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Sammanfattning: I rapporten redovisas en undersökning av hur den nationella 
läroplanen för grundskolan blir till den genomförda 
läroplanen i en skolas undervisning/praktik. 
Frågeställningarna gäller lärares uppfattningar av och 
skolans arbetssätt för att genomföra målen om elevers 
ansvar och inflytande. Undersökningen är en fallstudie. 
Dataunderlaget kommer från intervjuer med lärare och 
skolans dokumentation. Detta har analyserats med 
tillämpning av kvalitativ metod. Den aktuella kommunens 
information och viss statistik från skolverket har också 
använts. 

Undersökningen visar att läroplanens mål för området kan 
genomföras och ge goda resultat. Den aktuella skolans 
arbetssätt karakteriseras bland annat av att ansvar och 
inflytande ses som en helhet, det är ett planerat lärande och 
en progression i lärandet, det kräver god organisation och 
struktur och ett fokus på resultat och på att eleverna ska 
förstå varför de ska lära samt att lärarna inte avstår från sin 
uppgift att leda och ställa krav. Enligt de intervjuade lärarna 
är nuvarande läroplan och styrdokument en komplex 
konstruktion.    

Undersökningen visar hur en vald skola arbetar med 
inflytande och ansvar. För att generalisera och nå säkrare 
slutsatser om de aktuella arbetssätten behövs observationer 
av skolarbetet. Undersökningar i skolor med andra 
arbetssätt behövs också för att jämföra effekterna och 
resultaten av olika arbetssätt för att nå målen om elevers 
ansvar och inflytande.  

Nyckelord: Elevinflytande Arbetssätt Grundskolan Läroplan 
Läroplansteori 

 

 



 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning............................................................i 

Förord.................................................................................3 

Inledning ............................................................................4 

Undersökningens syfte och frågeställningar .............................. 4 

Teoretisk genomgång.........................................................6 

Aktuell forskning ....................................................................... 6 
Teoretiska ansatser..................................................................... 6 

Att styra eller inte styra .......................................................................... 6 
Målen för elevers ansvar och inflytande ................................................ 8 

Metod ...............................................................................14 

Datainsamlingen...................................................................................14 
Analys av data ......................................................................................15 
Tillförlitlighet .......................................................................................17 

Resultat ............................................................................18 

Elevers ansvar och inflytande i undervisningen – vad är det? . 18 
1. Ansvar och inflytande är en helhet...................................................18 
2. Det är planerat lärande och en utveckling........................................19 
3. Det är medel och kvalitet .................................................................19 
4. Det är struktur och organisation .......................................................20 
5. Det är resultat ...................................................................................21 
6. Det är förståelse................................................................................23 
7. Det är pedagogik och didaktik .........................................................23 
8. Det är krav, styrning och makt .........................................................24 

Målen och praktiken ................................................................ 26 

Diskussion........................................................................28 

Risker och möjligheter .........................................................................29 
Fördelningen av ansvar ........................................................................30 
Elevers ansvar och inflytande som mål för utbildningen.....................30 
Avslutande reflektioner ........................................................................31 



 ii

Referenser ........................................................................33 

Bilaga...................................................................................................... a 
Intervjufrågor.......................................................................................... a 

 

 



 3

Förord 

Efter ett i princip avslutat arbetsliv har jag återvänt till Lund och studier. Jag har 
kommit i kontakt med ämnet pedagogik inom ramen för tre olika examenssystem och 
med skiftande dominerande auktoriteter, från 1960-talets inlärningsteknologiska och 
mätningsmetodmättade tid framåt. I arbetslivet har jag sysslat med utbildning och 
undervisning, både som lärare/skolledare och i statlig skoladministration. Det kanske 
borde ha lett till en form av kunskapsmättnad inom området. Men jag tycker att det 
finns mycket kvar att reda ut och ta reda på och frågorna kommer naturligtvis aldrig att 
ta slut.  

Det har varit mycket givande att nu försöka se frågor med för mig nya perspektiv och 
problematiseringar, som i den här rapporterade undersökningen. Jag har fått tid att 
fundera över vad pedagogisk forskning är eller kan vara och vad jag sysslat med. 

Jag tackar mina kurskamrater, lärare och handledare för att ha bidragit till mitt lärande! 
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Inledning 
Mitt övergripande kunskapsintresse är utbildningssystem, hur de styrs och hur de kan 
styras.  

I Sverige utreddes och implementerades reformer på förskole- och skolområdet från 
1980-talets slut och tio år framåt. Grundläggande var riksdagsbesluten om 
decentralisering av ansvaret för skolväsendet från staten till kommunerna år 1988 och 
1990 (prop. 1988/89:4, prop. 1990/91:18) och olika utredningar i samband med detta. 
Beslutet om decentralisering, dvs. att staten lämnade över ansvaret för både ekonomi, 
organisering och personalresurser till kommunerna och andra huvudmän för skolor, 
skapade oro för hur skolan skulle kunna fortsätta i den svenska traditionen med en för 
alla gemensam och likvärdig utbildning. Hur skulle undervisningens kvalitet kunna 
behållas? Den läroplanskommitté som sedan gav ramarna för läroplansarbetet (SOU 
1992:94) utvecklade idéer och förslag om en mål- och resultatstyrd skola som en 
lösning på problemet. Då läroplanerna och kursplanerna utarbetades i början och mitten 
av 1990-talet fanns en hel del teorier och modeller att hämta också från andra 
skolsystem. Decentralisering och målstyrning låg (och ligger) starkt i tiden. Den 
svenska utvecklingen både påverkades och påverkade den i andra länder, inom 
forskning och, inte minst, i privat verksamhet. Den var kort sagt en del i en stark trend i 
alla samhällssektorer.      

1990-talets många reformbeslut har åtminstone i teorin följt en övergripande, svensk 
modell för mål- och resultatstyrning som innebär att staten, kommunen, skolan och 
lärarna formulerar mål för utbildningen och vilka resultat varje nivå eller ansvarig ska 
nå och att alla dessa också kontrollerar i vad mån man når målen. Målen finns 
formulerade i lagar och preciseras i andra statliga regler som kallas t.ex. förordningar, 
föreskrifter, läroplaner, kursplaner med mera i svensk kontext, dvs. ”styrdokumenten”. 
De nationella bestämmelserna föreskriver inte bara vad man ska uppnå utan delvis 
också hur de som utför arbetet ska göra. De nationella läroplanerna riktar sig till skolans 
personal och har rubriker som mål att sträva mot, mål att uppnå och riktlinjer för 
arbetet.  

Nu har skolorna bakom sig minst tio års arbete för att förverkliga visionerna. Vilket är 
läget?  

Undersökningens syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte är att beskriva och förstå lärares uppfattningar av innebörden i 
den nationella läroplanens mål och hur detta kommer till uttryck i skolans praktik, i dag 
år 2007. De nationella mål som fokuseras gäller mål om elevers ansvar och inflytande i 
grundskolan. Dessa mål har getts särskilt stöd från statens sida redan då läroplanen 
implementerades (SOU 1996:22). 

 

   



 5

Närmare bestämt är frågeställningarna:   
• Hur uppfattar och värderar lärare den nationella läroplanens mål angående 

elevers ansvar och inflytande? 
• Hur skapas den lokala läroplanen, dvs. skolans reella utbildning och 

undervisning då det gäller elevernas ansvar och inflytande? Hur förhåller den sig 
till de nationella målen?  
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Teoretisk genomgång 

Aktuell forskning 
Utifrån frågeställningarna såg jag två intressanta områden för litteratursökningen, dels 
det som har att göra med styrningen av skolan från nationell nivå till elevnivå, dels det 
om elevernas reella ansvar och inflytande i det dagliga skolarbetet.      

Då det gäller styrningen av skolan ger redan sökningar på läroplan många titlar. Ett 
grunddokument, betänkandet från den s k läroplanskommittén, visar vilka synsätt som 
ligger bakom dagens läroplaner. Där finns också många referenser till forskning och 
utredningar. Sökningar på bland annat läroplansteori visade vilka forskare som arbetat 
inom forskningsfältet och vilka som kunde vara relevanta. Dessutom fanns 
litteraturlistor i de publikationer som X-skolans lärare gett ut om arbetssätten. Forskare 
som haft betydelse i deras utvecklingsarbete är exempelvis John Dewey men framför 
allt svenska och amerikanska forskare i publikationer från slutet av 1990-talet och 
framåt.     

I LIBRIS gav elevinflytande, ansvar, empowerment m. fl. bland annat titlar på tio 
svenska doktorsavhandlingar, utgivna åren 1995 – 2006 som verkade relevanta.  

Forsberg (2000) gick igenom forskning och utvärdering som handlat om elevinflytande 
under 1990-talet i perspektiv av Vad har studerats?, Vilken innebörd tillskrivs 
elevinflytande?, Varför studeras inflytande?, Hur studeras elevinflytande?, Mot 
bakgrund av vad bedöms resultatet? och Vilka resultat har erhållits? Forsberg menar 
att då, år 2000, hade elevinflytande endast i begränsad mening uppmärksammats som 
vetenskapligt kunskapsobjekt. De studier som gjorts var mer att betrakta som 
utvärderingsrapporter.  

Senare har staten gjort insatser för att förbättra elevinflytandet, bland annat i en 
försöksverksamhet med utbildning i grundskolan utan nationell timplan. En del av de 
utvärderingar som gjordes av försöksverksamheten har resulterat i doktorsavhandlingar 
och andra forskningsrapporter. Under år 2006 utkom exempelvis en avhandling om 
elevansvar (Söderström, 2006), och ytterligare fyra om demokratifostran och inflytande.  

Teoretiska ansatser 

Att styra eller inte styra 
I Sverige formulerar staten sina mål för skolan i ett dokument kallat läroplan, med 
tillhörande kursplaner. Läroplanen som gäller nu, först och främst för alla kommunala 
grundskolor men i princip också för de fristående, togs fram i början på 1990-talet, Lpo 
94. Innan riksdagen tog beslut om denna läroplan hade en läroplanskommitté i uppdrag 
att ge förslag på hur den skulle utformas. Skolan hade fått nya villkor för sin 
verksamhet genom decentraliseringen, ansvaret för att finansiera och driva skolorna 



 7

hade lagts på kommunerna. Viktiga frågor i det läget var hur mycket staten skulle lägga 
sig i kommunernas och skolornas arbete och vad staten skulle lägga sig i.        

Läroplanskomittén 

Begreppet läroplan 

I betänkandet (SOU 1992:94) från den läroplanskommitté som föreslog hur nuvarande 
läroplaner skulle utformas definierades läroplan på så sätt att man talar om 1) påbjuden 
läroplan som ett skolpolitiskt fastställt styrdokument, 2) en tillgänglig läroplan som 
den undervisning som är möjlig att genomföra med hänsyn till de faktiska villkor som 
gäller för skolan, med andra ord de ramfaktorer som t.ex. kommunen svarar för, 3) en 
genomförd läroplan som är den undervisning som faktiskt sker i skolan samt 4) den 
erhållna eller utvärderade läroplan som skolan faktiskt kan påvisa utifrån 
undervisningsresultaten. Min undersökning kan sägas handla om den påbjudna 
läroplanen, i relation till den tillgängliga, den genomförda och, i viss mån, den 
utvärderade läroplanen. Med andra ord, hur ter sig den faktiska undervisning eleverna 
vid en viss skola deltar i, med hänsyn till vad som står i läroplanen och de villkor som 
gäller för skolans elever och vad har eleverna där lärt sig då de lämnar skolan? Om 
exempelvis riksdagen vill att eleverna ska ha inflytande och anger mål för det i den 
nationella läroplanen, innebär det att det finns ett sådant inflytande på skolgolvet?   

Begreppen kunskap och fostran 

I betänkandet sägs också att ”kunskap och fostran är två väsentliga begrepp i varje 
läroplan”. Kommittén utvecklar sin syn på kunskap och lärande, med utgångspunkt i 
pedagogisk och psykologisk forskning. Det är en konstruktivistisk kunskapssyn: 
”Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan 
har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man 
gör.”(SOU 1992:94, sid. 59) 

Angående fostran säger kommittén följande:  
”Direktiven till kommittén betonar att eleverna skall uppmuntras att med stigande ålder ta 
ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan. Detta bör ta sig uttryck i 
såväl att de successivt får ett större utrymme att forma sin utbildning genom val av kurser 
och fördjupningar, som ett större deltagande i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen ….. Att eleverna kan utöva ett reellt ansvar och inflytande är enligt vår 
mening av grundläggande betydelse både för utvecklingen av demokratiska 
förhållningssätt och för kvaliteten på utbildningen” (SOU 1992:94, sid. 106). 

Läroplanens form 

Angående ansvarsfördelningen ansåg kommittén:  
Att utforma nationella mål som i denna omfattande och komplexa verksamhet entydigt 
kan tolkas låter sig svårligen göras. Frågan är om det går att i riksdagen kunna enas om 
mål som har en sådan konkretion att de kan tolkas på ett likartat sätt.” (SOU 1992:94, sid. 
118)  

Lösningen blev att mål formulerades dels som mål att sträva mot där ansvaret för att 
eleven utvecklas på visst sätt ligger på skolan, rektor och lärare, dels mål att uppnå som 
pekar ut resultatet skolan ska bidra till att eleven faktiskt når. Staten skall inte ge 
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direktiv för hur man ska arbeta (vilket man i och för sig gjort, i och med att det i 
läroplanen finns många riktlinjer) och inte heller innehållet annat än i övergripande 
formuleringar och, delvis, indirekt genom målen att uppnå.      

Utformningen av nationella läroplaner och kursplaner i början av 1990-talet skulle 
förbättra den statliga styrningen. Det var en övergripande ambition efter diskussioner 
och kritik, bl.a. från lärare och forskare mot de tidigare läroplanerna som man talade 
ironiskt om som poesi, alltför vänstervriden, alltför detaljerad, alltför oprecis eller något 
annat. Det var givetvis en svår balansgång. Inga detaljerade föreskrifter skulle finnas 
med hänsyn till det lokala ansvaret och att fler skulle ges möjlighet att påverka men 
ändå så tydliga att staten inte abdikerade från sitt ansvar och sina krav på skolväsendet.  

Krav på planering och planer 

I stället för omfattande statliga läroplaner, kommentarmaterial eller föreskrifter och 
beslut/insatser från statliga myndigheter fick kommunerna och skolorna krav på sig att 
formulera mål och utvärdera verksamheten. Kommuner, skolor och lärare tillsammans 
med eleverna skulle utarbeta den konkreta lokala läroplanen (arbetsplanen).    

Johansson & Johansson (1994) granskade den lokala planeringen så som den visade sig 
i skolplaner och arbetsplaner i början av 1990-talet. De gick dels igenom vad dessa 
dokument avsågs ha för funktion enligt bestämmelserna, dels om de i praktiken hade en 
sådan funktion. De menade att arbetsplanerna ”i praktiken inte fungerar som 
styrdokument”. Denna slutsats gällde alltså om arbetsplaner som tagits fram före 1994. 
Johansson & Johansson ansåg vidare ”att åstadkomma en arbetsplan som fungerar som 
avsett är en krävande uppgift”. Problem med vad en arbetsplan är och hur den bör se ut 
har sedan diskuterats bland annat i samband med förslag till en ny skollag i början av 
2000-talet (SOU 2002:121). 

Målen för elevers ansvar och inflytande 

Fostran till samhällsmedborgare 
Läroplanen ska uttrycka vilka krav och förväntningar som elever och föräldrar kan ställa 
på skolan och vilka krav skolan ställer på elever och föräldrar (SOU 1992:94). I 
läroplanen finns mål som syftar till att ge eleverna redskap (kunskaper, färdigheter, 
värderingar) att delta i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ska bidra till att barn 
utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.  

Det finns en lång utveckling fram till det att skolan fått denna uppgift, vilket bl.a. 
framgår av Englund (1986), Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola 
under 1900-talet. Socialisationsmål har alltid funnits för skolan men med helt annan 
innebörd t.ex. under 1800-talet än i den senaste läroplanen (Johansson & Johansson 
1994). Samhällskunskap och samhällsorienterande ämnen infördes vid mitten av 1900-
talet och parallellt kom demokrati- och medborgarfostran in som övergripande mål, dvs. 
för alla ämnen.   

I nuvarande läroplan för grundskolan, Lpo94, 2.3, sägs att  
”Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 
arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 
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arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 
arbeta i demokratiska former.” 

I riktlinjerna till avsnittet sägs något övergripande om hur läraren ska agera, t.ex. se till 
att alla får möjlighet till inflytande. Läraren ska planera och utvärdera undervisningen 
tillsammans med eleverna och eleverna ska få pröva olika arbetssätt.  

Det kan sägas vara en fortsättning på en utveckling som kan föras tillbaka till 1946 års 
skolkommission. Den slog fast att skolans främsta uppgift var att fostra demokratiska 
individer och att de individuella förutsättningarna var utgångspunkten i denna fostran. 
Demokratisk fostran var nära kopplad till elevers inflytande, ett inflytande som 
förutsatte förmågan att kunna och vilja ta ansvar. En ansvarsfull elev var nu en elev som 
tog ansvar för demokratiskt fattade beslut (Söderström, 2006, sid. 36).    

Inflytande - makt 
Inflytande tillhör enligt Forsberg (2000) en familj av samhällsvetenskapliga begrepp 
vars gemensamma nämnare är att de avser någon form av påverkan, positiv såväl som 
negativ. Som exempel kan nämnas termer som medverkan, medinflytande, 
medbestämmande, delaktighet, participation, makt, tvång, kontroll, indoktrinering, 
manipulation, socialisation, auktoritet, styrning, autonomi och frihet. Det finns ingen 
enighet bland forskare om vilken innebörd som ska tillskrivas begreppen. Vanligtvis 
definieras inflytande i relation till makt och ofta betraktas de som synonyma. Forsberg 
anser att det därför är fruktbart att analysera inflytande utifrån maktbegreppet.  

Makt är möjlighet att påverka. Forsbergs genomgång av den omfattande litteratur som 
behandlar maktbegreppet visar två sätt att betrakta makt: makt som dominans/makt över 
(power over) respektive makt som gemenskap/”medmakt” (power with). Makt som 
dominans har utvecklats av exempelvis Max Weber, Thomas Hobbes och Michel 
Foucault och av svensken Olof Petersson, bl.a. i maktutredningen (SOU 1990:44). Makt 
som gemenskap knyter an till teorier framförda av t.ex. Erich Fromm, Rollo May, Paulo 
Freire, Hannah Arendt med flera. Forsberg hänvisar också till den amerikanske 
forskaren S. Kreisberg (1992) som förbinder dessa sätt att se på makt med 
empowermentbegreppet. Detta begrepp växte fram i Sverige på 1980- och 90-talen 
(Jerndorf &Norén, 1997). Empowerment anses dock problematiskt som begrepp. Starrin 
(1997) försöker förenkla genom att avgränsa och se det dels som en utveckling mot ett 
speciellt sätt att tänka om sig själv (självtillit), dels att man blir medveten om att 
samhället kan modifieras och förändras. Makt är inte ett nollsummespel där regeln är att 
om en får mer makt så följer automatiskt att någon annan får mindre makt. Makt är i 
stället ”expanderande”, och förknippas mindre med ”paternalistisk över- och 
underordning”, mer med handledning och rådgivning.    

Ansvar – makt 
Enligt Söderström (2006) har ansvarsbegreppet i större skolutredningar under 1900-talet 
betonat ansvar i relation till två av skolans uppdrag, att bibringa barn och unga 
demokratisk fostran och att stödja deras moraliska utveckling. Från att under 1960- och 
70-talen betona elever som ”medansvariga” ses elever i de senaste läroplanerna mer 
som individuellt ansvariga, enligt Söderström. Det finns vidare två olika sätt att betrakta 
ansvarstagande: att svara an mot givna regler och normer, respektive att svara mot 
situationen. I det förra fallet har begreppet en juridisk innebörd och gäller frågan om att 
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ställas till svars. Att ta ansvar innebär då att genomföra något på ett enligt gängse 
samhällsnormer legitimt sätt. En individ ska kunna ansvara för att de uppgifter han/hon 
får sig tilldelade utförs så som det förväntas. Ansvar är något som visas upp utan att det 
nödvändigtvis är förankrat i det egna självet.  

I det andra fallet, att ”svara mot situationen”, att visa sig ansvarsfull i en viss, bestämd 
situation, förutsätter att människor utvecklar ett eget omdöme som gör det möjligt att 
anpassa handlandet efter situationen och att handla självständigt. En individ är både en 
del av ett socialt sammanhang och självständig genom förmågan att ta ställning. 
Söderström hänvisar också till Piaget, Dewey och Vygotskij. Viljan att ta eget ansvar 
kan ses som en del i en mognadsprocess (Piaget). Att utveckla ett eget ansvarstagande 
kan också ses som en inlärningsprocess (Dewey). Då är erfarenhet av att ta ansvar en 
viktig del i utvecklingen av en djupare inre medvetenhet. Interaktionen med andra 
spelar en viktig roll. Synen på vuxnas roll varierar från att de bör agera stödjande men 
inte styrande till att de har en avgörande betydelse i elevers arbete med att utveckla en 
djup förståelse för ansvarets komplexitet (Vygotskij). 

Risker i att överlåta ansvar 

Med erfarenheterna från sina empiriska studier inom ramen för den av riksdagen 
beslutade försöksverksamheten med undervisning utan timplan anser Söderström att det 
finns ett antal risker då det gäller elevers ansvar i skolarbetet. I många av försöken 
prövade skolorna att under en del av arbetsveckan, exempelvis en halv skoldag, låta 
eleverna arbeta med uppgifter som de själva valde. Detta schemautrymme kallades Eget 
arbete eller dylikt. Uppgifter som elever fick ta ansvar för att göra var mer eller mindre 
direkt knutna till grundskolans 16 ämnen och eleverna fick ofta arbeta på egen hand, om 
än med lärare tillgängliga. Söderström diskuterar följande risker.     

• Ansvar för arbetet i skolan särskiljs från det sociala ansvaret. Ansvaret för de 
sociala relationerna är ett kollektivt ansvar och måste stödjas av de vuxna. 
Relationsskapandet sköter sig inte självt. Under studiepassen Eget arbete i de 
aktuella skolorna med försöksverksamhet betonades elevens ansvar för 
hans/hennes eget arbete och ansvaret för arbetet i skolan först och främst som ett 
individuellt ansvar. Risken är då att de maktpositioner som finns mellan 
eleverna förstärks, vilket inte gynnar en god och trygg inlärningsmiljö.    

• Att lära upplevs inte som målet för arbetet. Om studiepassen handlar om att 
eleverna ska göra arbetsuppgifterna (som definierats av lärarna) fordras att lärare 
och elever tillsammans för en dialog om att ansvaret är att göra för att lära. 
Lärandet under eget ansvar blir annars lätt ytligt och mekaniskt, inte att lära sig 
ett innehåll. Innehållet i arbetet bör vara en gemensam angelägenhet för lärare 
och elever. Eleverna bör inte lämnas ensamma med detta ansvar.    

• Elevernas möjlighet att påverka skolarbetets form och innehåll är svagt och 
eleverna ges liten träning i hur de kan utöva ett effektivt och meningsfullt 
inflytande. Många elever tror att innehållet i undervisningen är centralt reglerat. 
Kursplaner och läroplaner bestämmer både vad som ska studeras och i vilken 
ordning enligt elevernas allmänna förståelse. Med lärares överordnade position 
är det de som måste bjuda in eleverna till att få reella möjligheter att påverka 
både skolarbetets form och innehåll. För att inflytande – och ansvar – inte ska 
kännas kaotiskt behöver elevers möjligheter att påverka bli formaliserade och 
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tydliga, enligt Söderström. För att inflytandet också ska bli en träning i 
demokrati fordras att elevers kollektiva kraft utnyttjas både i inflytandet och i 
det påföljande ansvaret.   

• Elever kan sakna grundläggande förutsättningar för att utföra och ta ansvar för 
skolarbetet. Eleverna måste erövra en rad kompetenser för att kunna ta eget 
ansvar. Söderströms undersökningar visar att elever som har svårigheter att läsa 
och skriva löper en extra stor risk att förlora på en undervisning byggd på eget 
arbete och eget ansvar. Är elever i svårigheter förlorare går det tvärt emot de 
intentioner som finns med att ge elever ett ökat friutrymme. Ökad flexibilitet är 
tänkt att ge elever större möjligheter att disponera mer tid åt det som upplevs 
svårt. Samtidigt visade försöksverksamheten att lärare förväntades få mer tid att 
under elevers Eget arbete ta på sig uppgiften som speciallärare och lägga ner 
extra tid på de elever som har svårt att lösa arbetsuppgifterna. Söderströms 
resultat visar att dessa intentioner, av flera skäl, är svåra att förverkliga.   

• Arbetsuppgifternas innehåll har en bristfällig anknytning till elevernas livsvärld. 
I Söderströms undersökningar talar lärare och elever mycket lite om att förändra 
undervisningens innehåll. Eleverna tror att innehållet är givet och förväntar sig 
inte att det ska kunna kopplas till deras egna erfarenheter eller deras egen 
livsvärld. De förväntar sig inte heller att bli berörda. Kunskap blir lätt något 
meningslöst och fritt från engagemang och känslor. Man kan då fråga sig, menar 
Söderström, om en ”privatisering” av undervisningen, så som kan ske om 
elevers ansvar och inflytande förverkligas genom Eget arbete, gör att elever får 
svårare att se sammanhang? Blir innehållet fragmentiserat och uppfattas det 
därför som ointressant? 

Söderström diskuterar således dessa risker utifrån empiriska studier om ”ansvar som ett 
skolfenomen” och anser också att det finns mer kunskaper att hämta kring detta (sid. 
188-196).    

Begränsningar i inflytandet? 
Forsberg (2000) diskuterar om elevinflytande närmast är att betrakta som något av en 
främmande fågel i skolans värld, mot bakgrund av den stora skillnad som finns mellan 
statliga intentioner och praktiken enligt forskning och utvärdering. Forsberg illustrerar 
(sid. 123 ff) hur elevens undervisning och elevens lärande kan påverkas och faktiskt 
påverkas av många intressenter.  
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Figur 1: Spänningsfältet inom vilket en enskild elev formellt sett existerar. (Forsberg 
2000)  

 

          Professionell makt 

       (lärare och administratörer) 

                     ▼ 
       Politisk                        ▼                    Förmyndarmakt 

      medborgarmakt       ► ►              eleven           ◄  ◄              (elevens föräldrar) 

     (stat och kommun)                     ▲ 

                      ▲ 
                Brukarmakt 

  (andra föräldrar och deras föräldrar) 

 

Skälen till den stora diskrepansen mellan målen/intentionerna och förverkligandet är 
flera men kan delvis sökas i den formella styrningen av skolan i kombination med 
föreställningar om elevinflytande, enligt Forsberg.  

Politisk makt  

Barn har begränsade civila rättigheter och de har inte tillträde till den politiska makten. 
De är utestängda från både den statliga och den kommunala beslutsarenan. De folkvalda 
utövar en form av politiskt medborgarmakt över de ännu icke myndiga, bl.a. i fråga om 
utbildningen (och plikten att utbildas).  

Förmyndarmakt  

Barnen har också förmyndare, oftast föräldrarna, som fattar beslut å sina barns vägnar, 
ett uttryck för förmyndarmakt. Formellt finns barnen/ungdomarna i ett spänningsfält 
mellan det offentliga (staten) och det privata (barnens förmyndare). Genom 
decentraliseringen har föräldrar tillsammans på senare år större möjligheter att påverka 
t.ex. skolans profil, arbetssätt och annat som har med utbildningens kvalitet att göra 
(brukarmakt). De kan påverka indirekt, exempelvis i sina val av skola för barnens 
räkning. 

De professionellas makt  
Lärarnas och skolledningens professionella makt vid genomförandet av varje dags 
undervisning har också en stark påverkan/makt, även om den begränsas av övrigas 
maktutövning. Enligt Forsberg med flera forskare har de professionellas makt ökat 
relativt de övriga maktsfärerna genom decentraliseringen och ansvaret att omforma de 
nationella målen till undervisningsmål. Forsberg hänvisar till andra forskare 
(Bergström, 1991, Lindensjö, 1999 och Lundström 1999) som med viss oro ställt frågor 
om de olika demokratiformer som existerar och risken för trängsel i den demokratiska 
processen.     
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Då det finns så många, potentiellt maktutövande, intressenter, är det då möjligt att 
eleven ska kunna påverka sitt eget lärande i betydelsen vad han/hon ska lära och hur 
undervisningen ska gå till, dvs. stoff, innehåll och (lärares) arbetsmetoder?  

I klassrummet är det primärt lärarens uppgift att leda och organisera arbetet med att fostra 
eleverna till demokratiska medborgare. Det finns en potentiell konflikt mellan denna 
uppgift så som den uttrycks i offentliga dokument och elevers önskemål. För en lärare 
kan det kanske till och med framstå som om han eller hon måste ”abdikera” för att 
eleverna ska kunna få ett reellt inflytande. … Kanske är det så att såväl den statliga 
styrningen av skolan som lärares kontroll över undervisningsprocessen är nödvändiga 
förutsättningar för att säkra elevers möjligheter till inflytande både här och nu och i ett 
framtidsperspektiv. För att utröna det måste emellertid förståelsen av elevinflytande 
problematiseras. (Forsberg, 2000, sid. 128) 

Forsbergs diskussion är intressant för min undersökning om lärares uppfattningar om 
uppdraget att utveckla elevers ansvarstagande och inflytande eftersom de aktuella 
lärarna i X-skolan kan bidra med sin syn på om exempelvis lärarnas makt minskar. 
Måste de förhandla med eleverna om undervisningens uppläggning och släppa 
kontrollen över undervisningen? Finns det egentligen ”bara” obetydliga frågor som 
eleverna kan ha inflytande över? Eller är inflytandet liksom empowerment 
expanderande (Starrin, 1997, se ovan)?     
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Metod 

Datainsamlingen 
Det empiriska underlaget för undersökningen begränsades av tids- och resursskäl till ett 
”fall”, en grundskola med elever i förskoleklass till årskurs 9. Kommunen där skolan 
ligger tillhör kategorin Större städer enligt Skolverkets klassificering. Skolan är en av 
kommunens ca 40 grundskolor och en av tio grundskolor med alla årskurserna (F-9). 
Skolan har ca 325 elever och en personal på ca 50 personer. Det är en skola som i ca tio 
år arbetat medvetet med elevinflytande, som en av tre profiler. Eleverna och lärarna 
arbetar årskursvis. Vanligen ingår fyra-fem lärare i det ansvariga arbetslaget för en 
årskurs. De samarbetar som ett lag kring alla uppgifter som hör till undervisningen för 
elevgruppen. Lärarna själva anser att ”elevstyrd veckoplanering i en ämnesövergripande 
organisation förutsätter arbetslag”.    

Skolan visade sig ha kvalificerad dokumentation om sina arbetssätt, dels i två böcker 
utgivna av två av lärarna på skolan, dels aktuell arbetsplan, scheman, beskrivningar av 
arbetsområden och bedömningskriterier, dels information på skolans egen webbsida 
med aktuell information om vad som händer på skolan, information om elever och 
personal och om den pedagogiska profilen, med mera. I böckerna finns omfattande 
beskrivningar av och kvalificerade motiveringar till hur skolan organiserar och 
genomför undervisningen, det som skolan benämner ämnesövergripande undervisning. 
Denna dokumentation är en del i dataunderlaget. En andra del i underlaget är 
information om alla skolorna i kommunen. Denna är tillgänglig på kommunens 
webbsida, bland annat Kvalitetsredovisningen 2006, kommunens egen statistik och 
information om organisation och ledning. Vidare ingår som underlag statistik från 
Skolverkets nationella uppföljningssystem, den senaste från 2006/07. En tredje del i 
underlaget är intervjuer med lärare på skolan, genomförda den 14 november och 4 
december 2007. Den första intervjun på ca en halvtimme med en lärare handlade i första 
hand om arbetssätten och planeringen av undervisningen i en årskurs. Följande 
intervjutillfälle fokuserade på mer övergripande frågor i en utarbetad intervjuguide 
(bilaga).  

Ansatsen är kvalitativ. Skälet till metodvalet var undersökningens syfte, att få kunskaper 
om hur några lärare tänker, fritt resonerar, upplever och värderar arbetet med elevers 
inflytande och ansvar än vad som kan uppnås genom en skriftlig eller muntlig intervju 
med styrda svarsalternativ. Jag ville använda olika underlag för att komplettera och 
delvis jämföra informationerna. Det har gjorts många undersökningar inom området 
som baserats på enkätsvar som i huvudsak visar olika respondenters uppfattningar om 
eller reella möjligheter till elevinflytande och/eller elevansvar. Min erfarenhet var att 
enkätundersökningar om elevinflytande ofta haft liknande frågeställningar och fått 
likartade resultat, nämligen en form av mätning av inflytande med ganska negativa 
resultat. Genom en kvalitativ ansats hoppades jag få en bredare, mer komplex bild av 
möjligheter och problem då det gäller ansvar och inflytande i grundskolan.   
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Syftet var också att tillämpa och reflektera kring den metod som Kvale (1997) definierar 
som kvalitativ forskningsintervju. Jag avsåg först att tillämpa en struktur på intervjuerna 
som dokumenterats i rapporten Språkanvändning och kunskapsbildning (Anderberg 
m.fl. 2005). Efter hand bedömde jag att intervjumodellen inte var lämplig att följa fullt 
ut med hänsyn till mina undersökningsfrågor och förutsättningarna för min 
undersökning men redovisningen av dataanalyserna i Anderberg m.fl. var till stöd i mitt 
datainsamlings- och analysarbete.          

Jag hade planerat att intervjua högst fem lärare. Det visade sig möjligt att få endast tre 
respondenter. Det var svårt för lärarna att lämna eleverna eftersom mitt besök låg under 
skoltid. Det var mot slutet av höstterminen då många aktiviteter ska genomföras och det 
inte finns plats för något ”extra”. Jag hade inte ”officiellt” mandat att begära att få ta tid 
av fler lärare utan måste vädja till deras eget intresse för frågorna.  

Jag presenterade mig för en av skolledarna. Platsen för intervjuerna var ett 
konferensrum men jag var också i ett arbetslags ”hemvist” och lärararbetsrum.  

En av de intervjuade var lärarkandidat och kunde alltså berätta om sina erfarenheter 
med visst utifrån-perspektiv. De övriga två arbetade i olika arbetslag, en i tidigare och 
en i senare årskurser.  

Jag valde bort att göra lektionsobservationer eftersom jag ansåg det omöjligt att 
förbereda dem på ett bra sätt inom tidsramen. Skolans arbetssätt är noggrant beskrivna i 
de underlag som dokumenten utgör men jag gjorde alltså inga egna iakttagelser av 
arbetsprocesser, relationer m.m.   

Jag utarbetade en intervjuguide med elva korta, öppna frågor för intervjuerna. De 
handlade om innebörden i målen för utvecklingen av elevernas ansvar och inflytande, 
om skolans och lärarnas arbetssätt för att nå dessa mål, om resultaten och bedömningen 
av resultaten av arbetet och om uppfattningen om dessa nationella mål samt om 
nuvarande läroplan som medel för att styra lärares och elevers arbete (bilaga).  

Lärarna var mycket öppna och kommunikativa. De hade ett mycket medvetet 
förhållningssätt och var väl insatta i både relevant pedagogisk forskning och 
läroplansfrågor. Jag hade läst materialen om skolan i förväg. Vi behövde därför vid det 
andra intervjutillfället inte fördjupa oss i beskrivningar av skolans arbete som skilt från 
andra skolors utan kunde gå direkt in på respondenternas förhållningssätt och 
värderingar etc.   

De underliggande teman jag försökte få respondenterna i intervjun att tala om var 
inflytande-ansvar, demokrati, empowerment, makt-konflikt-styrning, krav-resultat, 
”ordning-reda”, kommunikation-samspel, lärande (lärares och elevers), 
självbedömning.  

Analys av data 
Som framgått grundar sig analysen på texter av olika karaktär, förutom i forsknings- 
och myndighetslitteratur dels texter i arbetsplaner, scheman och presentationer, dels 
mina anteckningar från det första samtalet med en av lärarna och utskrifterna av de 
inspelade intervjuerna.  

Under analysarbetet utgick jag övergripande från Kvale (1997) och, då det gällde 
databearbetningen, från Anderberg m.fl. (2005) som beskriver hur bearbetningen av ett 
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komplext material kan göras. Enligt Anderberg (som hänvisar till Svensson 1976, 1997) 
utskiljs, vid en analys som betecknas som ”kontextuell”, innebörder i datamaterialet 
utifrån olika helheter som hämtas i materialet. ”Helheterna” avgränsas och preciseras 
successivt i olika steg. Bearbetningen av data utförs i tre steg. Det första avgränsar delar 
i materialet utifrån den specifika forskningsfrågan, i det andra steget bearbetas 
skillnader och likheter i de olika materialen/sekvenserna och de grupperas i kategorier. I 
det tredje steget prövas och justeras denna preliminära gruppering. Jag återvände flera 
gånger till dessa beskrivningar och råd för hela arbetsprocessen vid kvalitativa 
undersökningar.  

Min egen arbetsprocess vid databearbetningen var ungefär följande.  

1. Eftersom jag hade läst en stor del av litteraturen och skolans egen dokumentation 
innan jag bestämde hur intervjufrågorna skulle formuleras, hade jag fått en förförståelse 
av undersökningsobjektet, X-skolan.  

2. Jag sorterade till en början texten i utskriften från allt som sagts i intervjuerna i sju 
frågeområden, eftersom svaren på de elva frågorna delvis överlappade varandra. Det 
resulterade i drygt elva sidor i utskrift med rik, kvalificerad och intressant information.  

3. I nästa steg urskiljdes i hela materialet några teman som tog stort utrymme i 
intervjutexten: lärarnas tolkning av läroplanens mål om elevers inflytande och ansvar, 
arbetssätten för att nå dessa mål, resultaten av arbetet och med vilka kriterier de 
bedömer resultaten, lärarnas egen funktion, ansvar och inflytande då de arbetar för att 
nå dessa mål, alltså fyra breda områden.  

4. Jag kategoriserade intervjutexten utifrån detta (jmf. Kvale sid. 170 ff).       

De sammanlagda texterna (dokumenten och utskrifterna) hade olika uppläggning, 
disposition och innehåll. Dokumenten gav detaljerad, djup och samtidigt bred 
information om skolan och arbetets organisering och innehåll medan intervjutexten var 
mer fokuserad mot mina frågeställningar och lärarnas egna uppfattningar.  

5. Jag bestämde mig för att intervjutexterna skulle vara utgångspunkt för att analysera 
helheten. Övrigt material kunde bekräfta, vederlägga eller illustrera lärarnas utsagor och 
påståenden inom de olika teman/kategorierna.  

6. Jag gick igenom övriga texter och sorterade dem översiktligt, dvs. inte alla meningar 
utan avsnitten.  

7. Jag fann att lärarna i intervjun betonade eller återkom till vissa faktorer i sin egen 
funktion som lärare som gjordes mer konkret och detaljerad i övriga material.  

8. Jag försökte sätta rubriker på dessa ”faktorer”, ”funktioner” eller karakteristika, 
komprimera dem och sammanfatta dem i några abstrakta begrepp. Så fick jag ett antal 
nya kategorier att sortera materialets olika utsagor i.  

9. Jag prövade då att göra motsvarande för att sortera utsagor om arbetssätten.   

Dokumenten visade så att säga indirekt ett slags pedagogiska ”credon” och, enligt min 
tolkning, karakteristiska, konkreta drag i skolans sätt att utforma sitt arbete. De 
handlade om en tydlig struktur på arbetet, vikten av förståelse, grundsynen i fråga om 
kunskap och lärande och förhållningssätten i relation till styrdokumenten, främst 
läroplanen men också ämneskursplanerna.  

10. Kategorierna ändrade jag efter hand till mer övergripande och abstrakta. 
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Genom att gå igenom materialet flera gånger och sortera och sortera om 
utkristalliserades alltså vissa ämnen/teman eller synpunkter som återkom flera gånger 
även om frågan jag ställt eller förhållandet som beskrevs egentligen handlade om delvis 
olika saker. Det är svårt att beskriva hur bilden av innehållet i dataunderlaget framträdde 
och så småningom fick ett tydligt mönster i form av åtta dimensioner men faktum är att 
det efter hand kom att kännas som om det speglade allt material.                

Tillförlitlighet 
Två av de lärare som intervjuades var mycket engagerade i utvecklingsarbetet och kan 
ha gett en mer positiv bild än vad som gällde för andra lärare på skolan. De uttalade 
flera gånger att de inte ville ”bre på” om resultaten, de var alltså medvetna om risken för 
”bias”. För att stärka tillförlitligheten har jag också försökt få information som kan ge 
vissa utifrånperspektiv (statistik om resultat m.m.). Fördelen med att få intervjua just 
dessa lärare är att de hade tänkt igenom viktiga frågor om sina arbetssätt, studerat 
pedagogisk litteratur och formulerat sig i skrift om arbetet. De hade verbal förmåga att 
förklara och motivera sina arbetssätt. Materialet håller inte för att generalisera till alla 
grundskolor eller alla lärare. Min undersökning begränsas till ”fallet” och syftar till att 
skildra dess erfarenheter och uppfattningar.  

Med den metod jag använt har avsikten inte varit att identifiera individuella skillnader 
mellan personer utan variationer av erfarenheter och uppfattningar hos personerna för 
att få en bred förståelse av fallet och undersökningsfrågorna. Avsikten med 
undersökningen har varit att förstå deras uppfattningar, synsätt och arbetssätt, inte att 
bedöma eller mäta resultat av arbetet, annat än i begränsad form och för att förstärka 
eller vederlägga annan information. I den meningen anser jag empirin tillförlitlig. Även 
den övriga information jag använt för att belysa frågeställningarna och resultaten anser 
jag tillförlitliga.  
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Resultat 
Resultaten redovisas först utifrån åtta dimensioner som utvecklats vid analysen av data. 
Därefter följer som ett delresultat ett avsnitt om lärarnas syn på sina möjligheter att 
omsätta nationella mål så som de formuleras i nationella läroplaner i deras egen praktik.       

Elevers ansvar och inflytande i undervisningen – vad 
är det? 
1. Ansvar och inflytande är en helhet  

2. Planerat lärande och utveckling 

3. Medel och kvalitet 

4. Struktur och organisation 

5. Resultat  

6. Förståelse 

7. Pedagogik och didaktik 

8. Krav, styrning och makt 

1. Ansvar och inflytande är en helhet 
Skolan och lärarna tycks inte se målen om elevers ansvar respektive inflytande som 
över- eller underordnade varandra. En lärare sammanfattar dem i intervjun med 
”demokratifrågor” och anser att de ska ingå hela tiden i undervisningen, ”eleverna ska 
känna att det jobbar vi med i praktiken.” I en av böckerna där arbetet presenteras sägs 
att utgångspunkten för utvecklingsarbetet från början, dvs. för tio år sedan, var att 
eleverna skulle ta ansvar för skolarbetet och att de skulle veta vad som förväntades av 
dem. Av dokument som visades på skolan som veckoscheman, planering av 
arbetsområden och arbetet med nivåbeskrivningar framgick att utvecklingen nu nått en 
fas då eleverna själva planerar stora delar av arbetstiden. De har långa sammanhängande 
arbetspass och är delaktiga i planering av innehåll och metoder. Målen för arbetet är 
tydliga både för relativt långa och korta perioder. För att klara detta har skolan anpassat 
schemat, infört veckoplanering och arbete i arbetsområden. Arbetslagen bestämmer 
innehållet i en terminsplanering och presenterar preliminära mål med mera i en 
arbetsområdesbeskrivning. Lärarna förbereder i sina arbetslag elevernas arbete och 
genomför också en stor del av sitt eget arbete tillsammans men med olika 
ansvarsområden.  
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I skolans arbetsplan definieras elevinflytande. Det betyder att eleven får vara med och 
påverka samt ta ansvar i skolan, närmare bestämt över tiden och innehållet. De senaste 
två åren arbetar lärarna också med att på ett systematiskt sätt ge eleverna redskap för att 
ta ansvar och ha inflytande över sin egen bedömning av lärandet genom att utarbeta så 
kallade nivåbeskrivningar som hjälp till ”självskattning”.   

2. Det är planerat lärande och en utveckling 
I arbetsplanen sägs vidare att ”detta tränar vuxna och elever tillsammans i klassen 
genom att planera innehåll, arbetssätt och tid”. Målen visar att arbetslagen medvetet 
arbetar så att förmågan att ta ansvar och utöva inflytande ska bli allt större under 
grundskoletiden, från att först gälla ”minst ett” arbetsområde (dvs. innehåll och 
arbetssätt) och ”någon del” av arbetstiden till att handla om ”de flesta” arbetsområden 
respektive ”en stor del” av arbetstiden. 

Skolår 2:  Eleven ska vara med i planeringen av minst ett arbetsområde 

Eleven ska planera någon del av arbetstiden. 

Skolår 4:  Eleven ska vara med i planeringen av några arbetsområden 

Eleven ska planera några delar av arbetstiden. 

Skolår 6:  Eleven ska vara med i planeringen av flera arbetsområden 

Eleven ska planera flera delar av arbetstiden. 

Skolår 9:  Eleven ska vara med i planeringen av de flesta arbetsområden 

Eleven ska planera en stor del av arbetstiden.  

 

En av lärarna framställer progressionen så att ”du börjar med att köra moped, sen 
motorcykel och sen får du köra bil”. Eleverna i årskurs 5 är kanske med och bestämmer 
vilken sorts berättelse de ska skriva medan eleverna i årskurs 8 bestämmer vilka 
lärargenomgångar som ska ingå i ett arbetsområde. ”Vi har en uppdelning på skolan, 1-
5 och 6-9. Från femman börjar vi mer konsekvent så här med arbetsområden. Tanken, 
outtalad eller uttalad är väl att man ska syssla mer med basfärdigheter och sedan med att 
utveckla alla de andra förmågorna under de sista åren men också fortsätta med 
basfärdigheter.” 

3. Det är medel och kvalitet 
Från skolans sida är ambitionen att arbeta med målområdet ansvar och inflytande för att 
motivera eleverna för studierna, delaktighet är i sig en god kvalitet i den utbildning de 
erbjuder respektive tar del av:  

Vi vill ju att eleverna ska förstå att skolan inte är ett nödvändigt ont utan eleverna ska 
känna att det finns en poäng med att gå i skolan och jag tror att elever fungerar precis som 
vuxna, känner man att man kommer till sin arbetsplats och blir lyssnad på, man kan se det 
arbete som man gör i ett sammanhang så tror jag att, eller rättare sagt, då ökar 
motivationen, det är jag övertygad om.  

För lärarna är det också en god kvalitet i sig, förutsatt att man jobbar seriöst med målet.   
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Det som gör att det är roligt att utforma verksamheten på det här sättet, för det vill jag nog 
säga att det är, att arbeta på detta sättet, är ju att man har en frihet, som man kan antingen 
ta eller inte, och väljer man bort den friheten och försöker arbeta efter läroplanen på 
riktigt, då blir det den där avarten, vi ska i alla fall ha Eget arbete för det ..   och nu har ju 
alla de här begreppen om forskning, eget arbete och allt vad det är, de kan man knappt 
använda längre, för att de termerna är så, det signalerar flumskola, eleverna gör vad de 
vill. Så att, på en del skolor har man då, ja vi ska inte,.. vi har infört lite tomma moduler 
där de kan arbeta själva och då har man inte lärt eleverna vad det innebär att ha eget 
arbete. Och sen kan man då efter ett år utvärdera och säga: Ja, vad hände? De gjorde 
ingenting, då går vi tillbaka, men vi har i alla fall provat det nya.  

4. Det är struktur och organisation 
Om man ska köra till Göteborg så har du vägskyltar som hjälper dig. 
Nivåbeskrivningarna, kriterier för att nå målen, fungerar som vägvisare för att nå målen. 
Vid varje korsning jag kommer behöver jag inte kliva av och fråga, Du Göteborg, åt 
vilket håll? utan då bara tittar du, här ska jag ta av och så… Men om du inte har bestämt 
Göteborg, dvs. något mål, så fyller de ju ingen funktion, då är du ute och kör i största 
allmänhet. Det är Grant Wiggins som har skrivit om det, han har en viktig synpunkt. I 
skolan bör vi inte vara ute och köra i största allmänhet. Vi skriver om älgen. Ja, men 
varför gör vi det? Jo, därför det gör vi. Men det måste finnas ett mål för det. 

(Av skolans dokumentation framgår att den rapport som läraren hänvisar till heter 
Educative assessment (1998), av Grant Wiggins.) 

Som en övergripande princip för dessa lärares sätt att ta sig an målet om elevansvar och 
inflytande gäller alltid att ge eleverna möjlighet att ta ansvar. Därför behövs en klar 
struktur och organisation av arbetet. Kort sammanfattat ser arbetssätten ut enligt 
följande. 

Vid slutet av en termin bestämmer lärarna arbetsområden för de aktuella eleverna 
följande termin. Varje termin delas upp i ämnesövergripande arbetsområden, vanligen 
tre veckor långa. I princip ingår alla ämnen, mer eller mindre. Ett område beskrivs i en 
arbetsområdesbeskrivning med mål, arbetsformer, tid, redovisningssätt, bedömning och 
kopplingar till läro- och kursplaner. För varje vecka gör eleverna en plan under veckans 
första arbetspass. Veckans sista arbetspass ägnas utvärdering av veckans arbete. 
Eleverna arbetar i olika grupper under olika arbetspass, från hela klassen till 
individuellt, det bestäms av eleverna tillsammans med lärarna vid planeringen. 
Elevernas planering är förberedd av lärarna som har gjort en ram, ett väl genomtänkt 
men inte definitivt förslag. I planeringen ingår att eleverna tolkar de ofta abstrakta och 
svårbegripliga läro- och kursplanemålen och bestämmer närmare innehåll, dvs. stoff och 
metoder.  

Arbete och arbetsformer 

Du ska skriva en berättelse. Miljöer och personer i berättelsen bestämmer du själv. 
Berättelsen ska byggas upp utifrån en tankekarta. 

Vilken sorts berättelse ska du och klassen skriva? Ge förslag! 

Hur kan vi göra så att du kan bli bättre på att skriva? Ge förslag! 

Hur kan vi göra så att du kan få hjälp av andra när du skriver? Ge förslag! 

Vad kan vi mer göra för att närma oss målet? Ge förslag! 
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Tid och genomgångar för arbetsområdet 

Arbetet pågår under tre veckor. Vilka genomgångar behövs? Ska vi göra något 
studiebesök? Var? Ska vi bjuda in någon att besöka oss? Vem?  

Redovisning  

Hur ska du visa vad du har lärt dig? Ska något redovisas varje vecka? I så fall vad och 
hur? Hur ska arbetsområdet avslutas? Förklara!    

Lärarna utarbetar också kriterier och nivåbeskrivningar som ska hjälpa eleverna att 
bedöma sitt lärande. Kriterierna säger vad lärarna riktar sin uppmärksamhet mot vid sin 
bedömning och nivåbeskrivningen i vilken grad prestationen närmar sig målet för 
lärandet, t.ex. ”Eleven beskriver händelser men förklarar sällan orsaker till varför 
händelserna inträffade.” 

Veckoschemat påminner om ”traditionella scheman” men avviker när man ser närmare 
på det. Där finns tid för elevplanering, elevutvärdering, klassråd, praktisk-estetisk 
verksamhet, engelska, moderna språk, matematik. Största utrymmet har ÄÖ, dvs. 
ämnesövergripande arbetsområden. Denna ÄÖ-tid som eleverna är med och planerar 
närmare kan innehålla lärarstyrt och/eller elevstyrt arbete med arbetsområdet.  

Lärarstyrda aktiviteter kan vara: introduktioner, genomgångar, rollspel, skriftliga prov, 
muntliga prov, elevredovisningar, diskussioner, laborationer, föreläsningar, studiebesök.  

De ämnesövergripande arbetsområdena väljs genom analyser av gemensamma drag hos 
de 16 skolämnen som har kursplaner och mål i grundskolan. Ett kriterium för att skapa 
ett område kan helt enkelt vara att man ser att samma eller liknande mål finns i flera 
ämneskursplaner. Andra områden hör till kategorin problemorienterat tema kring 
dagsaktualiteter (Energislag, fördelar och nackdelar), åter andra kan vara teman som 
utgår från elevernas omedelbara närhet eller intressen (Min mobil).  

Lärarna återkom till behovet av struktur och organisation. De tog självmant upp den 
under senare år kritiserade vanliga modellen för att ”ge” eleverna ansvar och inflytande, 
som också kritiseras i Söderströms studier (2006), eftersom de återspeglar en 
traditionell syn på skolans form, innehåll och relationen mellan lärare och elever.    

… den där avarten, vi ska i alla fall ha Eget arbete för det ..   och nu har ju alla de här 
begreppen om forskning, eget arbete och allt vad det är, de kan man knappt använda 
längre, för att de termerna är så, det signalerar flumskola, eleverna gör vad de vill. Så att, 
på en del skolor har man då, ja vi ska inte,.. vi har infört lite tomma moduler där de kan 
arbeta själva och då har man inte lärt eleverna vad det innebär att ha eget arbete. Och sen 
kan man då efter ett år utvärdera och säga: Ja, vad hände? De gjorde ingenting, då går vi 
tillbaka, men vi har i alla fall provat det nya.            

5. Det är resultat  
De senaste åren har arbetslagen arbetet mycket för att utveckla system för att bedöma 
vad arbetet i de ämnesövergripande arbetena ger för resultat. För närvarande jobbar 
lärarna med kriterier på god bedömning ”i sig”, dvs. vad bedömning och betygssättning 
i ämnena ska karakteriseras av, sett i lärarperspektiv. Dessutom pågår sedan två år ett 
arbete med bedömningskriterier och nivåbeskrivningar för att ge eleverna stöd i deras 
självskattning av hur de lyckas med arbetsområden de jobbar med. Detta arbete är 
lärarna mycket nöjda med.  



 22

”De jobbar ju i 3-veckors pass med ett arbetsområde. När ett område avslutas får de göra 
en självskattning, som det står i läroplanen att man ska göra, av sin insats. Dem samlar vi 
in och så gör vi vår bedömning och lämnar tillbaka den till varje elev.” 

Lärarna är noga med att påpeka att de bedömningskriterier och nivåbeskrivningar som 
ansluter till arbetsområdena inte är desamma som de nationella betygskriterierna 
(fenomenet ”lokala betygskriterier” har varit en känslig fråga under en tid). Men just 
bedömning av arbetsresultaten är en uppmärksammad fråga.   

Det finns mål i skolans arbetsplan för arbetet med läroplanens mål för elevers ansvar 
och inflytande. Men det finns inga kriterier för att bedöma resultaten just i det 
avseendet. Vi fördjupade oss i intervjun i vilka resultat man tycker sig se av just 
satsningen på elevinflytandet som ju är skolans profil.  

Då har vi gamla kursare och kollegor som jobbar på andra skolor och då kan man 
jämföra, hur engagerade eleverna är och då tycker jag det känns.. som att här, alltså dels 
det som sägs om vår skola är att man har inte lika mycket kunskaper när man gått på den 
här skolan men man har förmågor som man utvecklat, att kunna ta ansvar, att kunna 
planera och utvärdera och reflektera och så, och det kan ju vara något som eleverna ser 
först när de blivit lite äldre. Då de kommer till gymnasiet så är det ofta så att de 
återvänder hit sedan och berättar att första mötet med gymnasiet, den faktabank som en 
kompis har som gått på en annan skola den har inte jag riktigt, jag kan inte riktigt lika 
mycket som dom, men ganska snart märker de att de har med sig liksom tekniker som gör 
att de kan hantera gymnasiet (nu är jag väldigt generell här) på ett annat sätt än vad deras 
kompisar kan. Det har de stor nytta av, stor glädje av. Så vad gäller att kunna ta ansvar för 
sitt eget lärande så är det något som man har jättenytta av och sen att mäta det, hur det 
skulle ha varit om de haft en annan undervisning, är det ju svårt att uttala sig om. Men 
vad man kan säga är att eleverna är överlag nöjda med sin skola, man kommer gärna hit 
… 

Annat som lärarna nämner är att eleverna faktiskt tar ett större ansvar efter hand. ”Här 
är det så att … vanligen så säger man ju att i åttan, där sackar verksamheten, högstadiet 
har börjat, i sjuan är det spännande kanske men i åttan är det inga viktiga … Min 
erfarenhet här är ju att det finns en progression. I sjuan får man ta ett visst ansvar, i åttan 
ännu större och i nian kan man se, om inte förr så ser man i nian att, ja, här styr vi, 
eleverna, ganska mycket, vi vet ramarna.” (Läraren citerar i den senare delen av utsagan 
hur han tänker sig att skolans elever kan uttrycka sitt eget inflytande.)   

Men lärarna ansåg att eleverna i de sista årskurserna är i tonåren här precis som på andra 
skolor vilket måste hanteras. Men de ansåg att ”skolk och sådant, det har vi 
förhållandevis lite av, om man jämför med andra ställen, vi har engagerade elever som 
tycker att det är rätt så roligt att gå i skolan och till och med att det kanske blir bättre 
och bättre ju längre man kommer”. Svårigheten är att belägga om det beror på att de blir 
lyssnade på och arbetssätten i övrigt men de ansåg att ”man kan sannolikt säga att det är 
en orsak”. 

Andelen elever som förs över till skoldaghem är förhållandevis litet, vilket betyder att 
även elever med bristande motivation fullföljer grundskolan, uppgav lärarna.  

Det finns ett slags ”objektivt mått”, med de brister som sådana med nödvändighet har, 
på hur väl en grundskola med elever i sista årskursen klarar uppdraget att alla elever 
skall nå vissa mål i de 16 ämnena, dvs. ha betyget Godkänt. Kommunen där X-skolan 
finns har ställt samman betygsuppgifterna för alla kommunens skolor. Ett särskilt mått 
visar betygsresultaten (åk 9) med hänsyn till elevernas förutsättningar (social bakgrund 
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m.fl.). X-skolan är en av de fem skolor som har klart bättre resultat än vad som kan 
förväntas med hänsyn till bakgrundsvariablerna. Totalt finns femton skolor i 
kommunen. X-skolans elever har de senaste åren också haft klart högre medelvärde i 
slutbetygen jämfört med hela landet.  

6. Det är förståelse 
Skolans utvecklingsarbete utgår inte bara från grundliga studier och bearbetningar av 
nationella styrdokument och idéskrifter utan på forskning om t.ex. lärande/inlärning, 
undervisning/arbetssätt, bedömning/betygssättning och andra områden med direkt 
anknytning till praktiskt lärararbete, men också litteratur i grundläggande pedagogisk 
teoribildning som Dewey, Dysthe och  Ödman. Lärarna refererade till olika forskares 
arbeten och tog bland annat upp att det är viktigt att eleverna förstår, förståelse är ett 
medel för att nå målen. Jag tolkar det så att för att kunna ta ansvar och erövra inflytande 
måste man kunna förstå, ha insikter så att man blir övertygad snarare än tvingad att 
handla på visst sätt.        

För två år sedan stötte vi på en bok som handlade om att undervisa utifrån ..Teaching for 
understanding hette den, att man undervisar och satsar hela tiden på att eleverna ska 
förstå och försöker vara till hundra procent öppen och förklarande för eleverna så att de 
ska veta precis vad som förväntas av dem. Och just detta med att konstruera 
nivåbeskrivningar, det blev ett instrument som fungerat jättebra och på det sättet har 
verksamheten lyfts. Vi känner att det har varit en utmaning att formulera 
nivåbeskrivningar så att det går att förstå av eleverna. Och vi bjuder in eleverna och ber 
om hjälp av dem och provläser, om det står så, hur tolkar du detta? 

Här är det så att vi försöker hitta arbetsområden som ska ha någon form av anknytning till 
elevernas vardag eller har anknytning till aktuella händelser. Vi strävar efter det, men så 
är det ju inte hela tiden, det bygger ofta på en idé som .. vi har ett arbetsområde som en av 
våra språklärare kläckte för flera år sedan och på det .. bara för att man är utbildad i att 
undervisa i tyska så innebär det ju inte att man inte kan se välden så att säga, så man 
bidrar på olika sätt.  

(Av dokumenten framgår att rapporten Teaching for understanding är författad av Stone 
Wiske, M. 1998.)  

Det handlar alltså om att förstå också lärarna emellan. 

7. Det är pedagogik och didaktik 
Det är vanligt att man talar om formellt respektive informellt elevinflytande. Det 
formella har att göra med att elever är representerade i klassråd, konferenser eller råd av 
olika slag, det senare med inflytande i undervisningen, ”var dags inflytande” (Ds 
2003:46). Både i dokumenten och i intervjun framgår att X-skolan i första hand har 
ansett det viktigt att utveckla arbetssätten i undervisningen.  

Kommunen där X-skolan finns gjorde en undersökning om elevinflytande år 2005. Alla 
skolornas elever i årskurs 8 fick uppge vad de ville kunna påverka och om de faktiskt 
hade möjlighet att påverka: Vad du får lära dig, Vilka läromedel ni ska ha, Läxorna, 
Skolmaten och Schemat. Åtta av tio ville ha inflytande över vad de får lära sig men 
färre än fem av tio ansåg att de faktiskt fick påverka. Skillnaden var än större då det 
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gällde att kunna påverka schemat. Sammantaget känner många elever att de inte kan 
påverka så mycket som de skulle vilja.    

En konsekvent hållning då X-skolan motiverar sina arbetssätt är att de utgår från de 
nationella ”styrdokumenten”, dvs. främst läroplanen . ”Skolan bör organiseras på ett sätt 
som främjar ett aktivt konstruerande förhållningssätt”, sägs exempelvis i ett av X-
skolans egna dokument och utvecklar sedan detta. Individen är och bör vara aktiv och 
för att bli det är inflytande viktigt.  

Arbetssätten motiveras både av målen om ansvar och inflytande och utifrån synen att 
den traditionella ämnesindelningen är något som kommit till ganska slumpmässigt, den 
speglar inte verkligheten och vardagen. Därför måste lärandet ta sin utgångspunkt i ett 
problem, ett tema. Kunskaperna som behövs i sammanhanget ska vara det centrala, inte 
ämneslärokursen. Men matematiken och språken är ”särskilda”.  

Jag har precis haft en suverän upplevelse med femmorna där vi har jobbat med 
Energikällor, fördelar och nackdelar, och då hade vi ett enkelt formulerat mål, kring det 
här med att man skulle bli bättre på att se fördelar och nackdelar med olika energikällor, 
och då var man också tvungen att beskriva dem. Och det blev rätt deskriptivt och 
reproducerande. Men de kunde, nu när vi utvärderade i fredags, skriva oerhört .. vi skrev 
brev till miljöministern som jag ska skicka. Och det var jättemånga som uttryckte sig 
klart och tydligt om, ja, det är fördelar med det här och nackdelar med det här. Och när vi 
utvärderade sen så skriver man .. ”Jag skäms nästan för att säga det men jag visste 
faktiskt inte vad vindkraftverk var för något innan! Men nu vet jag och jag vet dessutom 
vilka som är fördelar och vilka som är nackdelar”. Och det blev, jag nästan ryser, och de 
kan se på världen som Dahlgren och andra skriver i den där boken från -77 om Inlärning 
och omvärldskunskap, att se på världen med nya ögon. Alltså har lärande skett och det 
blev väldigt tydligt i den utvärderingen, faktiskt.         

8. Det är krav, styrning och makt 
Frågan Vad menar du med inflytande? besvarade lärarna på följande sätt, först med 
tanke på elevinflytande:  

Det är att man får möjlighet att påverka verksamheten som man arbetar med. Det måste 
handla om den situation jag befinner mig i så att jag inte känner mig…jag blir inte 
kommenderad hela tiden utan jag har möjlighet att påverka vad jag ska arbeta med.  

Om man går här så kan du inte välja och säga, jag vill inte tycka till om nånting. Den 
möjligheten finns inte, däremot finns det elever som har svårt att tycka till och som inte 
tror på sin egen förmåga att komma med förslag och så. Organisationen är konstruerad för 
att elevernas åsikter ska komma fram…Tanken är att man ska dras in i det här som elev, 
mer och mer, det blir en naturlig del…     

Syftet är ju att knyta samman deras intressen med läroplanens och kursplanernas krav. 
Det är inte i största allmänhet vad jag vill…. Utan det här har vi i uppdrag att lära, /frågan 
är i stället/ hur ska vi göra det på bästa sätt?  

 

Med tanke på den allmänna debatten om att lärarnas status och auktoritet/makt riskerar 
att undergrävas fortsatte vi med frågan om mer elevinflytande betyder mindre 
lärarinflytande. Lärarna var medvetna även här.  
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Det ligger ju en inbyggd makt i läraryrket. En del tilltalas säkert av att man faktiskt har 
jättestor makt över sina elever….. Om man tänker makt i ett positivt perspektiv så kan 
man inte säga så att, nej, jag vill inte bestämma allting här. Vi använder elevinflytandet 
som redskap för att sköta ledarskapet i skolan.  

Men lärarrollen, vuxenansvaret och läraruppdraget, hur ser de ut?  

Lärarna beskriver två huvuddelar under det ämnesövergripande arbetet. I den ena har 
läraren ansvar för det arbete eleverna håller på med, han eller hon är en vuxen 
samarbetspartner. I den andra delen har läraren expertrollen med ansvar för en 
lärarstyrd aktivitet, t.ex. en laboration, en genomgång, ett rollspel.   

Lärarrollen är mindre knuten till ämnet, mer till arbetsområdena. Därmed tar man 
avstånd från att läraren är ämnesföreträdare. I lärarnas arbetslagsarbete utses, i varje 
arbetsområde, en ansvarig för övergripande planering, lärargenomgångar och 
utvärderingar. Det finns en viss koppling till ämnesexpertrollen på så sätt att den 
ansvariga är den som anses mest ämneskunnig beroende på arbetsområdet. Denna kallas 
arbetslagets ”lok” under perioden, övriga är ”vagnar” som arbetar med eleverna under 
arbetspassen men som alltså har mindre ansvar för planering och undervisning. Men ”vi 
försöker använda alla våra samlade förmågor och kompetenser, formella och icke-
formella och det är väldigt, väldigt sällan som det blir problem, som jag vet att det kan 
vara på andra skolor, att man känner att mitt ämne, jag vill inte bidra med mitt ämne för 
då kan jag inte genomföra det jag hade tänkt”. Vissa ämnen har dock mindre utrymme i 
de ämnesövergripande arbetsområdena, nämligen matematik och språk som bara delvis 
och ibland integreras.   

Vuxenansvaret är det som anges i läroplanens uppdrag till skolan, lärarna och annan 
personal (”skolan skall, läraren skall, all personal skall…”) men man använder ord som 
mindre entydigt signalerar ”paternalistisk auktoritet” (Starrin 1997). I relation till 
eleverna och de olika uppgifter som läroplanen lägger på lärarna talar man hellre om 
handledare med ansvar för en elevgrupp på 15-16 elever i de senare skolåren. Lärarna 
har beskrivit uppgifterna, både i fråga om elevkontakterna och kontakterna med 
föräldrarna. Där sägs att ”tillräckligt mycket har hänt för att motivera en titeländring 
(från klassföreståndare till handledare).” I intervjun sade en lärare:  

Vi (elever och lärare) jobbar ju på samma arbetsplats och det är en utmaning för lärarna 
att nå dithän att det är en arbetsplats där vi kan jobba jämbördigt. 

Vi utövar makt genom att vi delar ut förtroende… Det är ju ett sätt för oss att utöva makt 
så att det fungerar bra i en skola. Huvudsyftet är inte att det ska vara lugn och ro i 
klassrummet utan att vi faktiskt ska lära oss det vi har i uppdrag att lära oss, om att 
utveckla de förmågor vi ska utveckla.  

Lärarnas syn på sitt eget inflytande i relation till styrning ”uppifrån” tyder på att den 
sätter eleven i centrum av helheten. Men de har också en stark lojalitet med eller i varje 
fall accepterar att de är styrda av den nationella läroplanen.   

Vi ställer upp på det här systemet att det finns en nationell läroplan. Vi är ju tjänstemän. 
Man kan ju inte säga som läkare att nej, jag skippar att operera, jag tar en fikapaus. Det är 
ju vårt uppdrag.  

Här har lärarna tagit ett ansvar för att fullgöra sitt uppdrag, satt sig in i och tolkat 
läroplanen, vad menas?, och studerat intentionerna bakom och byggt upp en skola, det 
handlar verkligen om att ta sitt uppdrag… 
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Målen och praktiken 
Lärarna har verkligen gått i närkamp med de nationella styrdokumenten. Men det var 
svårt att diskutera hur timplanen användes, eftersom ”vi är målfixerade!” som en lärare 
uttryckte det.  

I dokumentationen om verksamheten verkar lärarna argumentera för sina arbetssätt mot 
dem som kan tänkas ifrågasätta dem. Det bekräftades i intervjun. Å andra sidan blir de 
engagerade som konsulter och berättar om sina erfarenheter.  

Styrdokumentens intentioner borde vara en självklarhet eftersom vi är lärare men när vi 
startade verksamheten så visste vi att vi kommer att arbeta på ett sätt som inte.. som 
kommer att ifrågasättas på alla håll och kanter eftersom det ser annorlunda ut än vad det 
ofta gör.  Kan vi då visa, titta här, allt landar i styrdokumenten! Då är det väldigt svårt att 
säga nej, så kan ni inte hålla på. Sedan har det blivit en drivkraft att vi använder 
styrdokumenten och sedan så har vi en organisation där vi, lärarna, och eleverna fungerar 
tillsammans för att bygga upp något. Om det inte skulle funka i läroplansdiskussioner 
skulle det ju kännas konstigt. Det vore att gömma sig…  

Men trots lojaliteten och entusiasmen var lärarna bekymrade. Att de kommit fram till en 
bild av måldokumenten, hur ”det är tänkt” och hur man kan använda dem för att 
genomföra sin undervisning och kunde berätta för andra lärare var viktigt men de 
ifrågasatte också systemet.   

- Som många diskuterar så är det ju svårt att förstå hur läroplan och kursplaner hänger 
samman, hur systemet är tänkt att fungera. Och vi är ju ibland ute och föreläser på andra 
skolor för att man är intresserad av den här verksamheten. Och det är ofta så att vi kanske 
ligger något steg längre fram eftersom vi har hållit på rätt så mycket med att fråga oss hur 
ska det funka och så. …  

- På många skolor är man faktiskt väldigt positiv och tycker att det är spännande att inse 
att det är så här det hänger ihop, att få veta att ”så här är det”, för ingen har sagt det 
tidigare. Och läroplanen är ju ansedd som kanske den svåraste läroplanen som har funnits 
för att den är så öppen och för att den kräver ett professionellt ansvar. 

- Det skapar en verksamhet där många lärare tycker att det är jättekul att jobba och tänker 
att det här ska vi läsa det kanske vi kan ha med oss då, det kan vi ha med oss då, man är 
lojal och det är liksom rörande för att de vill vara med (följa intentionerna) men kan inte.  

- Det hade varit mycket enklare om det hade varit färre mål. Och det blir förmodligen 
färre mål. Och det blir inte så svårt som att det finns strävansmål och så vidare. När det är 
så många så antingen struntar man i det eller så tänker man efter, hur är det tänkt att det 
ska fungera. Det är ju klart att det hade varit enklare även för oss om de varit enklare 
formulerade. Så på det sättet så tror jag att det kan bli bättre. Svårare kan det nog inte bli, 
alltså vad det gäller att förstå sin arbetsinstruktion.  

- Vill man ha en skola som fungerar och det finns ju många som tycker att den fungerar 
dåligt, och det är ju ofta de som inte riktigt, ju längre man är från verksamheten desto 
sämre tycker man att den fungerar. Då är det så att man måste göra detta enklare. 
Styrsystemet måste bli enklare. Och det måste dessutom, målet måste bli, som det är nu 
så vet ju inte stora delar av lärarkåren vet inte att det är målen att sträva mot som är målen 
vi ska arbeta mot utan de tror att målen att uppnå är de målen. 

Trots att den här skolan har arbetat mycket för att följa statens avsikter med grundskolan 
finns det alltså kritik mot hur de förmedlas till dem som ska genomföra dem. Det är ett 
alltför komplicerat, otydligt och motsägelsefullt system, delvis skickas direkt felaktiga 
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direktiv ut i förhållande till en övergripande regel. Det kräver alltför mycket bearbetning 
av skolorna och lärarna.  
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Diskussion 
Undersökningen av X-skolans arbetssätt tyder på att det går att arbeta på ett 
systematiskt sätt så att eleverna utvecklar ett eget ansvar och inflytande i 
undervisningen. Med hänvisning till den Läroplanskommitté som drog upp riktlinjer för 
de nuvarande läroplanen (SOU 1992:94) skulle man kunna säga att den ”påbjudna” 
nationella läroplanen motsvaras av den ”genomförda” läroplanen på X-skolan. Det är ett 
resultat som tycks skilja sig från skolor som studerats i tidigare forskning och 
utvärdering.  

Viktiga förutsättningar i X-skolans arbetsmodell är att elevernas ansvarstagande och 
inflytande betraktas som ett lärande i sig, som måste planeras och som eleverna ges 
träning i, precis som undervisning i skolans ämnen. Skolan har själv i sin arbetsplan 
utarbetat en form av delmål eller mål att uppnå i vissa årskurser och i så kallade 
nivåbeskrivningar preciserat kriterier som beskriver ansvarstagandet och inflytandet. På 
så sätt kan lärare och elever ha en dialog kring utvecklingen på ett sätt som motsvarar 
det man gör i relation till ämneskursplaner och betygskriterier.  

Undersökningar från början av 1990-talet och framåt har visat att det är svårt för skolor, 
lärare och elever att ge eleverna möjligheter att påverka sitt skolarbete. Detta har bland 
annat konstaterats av en arbetsgrupp i Utbildningsdepartementet som i sin rapport (Ds 
2003:46) säger att ”flera undersökningar visar att eleverna skulle vilja ha ett större 
inflytande än de faktiskt har”. Arbetsgruppen anser vidare: ”Om elevernas möjligheter 
till inflytande skall öka kan inte inflytande och delaktighet ses som en isolerad del av 
skolans uppgift. Den skolutveckling och den pedagogiska utvecklingen som bedrivs är 
grunden för en ny syn på inflytandefrågorna.” (sid. 12) Ett förslag från arbetsgruppen är 
att Skolverket ska ges i uppdrag att utarbeta informationsmaterial med övergripande 
information om utbildningssystemet, ett uppdrag som för övrigt redovisades under 
2007.  

De undersökningar som gjorts har ofta varit attitydundersökningar, då elever i skriftliga 
enkäter fått ge sin syn på de egna möjligheterna till inflytande i olika avseenden eller 
lärare gett sina uppfattningar av elevernas möjligheter eller snarare förmåga att ta ansvar 
eller utöva inflytande. Skolverkets inspektionsrapporter har på senare år särskilt 
kritiserat att elever inte får inflytande i undervisningen, medan inflytande i formella 
samrådsformer som klassråd etc. fungerar bättre. Enligt Skolverkets senaste 
Lägesbedömning (Skolverket 2007) visar också den senaste attitydundersökningen att 
möjligheterna att vara med och påverka ökat något jämfört med tidigare undersökningar 
medan deras vilja att vara med och bestämma snarare har minskat.   

Flera forskare har också problematiserat skolornas lösningar för att ge elever utrymme 
för mer ansvar och bättre inflytande. Å andra sidan finns kritik mot målen ”i sig” för 
otydlighet (SOU 2007:28), för att de arbetsformer som skolor utvecklat antingen lett till 
”fel” lärande (”privatiserat” eller ytligt, okvalificerat, ”flummigt” lärande) eller till brist 
på struktur och ordning i skolarbetet och till att lärare och andra vuxna inte vågar utöva 
ett tydligt ledarskap. Beskrivningar och slutsatser i rapporterna i referenslistan (sid. 32) 
kan förenklat illustreras på följande sätt.  
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Problem Konsekvens 

De nationella målen är väl utformade och 
lämpliga men skolorna agerar olämpligt 

Staten bör kritisera och med särskilda 
satsningar (och resurser) främja 
elevinflytandet i skolorna. Skolorna bör ändra 
sina arbetssätt. 

De nationella målen och riktlinjerna har 
brister 

Skolorna har svårigheter att genomföra målen  

De nationella målen är olämpliga  Arbetssätten är olämpliga eftersom de leder 
till ”privatiserat” lärande; ytligt lärande; 
okvalificerat eller inget lärande 

Sådana diskussioner finns givetvis också i praktiken, dvs. bland skolledare, föräldrar 
och elever med flera.   

Risker och möjligheter 
Som framgått ovan (sid. 10) har Söderström (2006) studerat elevernas delaktighet med 
fokus på att ta ansvar för lärandet. Hon tyckte sig se risker i de aktuella skolornas 
arbetssätt, som att arbetet i skolan särskiljs från det sociala ansvaret, att lära inte upplevs 
som målet för arbetet, att eleverna ges liten träning i hur de kan påverka på ett effektivt 
sätt, att elever kan sakna förutsättningar för att ta ansvar och att arbetsuppgifterna inte 
knyter an till elevernas livsvärld och därför upplevs som ”meningslösa”. Resultaten från 
min studie av arbetssätten på X-skolan pekar mot att man varit medveten om dessa 
risker. Lärarna har organiserat sig så att de kan fungera tillsammans, som vuxna och 
med särskilt, professionellt ansvar. Inget pekade mot en ”stökig miljö” med mobbning 
eller utanförskap, tvärtom. Jag tog flera gånger upp frågan om hur elever som av olika 
skäl har svårt att ta ansvar och planera eller som har svaga studieförutsättningar klarar 
det ämnesövergripande arbetssättet och ansvaret. Förutom Söderström har frågor ställts 
av Skolverket i exempelvis rapporter från den senaste nationella utvärderingen av 
grundskolan (Skolverket, 2004). Skolverket har diskuterat riskerna med ”enskilt arbete” 
och ett mer individualiserat lärande som en följd av skolornas arbetssätt för att nå målen 
om inflytande och ansvar. Elever som i olika avseenden är starka klarar av både att ta 
ansvar och utöva inflytande men elever med andra svårigheter kan vara förlorare. Av 
svaren och arbetsbeskrivningarna på X-skolan att döma verkar det som om även elever 
med svaga studieförutsättningar kan klara arbetssätten. Lärarna var noga med att ge 
stöd, både i fråga om ämneskunskaper och då det gällde deras eget ansvar för planering 
och för de ämnesövergripande kunskapsområdena. Bedömningen av hur eleverna 
utvecklar sina förmågor och kunskaper är ”tät”, med självbedömning, lärarbedömningar 
och utvärdering av arbetssätten m.m. Till stöd finns lärarnas egna nivåbeskrivningar 
och, mot slutet av grundskolan, nationella betygskriterier. Dessutom får eleverna goda 
kunskaper om vad de enligt läroplan och kursplaner ska lära, eftersom lärarna hela tiden 
öppet utgår och motiverar sin planering från dem.           

De andra riskerna som Söderström tar upp i sin avhandling tycks X-skolan kunnat 
hantera på ett bra sätt. Elever och lärare diskuterar varför man studerar ett visst 
arbetsområde och vad man ska lära. Redovisningarna av arbetet får stor 
uppmärksamhet. Elevernas tid för planering i början av arbetsveckan, deras utvärdering 
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av veckans arbete i slutet av veckan och de förutsättningar som lärarna bidrar med som 
underlag för elevplaneringen verkar ge bra förutsättningar för eleverna att träna sig i att 
ta ett lagom stort ansvar och påverka undervisningen. Lärarna föreslår och utarbetar 
arbetsområdena men väljer dem – eller använder rubriker – så att eleverna ska känna sig 
berörda. Det tycks inte innebära att tråkiga moment försvinner, de finns i ett 
sammanhang. Att träna matematiska problemlösningar inom ett arbete som 
övergripande kallas Bomässan samtidigt med en mängd andra kunskapsområden är 
skolans sätt att knyta an till elevernas livsvärld enligt Söderströms tes.      

Sammanfattningsvis fanns inget som tyder på att lärarna ”abdikerat”, tvärtom.  

Fördelningen av ansvar 
Forsberg (2000), i likhet med Starrin med flera (1997) diskuterar frågan om inflytande 
och makt som har relevans för X-skolans arbets- och synsätt. Maktfördelning är inget 
nollsummespel där en part får mindre makt om en annan får mer makt. Det handlar inte 
heller om över- respektive underordning. Makt kan ses som expanderande. Makt, ansvar 
och inflytande förläggs till olika aktörer i olika frågor. De intervjuade lärarna upplever 
sig inte ha problem med att överlåta en del av sin ”makt” över planeringen av 
undervisningen till eleverna.  

I läroplanen finns en ansvarsfördelning där ”skolan”, ”alla som arbetar i skolan” 
respektive ”läraren” särskilt nämns. På X-skolan har man gått ett steg längre och 
avgränsar även elevernas ansvar och inflytande, både i arbetsplanen och i 
arbetsområdesbeskrivningarna. Det verkar vara en fruktbar arbetsmetod för att träna 
eleverna. X-skolans lärare är samtidigt väl medvetna om att det varken är konfliktfritt 
eller problemfritt att överlämna ansvar och inflytande. De ställer krav på att elever ska 
ta ansvar, att det inte är valfritt att lämna eget ansvar till läraren respektive att själv ta 
ansvaret. Intrycket från intervjuerna är att skolan och lärarna inte avsagt sig 
vuxenansvaret.         

Elevers ansvar och inflytande som mål för utbildningen 
Kritiken mot skolan har på senare år bland annat handlat om att grundskoleelevernas 
kunskaper blir sämre och om behovet av att återupprätta lärarnas auktoritet. Delvis 
läggs detta läroplanen och den politiska, nationella styrningen ((s) regeringen) till last. 
Debatten förenklar och ord står mot ord. Erfarenheterna från X-skolan verkar inte 
förenkla bilden. De tyder på dels att lärarnas auktoritet krävs för att genomföra målen 
om elevers ansvar och inflytande, dels att eleverna lär och utvecklar såväl förmågor 
(t.ex. att planera och samarbeta kring arbetsuppgifter) som ämneskunskaper.    

De intervjuade lärarna på X-skolan har skapat en helhetsbild av läroplanen och studerat 
på djupet vad den ger för direktiv. Det har i praktiken kommit att innebära att de arbetar 
på ett sätt som många andra skolor inte gör. De tycks själva medvetna om att deras 
arbetssätt kan vara om inte kontroversiella så i varje fall diskuterade, positivt eller 
kanske negativt. De motiverar arbetssätten. Lärarna har observerat att deras elever 
själva upplever att de har mindre faktakunskaper än gymnasiekamrater som haft en 
annan undervisning men bättre förmågor att söka information och att organisera sig i 
självständigt arbete. Utan att ta ställning till om grundskolan ska betona det ena eller det 
andra går det att konstatera att nationella mål faktiskt får genomslag. Det har betydelse 
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om skolorna har i uppgift att utveckla elevernas inflytande och ansvar, eftersom det kan 
ge utfall (t.ex. faktakunskaper eller övergripande förmågor). Lärarna kan genomföra vad 
den nationella ledningen vill genomföra. Frågan är kanske snarast om den senare är 
medveten om vad den vill – eller kan enas om detta, och kan ge tydliga signaler till 
skolor och lärare.  

Lärarna var kritiska till hur de nuvarande bestämmelserna som ska styra deras arbete är 
utformade. Det är ett komplicerat system. Många lärare förstår helt enkelt inte ”hur det 
är tänkt”, trots att de har ambitionen att följa denna arbetsinstruktion. Forskning om 
styrning av skolsystem tycks inte i någon större utsträckning ha berört frågor om hur 
”arbetsinstruktionen” bör vara utformad för att vara effektiv för styrning. Av en sökning 
i Libris att döma tycks läroplansteori och forskningsfrågor om läroplaner mer handla 
om vad som ska ingå i utbildningen, om undervisningsprocessen och om resurser, ramar 
och styrning i organisatorisk/administrativ mening. Ulf P. Lundgrens Att organisera 
omvärlden i första upplagan från 1979 och Göran Lindes Det ska ni veta! i första 
upplagan från år 2000 ger båda introduktioner till läroplansteori. De visar, med drygt 
tjugo års tidsspann emellan, kunskapsläget och hur dessa forskare såg på fältet. Även 
om man söker forskning kring ett skolämne, exempelvis samhällskunskap i 
grundskolan, tycks forskare, exempelvis Englund (1986) främst ta upp innehållet och 
historiska perspektiv.   

Huruvida den nationella, påbjudna läroplanen är lämpligt utformad för att få genomslag 
på skolor generellt är däremot inte en forskningsfråga i min studie av nationella mål i 
skolans praktik.  

 Avslutande reflektioner 
”Avsikten med kvalitativa analyser brukar vara antingen att utveckla hypoteser och 
teorier eller att komma fram till en helhetsförståelse av specifika förhållanden.” 
(Groenmo, 2006, sid. 259) Min studie handlar om att skapa en förståelse av hur lärare i 
den valda skolan tänker om vissa nationella mål som de ska förverkliga och om en 
helhetsförståelse av skolans arbete med målen om elevers ansvar och inflytande. Jag har 
försökt spegla insamlade data i tidigare forskning, andra undersökningar och vad som 
sagts om avsikten med målen.  

Materialet i denna studie är för litet för att dra generella slutsatser om möjligheterna att 
genomföra de aktuella målen. Studien har inte en experimentell karaktär där t.ex. 
arbetssätten på en annan skola eller med andra lärare på ett systematiskt sätt skulle 
kunna bekräfta eller vederlägga om X-skolans modell för att nå målen är bättre eller 
sämre än en annan modell. Jag vågar trots detta påstå att undersökningen tyder på att 
läroplanens mål är möjliga att uppnå. Det finns också indikationer om att arbetssätt som 
utvecklar ansvarstagandet ger goda förutsättningar för eleverna att klara andra 
utbildningsmål, vanligen benämnda ”kunskapsmål”. Men detta gäller under vissa 
förutsättningar. Dessa förutsättningar har X-skolan identifierat, vilket visas i 
undersökningsresultaten i denna rapport.  

Om valet av skola gör resultaten representativa för andra skolor är svårt att uttala sig 
om. Mot bakgrund av elevernas socioekonomiska bakgrund och andra villkor för 
skolans arbete är kunskapsresultaten enligt måttet ”Betyg” bättre än vad som kan 
förväntas. Frågan är om en skola skulle kunna nå bättre resultat i fråga om 
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ämneskunskaper genom att arbeta systematiskt med målen om elevers ansvar och 
inflytande. För att kunna komma närmare några tydliga slutsatser krävs de enligt min 
uppfattning intervjuer med fler lärare, både på denna skola och på en skola som inte har 
samma arbetssätt. Dessutom bör det ingå systematiska observationer av arbetet och 
möjligen också en skriftlig enkät eller muntliga intervjuer med elever. 

Möjligheterna att generalisera är begränsade även på så sätt att intervjuerna omfattade få 
lärare som dessutom är något av eldsjälar med stort ansvar för arbetssätten på skolan. 
De kan se vad de önskar se, även om de också själva tar upp svårigheterna. 

Trots dessa reservationer har undersökningen belyst de aktuella forskningsfrågorna (sid. 
4) och gett fördjupad förståelse av vilka kvaliteter som karakteriserar arbetssätt där 
eleverna på ett medvetet och planerat sätt får ta ansvar och påverka deras eget lärande. 
För min egen del har jag fått möjlighet att pröva intervjuundersökningens sju stadier så 
som den beskrivs av Kvale (1997, sid. 85). Enligt Kvale finns bland annat också ett 
antal aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun som jag anser tillgodosedda i min 
studie. Den söker tolka meningen i centrala teman i den intervjuades livsvärld, den har 
inte kvantifiering som mål, den söker nyanserade beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld och beskrivningar av specifika situationer och handlingar och den är fokuserad 
på bestämda teman.           
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 a

Bilaga 

Intervjufrågor 

Inledning 
Min uppsats kallar jag Mål i skolans praktik och jag har valt att avgränsa till ett område i 
läroplanen, Elevernas ansvar och inflytande. Jag har läst era böcker om era arbetssätt, 
Ämnesövergripande undervisning, som jag tycker ger en mycket bra bild av både hur ni tänker 
och hur ni arbetar. Så jag vill egentligen fördjupa min förståelse av detta.  

Mina frågor gäller både vad ni anser ligger i detta och vad ni tycker om målen.  

Svaren kommer att behandlas anonymt dvs. det kommer inte att framgå i min rapport vem som 
sagt vad.  

Du har rätt att inte svara och om det är svårt att förstå min fråga är det bra om du säger ifrån så 
att jag kan formulera den bättre.    

Är det OK att jag spelar in intervjun?        

Så här står det ju i Lpo94 (läs upp!): (Citat från läroplanen om elevers ansvar och inflytande) 

 

Frågorna: 
1. Vad är innebörden i de målen, för dig? 

2. Har ni några arbetssätt som visar hur ni arbetar i relation till målen om elevernas ansvar och 
inflytande? 

3. Kan du se några resultat av ert arbete i relation till dessa mål?  

4. Varför når ni /inga/dessa resultat? Vad är det i era arbetssätt som ger resultat? Alternativt: 
Varför blir det inga resultat?   

5. Finns det utformade kriterier som hjälper er att bedöma resultat i fråga om att elever utvecklar 
ansvar och demokratiska arbetssätt? 

6. Hur fungerar kriterierna? Varför fungerar de bra? /Alternativt: Varför fungerar de inte? 

7. Detta med inflytande, hur ser du på det? Vad menar du med det? (Elevmakt, lärarmakt, bra 
med makt?) 

8. Vad är ansvar? Vad lägger du i det? 

9. Vad tycker du om att det finns en nationell läroplan (bra/dåligt, hinder/möjligheter, 
lärarrollen)? 

10. Vilken är din roll i relation till den nationella läroplanen? Hur arbetar ni för att få en lokal 
läroplan?  

11. En del säger att det är för många mål man ska tänka på som lärare (nationella, kommunens, 
skolans, undervisningens, elevens). Upplever du det så?  

 

 


