenheter av andra skolor menar att deras

egen ar en bra skola kanske tom den basta:
i Norge ar det ju m3nga som kommer hit oeh tittar fOr att det ar sA bra (paus) dom
har ju varit har myeket .. sA dom tyeker att det ar en bra skola .. men jag sjalv
tyeker oeksa det (paus) jag tror nog att det ar den har stans basta skola .. jag vet inte
jag kan ju inte jamfora men jag tror det .. jag har kompisar pAandra skolor.
(intervju 5:382-385)

Det finns inga uttalanden om flextid frim ungdomarna dliremot ges tankar om den
upphlivda timplanen fOr olika amnen (ALLT) stort utrymme i intervjuema. Asiktema
varierar fran att nagon inte forstar meningen med detta till att flertalet visar stor
uppskattning av att fll valja vilket amne man vill arbeta med yid en viss tidpunkt. For
manga av ungdomarna ar valet av plats fritt, for dem som av vuxna anses ta sitt ansvar dvs
gora sin arbetsuppgift i tid. For andra, de som inte anses ta ansvar for sina studier,
begrlinsas valet av arbetsplats till klassrummet. Hlir har vi sett manga pagaende
fOrhandlingar. Ett problem fOr nagra av ungdomama ar att llirarna hat· dalig
framfOrhallning eller inte samarbetar tillrackligt, detta leder till att tidsramar inte halls eller
att fOr mimga stora arbeten ges samtidigt .

Det lir nog lite, det har med att vi har inte, vad jag kommer ihAg har vi inte haft en
normal veeka, pA eh, ja sakert ja, tre mAnader nu. Det

ar alltid nAt att, en larare har

varit sjuk eller, nAnting i den stilen. Eller att vi ska Aka nAnstans fOr nAt annat
amne eller nat sAnt. Oeh sen att lararna, vAra larare iir inte d varst bestamda pi!. det
har; "Lamna in det da. DA ska vi ha in det punkt slut. Om det inte ar klart, lamna
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in det

and~!"

Vi, det lir inte sA, utan det tir det hlir, "Vi jobbar lite till, jobba lite

till, det gor ingenting. Vi kan vlinta". (Mm.) SA det lir gansk ....lobba lite till"
och att man rar mycket. (intervju 1:208-214)

Studiehallarna ar olika pa flera slUt, men for bada galler att dar ar livligare an i
kJassrummen. De ar

platser dar Ijudnivan tilHlts vara hogre och det uppskattas av

ungdomama. En av flickoma uttrycker dock onskemal :
la dA skulle det vara ratt mycket finare i studiehallarna och mer mysigt sa har, med
lampar och sAnt dlir. Skona faWljer och «skratt)) sant dar och mysigt. (laa)
Och mysrum ach mer bankar och sant dlir, stalar ach sa att det racker till med
pennor och kollegieblock och sA dar ocksa, som det inte g6r. (intervju 4:259-262)

Flickan viii ha battre tillgang till bankar, stolar, pennor och kollegieblock fOr att kunna
arbeta. Ron har ocksa forstatt att en god och ttivsam miljo bidrar till larande. I den ena
studiehallen menar ungdomama att det inte finns tillrackJigt med utrymmen att arbeta i
t.ex. grupprum. Klassrummen ar sma och har dalig luft. Bankama far knappast plats i
kJassrumrnet och det gar inte att flytta stolarna. Nagon papekar att detta blir ett hinder for
samarbete i kJassrummet. Viii man ha arbetsro och bra Ijusforhallanden ar det Hlttast att
finna i kJassrummet. I den andra studiehallen beskrivs kJassrummet av ungdomarna som
lugnt, ibland for varrnt och trangt, men framfor allt som ett stalle dar man vistas pa raster.
Det ar en plats dar bade tjejer och killar pratar, spelar musik. anvander datorn och umgas.
En flicka uttrycker att regler som bestams uppifran, utan att alia ar infOrstadda med
vikten av att ha regeln, ar meningsltisa. Samma flicka menar att forbud ar vardelost om
man inte ges ett alternativ: sa att saga att, man ska inte gora si, /IIan ska inte gora sa, men

man/ar gora sa (intervju 1:46-47). Ungdomarna har svalt att komma pa vilka regler som
galler och vem som har beslutat.
I:Vad har ni fOr regler.
U:lag vet inte riktig.
I:Vad tir det man absolut inte fAr g6ra pa den har skolan?
U:Mobbas. Eh, sla nan, (Nae) f6rsWra saker. Sen finns det nan san hlir,
mindre regler som inte fOljs sa oftast da men.
I:Vad kan det vara? Ge nat exempel pa nan san ..
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U:Bdka inte i kJassrummet, ach det hander aft a, sA att ..
I:SAdana hiir smAbrAk dA?
U:Jaa,
I:Och dA tanker jag pa sa dar .. Men mabbning iir det naUtalerans pa?
U:Jaa.
I:Kanner du att det ar sa?
U:Eh ja vet ingen sa har mabbats eUer nanting sA att.. (Nae) Men .. ja det iir i
aUa faU Wrbjudet sa att saga. (Mmm).
I:Vem har bestamt dam reglerna, tror du?
U:Det ar nag egentligen, pa satt ach vis, ja, aUa, kan man saga. Elever, liirare,
rektarn. (Mmm). For jag trar inte det bara lir rektarn sam sager att; "Nu fAr man
inte mabbas", ach da blir aUajattesnaUa ach bara. (intervju 1:259-274)

Den har flickan pekar pa att eleyer, larare och rektor utformar regler tillsamrnans, hon inser
at! det ar nodyandigt fOr at! reglema ska eftelfoljas. TYa ay flickoma beskIiyer regler som
de betraktar som orattyisa och som de inte forstar beyekelsegrunden till, i situationer som
for dem ar betydelsefulla.

I:Man kanner sig vlilkammen niir man gar in i den har skalan,
vad tror ni det berar pa?
U:2: Ja men, jag tycker inte det ar sa, eUer det kanske ar sa Wr en del men typ
nlir det kammer andra elever hit till den hiir skalan, sam inte gar har dam kanske
bara besoker skalan, dam far inte kamma in, ach det tir samma sak pa andra
skalar acksa, man fAr inte ga in, det ar regler, man far inte gA in pA nan annan
skala. Jag tycker det, varfor inte? Man kanske bara vill kaUa skalan hur det iir,
hur dam har det ach sa men elever fAr inte gora det. Vuxna dam far ga in men
inte elever ach jag tycker det iir arlittvist.
I:Du klinner falk sam garna skuUe vilja kamma hit?
U:Ix2: Ja! lIi karusll
U2: Och sen, nar vi har varit i andra skalar, vi har blivit utslangda diirifran med.
I:Vad hander am dam kanuner hit da?
UI: Dam blir utsllingda.
I:Varfor har man den regeln dA?
U2: Jag vet inte UI: Det iir slikert fOr att dam inte ska braka ach sA diir fOr den diir
skalan dam kanner ju inte eleverna ach sA diir. U2: Nae men man kanske barn viU
besoka ach kaUa hur det ar, hur dam har det ach vad dam gor ach tycker, kanske
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elever vill veta ocksa vad andra gor, inte bara vuxna. Dom sager att vuxna skmer
sig mer typ .
I:Vad trar ni det beror po? Det ar ju ingen som sager "Vad gor DU har?
eller, utan alia (paus)
V2: Dom kanske vet vad du gor hiir, varfOr du kommer
VI: I den har skolan brukar alia vara mycket med varandra, det ar manga Idasser

som traffas i cafeterian, det ar manga sam brukar va med varandra, sa det ar ingen
som bryr sig om vad du gor har, det ar din sak och sa (paus). (intervju 9:563-568)

Den regel som ungdomama uppmarksammar oss pa ar att mobbning ar fOrbjudet. Denna
regel hanvisar ungdomarna till men en del sager samtidigt att den inte foljs.

I sexan, vi hade tva eller tre veckor niir vi bara gjorde sa hiir raliga grejer med
Idassen, sa da satt vi en dag och skrev regler och da kom vi ju pa dom har reglerna
sjiilva som vi vill ha i varan Idass, men det iir ju inte manga som Iyssnar pa dom
fOr om alia hade Iyssnat pa dom da skulle ju inte xx vara ensam och da skulle dom
aid rig mobba xx nu sa dom funkar inte sa dar direkt. (intervju 8:358-362)

Det som namns forutom mobbning ar vardegrundsregler: att vara schysst mot varandra, att
respektera varandra och varandras asikter, att inte slass och at! inte fOrsttira sakeI'. Manga
ungdomar uttalar atl de vuxna arbetar aktivt fOr att forhindra mobbning. En flicka sager:
Pil andra skolor kanske detjinns mobbing och alii lIlojligl. DOIll gor alltfor att stoppa det.
Alii. Del tyckerjag ar bra lIled den har skolan. (intervju 7:278-279)
Sallllllanfattande lankar kring organisation
Pa Z-Skolan finns en ambition att fOrandra det tidstankande som genomsyrar svensk skola,
dar klockans tid skapar dagens och veckans ordning. Sarskild tid for amnen och annan tid
fOr rast. Rast ar i denna mening en

SOltS

icke-kunskapstid, da man fOrvantas koppla ay. Att

barn pa denna lid inhamtar mycket kunskap vardesatts inte. Med den annorlunda
tidsuppfattning som finns pa skolan ges ungdomama mojlighet att "arbeta tills det ar
fardigt" och at! prata om det som upptar dem just nu, oavsett rast eller lektion. Det
"mental a skolket" ar tillatet, genom at! ungdomarna fOrfogar over en slor del av dagens
innehall sjalva. I denna mening har ungdomama atererovrat en del av kontrollen over sin a
egna !iv. Andra sidan av myntet ar det egna ansvaret som har blir stort. Om tiden inte

39

utnyttjas val far det konsekvenser fOr ungdomama sasom indragen flextid, val av
arbetsplats och okad mangd hemarbete m.m.
Om "rummet" inte anvands pa ett ansvarsfullt satt far detta tydliga konsekvenser fOr
ungdomamas valfrihet, vilket vi sett nlir dorrar lasts och bankar burits bort. Ungdomamas
och de vuxnas gemensamma ansvar fOr miljon har i denna situation inte omforhandlats
ut an de vuxnas maktposition har enbart bekraftats. Forhandlingar om rummets och tidens
anvandning pagar dock hela tiden. En pojke svarar pa fragan var han viii sitta och arbeta:
U:Jag viII va med mina kompisar men var klassftirestlindare xx sager att jag ska
jobba inne i klassrummet,jagjobbar battre dllr.
I:Men du skulle vilja va i studiehallen?
U:Jaa ..
I:Men innebar det att du alltid ar i klassrummet och jobbar?
U:Nej inte alltid.
I:Niie vem bestammer det dli?
U:Ja sjalv och sen om var klassforestilndare xx sager ga in i klassrummet, dil gor
jag det. (intervju 6:55-63)

Indragningar och utOkningar som framst beror pa hur elevemas ansvarstagande vlirderas av
de vuxna sker stlindigt. Ungdomama har krav pa att ocksa vuxna behover ta ett stOne
ansvar, att passa tideI', att utrusta lokaler mm, men ar knappast i position att genomdri va
fOrandringar. Ansvarstagande och inflytande okar med alder och mognad enligt
dokumenten. Vi tolkar detta som att det ar ungdomamas alder och mognad som avses. I sa
fall lir det svart att se lliramas kollektiva beslut om studiehallens andvlindning fOr en hel
grupp som uttryck fOr annat an ett traditionellt fostrande utvecklingsperspektiv.
Vi har tolkat hur regler anvands pa skolan som ett uttryck fOr vuxnas respekt for
ungdomama. Detta tillsammans med att organisationen tillater valmojligheter ger
ungdomama mojlighet att paverka vissa ornraden under overinseende av vuxna t.ex. hur de
anvander sin tid och skolans lokaler. Detta bidrar till ungdomamas positiva installning till
skolan.
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Moten
Pa Z-Skolan ar moten en standig del av dagen och de representerar en mangfald, snabba
moten i vardagen liksom sedan Hinge planerade moten. De moten vi beskriver i detta
avsnitt handlar dels om dem som planerats i dokumenten dels handlar det om spontana
moten i konidorer, kafet och studiehallar mellan ungdom - ungdom, vuxen - ungdom och
vuxna i skolan (larare och ovrig personal). Det ar mtiten mellan elever och larare dar man
arbetar tillsammans. Vi hamtar ocksa erfarenheter fran de moten vi sjalva upplevt, som
forskare, under den tid vi gjort var fliltstudie. Motena ornfattar det som varit, ar eller ska
komma. De ar lattsamma glada moten, men ocksa moten av allvar, misstanksarnhet och
ilska. FOlUtom att beskriva moten vill vi lyfta fram de relationer de ftiregas av, ar en del av
eller bidrar till.

Dokumenten om mOten

Den fysiska miljon, som beskrivits tidigare blir en utgangspunkt da det gall er att bereda
arenor for moten. I dokumenten som skolan sjalv producerat och som paverkar skolan,
finner vi flera utsagor som tar upp moten. I det lokala styrdokumentet handlar det, under
IUbriken Integration, om att integrera aldrar, lokaler, amnen, kulturer, miljoer, kompetens
och yrkeskategorier. Integrationen, ska ocksa innebara en oppenhet for olika perspektiv
och ideer i syfte att berika det egna och nara.114 I Z-Skolans dokument kan man pa alla
nivaer se en utveckling och fOrdjupning av dessa mal och synsatt. Larama skriver att den
fysiska miljon paverkas av den tid da skolan byggdes. Behovet av fler glUpplUm ar stort
enligt larama. Det ar IUm som kan utnyttjas for olika konstellationer av moten. For att
gynna utveckling av social och emotionell kompetens och problemltisande formaga har
enligt dokumenten cafetelia och bibliotek blivit skolans hjarta, motesplatser for ungdomar
och vuxna. Samarbete och samverkan har blivit ett maste, biide i valfungerande arbetslag,
mellan larare och elever och mellan skola och foraldrar. 115 I detta dokument forenas ocksa
synen pa den fysiska miljon och det klimat fOr moten som skolan efterstravar, elevema ska
ges inflytande over det egna larandet, tid, IUm och innehall, sviirighetsgrad och arbetssatt,
genom att bli lyssnade pa bade som individer och som grupper. Utrymme maste skapas for

114
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Dokument 2, kommunniva
Dokument 4, skolniva
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forlildrainflytande enligt llirarna. Forlildrarna inbjuds till forlildrarad rned lliraren, men
ocksa till informella kontakter med skolan, da med eget val av tid och plats och som resurs
i form av vikarier. I de lokala dokumenten anger llirama vikten av att elevema bereds
mojlighet till moten utanfOr skolan, de skriver: Vi har oppnat lIlojligheten for eleverna att

soka kunskap utanfor skolsalen. 116 Malet all elever och llirare ska ges mojlighet till
fOrdjupad kontakt pOlingteras. Det slas fast att minst hlilften av lliramas arbetsplatsfOrlagda
tid ska vara tillsammans med elevema, men all det i praktiken blir mycket mer. I skIivelsen
trycks ocksa pa ett nlira mote mellan llirare och elev i form av en loggbok. Dlir ska eleven
ha mojlighet att ullrycka tankar och asikter, som kan vara svara all fOra fram i stOrre grupp.
Eleven ska ocksa fa respons pa sitt tlinkande av lliraren, Llirama upprepar i den reviderade
beskIivning av Z-Skolan, malet om hlilsa och lustfylld miljo och att om llirama mar bra
bidrar det till all ocksa elevema gor del. 117 Arbetet ska ske under gllidje och med mojlighet
all ha roligt tillsammans. Utifran dessa visioner har den tidigare beskIivna organisationen
skapats som en ram for verksamheten. Om vi tittar med syfte all se mojlighet for moten
finns i flextidsorganisationen en vinst. Den ger mojlighet till nlirmare kontakter, elev llirare da elevgruppen fOrvantas minska yid vissa tidpunkter under dagen . Den fria
timplanen och att llirama inte ar bundna till amnen bidrar till att varje enskild elev, bade
under sina fyra sista ar i grundskolan men ocksa under dagen moter fme llirar'e. Har viii
llirama peka pa mojligheten till all llira klinna varandra vilket fOrvlintas gynna saval
llirande i limnen som den sociala och emotionella kompetensen. lI8 Enhetema har stor
autonomi samtidigt som en llink (informationsblirare), finns mellan ledning och arbetsenhet
for utbyte av asikter, tankar och information.
Nasta steg blir de dokument som vatje arbetsenhet skIiver fram, dessa lir mer
detaljerade och tydligar'e. I ell av dem skIiver llirama all eleven har ett ansvar att aktivt
delta i k1assrad och olika ansvarsgrupper. Tva elever fran varje k1ass del tar' i skolans
elevrad.
Yllerligare mal ar att ha en oppen miljo sa all alia lokaler lir tillgangliga for alia alltid
och fOr olika andamal. For all starka gemenskapen mellan olika k1asser ska gemensamma
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dagar anordnas. Innehallet i dessa dagar ska framja sarnharighet och trygghet. I klassen ska
gruppsamtal kring respekt och hansyn faras kontinuerligt. Personal som t ex skolskaterska
och kurator ska i mobbningsfarebyggande syfte ocksa vara involverade i dessa samtal, dar
en demokratisk vardegrund ska bilda utgangspunkt. Arbetet med maten utanfOr skolan
poangteras. Liknande tankar finns i den andra arbetsenhetens dokument. En sak som
uppmarksammas har lir att larama har ett ansvar fOr att vara mentorer for varandra utifrfln
sina amnesspecialiteter.
I Dokument 7 och 10 finns i syftet att ge goda fOrutsattningar fOr maten, en plan far
ombyggnad och anpassning av lokalema till skolans arbetssatt. Det finns ytterligare
skarpning av att kunskapbildning och moten ocksa fOrvantas ske utanfor skolans lokaler,
samt att fler arenor fOr moten ska skapas t ex mojlighet far faraldrar och elever att fa
information och samtala via mail. InfOlmation genom intem tv och tradlos kommunikation
aver it natet pa skolan hOr ocksa till framtidsplaneringen. Z-Skolan ska vara en skola fOr

alia, och i dokumenten framhalls att alia llirare ska ha kompetens att mota alia bam enligt
de intentioner som finns i Lpo 94 och i SOU 1999:63. 119

Deltagande obsel'vationerna Olllllloten

Da vi, som forskare, kom till var skola, upplevde vi en nyfikenhet pa och en tillit till vuxna
i motet med elevema. Den positiva nyfikenheten bestod i att elevema kom fram, fragade
vilka vi var och visade intresse far vad vi gjorde. Vi var vuxna i skolan och vi fick, yid
manga tiIlfallen uppleva hur elevema i studiehallen bad om stOd i sitt larande. Flera av
vara fiiltanteckningar talar om detta. Vid ett tillfalle ber en grupp med fyra pojkar en av oss
att tolka instruktioner infOr en uppgift kIing att fOrsta kaJtan. Pojkama arbetar med de
hemliinder de kommer fran. Efter att ha suttit ner en stund kommer vi fram till att de sakert
tolkat de instruktioner de fatt helt riktigt och gruppen fortsatter aJ·beta. Vid ett annat
tillftille arbetar en flicka i

119

ar 8, med att IOsa en uppgift i matte.

Exempel. Dokument,4 och 7. skolnivA
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Hon

ar undrande oeh svaret blir inte ratt. Vi arbetar tillsammans, skrattar lite

oeh provar olika satt att IOsa det hela. Vi Iyekas till slut med gemensamt arbete
komma fram till en losning. Vi enas om att det ar kanske

ar tur att ingen av oss

har ambition att bli moratsodlare - det or vad exemplet handlar om, avkastning
av morotter pa en given yta. Overhuvudtaget upplever vi att det finns en stamning

av att ungdomarna vagar skamta med de vuxna och vi se versa. Flickan sager under
vara matematiska fOrsok: "Det har ska val du kunna somjobbar pa universitetet!",
oeh sa skrattar hon lite. (faltanteckning 1:5)

Vi ser manga situationer som vi tolkat som jamlikhet mellan ungdomar och vuxna. Vid
ett

tillfalle kommer en manlig Iarare forbi en glUpp flickor i en av studiehallama.

Flickoma sager till honom:

"Kan du saga om vi hade godkiint eller inte?" Lararen svarar: "Jag har lektion"
oeh skakar pa huvudet. Fliekorna fortsatter vadja om att han ska avsloja om de
ar godkanda "Ja", sager lararen dd, "det stammer eller inte" oeh tittar pa demo
Niir de forstar att han skamtar sager dom : "Va dum du ar!" LaTaren skrattar oeh
svarar: "Ja, det ar daTroT jag aT hiir!" Stamningen aT varm, skamtsam oeh
aeeepterande. (faltanteekning 2:3)

En morgon var en kvinnlig larare fOrsenad, elevema vantade utanfOr klasslUmsdon'en som
ar last, aven den andra lararen i klassen var forsenad. Elevema har kommit tidigt for att
flexa in och bOljar arbeta. Stamningen ar lite uppgiven, till slut kom lararen. Elevema
fragade i korus varfor hon ar sen. Pltitsligt avbrot en av pojkama och sa till henne Hal' du

val'i/ och klippl dig? AI' del deilfol' du tir sen? Uraren svarade att hon klippt sig dagen
innan och pojken replikerade. Del var snyggt! (ftillanleckningl :6). Ungdomarna satte
darefter igang att arbeta. Flera larare har ocksa stor kunskap om att vissa elever lever i
mycket svara psykosociala omstandigheter. Vid ett tillfalle fick en av oss ta del av hur en
elev, som tar ett vuxenansvar fOr sin familj, fragade en llirare om did hur hon skulle ltisa en
situation av praktisk karaktar i familjen. Ett fOltroligt samtal om hur eleven skulle kunna
agera utspann sig. I en klass har man delat upp sig i flera grupper dar man talar oppet med
varandra, om varandra men ocksa om andra. Den !ilia gruppen bestar av en larare och ca 5
- 6 elever. De arbetar med tystnadsplikt mellan sig. Har togs yid ett tillfalle upp en icke
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narvarande elevs problem. Lararen berat!ade da i fOrtroende at! han och hans kollega redan
talat om detta , ocksa med den elev det gall de och at! det kanske skulle vara bra att vanta ett
tag och se om det hade varit et! sttid till eleven och om det blev nagon andring. En flicka
tog ocksa upp i gruppen att hon tyckte att lararen andrat sig lite efter det samtal de haft yid
ett tidigare tillfalle, han var lite mindre forcerad. Lararen sag glad ut och sa att han
verkligen tankt pa det och fOrstod nu vad de menade och han arbetade med det. Han ville
ocksa garna att de paminde honom om han aterfoll.

Jdmstdllda spantana lIloten finns overallt, naturligtvis liT moten mellan elever, elever
eller grupper av elever hela tiden forekommande. Flickoma sitter garna tva och tva eller
kanske fyra och fyra. Deras samtal ar livliga och ofta ror samtalen vad nagon av dem varit
med om eller planerar. Ofta lir det en av flickoma som ar i centrum. Om vi narmar oss
tystnar ofta samtalet och vi kanner at! vi som utomstaende StOlt. Yid observationer ser vi
at! det inte bara lir vi vuxna som stor, liven andra flickor eller pojkar kan utltisa samma
reaktion. Pojkama sitter ofta i glUpper, skamtar, leker, skrattar och smapratar med
varandra. De har en mer oppen relation i gmppen och man blir llit! indragen i deras samtal
och lekar eller ocksa forts litter de utan att lata sig sttiras. Pa Z-Skolan bejakas samtal och
aktiviteter, som inte liT amnesrelaterade, de gar i vardagen under benlimningen "det sociala
projektet" hos lliTama. "Det sociala projektet" anses vara av stor vikt och lliTama
pOlingterar att det maste fa fortga . GlUndtanken liT att man respekterar ungdomamas kultur
och livssituation.
Elever samlas ocksa i mer ltist sammansatta glUpper t ex framfor tv:n som lir centralt
belligen i kafet. Hlindelser som t ex tenordadet den 11 september och flygolyckan i Milano
den 8 oktober samlade stora glUpper av ungdomar och vuxna och hlindelsema diskuterades
livligt i korridoren . Yid flera tillflillen har vi upplevt hur elever sokt upp lliTare

I

personallUmmet. Det liT en sjlilvklarhet att elever kan leta efter larare dliT eller
arbetsenhetemas IUm. Yid ett tillfalle stod en av oss och samtalade med en llirare. En elev
kom och fragade om lararen sett en annan larare som eleven namngav. Lliraren ursaktar sig
da till mig, sliger till eleven at! hon inte riktigt vet var person en finns, men att de kan soka
tillsammans. Med all onskvlird tydlighet visar lliraren att hon liT pa plats for elevens skull,
fOr at! eleven ska fa service och ha det bra. Vi ser att elevemas behov och intressen
priOIlteras framfOr vuxnas. Inget mote verkar intressantare eller viktigare an det andra, och
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samtalen mellan vuxna och ungdomar kan ha ett vardagligt och allmant innehall. En liirare
hade varit med om en olyckshandelse vilket syntes tydligt. Alia, saval larare som elever
han motte, fragade vad som hant. Lararen berattade da med samma intensitet for bade
vuxna och ungdomar. Han motte ocksa samma respekt, forstaelse och medlidande fran
bad a gruppema.
MOten mellan vuxna har vi ocksa observerat. Pa Z-Skolan har vi inte upplevt att vuxna
samtalar om elevarenden i oppna rum. Vi har ocksll deltagit i mllnga situationer diil: vuxna
har visat att de tanker olika och speglar och diskuterar sina olika lIsikter och tankar med
varandra.
Manga moten pa skolan iilfo/"maliserade t.ex. klassrlld, en av oss noterar:

Sedan lir det klassrAd i vanlig ordning, med samma erfarenheter jag har
sedan tidigare. tvA elever sktiter det hela. en hAiler i det. en fOr protokoll.
m(jtet handlar mycket om en fest dlir forlildrarna ska bjudas in. Klassen lir
indelad i grupper med olika aktiviteter att ansvara fOr. trots detta bryter
lliraren in hela tiden och kommer med fOrslag och pAminner hela tiden
om att de maste fOrbereda sig. Elevernas visar inte nAgot stOrre engagemang
i diskussionen. (faltanteckning 2:2)

De klassrad vi besokte var mycket traditionella och for det mesta handlade de om utbyte
av information, eller moten kring frilgor som mllste gas igenom och som ar av allman natur
t ex fester, barden i studiehallen, klagomal att det inte finns tillrackligt med material osv.
Mer sail an har vi sett att eleverna bestammer. Frllgor om amnesinnehall och arbetssalt ar
ocksa sallsynta. K1assraden ager rum i klassrummen. Hiir har vi sett exempel pll
formaliserat elevinflytande utan engagemang fran ungdomarnas sida.
K1assrumsundervisning i mer traditionell form fOrekommer pa skolan. En liirare hade en
genomgang pa 40 minuter i svenska och bjod inte yid nagot tillfalle in eleverna fOr att
diskutera, fraga eller for att satta in kunskapen i ett sammanhang. Andra lektioner har
bjudit in elevema och deras fragor har fOrt lektionen framat. Elt exempel pa detta, ar
hamtat fran en lektion om franska revolutionen. Da lararen pekade pa att den
bakomliggande orsaken var det tunga skattetrycket pa den fattiga franska befolkningen,
drag eleverna genast paralleller till svenskt skatteuttag. Lararen frllgade om eleverna vet
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vad vi betalar i skatt. Hon exemplifierade med sin egen IOn och kJassen raknade ut hur
mycket hon betalar i skatt varje manad - ett lang stund handlar det ocksa om vad
skattepengama anvands till. Samtalet atervande till Frankrike och revolutionen och vad
den bidrog till. Ett exempel var yttrandefriheten. Elevema hade ideer om hur det paverkat
vart samhalle idag och lektionen boljade fram och atel'. Larandeprocessen var har instalId
pa att se kunskap i ett samrnanhang och forsoka finna relevans for elevema idag.
Yid ett annat tillfalle, efter en stund med genomgang i svenska, bad lararen elevema om
exempel pa det de just talat om. Det gick lite trogt och tiII slut sade lararen: KOIII igen jag

vill ha lite rast sajag hinner lit och rdka (faltanteckning 1:8). Den av oss som observerade
upplevde genast det ovanliga i detta uttalande i ett svenskt klassrum. Elevema och ovriga
vuxna i kJassrummet reagerade inte. Har viII vi peka pa Mats Trondmans tankar kring de
fOrstadda och de ofOrstadda. Manga barn kanner sina och sina foraldrars vanor som inte
gangbara och inte onskvarda i skolan. Trondman talar om kommunikationsstrategier. Hur
lararen uttrycker sig far betydelse fOr hur ungdomar kanner sig hemma i skolan. 120

Intervjllerna 0111 mdten
I intervjuema framtrader de relationer som blir resultaten av moten pa ett tydJigt satt. I
intervjuema talar ungdomama om relationer till Hirare och kamrater. Generellt ar elevema
pa var skola nojda med sina Hirare. Inte i nagon av intervjuema kommer det fram att man
har larare man inte komrner overens med. Istallet framstaller elevema i manga fall sina
larare som manniskor med fel och brister men ocksa med en rad fOrtjanster och en vilja att
vara bra Iarare.
U: ... eh ..jajag vet inte riktigt (paus) nar det hant nM i klassen, dA liksom tiltar dam
ofta direkt till en person. DA tiltar dam mat en person, direkt fOr dam antar att
det lir den personen, som har stallt till det, eller nAnting sant. utan .. hon, dam
frAgar inte ralt ut vem det ar som har gjort det, utan dam kollar ofta mat en
person.

I:Jaa, Dam Iror alt dam vet vem det ar? Har dam ralt d,,?

120

Mats Trondman, (1999) s.367ff.
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U:Eh .. ja ibland dA. har dom nog ratt. men .. ibland sA har dom det inte.
Det tycker jag ar lite dAligt. att dom ser till en person direkt nar det har
hant nanling .. och inte frAgar alia andra .. De tycker ja .. eh ja tycker
dom

ar ganska bra larare i alia fall .. tycker ja. (intervju 3:214-222)

Niir det gall er fortroende for larare svarar en flicka pa fragan om det skulle bli problem
for henne i skolan med kompisar ell er sa. skulle hon da beratta det fOr sina liirare? Nae, jag

trorjaktiskt inte det, men jag sklllle saga tillminajordldrar, och dam sklllle nog ta lIpp del
med larama. Skulle du ja hjalp da tror dll? Jaa, jast jag sklllle inte saga nagot sjalv
(intervju 4: 168-170). En pojke svarar pa en liknande fraga Muuhllmm jag jorslar vad du
/lienal' .. jag skulle inte ga lill sysler .. kanske min larare det skulle jag nog .. jag kanner
dam sa pass mycke (intervju 5:367-368). Nar det galler var erfarenhet av at! kanna oss
valkomna pa skolan fragar en av oss hur det kan komma sig att alia ar sa valkomna och att
det kanns sa bra fast man inte hor till? Flickan svarar:
Jag tror att vara ltirare dom satter inte nAn skillnad pa svenska barn som gar i den
har skolan och utllindska barn. det tror inte jag i alia fall for dom satter ingen
skillnad pa mej frAn ett annat barn. och det tror jag gor sa att eleverna i den htir
skolan gillar sina larare mer. det tror jag i alia fall i varan Idass. satter dom inte
nAn skillnad pa ett annat barn. och ett annat. i varan Idass finns det viii ingen som
ar missnojd tror intejag. (intervju 8:476-481)

Utifran flickans uttalande kan vi forsta att hon tillskriver vuxna ett stort ansvar for kanslan
ay tilIhorighet. Ron menar ocksa att de yuxna pa Z-Skolan inte siirbehandlar.
Niir det galler relationer ungdomarna emellan, ser det lite oIika ut. En del har sina
kompisar bara i kIassen och gor sallan utflykter till andra kIasser eller andra delar ay
skolan. andra ungdomar har hela skolan som sitt yerksamhetsfalt. En eley sager .. mina

kompisar om dam gal' i min klass och sant dar .. Ja dam gal' i min klass ... Flickan
fortsatter langre fram. De jlesta har sina kompisar i klassen eller om man bar i ndrheten

och sa (intervju3:179-186) . Pa fragan yem man blir kompis med syarar en flicka: Det ar
nog .. eh man, ja bOljar prata med nagon, sa marker man, ja visst samma intressen, eller
samma hllmor, eller nal. Ja da lItvecklar man del till slul. Ja blir man kompis. Intervjuaren
fortsatter och fragar kring intresse och humor. Ja jar

0111

man sager nanting. da ar del jll en
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fordel

0111

andra skrallar (intervju 1:65-70). En annan elev sager om kompisar: Dam ar

justa och .. sa ..

SOIll

har typ salllma intressen och som tycker

0111

all gora lite sant pa

ji'itiden och sant ... (intervju 2: 318-319) Man valjer nog inte, man blir kompis, el/er, inte ..
0111

lIIan sager (intervju 3: 191).
Men alia blir inte kompisar. I en del av intervjuema talas det om ungdomar som

ar

utanfor. I de fiesta fall kan ungdomama inte tala om varfor eller den direkta orsaken till
vmior en del inte kommer in i gruppen eller har kompisar. I flera intervjuer sager
ungdomama att de forsokt ta in den det galler yid flera olika tillfallen men inte lyckats.
Ibland utbrister man uppgivet att hon eller han inte vill och da far dom skylla sig sjalva,
man kan inte gora mer. Problematiken att vara utanfor laggs i de fiesta fall helt pa
individen sjalv. Det betyder att ungdomama fransager sig sjalva och lararna ansvaret.

Salllmanfallande tankar om lIIoten.
Moten kan manifestera respekt, omtanke, gladje, varme, oppenhet, jamlikhet och
demokrati pa olika nivaer, men ocksa motsatsen. Vi ser i dokumenten en stravan att
organisera manga olika platser for manga olika moten. Da vi varit deltagare i Z-Skolans
vardag har vi sett prov pa nastan alia de moten som planeras i dokumenten och manga som
uppstatt spontant. Moten vi inte sett ar mellan fOraldrar och skola och formaliserade moten
mellan vuxna pa skolan. Att vi inte sett foraldrar i skolan

ar

sviirt for oss att analysera

orsaken till. En anledning kan vara att tiden dll vi vistats pa skolan inte sammanfaller med
de tider, varken pa dagen ell er under terminen som fOraldrm' brukar komma till skolan. Vi
har inte aktivt fragat efter dessa moten. De formella motena mellan vuxna i skolan, som
beskrivs i dokumenten t.ex. infOlmationsmNen mellan ledningsgrupp och arbetsenhet eller
arbetslagstraffar, har vi inte deltagit i.
Samtliga ungdomar uttrycker i intervjuema at! de har en stor tillit till alia vuxna, som
arbetar pa skolan. De kanner att deras behov och intressen priori teras i fOrsta hand. De
vuxna ar dar for deras skull. Det betyder inte att vuxnas agerande aldrig ifragasatts utan
snarare inbjuder deras forhallningssatt ungdomama till att ge konstruktiv kritik. Aven i
motena ser vi att ungdomama tillats agera utifran sin egen kultur. Manga ungdomar visar
en tilltro till de vuxna genom att beratta om sina personliga gladjeamnen och problem.
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Ayen

de vuxna visar i umganget med ungdomarna en oppenhet, arlighet och personligt

intresse och vi ser tydligt at! de far et! positivt utbyte av at! umgas med ungdomarna.

Uirande
Z-Skolans organisation bildar rummen fOr konstruktiva moten och erbjuder fOrutsattningar
fOr larande. Pa skolan laggs samma vikt yid kunskap och erfarenheter som "det sociala
projektet" bidrar till, som det som vuxna planerar for att ge goda fOrutsattningar for
larande. Korczak skriver "Det skulle inte vara mycket bevant med barnens kunskaper om
de inte larde av jamnariga, genom at! tjuvlyssna och genom at! snappa upp nagra meningar
har och dar nar de Iyssnar till vuxnas samtal. Respektera denna stravan efter kunskap!"

121

I Iinje med detta pekar inte Ii!rarna i sina dokument ut sarskilda tidpunkter ell er lokaler fOr

larande. Alia rum i skolan anses viktiga for larande och i de senare dokumenten pekar
lararna mot det viktiga larande som samhallet och naturen ger och at! eleverna i stOn'e
utstrackning ska soka kunskap utanfOr skolans rum i syfte att bredda och fOrdjupa sin
kompetens.

Dokulllenten 0111 larande

Kommunens namnd fOr skolfragor understryker att Iiirande bor vara lustfyllt och flexibelt
och at! skolan ska erbjuda forutsattningar for detta.122 Ett av rnalen i Utvecklingsprojektet
ar att skapa rum for de krav och behov som eleverna och infOImationssamhallet staller, i
ovrigt kan vi konstatera att detta dokument mer pekar ut grunden for at! ett larande ska
kunna komma till stand.123 Kling sjalva larprocessen och inneh1lllet i det som eleverna
fOrvantas tillagna sig finns inte nagot slaivet. I Dokument 7 skriver Iarama att skolan ska
vara en spjutspets i ett samhalie som forandras alit snabbare. Har finns en tydlig vilja att
engagera elevema i bade processer som innefattar arbetssatt och innehall fOr att oka
moti vation vilket fOrvantas gynna larandet. 124 I Framtidsvisionen, Dokument 10, betonas
elevernas ansvar och sjalvstandighet i larandet. Uirandet, som ska leda till hog social
kompetens och emotionell formaga, forvantas ske i samarbete med vuxna och andra

Janusz Korczak, Bm'llets rail till respekt (Stockholm, 1988), s.52
Dokument2, kommunniva
12l Dokument 1, nationel! niva
124 Dokument7, skolnivil
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122
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ungdomar. Da det galler amneskunskaper ar aktuella laromedel och ett valutrustat bibliotek
en tillgang. Larande sker amnesoverglipande och elevema forvantas aktivt soka kunskap
utanfOr skolbyggnaden. Lokalema maste anpass as till de grupper, konstellationer som
uppstar och skolan ska vara halsosam, ren och trivsam. 125 Formuleringar om larandet i
dokument pa arbetsenhetsniva tydliggor vars och ens ansvar for att goda miljoer skapas for
larande. Larama ska tillse att amneskompetens [inns inom arbetslaget, samtidigt som
personliga kontakter till elevema uppratthalls. Utgangspunkten i dessa dokument ar att
elevema viII lara och ta ansvar. Dokumenten anvander begreppen utveckJing, personlig
utveckJing och kunskapsutveckJing. Varje elev har en bestamd plats, kJassrummet, men ar
pa inget satt bunden till den platsen. Hela skolan ar en arbetsplats. I vissa fall kan aven
hemmet vara det.
Ytterligare ett mal ar att arbetssatt i undervisningssituationen och larandet ska
variera. 126 Dokumenten ar skIivna i en positiv anda. Hela tiden fOrutsatts att avsikter ar
goda och att motivation och vilja finns. Exempelvis finns i Framtidsvisionen, Dokument
10, en formuleling under rubriken Nulage Z-Skolan lItmarks av arbetsgladje, lllst till

larande och kreativitet jor bade lIngdomar och vlana. 127 I Barns samlarande hanvisas till
Lokensgard Hoel, som skIiver om vikten av uppmuntrande och sttittande miljoer for barns
och ungdomars larande. Innehallet i rumskulturen i kJassen bringar fram och vidmakthaller
en social miljo over tid som hanger samman med larandemiljon. Den Jigger som grund for
larande och personlig utveckJing. Hoel fortsatter att diskutera forvantningar som uppstar
pa barn och ungdomar i en positiv respektive negativ miljo. I en positiv miljo forvantas
manniskan gora sitt basta och kanner sig da positivt knuten till gruppen. Normema
uppmuntrar till samarbete samtidigt som det framjar det individuella. I en miljo med
negativa fOrvantningar kan det motsatta uppsta. 128 Det viktigaste som vi kan se da det
gall er larande och rum ar att "det sociala projektets" mojligheter ska vara stora. Att alia
rum anses vara rum fOr larande. Ungdomar och vuxna ska ta mycket ansvar. Elevema
fOrvantas kanna till skolans mal och ta ansvar for sitt Hirande. Att skolan ska vara ren och
trevlig ar ocksa till viss del elevemas ansvar. Samtidigt skIivs pa flera stallen att elevema

Dokument 10, sko lniv~
Dokument 8 och 9, arbetsenhetsniv~
127 Dokument 7, skolniv~
128 Pia Williams m.fl., (2000) s.83 ff.
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ska ta ansvar efter mognad. UtifrAn dokumenten blir ansvarsfragan svAr att tolka. Vem som
bedomer mognad framgAr ej av dokumenten.

Deltagande observationerna 011/ ltirande
I vara observationer hittar vi exempel pa liirande av olika slag i de lokaler och tidsrum vi
1'01' oss. MAnga av observationema blottlagger goda larandemiljoer medan andra upplevs
som mindre goda.
Det andra passet ar sprAkpasset Dch dA stannar jag kvar i klassrummet dar
dom som har svenskengelska finns. De ar nAgra fler idag och jag k!inner
igen de flesta. Dom arbetar med sina uppgifter. En larare sitter med en elev
hela lektionen och gAr igenom ett prov. Vadjag f~rstAr ar det mycket som inte
ar ratt. Eleven sitter fOrvanansvart lugnt men det framgAr att han inte ar sA
engagerad. Han ar andA fysiskt narvarande under stOffe delen av k1assrumstiden.
De andrajobbar pA och det hela avslutas med en tavling idag igen, det tycker dom
!ir kul. Den ena lararen skriver upp ett antal engelska ord pA tavlan, dom ar tva lag,
jag !ir med i det ena den andra lararen i det andra. Dch sA sager hon ett ord pA
svenska och den som ar f~rst att hitta det ordet kryssar ~ver det pA tavlan mr ett
poang till sitt lag. Mitt lag forlorar. (faltanteckning 2:4)

I den har observationen finns ett klassrum, tre vuxna och ganska mlmga ungdomar. De
fiesta ungdomarna arbetar med olika uppgifter. En av elevema sitter hela passet med en
llirare, andA finns ingen lust eller aktivitet fran eleven. Observatoren skriver att pojken
formAr sitta still och delta hela lektionen. I slutel bOlja lararna leka. Klassen uppskattar
detta. Vuxna och ungdomar del tar pa lika villkor i tlivlingen. Liirandet blir har lustfyllt. I
en annan observation skriver en av oss:

Jag sitter med tvA pojkar som valt att jobba tillsammans, och som gor det pA ett
alldeles, ja pa ett avspant och pa ett intresserat slilt dor de hjalper varandra att soka
svaren pA fragorna och resonerar sig fram till vad som kan vara de ratta
IOsningarna. Jag lagger mig i samtalet ibland och det stOr dem inte det minsta,
samtidigt som de inte lAter mig styra. Jag marker sjalv att jag vid nAgot tilWUle ger
dem svaret pa en frAga men det nonchaleras och de soker svaret pA egen hand
istallet. (faltanteckning 2:4)
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Pojkarna har ett jlimlikt samtal fOr gemensamma IOsningar. De lir inte insUillda pit att direkt
"fa" ett fardigt svar, vilket yid ett tillfalle levereras av observatiiren. De viII sjlilva komma
fram till sina IOsningar. Ater en annan observation visar att i klassrummet arbetar eleverna
i korta sekvenser sa avbryter de och talar om sina intressen en stund for att sedan aterga till
uppgiften de arbetar med.

Mina upplevelser ~r att sj~lva arbetet ~r ganska korta sekvenser, 5,10, minuter, en
kvart, och sedan

~r

de igAng med nAgot annat.

D~refter

atergar de till arbetet. Jag

bara funderar over, hur det hM fungerar for ungdomarna . For mig forefaller det
som eU stressmoment aU de hela tiden bryter av, men det kanske inte

kanske finns ett behov av att bryta av efter en kvart eller kanske

~nnu

aT st

det

tidigare med

nAgon annan tankeverksamhet filr att sedan forts.tta dM man var tidigare.
(faltanteckning 2:4)

Observatoren upplever i en tidigare fliltanteckning detta som stiirande och som brist pa
koncentration men visar hlir en tveksamhet till denna tolkning. Senare upplevelser visar att
pojkarna ror sig mellan limnesdiskussioner och "det sociala projektet" och att de korta
avbrotten stimulerar till fortsatt arbete. Rummet och organisationen ger pa Z-Skolan
mojligheter till detta.
Observation i ett annat rum leder tankarna till att klassen lir for stor, alia ska gtira
samma uppgift och nlistan alia behover mycket hjlilp av lliraren. Situationen leder fram till
mycket frustration och irritation som leder till passivitet och ointresse, medan andra tar
chansen och fortslitter sitt trevliga sociala projekt. "Det sociala projektet" hindrade hlir det
kollektiva llirandet i det limne som avsags. Det var trots llirarens planering endast ett fatal
av eleverna i rummet som inhlimtade den avsedda kunskapen. Lusten forbyttes mot leda
och passivitet.
En annan situation lir en klassrumsundervisning med 30 elever i samma rum i 35
minuter och krav fran lliraren pa att lyssna. Alia satt tysta i ca 35 minuter och "arbetade"
med olika saker/limnen. Tva pojkar spelade nagot, eventuellt luffarschack. En pojke
sysselsatte sig intensivt med att balansera olika foremal, sin linjal, sin penna, en bok, ett
papper. Han forsokte hitta tyngdpunkten. Ater en annan elev skrev nagot, etl brev kanske.
Flera elever ritade fOrstrott pa papper. Nagon tittade ut genom fonstret. En elev forsokte
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Hinge mobilisera intresse. Efter 35 minuter fick k1assen uppgiften at! arbeta med
ovningsboken. Genast fragade en elev om de fick sit!a var de ville. Uiraren svarade ja. Alla
utom 5 elever Iamnade snabbt k1assrummet. En flicka sat! kvar Hinge och bara tittade. Tyst

for sig sjalv sager hon: Inskjllten bisats va faan I, hon ser helt desillusionerad lit
(faltanteckning 1:4).

Jag gAr ut i studiehallen, en grupp med tvA flickor och nAgra pojkar rrAn Idassen
har en hogljudd diskussion om fritidsgArden. DA jag kommer slAr flickorna genast
upp baken, pojkarna rortstitter. Jag frAg.r vad de gor en av flickorna

s~ger

att de

mAste kappla av lite. (fultanteckning 1:4)

Monologen i klassrummet gor eleverna haglosa och de forsoker sysselsatta sig pa olika
satt. Innehallet i lektionen appellerar till skrivande av texter och vi tolkar det som att
eleverna inte ser inskjuten bisats som nagot relevant for sina Jiv just nu. Eleverna lamnade
snabbt k1assrummet. DiI en av oss kom fram blev flickorna skamsna och bOljade bladdra i
sina bocker. Pa fragan vad de gjorde, svarade de att de behovde vila. Flickorna uppfattade
observat6ren som en kontrollant. Flickorna vet att deras larare forvantar sig att de ska
arbeta med ovningar i boken. De upplever automatiskt alla vuxna som kommer till dem
som barare av samma fOrvantningar. Eftersom flickorna ar sysselsatta med "det social a
projektet" och betydelsen av det!a i det har fallet inte ar tydliggjort for eleverna, kanske
inte heller sanktionerat, vill de dolja sin aktivitet. Vi vill som jarnforelse igen peka pa den
situation av larande som vi upplevde i den lektion kring franska revolutionen och som i
klassrummet bJev en dialog mellan larare och ungdomar (observation en ar beskriven under
rubriken Moten). Har fanns et! intresse och enligt oss optimala fOrutsat!ningar fOr larande.
I Barns samlarande skriver Williams m.fl. att det finns flera olika slags k1assrum. En del
har ett fritt arbetssat!, dar ungdomama kan rora sig flit! och kommunicera med andra och
dar liiraren utnyt!jar samtalet fOr att I6sa uppgifter och vacka intresse. 129 I andra k1assrum
gall er det at! sit!a tyst och inte ror sig mer an nodvlindigt (jamfor lektionen kting inskjuten
bisats). For at! lara sig ar det nodvlindigt at! samspela med omvarlden och andra
manniskor, likval som man maste bli delaktig i den demohatiska processen for at!

129

Pia Williams m.fl, (2000) s.loo
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utvecklas till en demokratisk manniska enligt Williams m.fl.130 I en av lektionerna var
ungdomarna delaktiga i att bygga upp lektionen och satta in den i ett far dem relevant
sammanhang. Och dialogen mellan ungdomarna och liiraren halls levande. I lektionen om
inskjuten bisats erbjods inget inflytande fran elevernas sida. Detta bidrog till att deras
intresse farflyttades fran lararens innehall i lektionen till andra saker.

Intervjuerna 0111 /drande
I intervjuerna beskriver ungdomarna sitt larande i olika rum och i olika grupper.

I:Vad tycker. vad ar det du tycker ar bra i skolan? Vad ar roligt i skolan?
U:Att, ja lara sig, det finns kompisar (Mm) tycker jag.
I:Vilket am ne gillar du bast?
U:Eh, det ar nog idrott, bild, hemkunskap och slOjd. (Mm) For det ar annat an att
sitta i klassrummet och ja, jobba. (Mmm).
I:Sitter du ofta i k1assrummet?
U:Ja oftast ... (intervju 1:15-19)

Rar satts att jobba i klassrummet i motsattning till det som iir roligt, dvs kamrater
och de praktiska amnena. Eleven f0!1siitter att utveckla sina tankar:
Eh, det beror ju pa lite vilket amne det iir men, att sitta i klassrummet, det ar ju vad
ska man saga, lugnare ibland. For de fiesta

g~r

ju ut. Och sen att jobbar i grupp .. i

matte tex gaT inte, fOr da ar det nan sam kan, Testen kan inte. Liksom och den
personen sitter bara dar och resten bara skriver av. Fast i fall det aT, liksom ta reda
pa svaren

p~

fragor, eller

n~nting, d~

kan det vara lattare ... (intervju 1:30-34)

Samtalet fortsatter och pa fragan om hon far det stad hon behaver svarar eleven:
U:Njaa, det kan jag faktiskt .. For det racker ju egentJigen bara att en elev fattar,
da sager ju den

s~, p~

ett ja satt,

s~

andra elever fattar. Och do, ja blir ..

d~

lar sig

jll resten ocksil..
I:Ar det lattare och lara fr~n kompisar an fran larama?
U:Dom, eh .. la- eller vad sager jag nu, elever, kan ha svarare att .. Dam ar ju inte
utbildade att "Iara ut". Men det kan vara lattare for en ann an elev att forsta en
130

ibid, s.loo
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annan elev, eftersom dam ar ay samma sta.lle. For Hirarna vet ju redan svaret. Men
eleverna vet ju inte det. dA ar det svArt att " Ja man kan ju inte saga svaret. Bara.
mAste lara ut och det dom kan. (intervju 1:137-144)

Eleven f0l1siittel' att beskriva vuxna som gel' goda forutsiittningar fOr liirande och
som forstiu: vad eleverna behoveI'.

Ja dom yngsta. lararna vet forstAr det. For dom har ju nyss va " gAtt i skolan och
sant sA dA ar det. ja lattare att lara frAn dom.
Marker ni skillnad pA det. det har "
J a det gor man faktiskt. Dom kan gii fram pA rasterna och prata om nAn TV-serie.
eller film. eller (Mmm) nAt sAnt och dA lir. blir det nog mycket lattare att ja. lara
sig. (intervju 1:150-154)

I det hiir exemplet visaI' flickan tydJigt pa bade hur mojligheten att viilja rum for larandet iir
positivt och att hon behover bade de vuxna och sina kamrater fOr sitt larande. Ron tar
ocksa upp fordelen att larare kan soka upp ungdomarna och samtala kring deras intressen
och fragor. Att larandet i "det sociala projektet" iir val dolt fOr ungdomarna har vi fOrstatt.
Inneborden i begreppet "det sociala projektet" ar inte definierat av liirarna i dokument eller
i samtal. Uttrycket anvands flitigt vuxna emellan.
Ungdomarna har en traditionell syn pa kunskap och vad skola och samhalle vill att de
ska liira. En flicka sager:
Det lir triikigt i skolan nar man maste lara sig en massa saker och fAr prav. eller
alltsA det beror pii vad det ar man ska lara sig fOr nAt. Som t ex krAnglig malte. det
ar sa jobbigt att lara sig. SAnt ar jobbigt. (intervju 4:40-42)

Pa fragan vad som kandes roligt i skolan svarar hon:
Ibland lir det lalt och ibland !ir det svArt. Mmm. men jag tycker det !ir roligt det ar
(paus) NO lir ratt sA roligt " Jaa engelska kanske Jaa det ar val de jag tycker ar
raligt. Och slOjd. fast det lir ju inte liksom nAt amne typ. (intervju 4:45-47)
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Praktiska amnen niimns ateIigen som roliga samtidigt som de inte iir lika viktiga som de
mer teoretiska amnena. En ann an flicka svarar pa fragan niir och hur hon lar basl:

Jag vet inte, jag, jag lar mig val typ av allt, egentligen. (Mmm) Jag vet inte riktigt.
(intervju 2: !O8)

Pa om hon fOredra att arbeta ensam eller i grupp blir svaret:
Det ar kul att vara nAgra stycken om har nAn bra stanns att jobba, och sitta.,
studiehallen brukar vara sA har jobbig, och ibland finns det inte bankar och grejer.
Biblioteket ar ganska bra, fast dar brukar man borja sitta och prata eftersom det ar
sA tyst, och sa har. (M mm) Och i klassrummet sA, jag vet inte, det gal' bara inte.
Det blir for mycket, det blir fOr mycket sa har. Jag vet inte varfOr, jo ibland gAr det
ju. (intervju 2:111-115)

I klassrummet ar det meningen att det ska vara lugnt men dar finns andra hinder
for arbete:
Jaa, men vAra bankar sitter sa konstigt, man sitter sA IAngt ifrAn varandra, liksom.
Och sa har vi ingenstans att lagga

b~cker,

(#) man ska gA ut till skApet, hela tiden,

sA da lagger man bockerna sa har over allting, sa da ser man ju inte banken.
(intervju 2:118-121)

Pa fragan om vad som skulle goras for att forutsattningama for att arbeta skulle bli
bra, svarar hon.
Jag vet inte (paus) «suck)) Nat lugnare . .jag vet inte riktigt (paus) Jag vet inte. Det
ar sa har"

folk springer ut och in hela tiden och man hor massor fran

studiehallen, sA blir det antingen ar det, och sen lir det sA har lite prat overallt. Sa
sitter man och forsoker Iyssna pa vad dom sager istlillet, sA hilr. Och sA sitter vi
IAngt ifrAn varandra om vi ska samarbeta, en bit ifran. Och sen om man ska
samarbeta sA sager dom: "Man kan ju f1ytta stolen", men man fAr ju inte plats om
man f1yttar stolen, for vara bankar ar ju sa konstiga. (intervju 2: 128-137)
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Den hiir flickan iir viildigt intresserad av miljti och inredning och hon visar stOIt intresse ftir
fragor som rtir rummet:

Mmm, jag tyeker det ar sma k1assrum. (Jaa). Det finns ingen plats nanstans. De ar
fOr sma .. ? J aa, jag skulle fix. sa har, jag vet inte riktigt. .. Forsoka fa det sa har eh
.. bra furger, sa har, sa man ar lugn oeh grejer. (Iaa) . Oeh sa har, mer grupprum sa
att man kan sitta dar det ar tystare oeh jobba oeh Sa har .. stallen dar man kan sitta
lite ute oeh jobba oeksa, fast det ar tak over anda. Liksom sa att man kan sitta ute,
fOr det ar ju ganska skont ibland. Om det anda ar skont, men det kanske ar regnar
eller nAt. Man kan anda sitta dar ute. (intervju 2:260-268)

Pa fragan om vilka vuxna som ska vara i skolan svarar hon :
U:Vet inte. En juste Iilrare, justa larare som, liksom ar lugna, oeh inte bara star
oeh skriker att man maste jobba hela tiden. Om man inte arkar jobba .. vad ska
man gora? Sitta oeh tvingas sig sa..? Mer variation pA sa har eh, inte bara sitta
oeh jobba i javla backer hela tiden, (Nae) eller liksom.. trakigt. Bara sitta oeh
lasa en bok hela tiden, sa har skriva svar pa fragor. Man kan ha lite sa har .. Oeh
engelskan kan man gora lite andra ovningar Deh grejer. Lite mer fantasifulla
larare, som hittar pa Jaa roligare saker.
J:Mmm (paus) Har du traffat nAgon san larare nan gang.
U:Jaa, vilra Wrare i fern man oeh det, var ju ganska bra, fast dom kan ju inte
undervisa fOr eh, hogstadielarare eflersom de var ju IAgstadielarare .. eller mellan
.. eh. (intervju 2:271-284)

Flickan pekar hela tiden pa behovet av at! tika valmtijligheten bade i rum och arbetssatt ftir
at! tika lust och trivsel som i sin tur far gynnsamma effekter pa liirandet. En pojke svarar pa
fragan om hur liirandet ska bli lustfullt at! liiraren har et! stOIt ansvar i det : Ltira ut och

vara juste och sa det tir val inte samma sak men .. svar ji-aga ar det Kanske skulle larare
hilla pa olika saker .. leka ellerja inte sa dar sa man lar sig till slut ... (intervju 5: 125-126)

En flicka sager:
Jaa ..jobba? Jaa, det tyeker jag. En del dagar tyeker man ju om att jobba dA. Andra
dagar kan man ha naoting roligt att beratta oeh dA kan man bara inte vara tyst om
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det. Da viII man prala om del sa alt (paus) Men de fiesla dagar jobbar vi nog.
Kanske bli fOrsenad eller nal, men alia job bar i alia fall. (inlervju 1:229-232)

Arbetssattet i skolan kommenterar hon pa foljande satt:
.. del lir ganska myckel bocker, punkl slut. Oh sa finns del ju som ja, larare som ar
jalte bra. Dom kan lara ul, ulan bok. Dom sager ju nat lips eller nal liill salt alt IMra
sig pa. (inlervju 1:435-437)

Sallllllanfattande tankar 0111 larande

Det har i denna rapport varit nodvandigt att koppla delaktighet tilllarande. Skolans uppgift
ar att erbjuda barn och ungdomar goda fOrutsattningar for larande och tillsammans med
hemmet utveckla demokrati i tanke och handling. Larama framhaller i dokumenten att de
genomfOrt forandringar med okat inflytande och ansvar fOr elever, personal och fOraldrar i
syfte att oka mojlighetema for larande och samverkan. Pa Z-Skolan framhaller iarama i
olika skrivningar att alia rum ar rum fOr larande. Utifran vara deJtagande observationer och
intervjuema med ungdomama ser vi att ungdomamas motivation och viJja att ta ansvar for
sill larande okar da inflytande som bidrar till en kansla av sammanhang erbjuds demo
Larama ullalar i dokumenten att grunden for larande ar att ge forutsattningar fOr
delaktighet. En av delaktighetens forutsattningar ar deltagande, som enligt dokumenten ar
forverkligat eftersom skolket pa skolan ar i det narmaste obefintligt. t31 Inflytande och
mojlighet all paverka sill larande och darmed ta ansvar fOr det finns, men ocksa motsatsen.
Ingenstans i materialet har ungdomarna visat entusiasm over amneslarandet, med undantag
for amnen med praktiska inslag, medan Z-Skolan framstar som en plats all motas social!.
Sociala moten pa Z-Skolan ar positiva moten bade mellan ungdomar och ungdomar och
mellan ungdomar och vuxna. Lararna har i dokumenten skrivit fram att arenor for olika
moten , aven sociala ar viktiga. Vi kan inte se att begreppet "det sociala projektet "
anvands i dokumenten eller av ungdomama. De anvander aldrig uttrycket "det sociala
projektet". Daremot anvander larama begreppet i samtal med oss och med annan personal.
Vi har tolkat larama som att de menar att det ar helt ntidvandigt att "det sociala projektet"
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fill' fortga och uppmuntras for att erbjuda ungdomar goda forutsattningar fOr Iarande i
skolan.

Diskussion
Vi vill nu aterknyta till syfte och problemformulelingar genom att gora en horisontell
analys av begreppet delaktighet. Vad innebar den fysi ska miljon och skolans organisation
for ungdomamas mojligheter att vara delaktiga och vilka situationer och handelser har vi
fOrst!ltt gynnar respektive hindrar delaktighet? Diskussionen tar sin utgangspunkt i
Demokratiutredningens tankar om den demokratiska processen och i vad mim ungdomama
pa Z-Skolan behandlas som jamlikar och erbjuds oppenhet och insyn i skolans verksamhet.
Om dessa forutsattningar fOr deltagande och inflytande existerar ar mojlighetema goda fOr
att ungdomama skall utveckla tolerans mot andra, tillit till sin egen formaga och till andra,
vilja att ta ansvar fOr sig sjalv och

andra och ovning i samarbete, enligt

Demokratiutredningen. I vilken utstrackning ser vi dessa effekter av delaktighet hos
ungdomarna. Delaktighet skapas i ett sammanhang dar manniskors olika uppfattningar far
utrymme. Dfi blir moten och samtal centrala. Den risk som SchUllerqvist och Ljunggren
pekar mot, att samtal och moten inte fill' utrymme i skolan idag, skulle kunna minska om
Demokratiutredningens laitelier efterlevs. 132 Vi viii dessutom fora en diskussion utifrim de
dolda strukturer vi har funnit dels mellan rattighetsbegreppet (har och nu) och
framtidsfOrvantningar men ocksa utifran "det sociala projektet" och larandet. Med dolda
strukturer menar vi att begreppen ar kanda i olika grad och med olika inneborder for
skolans olika aktOrer.

Oppenhet och insyn ar grundlaggande i skolans dokument och i viss man i lararnas
agerande. Utnyttjandet av skolans olika lokaler bygger pa att dorrar ar oppna och lokaler
tillgangliga. I ungdomamas moten med vuxna har vi sett en oppenhet inte bara infOr den
professionella lararen ut an aven med plivatpersonen. Insynen begransas ibland i situationer
dar fostranstankar tillllts dominera i stlid med dokumentens intentioner. Dessa situationer
begransar ungdomamas inflytande ell er rattigheter och skapar en kansla av vanmakt och

I32

Ulf SchUlIerqvisl, (1998), 88-92 & Carslen Ljunggren, (1998), 186-204

60

hagli:ishet i att vilja ta ansvar for miljo och Hirande. Den fOrandringsprocess som avspeglas
i dokumenten uppfattar vi som en demokratisk process utifran de vuxnas perspektiv.
Sundin menar att en organisationsforandling innefattar att bade de som arbetar i den och
dess k1ienter maste vara delaktiga. 133 Han skIiver att en fOrandring av en organisation diir
te x barn och ungdomar vistas av tvang, innefattar att bade de som iir anstiillda och de som
maste vistas dar fOr att vardas eller i var studie fOr att fostras och lara sig, maste vara
delaktiga i fOrandringen. I Z-Skolans forandringsprocess ser vi inte ungdomarnas
perspektiv och att de har haft mojligheter till paverkan.
Jamlikhel ar en annan fOrutsattning for delaktighet. Jamlikhet i att anvanda lokalema iir

starkt begransad. Vissa ungdomar far et! fritt val, andra ett begransat val med hiinvisning
till mognad. Detta hanger ihop med ansvarstagandet. Om det av vuxna vfu:deras som stort
finns friheten att valja, annars inte. En del av ungdomarna efterfragar vuxna bllde som
jamlika samtalsparter och som arbetsledare. Vi tolkar detta som att flertalet av ungdomarna
pll Z-Skolan kanner sig kompetenta att pll jlimlika villkor delta i beslut som gliller dem
sjalva, deras kamrater och inte minst skolans verksamhet i stort. Om vi anvander Harts
delaktighetsstege och graderar deras grad av delaktighet finner vi att mllnga efterfrllgar den
hogsta nivlln men sallan befinner sig diir. 134 Exempel pa detta tycker vi oss se pll flera
stallen i intervjuema. Ungdomama har ideer om forbattringar av skolmiljon, en elev sager:

I:Du pralar om miljan i erl klassrum lir jalle lile .. skulle man kunna
lanka pA ell annal sail nar man bygger, planerar skolor?
V:Ja .. jo dellror jag nog man skulle kunna g6ra. Bygga ul klassrummen
sA de blev lile sWITe .. ballre luftkondilionering .. i klassrummel och
sa nu nar de bygger kan vi inle 6ppna mnslren annars lir del ingen
luft inne i klassrummel .. vi lir ju ganska manga elever 30 81ycken ..
del lir ju ganska manga .. ja bygg ul klas8rummen lile och lagg pengar pA luften ..
(inlervju 5: 154-161)

Flera ungdomar har ideer om hur miljon skulle kunna utnyttjas battre. Exempel finns ocksa
frlln ungdomama och hur de tanker kIing att det iir de som har overblicken over sin
samlade skoldag, medan enskilda larare inte ser helheten och detta bidrar till att arbetet blir
133
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Berlil Sundin, (1998), 8.157 ff.
Roger Harl, (t 997), sA0-45
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svart all genom fOra inom den faktiska tiden. Bar skulle elevernas sjalva vilja vara med och
planera. Andra elever besktiver att de ar nojda med de nivaer av delaktighet i
planelingsarbete som erbjuds demo Grunden for de moten vi har sett mellan ungdomarna
och vuxna bygger pa tillit. De olika fOrvantningarna kan bygga pa upplevelser av jamlika
forhallanden eller pa mer auktOlitativa vuxna. Bada exemplen finns och bada visar att
tilliten ar stor. Vuxna tillsktivs goda avsikter. De flesta Un'are bejakar "det sociala
projektet" som en del av larandet i de flesta situationer. Vi har sett mimga goda exempel pa
hur ungdomar anvander samtalen om de egna erfarenheterna som berikande och
utvecklande fOr kunskapsprocesser.

Dellagande som begrepp ar komplicerat eftersom ungdomar ar i skolan av tvang. Detta
uttrycks av en pojke i ar 9 pa foljande satt: Ibland ar del har

svenskl Jangelse da, dar lIIan Jar god 11101 och

0110

SOIll

ell Jangelse alllsa, elf

ar snalla, lIIen del ar jtivligl inslangl

{fallanleckning 1:2}. Av tradition uppfylls skolplikt genom all alia elever samlas pa samma
plats yid samma tid. Detta skapar problem som lOses genom rumsliga sarlosningar for de
elever som upplevs sttirande. Vi har inte sett, last eller hOlt nagon saga att ungdomar skiljs
ut genom olika rumsliga losningar, som Borjesson talar om. 135 Tvartom arbetar man pa ZSkolan for att bilda rum i rummet for att ge alia plats. Genom att arbeta med flexibla tidsoch rumsltisningar tvingas inte ungdomama att arbeta tillsammans i samma rum, pa samma
tid och med samma innehilll. I kamratgruppen finns dock ickedeJtagandet, t.ex. mobbning.
Detta tas upp i flera intervjuer, samtidigt som ungdomarna papekar med emfas att vuxna
tar sitt ansvar och arbetar for att hindra mobbning. Vi ser att ungdomarna frantar sig sjalva
och lararna ansvaret for att karnrater ar utanfor gemenskapen. Samtidigt sager ungdomarna
att bade de sjalva och de vuxna tar sitt ansvar och arbetar for att hindra mobbning. Vi
tycker oss se en problematik dar sjalva karnfd\gan delaktighet inte pa allvar stalls i relation
till foreteelsen mobbning.

lnflylandel varierar. Inskt'ankningar i inflytande marks starkast nar det galler
kunskapsinnehilll. Pa Z-Skolan finns ett StOlt individuellt inflytande over arbetssatt, tiden
och rummets anvandning. Inflytande over innehallet i skolans vardag ges lite utrymme i
dokumenten. Skolans ramverk innehaller de kunskapsmal som skall realiseras av vuxna
och ungdomar tillsammans. De verkar vara svarast att paverka. Malen omforhandlas av
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Hirare och andra vuxna. I den processen deltar inte eleverna. Vi tolkar detta som att det blir
ett glapp mellan skolans kunskapssyn och elevernas livsvarld. Om skolan skiljer sig Mm
de flesta, fOr ungdomarna, vardagliga sammanhang blir skolan en institutionaliserad miljo
skild fri'm verkligheten. Meningsfullheten finns ofta i en sttin'e helhet, den ryms sallan i
undervisningen. Pa Z-Skolan ser vi samtidigt att ungdomarnas egen kultur respekteras,
vilket Halt pi'lpekar som en grundfOrutsattning for delaktighet l36 och att ungdomar och
inom
uppmarksammar. 137
vuxna

mats

lika

kommunikationsstrategier,

nagot

som

Trondman

Ejfekterna av brist pa inflytande kan vara att lusten till larande uteblir. Vi har i

intervjuerna fOrstatt att ungdomarna framst later sig motiveras av att det ar nyttigt pa sikt
att lara sig, ett tydligt framtidsperspektiv. Har ser vi kopplingar till Englunds diskussion
om det moderna projektet. I splinningsfrtltet mellan att lara for en framtida kaniar och en
kommunikativ kompetens att diskutera vardegrundsfragor i sarnhlillet har diskussionen om
ekonomi och tillvlixt haft en stor genomslagskraft. De nationella dokumenten fOr svensk
grundskola ger inte ungdomarna stora mojligheter att forMlla sig till detta faktum eftersom
dokumenten pekar ut ett individcentrerat synsatt.

138

De omraden som ungdomarna nlimner

som intressanta och roliga ar framst praktiskt estetiska limnen, vilka de samtidigt betraktar
som icke- amnen. Englund menar att det inom det vetenskapligt - rationella synsattet rader
konsensus om att innehallet i undervisningen skall vara relaterad till vetenskaplig grundad
kunskap. Detta bidrar till eft perspektiv, diiJ: kunskapens vardemassiga inneMll doljs .139
Lusten finns framfOrallt i "det sociala projektet". Det blir en tillflykt, som for manga maste
dOljas eftersom det sociala projektet inte har en offentlig status. Pa Z-Skolan ar mM och
medel for larande, som det sociala projektet utgor, dolt. Druior ser ach hor vi ungdomar
sam ursaktar sig for det privata samtalet och inte oppet vill visa det. Andra ungdomar
beskriver hur viktigt det ar for att orka arbeta, ha lust och engagera sig. Ungdomarna blir
lyssnade till men far inte det sam Hart menar ar sa betydelsefullt for engagemanget,
namligen att delta i hela processen.140 Vi staller oss fragan am yttrandefriheten finns kring
det som barn och ungdomar tycker ar meningsfullt? Diskussioner och oppna samtal ingar
Roger Harl, (1997), 5.28 ff.
Mats Trondman, (1999), 5.367 ff.
138 Tomas Eng1und, (1998), 5.11 8
139 Tomas Eng1und, (1995) s. 60-67
140 Roger Hart, (1997) s.30 ff.
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inte i den svenska skolans tradition. Svangheten all planera och hantera detta tidsmassigt
gar stick i stay mot skolans starka tradition all kontrollera. 141 Hos personal pa Z-Skolan
finns en insikt om samtalets betydelse, som borde erkannas i dokumenten och ges hog
status fOr all gora skolan mer meningsfull for ungdomama.
Som vi namnt tidigare iir inflytande i dokument pa alia nivaer starlet sammankopplat
med ansvar. Ansvar maste da forknippas med kompetens. Utifran den tanken att barn och
ungdomar ges ansvar ar det rimligt all tro all de som ger ansvaret har tilltro till att
kompetens finns. Om barn och ungdomar anses ha kompetens att ta ansvar borde det vara
en rallighet att vara med och paverka fOrutsattningama for det man ska ta ansvar for. Della
galler beslut om organiserandet av tid och rum, skolverksamhetens innehall och arbetssatt.
Vi ser all tilltron till ungdomamas vilja all ta ansvar ar stor och att de ocksa har mojlighet
all paverka fOrutslillningama fOr hur rum och tid anvands. Tilltron fran de vuxna all
ungdomama i praktiken ocksa har formaga och vilja all paverka innehallet i det som har
med limneslarande all gora lir dliremot svag. Della skiljer sig mot hur de vuxna vlirderar
innehallet i "det sociala projektet". Hiir har ungdomama stor frihet all inom vissa
tidsgranser vlilja innehall. Denna brist pa all se mojligheter till forlindring av det som beror
limnesllirandet ger sttid for det som Sundin uttrycker som den administrativa strukturens
troghet. 142 Detta ar mojligen en forkJaring till att "det sociala projeletet" och liirande ofta i
praktiken inte lir involverade i samma process utan iir atskilda. Ytterligare en fOrkJruing
kan vi se i att larama i dokumenten och i skolpraktiken inte utveckJar teOli som motiverar
"det sociala projektet". En tankbar vlig att synliggora mojlighetema med "det sociala
projektet" yore att problematisera och teorianknyta detta. Vi har sett exempel pa hur
iimneslarande och social utveckJing samverkar och skolan da blir en plats, ett rum diir
social gemenskap och larande skapas och vaxer i en omsesidig process. Om delaktighet ses
som en rallighet ell er som en praktik for fostran till demokratiska medborgare eller som
bade och far det olika konsekvenser fOr ungdomars skolvardag.

141
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Skolverket (1998), s.42 ff.
Bertil Sundin, (1998), s.IS7 ff.
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KaHo!" (kodade och lagda i nyckel)
Dokument:
Nationell niva: Dokument 1
Kommunalniva: Dokument 2
Skolniva: Dokument 3,4,5,6,7 och 10
Arbetslagsnivli: Dokument 8 och 9
Deltagande observationer: 1 (1-9) och 2 (1-8)
Intervjuer: 1 - 9
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Norrkoping 011114

Till

Vi ar larare yid Linkopings universitet och utbildar fOrskollarare, fritidspedagoger och
larare. Vi har ratt pengar Mm Skolverket for at! under tre ar gora en studie om ungdomars
delaktighet i skola och fOrskola. Vi ar intresserade av at! intervjua ungdomar i
grundskolans sista klasser och lyssna till deras berat!elser om sina upplevelser och
erfarenheter av at! vara elev bade nu och tidigare.
Skolans och fOrskolans innehall och utformning paverkas framst av vuxnas tankar.
Ungdomamas syn pa denna del av sin vardag ser vi som en viktig kunskap som maste tas
tillvara om skolan skall bli meningsfull for demo Vi har valt at! gora var studie pa ZSkolan och har under hosten bekantat oss med skolmiljon och ungdomama. Det viktigaste
i studien ar intervjuer med ungdomar. Intervjuema kommer att ske pa skolan under
aterstaende del av hostterminen och borjan av varterminen. I ett senare skede kommer vi
kanske att intervjua fOraldrar, larare och ovrig skolpersonal.
At! deltaga i undersokningen ar flivilligt. Alia uppgifter i studien kommer at! behandlas
konfidentiellt. Det innebar at! inga andra an vi sjaIva kommer at! ha tillgang till
intervjuema. Antalet intervjuer kommer ocksa att vara sa stort at! en enskild person inte
kan identifieras. Nar vi redovisar resultaten anonymiseras de. Alla som deltar i studien
kommer at! erbjudas at! ta del av resultatet i form av en rapport.
medverkan ar av stort varde och vi ar tacksamma om ni fOraldrar ger henne/honom
tillatelse att deltaga i undersokningen.
Ni ar valkomna att kontakta oss om ni har fragor eller synpunkter.
Med vanlig halsning
Inger Holm
Uni versitetsadjunkt
Tel: 011-363055 (arb)
011-122149 (hem)
mail : ingho@ituf.liu.se

Margareta Bergstrom
Universitetsadjunkt
Tel: 011-363028 (arb)
011-124726 (hem)
mail:marbe@ituf.liu.se

Adress till vara arbeten ar: Linkopings universitet, BU-programmet, Campus
60174 Norrkoping
Vetenskaplig ledare for projektet ar professor Elisabet Nasman, Institutionen fOr tematisk
utbildning och forskning, Campus Norrkoping, tel: 011-363140. mail:elina@ituf.liu.se
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Norrktiping 0105 15

Till elever, personal och fOraldrar
Vi ar larare yid Campus NOlTkoping och utbiIdar forskoIIarare, fritidspedagoger och
larare. Vi har flltt pengar frlln Skolverket for at! under tre 3.r gora en studie om
ungdomars delaktighet i skola och forskola. Skolans och forskolans innehllII och
utfOlwning paverkas framst av vuxnas tankal". Ungdomarnas syn pll denna del av sin
vardag ser vi som en viktig kunskap som maste tas tiIIvara om skolan skaII bIi
meningsfuIl for demo
Vi har valt at! gora var studie pll Z-Skolan och kommer under hosten att bekanta oss
med skolmiljon och ungdomama. Vi kommer at! delta i skolans vardag, gora
observationer och samtala med ungdomar och vuxna. Det viktigaste i studien ar
intervjuer med ungdomar. Intervjuema kommer at! ske pa skolan senare under hosten
-01 och borjan av varterminen - 02.
Ni ar valkomna at! kontakta oss om ni har fragor eller synpunkter.
Med vanIig halsning

=
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Intervjuguide
Omraden att at'beta med under intervjun,
Skolan
- positivt - negativt
- aktiviteter
- miljoer
- manniskor
- minnen sedan tidigare

Uirande
- tankar kring eget larande
- viktig kunskap
- goda fOrutsatlni ngar for larande
- larare och karmaters betydelse for larandet

Social gemenskap
- samtalen
- manniskoma
- jag sjalv
- regler

Jag sjalv
- intressen
- minnen
- skola - hem
- relationer kamrater/liirare
- framtid

Bilaga 4

Transkriptionskonventioner

KOIt uppehall
(paus)

Tydlig paus

?

Fraga

#

Ohorbrut

Understrykning

Overlappande tal

Fet 8til

Markerat tal genom exempel vis rostvol ym

((Icke-verbaIt))

Skralt eller andra icke-verbala yltlingar

IIKommentarl1

Kommentarer till excerpten

11.,/1

Avsnitt ur excelpten bOlttaget

xx

UteHimnat egennamn

ex (Mu mm)

Bekraftande yttIing fdm intervjuaren

Ovrigl om lrans/rriplionen
Transkriptionema innehaller talsprak. Inga namn framgar. Varje utdrag ur intervjuema
avslutas med en parentes med nummer pa intervjun samt radnummer hamtade fran intervju
utskIiften. I langa avsnitt ur intervjuema har vi skIivit ut I: for intervjuare och U : for
ungdomen som intervjuats.

The Department of Child Studies
Link6ping University hosts an interdisciplinary Institute of Advanced Study
known as the Institute of Tema Research. The Institute of Tema Research is
divided into five separate departments, each of which administers its own
graduate program, and each of which conducts interdisciplinary research on
specific, though broadly defined, problem areas, or "themes" (tema in Swedish,
hence the name of the Institute). The five departments which compose the
Institute of Tema Research are: the Department of Child Studies (Tema B), the
Department of Health and Society (Tema H), the Department of
Communication Studies (Tema K), the Department of Technology and Social
Change (Tema T), and the Department of Water and Environmental Studies
(Tema V).
The Department of Child Studies was founded in 1988 to provide a research
and learning environment geared toward the theoretical and empirical study of
both children and the social and cultural discourses that define what children
are and endow them with specific capacities, problems, and subjectivities. A
specific target of research is the processes through which understandings of
'normal' children and a 'normal' childhood are constituted, and the roles that
children and others play in reinforcing or contesting those understandings. The
various research projects carried out at the department focus on understanding
the ways in which children interpret their lives, how they communicate with
others, and how they produce and/or understand literature, language, mass
media and art. Research also documents and analyses the historical processes
and patterns of socialization that structure the ways in which childhood and
children can be conceived and enacted in various times, places and contexts.

Department of Child Studies
Linkoping University
58183 LINKOPING
SWEDEN
Tel: +46 l3 28 10 00
Fax: +4613282900

