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1. INLEDNING

Skolan har genomgått många förändringar de senaste trettio åren, och den senaste 

förändringen är alliansregeringens gymnasiereform, Gy 11, som ska tas i bruk nästa år. I 

skrivande stund är det naturligtvis svårt att sia om framtiden, då man inte kan vara säker på 

vad som sker vid ett eventuellt maktskifte. Det är dock troligt att skolan kommer att förändras 

på något sätt, oavsett regeringsbildning, för att hänga med den nya tidens krav. Även 

grundskolan förändras i takt med samhällets förändring och krav på nya kompetenser. Där vi 

tidigare såg fokus mot ”bokkunskaper” och förberedelse för antingen ett liv inom akademin 

eller ett på fabriksgolvet, ser vi nu nya ledord som ”flexibilitet”, ”social kompetens” och 

”entreprenörskap”. Det sistnämnda ska genomsyra skolornas läroplaner och värdegrund, och 

datorer är numera stapelvara i skolan och något som varje familj förväntas ha minst en av där 

hemma. IT-revolutionen på 1990-talet förändrade inte bara vårt samhälle utan hela världen, 

som vi plötsligt kunde ta del av; globaliseringen var ett faktum och den var tillgänglig via 

Internet. Det är svårt att idag ta del av samhället helt och fullt om man inte har tillgång till 

datorer, och naturligtvis har skolan inte varit sen att utnyttja de möjligheter som Internet ger i 

undervisning.

Jag har själv gått i skolan i det gamla systemet, där det hette att man gick en linje och där 

betygen var relativa. Ingen förväntade sig att jag skulle kunna reflektera över min inlärning 

eller ta mer ansvar för skolarbetet än vad som krävdes för att klara läxförhören. Skolan idag, 

såväl den kommunala som de fristående, präglas av en helt annan syn. Sydsvenskan 

meddelade tidigare i våras att svenska grundskoleelevers kunskapsnivå sjunkit1 och att det är 

de svaga eleverna som förlorar mest. Man hänvisar till det ökande antalet friskolor (som 

kommit till efter ökad efterfrågan på individuella lösningar?), boendesegregation och mer 

uppdelad undervisning som gör att den så kallade kamrateffekten försvinner.

Skolan var inte på något sätt oproblematisk på min tid, men en fråga som inställer sig när 

jag läser tidningar och modern skolforskning är för vems skull alla dessa nya (och ofta också 

snabba och ogrundade) förändringar införts. Individanpassning, flexibilitet, eget ansvar, lära i 

sin egen takt: det låter – och är – bra, men fungerar de metoder man använder för att uppnå 

dessa mål? Och vad är det egentliga syftet med målen? 

Vittra är ett friskolekoncept som startades i början på nittiotalet, och deras 

undervisningsmetoder känns mycket moderna idag om vi ser till vilka honnörsorden för 

skolan är just nu. Man arbetar med åldersintegrering, eleverna får ta mycket ansvar och det 

trycks på att man ska kunna lära sig i sin egen takt och efter egna förutsättningar och 

1Kajsa-Stina Kalin,  ”Svaga elever förlorarna”, Sydsvenska Dagbladet, 10/3, 2010, s. A8
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intressen. Detta existerar naturligtvis på andra skolor också, men på Vittra är systemet helt 

inarbetat och en etablerad del av skolans filosofi.

1.1 EN BAKGRUND TILL VITTRA

Vittra startades 1993, efter avregleringen av den statliga skolan, och bedriver idag verksamhet 

från förskola till gymnasium med cirka 8800 elever. Sedan 2008 ägs Vittra av börsnoterade 

AcadeMedia, som är Sveriges största utbildningsbolag för såväl privat som offentlig 

verksamhet. Den vinst som genereras går tillbaka till verksamheterna, enligt Academedias 

hemsida.

Vittra finns över hela landet, men alla skolor arbetar utifrån en gemensam filosofi, som 

de kallar ”löften”. På Vittras hemsida står att läsa följande:

”Vår vision är att bidra till ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör 

självständiga val. Vår idé är att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande.”2 

I stort går visionen ut på att samspel mellan individ och gemenskap är en förutsättning för ett 

framgångsrikt lärande, och att eleven tar ansvar både för sig själv, för miljön och för 

kamraterna runt omkring. Man menar vidare att det inte bara handlar om att förvärva 

traditionella kunskaper, utan också att lära sig vem man är som elev och hur man som elev lär 

sig.

Eleverna på Vittra använder sig av planeringsböcker, kallade Vittraböcker, där de 

veckovis planerar och utvärderar inte bara sitt praktiska skolarbete utan också sitt personliga 

arbete, dvs. hur de lärt sig, vad som lyckats eller misslyckats, och hur de betett sig mot 

kamrater och pedagoger i skolmiljön.

Pedagogerna (Vittras benämning på lärarna) finns med eleverna hela dagen, i såväl 

klassrum som studiehall, matsal och på raster. Syftet med detta är att vara ständigt närvarande 

i elevernas vardag, och på så sätt utveckla en god kontakt med dem som går bortom 

klassrumsundervisningen och därmed underlättar bedömningsarbetet av eleverna inför 

betygssättning och samtal med till exempel föräldrar. 

Varje elev har en individuell utvecklingsplan, IUP, som upprättas vid terminens början 

och kan revideras efterhand. Där framgår till exempel vad eleven bör utveckla och arbeta mer 

med, vilka ämnen eleven läser en given termin, och så vidare.

2 http://www.vittra.se/default.aspx?id=2304&refid=2305
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Vittraskolorna har något de kallar sin ”gemenskap” och som är densamma för alla 

skolorna i landet. Denna gemenskap kan beskrivas som den värdegrund Vittra arbetar efter, 

med kodord som personligt ansvar, olikhet och tydlighet. Tillsammans med Vittras fem 

”löften” utgör den grunden för Vittras pedagogik. Löftena går ut på att varje individ ska ges 

möjlighet 

”att komma till sin rätt;

till ett erfarenhetsbaserat lärande;

att förstå sitt eget lärande;

att känna tillit till sig själv och sin egen förmåga;

att utveckla sin förmåga till kommunikation och respektfullt samspel med andra.”3

Gemenskapen går ut på att eleverna ska uppmuntras att vara sig själva, ta gemensamt 

ansvar för sin miljö och kunna uttrycka och stå för sina åsikter, samt att respektera andras. 

Detta synliggörs, förutom i det praktiska arbetet, med en ”symbol”: man hänger av sig alla 

ytterkläder när man kommer in, dels som tecken på respekt mot andra och dels som ett sätt att 

”level the playing-field”, så att ingen ska kunna skylta med eller dölja sig bakom bylsiga 

jackor och mössor.

På Vittra arbetar man mycket med elevernas ansvar. Eleverna förväntas ta ansvar för sina 

studier genom bland annat planeringen, som görs i början av en arbetsperiod och genom 

utvärderingen, som sker när arbetsperioden är över (efter varje skoldag, samt en större 

utvärdering som görs vid skolveckans slut). Eleverna för in sin planering i Vittraboken, och 

därefter kontrollerar och kommenterar den aktuella ämnesläraren. Vid skoldagens slut, samt 

vid veckutvärderingen, faller det på ansvarspedagogen (klassläraren eller mentorn) att se över 

och kommentera vad eleverna skrivit. Syftet med detta är dels att eleverna ska lära sig att 

reflektera över sin inlärning, men också för att föräldrarna ska få bättre insyn i hur det går för 

deras barn i skolan. Tanken är att boken ska tas hem över helgen så att föräldrarna kan läsa 

och/eller skriva i den, och på så sätt bildar den ett underlag för utvecklingssamtalen med 

eleverna och deras föräldrar.

Den fysiska arbetsmiljön spelar också stor roll på Vittra. Man arbetar med öppen 

planlösning, som ska ge översyn och möjlighet för eleverna att hela tiden se var de vuxna 

befinner sig. Den öppna planlösningen, där eleverna kan röra sig mellan olika rum för olika 

ämnen, och en gemensam studiehall för eget arbete, möjliggör också ämnesövergripande 

arbete och temaarbete. Ingen är låst till ett specifikt klassrum, och de elever som av olika skäl 

3 Vittras verksamhetsberättelse, 2008-2009, s.29 (Gäller Vittra i Västra Hamnen)
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inte kan arbeta inne i klassrummet kan nyttja studiehallen, där alltid minst en pedagog 

befinner sig. Pedagogernas scheman innehåller, förutom ämnesundervisning, så kallade 

arbetspass, precis som i elevernas scheman, vilket innebär att om man inte har lektion så finns 

man ute i studiehallen för att hjälpa och stötta de elever som arbetar där.

På Vittra arbetar man också med åldersintegrering. Tanken bakom åldersintegrering i 

skolan generellt är att elever mognar olika snabbt och har olika förutsättningar när de kommer 

till skolan. Genom att blanda åldrarna kan yngre elever få draghjälp av äldre, samtidigt som 

de äldre eleverna kan få möjlighet till egen utveckling genom att hjälpa sina yngre kamrater. 

Man kan också se åldersintegrering som ett sätt att homogenisera grupper; som exempel kan 

ges att ”svaga” äldre elever kan läsa tillsammans med ”starka” yngre elever, vilket gör att 

gruppen som helhet kan upplevas som någorlunda likvärdig kunskapsmässigt.4

Alla elever ingår i olika så kallade ansvarsgrupper. Dessa är ansvarspedagogernas ”egna” 

elever, mentorseleverna, och det är i dessa ansvarsgrupper som morgon- och 

eftermiddagssamling sker, liksom de ses varje vecka för veckoutvärderingen. Utöver dessa 

ansvarsgrupper är eleverna indelade i ytterligare grupper för olika ämnen, baserat på deras 

kunskapsnivå (en slags nivågruppering). Detta kan i extremfall innebära att en och samma 

elev går i fyra eller fem olika grupper (en per ämne), beroende på elevens kunskapsnivå. 

Syftet är återigen att grupperna ska vara någorlunda homogena.

Traditionella grundskolor arbetar naturligtvis också med olika alternativa sätt att bedriva 

undervisning. Den stora skillnaden mellan dessa och Vittras skolor är dock att där den 

traditionella skolan fortfarande rutar in veckan i fasta scheman, med ämnen separerade från 

varandra, byter Vittra schema med jämna mellanrum för att på ett medvetet sätt bedriva så 

kallad blockundervisning (ämnesintegrering, längre projekt och dylikt). Eget arbete 

förekommer även i traditionella grundskolor, men inte alls i den omfattning som hos Vittra, 

där man har block om dryga två och en halv timme per dag för detta syfte. Utvärderingar görs 

regelbundet i traditionella grundskolor, där eleverna får ha åsikter om miljö, undervisning, 

mobbning och liknande. Det som görs på Vittra kallas självutvärdering, och fungerar det 

optimalt innebär det att eleverna funderar över personlig utveckling och förhållningssätt, hur 

de lärt sig att lära (metareflektion) och sin kunskapsutveckling. Varje vecka ska de också 

fundera över hur de ska arbeta med detta framöver, alltså både vilka praktiska uppgifter som 

ska göras och hur de framöver ska bete sig och uppträda gentemot kompisar och lärare i 

skolan. Det är ett ganska avancerat sätt att utvärdera som jag inte sett någon annanstans.
4Jag använder uttrycken ”stark” respektive ”svag” som generella termer. De ska avspegla elevers kunskapsnivåer 
och möjligheter till inlärning, och inte på något sätt vara ett omdöme om elever som individer eller som 
beskrivning av deras personligheter.
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1.2  SYFTE

Mitt syfte är att undersöka hur ett arbetssätt som Vittras fungerar för ungdomar i de tidiga 

tonåren (årskurs sju till nio). Jag vill framför allt koncentrera mig på fyra av de pedagogiska 

grepp som utgör den praktiska grunden för Vittras filosofi: åldersintegrering, eget ansvar, 

nivågruppering och personlig utvärdering. Sedan den senaste skolreformen infördes i 1990-

talets början har diskussionerna tidvis gått höga kring skolan, dess elever och resultat. Olika 

återkommande undersökningar, bland annat PISA, TIMMS och ICCS,  har givit vid handen 

att svenska skolelever sackar efter internationellt (framför allt i matematik), och under den 

pågående mandatperioden har den borgerliga regeringen med Jan Björklund i spetsen lagt 

fram sitt förslag på en ny skolreform. Denna gäller gymnasieskolans utformning, men får 

givetvis effekter även på grundskolan, då det ju är denna som ska förbereda de blivande 

gymnasieeleverna för det nya systemet.

1.3   PROBLEMFORMULERING

Hur fungerar det ”fria” arbetssättet för ungdomar i tidiga tonåren? Hur upplever de det egna 

ansvaret och den frihet detta medför? Hur upplever de frihet och ansvar i en miljö som trots 

fina föresatser fortfarande präglas av prestation och resultat (betyg)?

Med ”fritt” arbetssätt menar jag här att en stor del av skoldagen styrs av eleverna själva, 

på Vittra i form av arbetspass där eleverna själva bestämmer hur de ska använda sin tid 

(läxläsning, projekt, arbeta ikapp sådant man missat et cetera). I denna frihet kan också läggas 

in det ansvar som eleverna då förväntas ta för att arbetet blir gjort.

2. TEORI

Frankfurtskolan är den som framför allt förknippas med kritisk teori. Den kom till i slutet av 

1920-talet och var centrerad kring universitetet i Frankfurt, och här sysselsatte sig tidiga 

förgrundsfigurer som Horkheimer, Benjamin, Adorno och Mancuse med arbete som 
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kombinerade olika discipliner som till exempel sociologi, filosofi och ekonomi. En tanke var 

att forskaren skulle vara en socialt och politiskt medveten kritisk intellektuell, som gick emot 

det traditionella sättet att systematisera och inordna ”objektiv” kunskap.5 Influenser kom från 

bland andra Marx och Weber, och man färgades naturligtvis av den oroliga situationen i 

Europa under 1930-talet.

Jürgen Habermas har idag en dominerande position inom den kritiska teorin. Till skillnad 

från sina föregångare, som närde en tämligen kulturpessimistisk syn på världen (många av 

dem flyttade till USA och upplevde en krock med den ytliga och kommersiella amerikanska 

kulturen), har Habermas en mer nyanserad syn. Han menar att det moderna samhällets snäva 

syn på vetenskap och dess tilltro till att olika ”experter” ska kunna lösa våra samhällsproblem 

har lett till att politiska och etiska spörsmål har skjutits åt sidan. Eftersom vetenskap och 

framför allt politik alltmer tar över samhällsapparaten fungerar de som en slags ideologi, och 

Habermas kallar det för en ”systemets kolonisering av livsvärlden.”6 Pengar och makt styr 

över människornas livsvärld, de sammanhang som hjälper människor att förstå och tolka sin 

omvärld.

Habermas ser dock att det i det moderna samhället finns möjligheter till utveckling; i och 

med att vi fått tillgång till mer utbildning, information och ökat ekonomiskt välstånd blir vi 

mer medvetna, vilket i sin tur innebär att vi blir mer öppna för kommunikationen, dess 

betydelse och möjligheten att ompröva vår världsbild. Hans filosofi går i stort ut på att istället 

för att peka ut dominansförhållanden och ideologi bör man finna människors möjligheter och 

svårigheter i livet; genom att studera hur dominansförhållanden ser ut kan man komma fram 

till välgrundade ställningstaganden i frågor om politik och etik.7

2.1  TIDIGARE FORSKNING

Man kan nog hävda att forskning om undervisning och lärosystem funnits så länge det funnits 

skolor, men under 1900-talet tog den pedagogiska forskningen verklig fart i och med 1946 års 

skolkommission och beslutet att låta omforma skolan till en enhetlig skola. Redan då talades 

det om individualisering och att utgå från elevers egna intressen, perspektiv som kom att 

kraftigt influera skolans utveckling under senare delen av 1900-talet. Inspirationen kom från 

John Dewey som betonade självreglering som princip; barn skulle få vara sig själva och 

5 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund: 
Studentlitteratur, 2008) 289
6 ibid. 295
7 ibid. 303
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utvecklas i sin egen takt.8 Dewey menade att individers utveckling sker i samspel med 

omvärlden, och i detta samspel kan individen lära sig sociala regler, sammanhang et cetera. 

Han förespråkade inte någon ”fri” och kravlös utbildning, utan en där elevers intresse ligger 

till grund och där lärarna i sin tur hjälper eleven att bredda och utveckla detta.9 Han menade 

vidare att uppdelningen mellan teori och praktik måste överges för att skolan ska kunna 

komma närmare samhället. Den moderna skolan präglas också av dessa idéer, även om 

syftena med ett individanpassat arbetssätt kan vara skiftande i olika skolor. 

När det gäller synen på frihet och ansvar i skolan kan Abraham Maslow nämnas i 

sammanhanget. Han förespråkade en humanistisk psykologi som gick ut på att människan var 

en aktivt handlande varelse som kunde välja fritt, utan yttre påverkan, och bestämma över 

sina handlingar, men som också skulle hållas ansvarig för dessa handlingar och deras 

konsekvenser.10 

Också konstruktivisten Jean Piaget hävdade att inlärning inte kan ske genom att en 

människa passivt påverkas av yttre stimuli, utan genom att kunskapen tolkas genom tidigare 

kunskaper; människan väljer ut, tolkar och ”filtrerar” och anpassar det nya till sig själv. De 

nya kunskaperna kommer till endast om det finns ”gamla” kunskaper att gå vidare ifrån, och 

lärandet blir på så sätt en process som ständigt byggs på. Piaget skiljde på inlärning och 

utveckling: inlärning var att ta till sig kunskap genom yttre påverkan (det som vi idag skulle 

kunna benämna traditionellt ”plugg”, nötning av kunskaper) och utveckling. Utveckling var 

en inlärning som krävde förståelse, och miljön runt omkring påverkade denna förståelse och 

utgjorde en nödvändig förutsättning.11

Jerome S Bruner menade att man måste komma bort från idén om att splittra upp 

kunskaper så att de inte längre hänger ihop. Eleven behöver se ett sammanhang, en struktur, 

för att få en generell förståelse för det hon/han lär sig.12 Såväl stoff som metoder kunde 

anpassas till elevens nivå. Det här ser vi idag, i exempel som ämnesövergripande projekt, där 

flera ämnen samverkar kring ett gemensamt tema med syfte att utöka förståelsen inte bara för 

ämnena var för sig, utan också för hur de hänger samman med varandra. 

Under 1930-talet utvecklades det som kom att benämnas som ”fri” barnuppfostran. 

Barnet skulle stå i centrum och skyddas av en kärleksfull familj mot de faror som omgav det. 

8 Henry Egidius, Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv. (Borås: Natur och Kultur, 2001) 
65
9 John Dewey, Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. (Stockholm: Natur och Kultur, 2004) 
17
10 Gunn Imsen, Elevens värld. Lund: studentlitteratur, 1991) 37
11 ibid. 243-245
12 ibid. 333

9



Idag ser vi spår av det som Christopher Lasch på 1970-talet kallade en ”narcissistisk kultur”13. 

Den unga människan utvecklas i ett samhälle där fokus ligger på individen; hon omgärdas av 

det som på senare tid kommit att kallas ”curlingföräldrar”, som sopar banan ren från hinder 

och besvikelser. Den fria uppfostran vilade på borgerliga ideal som nu så sakta återvänt och 

börjat manifestera sig i skolan i form av individcentrering, egna intressen som utgångspunkt 

för lärande och större krav på eleven att ta ansvar för sina studieresultat och sitt liv.

Monika Vinterek gjorde på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling en 

sammanfattande studie kring det som benämns individanpassning14, och som kan användas 

som paraplybegrepp på de metoder som jag valt att studera här. 1962 fattade regeringen beslut 

om en nioårig obligatorisk grundskola, och redan då var begrepp som individualisering 

förekommande ibland annat läroplanen. Även här var elevens intressen i fokus, men det 

talades mer om en anpassning till elevens mognad och läggning, och studierna skulle 

genomföras inom ramen för gemensamma arbetsområden med syfte att utbilda eleven för ett 

samhälle där det krävdes samverkan mellan människor.15

Idag går det att se rester från Piaget, Maslow och Bruner i den moderna skolan, men 

anpassade för en tid då tekniska hjälpmedel blivit naturliga inslag och där individualiseringen 

vridits ytterligare några varv.

2.2 MODERN FORSKNING

Den 1 juli 1995 trädde den senaste förordningen vad gäller skolans utformning i kraft. 1980 

års resultatstyrda läroplan upphävdes därmed, och grund- och gymnasieskolorna blev nu 

målstyrda, med Utbildningsdepartementets visioner som ledstjärna i form av Lpo och Lpf 94. 

Pedagogiken kom nu att präglas av ledord som självständigt lärande, individualisering och 

uppgiftsbaserat lärande, och i takt med att vi gick in i det nya årtusendet har dessa ledord 

kommit att bli ett allt naturligare inslag i skolornas arbete, på såväl grundskole- som 

gymnasienivå.

Framför allt under 1990- och 2000-talet har det kommit en hel del svensk forskning som 

berör dessa nya grepp i skolan. Monica Vinterek kom 2001 ut med en doktorsavhandling16 

13 ibid. 396-397
14 Monika Vinterek, Individualisering i ett skolsammanhang. (Myndigheten för skolutveckling. Kalmar: 
Leanders Grafiska, 2006)
15 ibid. 27-28
16 Monica Vinterek, Åldersblandning i skolan. Elevers erfarenheter (Umeå universitet: Institutionen för svenska 
och samhällsvetenskapliga ämnen, 2001).
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som behandlade åldersintegrering i klassrummet, något som hon upplevde blivit allt vanligare. 

Hon undersökte ett par olika skolor i syfte att medelst intervjuer få elevernas perspektiv på 

åldersblandningen (Vintereks uttryck). Elever i de lägre åldrarna (årskurs 1 till 3) upplevde 

det som positivt, men ju äldre de blev desto mer svårigheter tycktes finnas, som störningar på 

grund av skillnader i mognad och problem med ansvarstagande.

Doktorsavhandlingen utvecklades senare till ytterligare en bok som också kom att 

innehålla lärarnas perspektiv, Åldersblandade klasser. Lärares föreställningar och elevers 

erfarenheter (2003)17. Där redogör hon utförligt för- och nackdelar med systemet, och tar 

också in lärarnas upplevelser. Hennes slutsats är dock kritisk; systemet försvårar snarare än 

underlättar elevers inlärning, eftersom det kräver att eleverna kan hålla sig sysselsatta själva i 

stor utsträckning, och går miste om väsentlig lärartid: ”[s]ådant arbete erbjuder få tillfällen till 

samtal med djup, uppmärksamhet och eftertanke”18 och Vinterek sluter sig till att det inte 

finns pedagogiskt stöd för den kraftiga utveckling av åldersintegrering som hon sett.

Marianne Dovemark har undersökt hur eget ansvar fungerar i skolan, och även Nils-Erik 

Nilsson berör detta i en bok som avhandlar det han benämner elevforskning (det vill säga eget 

arbete under eget ansvar). Dovemark förhåller sig ganska kritisk till ämnet och menar att 

alltför stort ansvar läggs på enskilda elever vad gäller arbetet i skolan. Hon ser den svenska 

skolan som ”fångad i en vision som å ena sidan förespråkar valfrihet (…) för kollektivets 

bästa och å andra sidan en (…) praktik bestående av själviska, individuella projekt.”19

Nils-Erik Nilsson slås i sin undersökning av att det egna ansvaret (för arbetet) gör hela 

klassrumssituationen splittrad; läraren slits mellan olika elever som alla kräver 

uppmärksamhet, och som också verkar ha svårt att förstå vad det är som krävs av dem, och 

trots hjälp har de svårt att komma vidare i sina tankeprocesser.20

Självutvärdering i den form som Vittraskolorna använder verkar vara ett relativt nytt 

arbetssätt, som jag inte funnit något skrivet om. Många skolor använder någon typ av 

värdering, men då handlar det allt som oftast om ”traditionell” utvärdering som genomförs 

någon eller några gånger per år, av typen ”vad har fungerat bra/dåligt på lektionerna”. Vittras 

utvärdering påminner mer om den typ av metareflektion man kan finna på högskolenivå, om 

än i mer förenklad form.

17 Monica Vinterek, Åldersblandade klasser. Lärares föreställningar och elevers erfarenheter (Lund: 
Studentlitteratur, 2003).
18 Ibid. 147
19 Marianne Dovemark, Ansvar – hur lätt är det? Om asvar, flexibilitet och valfrihet i en föränderlig skola” 
(Lund: Studentlitteratur, 2007) 45
20 Nils-Erik Nilsson, Elevforskning i grundskolan – orsaker, problem, förslag (Lund: Studentlitteratur, 2004) 78
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3.  METOD 

Jag tänker i första hand använda mig av den forskning som finns på området, men även av 

enkäter gjorda på en Vittraskola i södra Sverige. Min ursprungliga tanke var att enbart göra 

enkäter med förhoppningen att jag skulle kunna få in svar från olika delar av landet, men det 

visade sig bli lite komplicerat. Skolorna – i den mån de svarade – var inte så intresserade, och 
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ett av de skäl som angavs var att det var stressigt under våren, med många nationella prov, i 

synnerhet för de äldre eleverna. Jag medger att kompletterande intervjuer hade kunnat ge 

ytterligare dimension till ämnet, eftersom enkäter till sin natur inte tillåter mer djuplodande 

svar. Jag valde dock att ha relativt få frågor, och försökte göra dem så öppna som möjligt för 

att få ut mesta möjliga av elevernas svar. 

Jag har genomgående valt att benämna skolorna, två till antalet, för Vittra A respektive 

B. Detta dels för att bevara skolornas anonymitet i stort, och elevers och lärares anonymitet i 

synnerhet. Då vissa resultat och/eller konklusioner kan upplevas som negativa vill jag inte att 

det ska framgå tydligt vilka skolor som berördes, eftersom inget dåligt ljus ska falla över 

eleverna eller de hårt arbetande pedagoger som jobbade med dem. Dessa benämningar kan 

eventuellt leda till viss upprepning genom texten, men elevers och lärares anonymitet får gå 

före sådana språkliga väghinder.

Enkätsvaren skulle vara anonyma, vilket eleverna informerades om vid tillfället. Därtill 

kom att grundskoleelever ska ha sina föräldrars tillstånd att svara, och i den mån föräldrar inte 

tillåtit att barnet deltog, så fick barnet naturligtvis inte delta. Min tanke var också att enkäten 

(helt eller delvis) skulle vara frivillig, alldeles oavsett föräldrarnas tillåtelse; om en elev kände 

att hon eller han inte kunde eller ville svara på hela eller delar av enkäten, så var det dennes 

val. Dock valde de allra flesta att bidra med svar (totalt 105 personer), så utfallet blev relativt 

gott.

Det var förvisso ett visst bortfall, sett till den totala mängden elever. Det går cirka 145 

elever i årskurs sex till nio på Vittra A (enligt skolans hemsida), vilket innebär att ett ganska 

stort antal var frånvarande eller valde att inte delta. Detta kan ha olika skäl. Det är möjligt att 

elevgruppen minskat; sedan i november 2009, då jag senast träffade eleverna, kan elever ha 

flyttat eller bytt skola. Nya elever hade också kommit till sedan årsskiftet, vilket kanske kan 

förklara en del otydliga svar, då ju dessa elever var nya i Vittrasystemet. Naturligtvis kan 

sjukfrånvaro och även skolk ha spelat in. Till sist var det också ett litet antal enkätsvar som 

aldrig lades till i materialet; dessa togs om hand av en av lärarna, som förklarade för mig att 

dessa svar var fullkomligt oseriösa. Dessa var dock så få att de inte påverkade slutresultatet.

När man genomför en enkätundersökning på det här sättet måste man ställa frågan om 

objektivitet. Min utgångspunkt för studien var ett genuint intresse för de metoder som Vittra 

använde och som jag upplevde skiljde sig till viss del från de arbetssätt jag var van vid. Jag 

har arbetat med friare metoder tidigare, men då på gymnasienivå, med äldre elever. Jag blev 

intresserad av att veta hur så pass ”mogna” arbetssätt fungerade för yngre elever. Jag 

formulerade om frågorna flera gånger innan jag tyckte att det blev bra; uttryck som ”hur 
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upplever du...” öppnar för bredare svar från eleverna. Att vara fullkomligt objektiv i 

förhållande till något man känner till är hart när omöjligt; däremot har jag försökt vara så 

vaksam som möjligt på eventuella förutfattade meningar och gått in för att granska och 

revidera det jag kommit fram till under arbetets gång med detta i bakhuvudet.

Utöver enkäterna gjorde jag observationer på en Vittraskola i en mellanstor sydsvensk 

stad, Vittra B. Syftet med det var att få se ytterligare en skola som praktiserar Vittras 

pedagogik, för att kunna jämföra med det jag upplevde i skola A. På skola B tog jag rollen av 

en iakttagande observatör. Eleverna hade blivit informerade på förhand om att jag skulle 

komma dit, och när jag träffade de olika elevgrupperna förklarade jag vem jag var och vad jag 

hade för syfte med mitt besök. Jag pratade en del med lärarna som arbetade där, och av dem 

fick jag veta mer om skolan och dess bakgrund. Övrigt material från observationen utgjordes 

av de anteckningar som jag förde under dagen.

Slutligen har jag använt mig av de fältanteckningar jag gjorde under min VFU på Vittra 

A under senhösten 2009. Allt material, inklusive den forskning jag läst, kommer att i mesta 

möjliga mån att analyseras hermeneutiskt, det vill säga tolkande. 

Hermeneutik, som också ibland kallas kritisk hermeneutik, är ett av kännetecknen för den 

kritiska teorin och går ut på att mening endast kan förstås om den sätts i samband med en 

helhet, det vill säga, helheten utgörs av sina delar och vice versa. Den kritiska hermeneutiken, 

till skillnad från delar av hermeneutiken i stort, utgår inte från en ”acceptans” av verkligheten 

så som den ter sig för oss, utan vill ifrågasätta de strukturer vi tar för givet i vårt samhälle. 

Man talar ibland om den ”hermeneutiska cirkeln”, eller spiralen; forskaren börjar i en ände, 

sätter den i ett större sammanhang (en större del) och går sedan tillbaka för att se om nytt ljus 

fallit på den ursprungliga delen. Man alternerar alltså mellan delar och helhet för att bättre 

förstå bägge; man tolkar och tolkar om igen.

Till grund för analysen av forskningsresultat och enkätsvar ligger så kallad kritisk teori, 

med Jürgen Habermas och Frankfurtskolan i spetsen. Kritisk teori går i stort ut på idén om att 

ifrågasätta verkligheten så som den ter sig för oss, fastlagd i lagar, normer och regler. Den 

kritiske forskaren reflekterar över det som vi tar för givet i samhället, i allt från våra 

institutioner och politiska system till vår klassificering av människor, grupper och fenomen. 

Man menar att det inte går att objektivt och neutralt få fram kunskap; den måste filtreras 

genom tolkning och analys av motsättningarna som finns inbyggda i ett givet samhälle. 

Vidare kan forskaren aldrig själv förhålla sig helt objektiv till sina objekt/frågeställningar; 

som kritisk forskare måste man vara beredd att också granska och ifrågasätta sig själv och de 

föreställningar eller ideologier som oundvikligen ligger till grund för ens sätt att tänka.
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”Forskning bör uppmuntra till kritisk reflektion och emancipation från frysta sociala och 

föreställningsmässiga mönster. ( … ) Forskningen ingår i ett spänningsförhållande mellan 

reproduktion/förstärkning av den existerande samhällsordningen och ifrågasättande av 

denna.”21

Den kritiska teorin vänder sig emot institutionella system, forskning som imiterar 

naturvetenskap och experter som används för att lösa diverse problem som uppstår i 

samhället. Det går inte att bortse från politiska och/eller ideologiska strömningars inflytande 

på våra liv. Svensk skolpolitik påverkas i allra högsta grad av vilka som sitter i regeringen och 

beslutar, men frågan man ska ställa sig i sammanhanget är om vi alltid ska utgå från att dessa 

system är den enda givna sanningen utifrån vilken vi kodar av vår omvärld.

Horkheimer och Adorno var starkt kritiska till massamhället, som de ansåg förvandlade 

fritt tänkande individer till anpassningsbara konsumenter som var beroende av samhällets 

förmåga att tillfredsställa deras behov. Man vände sig emot ett samhälle som genom media 

och marknadsföring ”åstadko[m] standardisering av behov, önskemål och kontroll av 

responser”22. Det ökade antalet friskolor borde ju borga för en flora av valfrihet och en enorm 

möjlighet för elever att utvecklas, men än så länge går skolorna i mer eller mindre samma 

riktning, där en framtid inom akademin tycks vara slutmålet, och där elever premieras som 

följer de osynliga koder som finns inbakade i systemet.

Min uppfattning av skolans verklighet idag är månne pessimistisk. Sedan den 1 juli 1995 

gäller en ny förordning för grund- och gymnasieskolan, Lpo och Lpf 94 (även om också 

denna är på väg att möjligen förkastas till förmån för en ny reform 2011). En snabb 

genomläsning av Utbildningsdepartementets läroplan ger vid handen att skolan ska erbjuda en 

likvärdig utbildning; alla elever ska ha samma möjligheter att utbilda sig för en framtid inom 

akademin (även yrkeseleverna). Detta ska ske genom att ”[h]änsyn skall tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov”23 och skolan ska se till att det under dessa förutsättningar 

förmedlas kunskaper som är ”nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.”24

Jag ifrågasätter om det är det som sker i skolan idag. Trots fina ord om 

individanpassning, flexibilitet och ansvar sjunker elevernas kunskaper, och det samhällsklimat 

som förespråkar jaget framför kollektivet sipprar in även i skolorna, där eleverna uppmanas 

att själva ta kontroll över sin undervisning, på bekostnad av samarbete och möten med lärare 

eller andra elever.
21 Alvesson och Sköldberg, 323
22 ibid. 291
23 ”Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna” (Utbildningsdepartementet) 6 
(denna och övriga hänvisningar till läroplanen gäller Lpo 94)
24 ibid. 9
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4.  RESULTAT

Enkäten bestod av sex frågor, formulerade så öppet som möjligt för att kunna få ut mer av 

elevernas svar. Den genomfördes i början av april 2010 på Vittra A och 105 elever svarade på 

den, varav 55 tjejer och 50 killar, i årskurserna sex till nio. Fördelningen mellan könen var 

ganska jämn, med undantag för årskurs nio, där tjejerna var i majoritet (tjugotvå tjejer mot 

femton killar). I övrigt fördelade sig eleverna på följande sätt: 17 elever från årskurs sex, 32 

elever från årskurs sju (den näst största elevgruppen, möjligen på grund av att många elever 

byter skola vid övergången till högstadiet), 19 elever ur årskurs åtta och slutligen 37 elever ur 

årskurs nio (den största elevgruppen).
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Anledningen till att även sjätteklassarna deltog var dels den åldersintegrering skolan 

arbetar med, och dels att undersökningen ägde rum under den så kallade veckoutvärderingen, 

där eleverna är samlade i sina (blandade) ansvarsgrupper. Det hade helt enkelt blivit svårt att 

utesluta de yngre eleverna. Man får också ha dem i åtanke när man ser till resultaten; de 

yngsta är elva år och har kanske inte samma förmåga att uttrycka sig som de äldre.

Observationen genomfördes drygt en månad senare, på Vittra B. Att det skedde relativt 

sent berodde till stor del på att eleverna veckorna före genomförde nationella prov, samt att 

flera var iväg på prao. Även på Vittra B fanns elever i årskurs 6 med i de grupper jag 

observerade.

4.1 Vittra A

Vad jag kunde se vid en första genomläsning av enkäterna från Vittra A var att eleverna i 

stort föll i två grupper: de som var övervägande positiva, och de som var övervägande 

negativa (54 respektive 51). Jag märkte också omedelbart att oavsett inställning till skolan 

hade tjejerna det lättare att uttrycka sig; deras svar var längre och de lade mer tid på att 

motivera sina svar än killarna, vars svar mer korthuggna och oreflekterande.

Situationen de befann sig vid enkättillfället kan ha haft viss inverkan på svaren och deras 

eventuella brist på reflektion. Vid tillfället då undersökningen genomfördes var det fredag 

eftermiddag, eleverna var trötta och uppspelta om vartannat och det rådde visst kaos i de olika 

klassrummen. Alla eleverna var heller inte riktigt förberedda på vad som skulle hända, och det 

tog tid att förklara för dem vad som förväntades av dem. Under passets gång skulle de också 

fylla i veckoutvärderingen i sina Vittraböcker, och en del elever tycktes slitas mellan dessa två 

uppgifter med resultatet att ingen av dem togs riktigt på allvar.

Få av eleverna var helt igenom positiva eller negativa till sin skola. Trots att jag 

uppmanade dem att fråga om det var någon formulering i enkäten som de inte förstod så 

gjorde ingen det, vilket också kan förklara varför en del svar verkade lite ogenomtänkta.

På frågan om vad som fått dem att välja Vittra uppgav en majoritet av eleverna i 

enkätundersökningen att kompisar och syskon/släktingar haft inverkan på deras val av skola. 

Generellt verkar det ha varit viktigt att ha någon där man kände, och den bästa PR en skola 

kan få är ju den som ges av elever, som drar till sig kompisar och yngre syskon. Andra elever 

uppgav att föräldrarna valt åt dem, och dessa elever var de som gått på skolan längst tid och 

alltså inte kunnat välja själva i någon större utsträckning. En liten grupp elever uppgav 

problem på den tidigare skolan, till exempel problem med vantrivsel eller konflikter med 
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lärare eller andra elever. Sökningar på Internet och ”rykten” om skolan hade också spelat in, 

framför allt för de äldre eleverna. Bilden som skolan givit på Internet, och likaså bland 

kompisarna som gick där, verkar ha varit mycket positiv, men det framgick tyvärr inte vad det 

var som hade lockat. Ett par elever menade dock att det var den speciella ”Vittra-andan” och 

det fokus som låg på eget ansvar, vilket för dessa elever verkade vara positivt och viktigt. En 

detalj som utmärkte sig var att en så stor del av tjejerna angivit att kompisar var det som fått 

dem att välja eller byta till Vittra, medan många av killarna tyckte att skolans profil, och 

vilket rykte den hade spelat stor roll. Det hade varit intressant att jämföra med vad som lockat 

eleverna på Vittra B till sin skola, men det var dock inte ett val de kunde göra, då deras 

tidigare skola helt sonika lagts ner och de flyttats över till Vittra B.

Syftet med att ställa en fråga som ”Vad tycker du är bra/mindre bra med just din skola?” 

var att få fram så många synpunkter som möjligt. Jag tänkte mig att den skulle öppna upp för 

både positiv och negativ kritik, i och med uttrycket ”bra/mindre bra”; eleverna skulle inte 

behöva känna att de inte ”fick” säga något negativt om de så önskade. Svaren var dock inte 

helt tillfredsställande. Många svar var oreflekterande; en del elever svarade inte alls, och 

framför allt killarna hade svårt att motivera varför de tyckte det ena eller det andra. Vissa 

mönster gick dock att urskilja.

Tjejerna var överlag mer positiva till sin skola. De tyckte om sina lärare, och upplevde att 

de långa arbetspassen (på dryga två och en halv timme per dag) var positiva, eftersom man 

hann med att göra sina läxor och fick arbeta fritt med olika uppgifter och projekt. Många 

tjejer, men inga killar, klagade över att man inte använder läroböcker i så stor utsträckning på 

Vittra, något som de efterlyste. 

Killarna var mest positiva till den frihet som de upplevde fanns på skolan, till exempel 

genom arbetspassen, men inte på grund av att de då kunde slippa hemläxor, utan för att det 

var ”slappt”. Ett par elever menade att friheten var positiv för att det kändes som att man 

jobbade ”för sin egen skull”, och att det var positivt att inte bli påtvingad en viss uppgift. 

Både tjejer och killar uttryckte dock att de tyckte att det var alldeles för stökigt, med mycket 

spring och skrik på arbetspassen, och mycket prat och andra störande moment under ordinarie 

ämnespass. Det kröp också fram att en del elever upplevde att det brast i respekt på skolan, 

både mellan elever och mellan elever och lärare. Som motvikt till det uttrycktes också åsikten 

att stämningen var god och positiv.

En övervägande majoritet tyckte att stort eget ansvar i skolan var positivt, och många av 

eleverna gav svar i stil med ”det är jättebra med eget ansvar om man klarar av det”. En och 

annan upplevde det positivt, eftersom det inom ramen för det egna ansvaret gick att komma 
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undan helt från arbetsuppgifter. Ett par elever medgav insiktsfullt att eget ansvar var bra i 

teorin, men att de själva tyckte att det var svårt och att det var lätt att ”flumma iväg”.

Frågan om hur eleverna upplevde att gå i åldersintegrerad klass/grupp fick till stor del 

andra svar än vad jag – kanske lite förhastat – trott. Efter mina observationer tyckte jag mig 

ha fått en bild av att ju äldre eleverna var, desto mer främmande skulle de ställa sig till idén 

om åldersintegrering, i synnerhet om de inte varit vana vid det sedan tidigare. Det visade sig 

att majoriteten av eleverna var positiva, och det främsta skälet var att de tyckte att det var 

roligt att få nya vänner i andra årskurser. En viktig skillnad visade sig dock: bland dem som 

var negativa till åldersintegrering var det betydligt fler tjejer än killar. Både tjejer och killar 

tyckte stundom att det var jobbigt med yngre elever, som betedde sig omoget, stökade och 

gjorde att genomgångar tog längre tid. Tjejerna klagade dock mer över mognadsproblem, som 

inte bara sträckte sig till de yngre eleverna utan mot eleverna generellt. De upplevde det också 

som jobbigare när grupperna splittrades, till exempel när niondeklassarna slutade.

Ett fåtal av de yngre eleverna uttryckte lite oro över att vara minst och behöva gå med 

betydligt äldre – och större – elever, och det fanns också elever som upplevde att det var 

besvärligt att elever med olika kunskapsnivå skulle gå i samma grupp, vilket ju inte var syftet 

med grupperingarna från början.

Synpunkterna på Vittraboken var de som var mest liktydiga. Medan många av eleverna 

tyckte att den var praktisk för att fylla i läxor och schema, så tyckte de samtidigt att den var 

onödig, meningslös och tog upp för mycket tid. Den användes på ett repetitivt sätt, det vill 

säga, efter varje lektion samt på veckoutvärderingarna, och många elever skrev att de inte 

använde den alls eller mycket lite, och då under ”tvång”. En elev skrev att bokens idé säkert 

var bra i teorin, men hon/han tyckte inte att eleverna fått lära sig att använda den på rätt sätt. 

Man verkade inte förstå syftet med att reflektera över sin inlärning och sin personliga 

utveckling.

Vad som däremot verkade fungera med boken var dess utvärderings- och 

kontrollfunktion. Med utvärdering menade eleverna främst tillfällena då de fyllde i schema, 

läxor, projektveckor och andra praktiska detaljer. Ingen av eleverna tog upp de utrymmen i 

boken där de ska reflektera över sin inlärning och personliga utveckling, men av 

kommentarerna i enkäten gick att uttyda att boken hade många ”konstiga moment” som 

vekade främmande för eleverna.

Med kontrollfunktion menar jag elevernas användande av boken som en kalender, och 

det faktum att några av eleverna regelbundet tog hem boken så att föräldrarna kunde titta i den 

och se hur det gått under veckan (vilket är ett av syftena med Vittraboken).
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Jag ville veta mer om hur eleverna såg på sin skola i allmänhet och därför inkluderade 

jag i enkäten en fråga som gick ut på att beskriva hur de ville ha det om de kunde bestämma 

själva. Förhoppningen var att den skulle öppna för mer personliga tankar från eleverna och att 

eventuell kritik som de kände var svår att framföra skulle kunna sippra igenom här. Svaren 

var överlag bra och vettiga, men ett antal svar var av karaktären ”det är så mycket jag vill 

förändra att det hinner jag inte/får jag inte plats att skriva här”. Detta kan ju ha berott på att 

det var för dåligt med plats att svara, även om jag uppmuntrade eleverna att skriva på 

baksidan också.

Flera elever, oavsett vad de svarat på tidigare frågor, tyckte att allt var bra som det är nu, 

både bland killar och tjejer. Tjejerna önskade sig dock mer lugn och ro, både på raster och 

under lektioner, medan en ungefär lika stor del av killarna inte verkade bry sig så mycket om 

det och helt sonika svarade att de inte visste.

Eleverna önskade sig också kortare lektionspass, att man skulle ha fler lektioner i samma 

klassrum (istället för ett rum per ämne) och att man skulle ha riktiga klasser och skilja de 

äldre och de yngre åt. Man efterlyste också fler lärare, bland annat för att stävja stöket, och 

mer regler och ordning för att skapa lugn. Det som ansågs positivt med det nuvarande 

systemet var att skolan var liten, att man lärde känna nya vänner, och att lärarna visste vilka 

alla var.

4.2 Vittra B

Vittra B ligger i en mellanstor stad, i en stadsdel i utkanten av centrum, och har bara drygt ett 

och ett halvt år på nacken. Skolan bildades 2008, som ett resultat av att man lade ner den 

tidigare skolan, en kommunal grundskola, och där går ungefär 170 barn ifrån förskolan upp 

till åttonde klass.

Det här området  är ett relativt socialt belastat område, och majoriteten av eleverna på 

skolan har annat ursprung än svenskt. Något som tycktes genomsyra personalens arbete på 

skolan var just idén om att alla barn ska få samma chans i skolan (en av Vittras grundidéer), 

och man hade lagt ner mycket arbete på att integrera eleverna i det nya Vittrasystemet, och 

också genom att arbeta hårt för att ge skolan och stadsdelen ett bra rykte.

Syftet med att studera Vittra B var att få mer insyn i Vittras koncept och pedagogiska 

arbete, och det blev ännu mer intressant av att de två skolorna var så olika varandra. Vittra A 

ligger i ett mer exklusivt bostadsområde i en större stad, och även om eleverna var av blandat 

ursprung, så var de flesta av dem födda i Sverige av svenskfödda föräldrar, och flera bodde i 

20



området. Därtill kommer att Vittra A startade 2002 och har haft mer tid på sig att utveckla sitt 

koncept. Båda skolorna arbetar efter de principer som gäller på alla Vittraskolor i landet (se 

kapitlet ”En bakgrund till Vittra”), men det fanns vissa skillnader som överraskade mig lite 

grann.

På Vittra A upplevde jag att miljön var ganska orolig; trots att det är en förhållandevis 

liten skola med öppen planlösning var det svårt att ha en bra överblick över alla elever som 

rörde sig runt om i lokalerna. Vittra B är en större skola, sett till ytan, men den präglades av 

ett helt annat lugn. Personalen berättade för mig att det hade varit jobbigt i början, då eleverna 

stod inför ett helt nytt skolsystem (som de dessutom inte valt själva). Man hade ju kunnat 

föreställa sig att det skulle vara betydligt stökigare under de förutsättningarna; att som ung 

elev plötsligt bli av med de lärare man haft och dessutom behöva börja arbeta på ett helt nytt 

sätt måste ha upplevts som väldigt förvirrande för många av eleverna.

Jag spenderade en dag på Vittra B och följde med olika lärare och deras respektive 

elevgrupper. Jag valde att vara en iakttagande observatör: eleverna fick veta vem jag var och 

varför jag var där, men därefter höll jag mig i bakgrunden så gott det gick.

Upplägget för dagen var i stort sett detsamma som på Vittra A med en stor skillnad. 

Istället för rena arbetspass som eleverna kunde disponera över fritt, hade man valt att kalla 

detta för projekttid, vilket innebar att eleverna arbetade med det projekt om samhället som 

man vid tidpunkten höll på med, och som inkluderade ett par olika ämnen. Passen var också 

lite kortare, och man hade tagit bort eftermiddagsrasten för att förlänga rasten på 

förmiddagen; personalen förklarade att det varit det bästa sättet att hålla eleverna någorlunda 

koncentrerade genom hela dagen. Man arbetade också medvetet med rena tjej- och killgrupper 

i ett försök att skapa arbetsro och trygghet för eleverna.

Även här var eleverna åldersintegrerade, och de grupper jag var med under dagen bestod 

av en killgrupp i årskurs sju och åtta, en tjejgrupp från samma årskurser samt en stor, blandad 

grupp med elever från årskurs sex upp till åtta. Killgruppen var den lugnaste; eleverna satt i 

klassrummet eller i direkt angränsande rum och arbetade med sitt projekt. Två lärare, samt en 

resursperson, närvarade vid det här tillfället och bidrog säkert till att stämningen var så lugn 

och trivsam. 

Under dagen framkom det att personalen under året lärt sig att även ett relativt ”fritt” 

system som Vittras kräver styrning; eleverna arbetade bra på egen hand om det var helt klart 

för dem vad de förväntades göra. Man hade också tillgång till vad som såg ut som relativt nya 

läroböcker i flera ämnen (något som inte förekom i så stor utsträckning på Vittra B), och 

säkerligen var det flera elever som uppskattade den trygghet som en lärobok kan ge. 
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Traditionella läroböcker är inte något krav för att undervisning ska bli bra och vettig, men min 

erfarenhet säger mig att vissa elever, och i synnerhet lite yngre elever, tycker om att ha ett 

läromedel att luta sig emot, där det står ”vad man ska kunna”.

Vad som blev tydligt på båda Vittraskolorna var lärarnas engagemang. Både Vittra A och 

Vittra B hade en relativt ung lärarkår, och fördelningen mellan män och kvinnor på respektive 

skola var jämn. Därtill kom att båda skolornas rektorer är kvinnor. Lärarna hade god kontakt 

med sina elever, och förmådde ta tag i diverse situationer som kunde uppstå under dagen. De 

rörde sig mycket både i och utanför klassrummen, och försökte vara så synliga som möjligt 

för eleverna. En av tankarna bakom Vittrakonceptet är att det alltid ska finnas lärare 

närvarande, såväl i klassrum och korridorer som i matsalen och ute på gården under rasterna, 

och lärarna på båda skolorna hade roterande scheman över vem som skulle befinna sig var 

och vid vilken tidpunkt (förutom under de ordinarie lektionspassen). Den stora skillnaden 

mellan Vittra A och Vittra B var dock att Vittra A har kommit längre i sitt koncept och arbetar 

mer fritt än vad man gör på Vittra B.

5. ANALYS

Det som enligt min mening skiljer Vittra från andra (kommunala) grundskolor är att de har 

gått så långt med det pedagogiska koncept som de använder. Åldersintegrering, eget ansvar, 

nivågruppering och reflektion/utvärdering är genomfört i alla årskurser, och systemet är 

detsamma för alla Vittras grundskolor (här begränsar jag mig till de grundskolor som har 

seniorer, det vill säga elever i årskurs sex till nio) runt om i landet.

Efter dagen på Vittra B blev två frågor kvar i mitt huvud: varför var stämningen och 

miljön lugnare och vänligare på Vittra B, som ju ändå är en ny skola som genomgått snabba 

förändringar? Och: är det ”fria”, reflekterande arbetssättet verkligen den bästa lösningen för 

unga elever i tidiga tonåren?
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Eleverna på Vittra A var överlag positiva till sin skola, även om en del av eleverna i 

denna positiva grupp hade svårt att motivera sina svar eller svarade saker i stil med ”jag vet 

inte” eller ”jag bryr mig inte”.  Tjejerna var mer benägna att uttrycka sig skriftligt och 

motivera sina svar, och det var också bland dem som de mest positiva, och de mest kritiska, 

svaren fanns. Mitt syfte var att fokusera på fyra pedagogiska grepp: åldersintegrering, eget 

ansvar, nivågruppering och personlig utvärdering. För tre av de fyra fick jag användbara svar 

att analysera, men en punkt, den personliga utvärderingen, föll nästan bort helt. Tanken var att 

frågan om Vittraboken skulle få eleverna att nämna även detta, men elevernas syn på boken 

verkade vara alltigenom praktisk, och övriga inslag i boken uppfattades som konstigt eller 

flummigt.

Åldersintegreringen delade eleverna i två läger, där framför allt tjejerna utmärkte sig som 

både mest positiva och mest negativa. Det som var positivt var att man lärde känna nya 

kompisar ur andra årskurser och att man kunde lära sig i sin egen takt ihop med andra som var 

på samma kunskapsnivå som man själv. Både tjejer och killar upplevde dock att det kunde 

uppstå problem på grund av varierande mognadsgrad i de olika grupperna, och återigen var 

det fler tjejer som upplevde det så. Det är mycket möjligt att det kan ha handlat om 

mognadsnivå; tjejer i tidiga tonåren tenderar att vara mer mogna än sina jämnåriga manliga 

kamrater, vilket naturligtvis kan påverka hur man ser på skola och utbildning och det ansvar 

det medför. Vid närmare påseende av könsfördelningen visade det sig dock att tjejerna var i 

majoritet i de största grupperna, årskurs sju respektive nio. Åldersintegreringen gjorde dock 

att fördelningen mellan tjejer och killar kunde variera en del och huvudsyftet med indelningen 

var kunskapsnivå i första hand, inte gruppens sociala sammansättning.

Det må vara fördomsfullt att förutsätta att en grupp som domineras av killar automatiskt 

blir stökig, och det visade sig också vid besöket på Vittra B att den renodlade killgruppen var 

den som var mest harmonisk. Detta kan ha haft flera skäl. Dels var gruppen relativt liten 

(drygt tjugo elever) och dels var en resurslärare närvarande under passet, förutom de två lärare 

som var ansvariga för det projekt man arbetade med. Tjejgruppen, som senare under dagen 

hade musiklektion, och var i samma ålder som eleverna i killgruppen, var betydligt flamsigare 

och mer okoncentrerade. De var dessutom betydligt färre till antalet och med bara en lärare 

till hands. Personliga erfarenheter säger mig att tjejer ibland ger mer utlopp för personlighet, 

och tar med plats, när de befinner sig i renodlade tjejgrupper. Det verkar som om att pressen 

att bete sig ”ordentligt” släpper lite, och dessutom behöver de inte konkurrera med killar som 

ibland kan ta över utrymmet på tjejernas bekostnad. Det är en möjlig förklaring till varför 

ljudnivån stundtals var hög i den här gruppen. Dock var stämningen glad och positiv; läraren 
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uttryckte att han fått ”kämpa” med gruppen, men att tjejerna nu slappnat av så pass i hans 

sällskap att det gick att skämta och skoja med dem, och att de gjorde detsamma tillbaka.

På båda skolorna delade eleverna upp sig efter ålder och kön när de hade möjlighet att 

själva välja gruppsammansättning; tjejer valde tjejer, killarna valde killar och man höll sig 

generellt till den åldersgrupp man själv tillhörde. Monica Vinterek kom till samma slutsats i 

sin studie där det visade sig att eleverna valde utifrån samma kön och samma åldersgrupp när 

de skulle samarbeta.25

Åldersintegrering var dock inte bara negativt. Elever ur samtliga årskurser påpekade att 

åldersintegrering gjorde det möjligt att träffa nya kompisar. Efter mina observationer på Vittra 

A hade jag fått intrycket av att den positiva inställningen till åldersintegrering försvagades i 

takt med att eleverna blev äldre och skillnaderna i mognad blev tydligare. Det visade sig att 

majoriteten av eleverna överlag var positiva, bland annat av det skäl som anförts ovan. 

Trots det upplevdes blandningen som orolig; framför allt tjejerna klagade över 

mognadsproblem, som inte bara sträckte sig till de yngre utan till eleverna i stort, vilket 

återigen kan bero på tjejers högre grad av mognad i det här åldersspannet. De upplevde det 

också som jobbigare (mer så än vad killarna gjorde) när grupperna splittrades, vilket ju blir en 

av följderna i en blandad grupp då vissa lämnar i nionde klass för att ”ersättas” av nya elever i 

årskurs sex. Detta är också en del av kritiken mot åldersintegrering; man menar att den större 

oron i en åldersintegrerad grupp/klass beror på att eleverna måste lära känna nya kamrater 

varje år: [k]ontaktskapandet och socialiseringen i sådana klasser befinner sig ständigt i ett 

slags initialfas.”26

En annan aspekt som knyter an till det här är möjligheten för elever att välja var man vill 

gå i skolan. Elever kan inte byta skola när som helst under ett läsår, men det är ganska vanligt 

med övergångar från andra skolor vid terminsskiftena. På Vittra A hade flera nya ansikten 

kommit till sedan jag var där i slutet av 2009, och under de veckor jag tillbringade där under 

hösten hann en elev sluta och en ny komma till i ”min” ansvarsgrupp. Möjligheten för en elev 

att byta till en ny skola är naturligtvis bra, av vilket skäl det än vara månde, men det kan 

uppstå svårigheter när byten sker mitt i en termin, till exempel, och inte bara för eleven som 

byter. Ett framträdande skäl till byten på Vittra A var att det kom elever dit som gått på mer 

traditionella mellanstadieskolor, och av logiska skäl fått byta till en ny skola när det var dags 

för övergången till sjunde klass.

25 Vinterek, 2003. 73
26 ibid. 123
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Problemet som kan uppstå är att eleverna saknar upplevelse av att tillhöra en ”riktig” 

klass, och att bristen på gemensamma upplevelser med en fast grupp leder till avsaknad av en 

”relationell situation som består över tid”27, vilket också framkom i enkätmaterialet, där 

eleverna uttryckte önskemål om att få gå i en riktig klass där åldersgrupperna var skilda åt. 

Dessa svar framträdde i den sista frågan om hur eleverna ville att deras skola skulle vara om 

de fick bestämma helt själva. Överraskande nog motsatte sig dessa svar de som kommit fram 

på frågan om hur de upplevde åldersintegreringen, där majoriteten var positiva. Möjligen kan 

detta tolkas som att eleverna accepterade åldersintegreringen eftersom den var en del av 

Vittras koncept, och så att säga inte gick att göra något åt, men att de hellre sett en mer 

traditionell klassammansättning om de fått bestämma själva. Det kan naturligtvis också vara 

så att de mer kritiska eleverna var de som kommit nya till skolan efter att ha gått i en mer 

traditionell grundskola. På så vis kan åldersintegreringen också ha upplevts som mer positiv 

av de elever som gått åldersintegrerat från tidigare ålder och hade mer vana vid systemet.

Frågan om ansvar splittrade också eleverna i två grupper, och här framkom det ganska 

tydligt att det fanns olika upplevelser och idéer om vad ansvar betydde. En övervägande 

majoritet tyckte att stort eget ansvar i skolan var positivt, och många av eleverna gav svar i 

stil med ”det är jättebra med eget ansvar om man klarar av det”. Ett sådant svar kan tolkas på 

lite olika sätt: man kan av svaret förstå antingen att eleverna som uttryckt sig så tillhör den 

grupp som också tar det egna ansvaret, eller att de tillhör den grupp som upplever svårigheter 

med ansvar men förstår poängen med idén. Ytterligare en grupp var de elever som upplevde 

ansvar som svårt men som heller inte försökte, utan tog det egna ansvaret som en ursäkt för 

att ”flumma iväg”, som det uttrycktes.

Frågan var formulerad så att eleverna skulle svara på hur de upplevde det att ta ansvar för 

studier och miljö, men ingen elev nämnde miljön runt omkring sig (ordning i klassrum, 

gemensamma ytor, att ta av sig skorna inomhus och liknande). Ansvar för dem verkade mest 

handla om att ta ansvar för arbetsuppgifter, och i viss mån, klasskamrater, om man arbetade 

med något i grupp.

Efter ett par genomläsningar av svaren i enkäten ställer jag mig dock lite frågande till om 

eleverna förstod frågan rätt. På något sätt verkade det som om eleverna uppskattade att det var 

”fritt” och ”slappt” (som ett par elever uttryckte sig) men samtidigt tyckte de att det var 

jobbigt att planera och strukturera själva, och det uttrycktes önskemål om mer styrning i form 

av kortare lektioner och lärare som ”bestämde mer” och sade hur det skulle vara. 

27 ibid. 125
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Det verkade som om det fanns två tolkningar av vad ”personligt ansvar” betydde för 

eleverna i enkätundersökningen. Ansvar i betydelsen frihet ansågs positivt; som elev var man 

fri att arbeta med det man ville, ta den tid man behövde och lägga upp arbetet i den ordning 

man ansåg var bäst. Den här friheten inträffade under de så kallade arbetspassen, dryga två 

timmar långa pass då eleverna kunde arbeta med pågående projekt, läxor, uppgifter de fått 

under lektioner eller annat. Ett par elever tyckte att det fria arbetssättet var en av de stora 

fördelarna med Vittra; de uttryckte tankar om att ansvaret gav dem kontroll och fick dem att 

känna sig som egna individer, att de behandlades som ”riktiga människor”. De uttryckte det 

också som positivt att man ”jobbade för sin egen skull” och inte blev påtvingad uppgifter. 

Min tolkning av den här typen av svar är att det här är elever som redan är vana vid att ta ett 

visst mått av ansvar för sina studier, och som kanske nått en viss nivå av mognad. Dessa 

elever utmärkte sig i klassrummet som lugna, resonerande och kapabla att bortse från olika 

störningsmoment i form av spring, stök och retsamma yngre kamrater.

De elever som upplevde ansvar på det här sättet återfanns i alla åldersgrupperna, men inte 

helt oväntat fanns de flesta av dem i årskurs nio, något som kan förklaras av att de under 

höstterminen skulle få de betyg som de sedan skulle söka in på gymnasiet med. Det var med 

andra ord viktigt för de flesta av de här eleverna att prestera väl, och flera av dem hade också 

strategier för att kunna arbeta under minsta möjliga störning; de lyssnade på musik i sina 

Ipods, de valde att sitta avskilt med jämnåriga kamrater och de gjorde en hel del av sitt arbete 

på annan plats, som till exempel i hemmet.

Den andra tolkningen av eget ansvar var att det var ”slappt” och fritt i betydelsen att man 

slapp göra någonting överhuvudtaget, det vill säga att man kunde undvika vissa uppgifter som 

man inte hade lust med vid tillfället. Killarna var mest positiva till den frihet som de upplevde 

fanns på skolan, till exempel genom arbetspassen, men inte på grund av att de då kunde slippa 

hemläxor utan för att det var just ”slappt”.

Här är det möjligt att se två olika elevkategorier: de som upplever frihet som slapphet, 

och ser det som positivt och de som upplever friheten som svårbestämbar, som saknar ramar 

och struktur och därför blir svår att hantera. Marianne Dovemark har i en studie granskat vad 

skolan – och samhället som styr den – menar med ansvar och hur det fungerar för eleverna i 

praktiken.28 Hon menar att den individualisering som genomsyrar såväl samhället som skolan 

har som baksida att den slår undan benen på dem som inte lever upp till bilden av 

”självbestämmande, reflekterande subjekt”29 som klarar av att kritiskt hantera information och 
28 Marianne Dovemark, Ansvar – hur lätt är det? Om ansvar, flexibilitet och valfrihet i en föränderlig skola. 
(Lund: Studentlitteratur, 2007).
29 Dovemark 62
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processa den, ensamma eller ihop med skolkamrater. Vad hon såg på den skola hon 

undersökte för sin studie var att det som lärarna uppfattade som delaktighet i arbetsprocessen, 

ansvar och flexibilitet, upplevdes av eleverna som otydlighet; utan klart definierade ramar för 

hur arbetet skulle utföras, oavsett om det var av lärarna bestämda uppgifter eller arbete som 

eleverna valt själva, blev eleverna förvirrade och upplevde att de saknade kontroll.

Dovemark kom fram till att ett fritt arbetssätt med mycket ansvar krävde att lärarna 

skulle ge mycket struktur, både vad gällde tid och innehåll, och att det krävdes betydligt bättre 

insyn i och kontroll över arbetet från lärarnas sida för att resultatet skulle bli gott. Istället 

avkrävdes ganska stort eget ansvar av samtliga elever, och upplevelsen från elevernas sida var 

att ”skuldbördan” låg på de elever som inte nådde upp till målen30, snarare än lärarna som satt 

upp strukturen från början.

I mina enkätsvar kunde jag skönja samma svårighet. Under perioden jag var där och 

observerade genomfördes ett större projekt med två ämnen inblandade, och till en början var 

eleverna positiva. Temat tilltalade dem, och de såg att de hade stor frihet att utföra sina 

projekt utifrån givna uppgifter som de kunde välja bland inom temat.31 Ganska snart blev det 

uppenbart att många elever behövde mer struktur. Projektet var utformat så att det fanns 

”enklare” och ”svårare” uppgifter att välja bland, och lärarna berättade att bedömningen av 

uppgifternas utförande skulle baseras på elevernas kunskapsnivå. Eleverna blev efter en 

positiv start ganska förvirrade; flera gånger kom de och frågade vad de skulle göra, hur 

mycket text det skulle vara eller hur långt ett muntligt framförande förväntades bli. De hade 

fyra veckor på sig att arbeta med projektet, och lärarna bistod med hjälp under hela perioden. 

Trots det blev utfallet svagt. Många av eleverna hade inget att visa upp efter projektets slut 

och de tyckte att det varit svårt att strukturera sin tid. Det trycktes mycket på att det var 

elevernas ansvar att få arbetet gjort i tid och att be om hjälp vid behov, men elevernas 

beteende och frågor under projekttiden skvallrade om att det hade behövts en betydligt 

stramare struktur, med delmål och ”del-deadlines”, för att så många som möjligt skulle kunna 

ro det i hamn.

Det som idag kallas ”eget arbete” kan också ses som en del av det egna ansvar som 

eleverna förväntas ta. Eget arbete har under åren fått benämningar som just eget arbete, ”fri 

forskning” eller ”självstudier” (en elev i Dovemarks studie kallade det ”självlärning”, vilket 

väl sammanfattar det ganska bra32). Eget arbete kan upplevas som mycket positivt bland 

elever, i synnerhet om det innebär att eleven verkligen själv får välja precis vad han eller hon 
30 ibid. 82
31 Detta och följande kommer från mina fältanteckningar från i höstas.
32 Dovemark, s. 67
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vill arbeta med. I verkligheten ser det lite annorlunda ut, och kännetecknas nog mest som det 

arbete elever utför var och en för sig under lektionstid, och gärna under tystnad. Detta sätt har 

blivit vanligare i skolan och förklaras bland annat med det ökade antalet åldersintegrerade 

grupper33. Skälet till det är förmodligen praktiskt: med en grupp elever med olika 

kunskapsnivåer kan det bli mer än utmanande att göra samma saker med alla. Samtidigt kan 

möjligheten till eget arbete upplevas som mindre stressigt av en del elever; man får sköta sig 

själv och behöver inte skylta med eventuella brister inför andra.

Vad som visat sig i studier av den här typen av arbete är dock att elever som är 

självgående, har vana sedan tidigare, och har lätt att anpassa sig till skolans normsystem 

klarar sig bättre. Elever som inte är så framgångsrika i ett sådant här system uppfattas ibland 

som att de har ”svårigheter” att förstå och inte klarar att växla mellan uppgifter på det sätt som 

förväntas av dem. 34  Kerstin Bergqvist skriver att friheten att välja uppgifter i skolan är 

”villkorad”: eleverna kan inte välja att arbeta med vad som helst utan det måste passa in i 

skolvärlden eller ämnet och ha relevans, och det är eleven som ska kunna identifiera vad detta 

är.35 Vidare menar hon att det idag, i det fria arbetssättet, förväntas av eleverna att de ska gå 

runt, söka information och uppsöka kamrater de vill arbeta med och att detta är ”aktiviteter 

som förväntas ( … ) [men] de måste utföras på bestämda sätt. Den elev som tar för många 

kontakter med kamrater, eller byter uppgift planlöst, riskerar att betraktas som omogen.”36

Det sätt som elever förväntas uppträda idag skiljer sig alltså en hel del från vad som 

förväntades av till exempel mig och mina skolkamrater under 1980-talet. Individen står i 

centrum, men precis som ute i övriga samhället blir det svårt för individen att förhålla sig till 

sin frihet om den inte åtföljs av strukturer och klara ramar.

Att elever upplever ansvar på så olika sätt kan ha flera förklaringar. De elever som var 

positivt inställda uttryckte detta med uttryck som att ha kontroll, att slippa tvång och att få 

göra något för sin egen skull. Dessa elever tillhör möjligen den elevkategori som brukar klara 

sig hyfsat bra i skolan, oavsett system, nämligen de som kommer från familjer med relativt 

hög akademisk bakgrund (det vill säga någon typ av eftergymnasiala studier). I dessa familjer 

finns kanske en syn på skolan som viktig och betydelsefull, och eleverna kan få hjälp med sitt 

skolarbete, och stöd i sina val av framtida studier. I den här kategorin kan man också hitta 

33 Nils-Erik Nilsson, Elevforskning i grundskolan – orsaker, problem, förslag. (Lund: Studentlitteratur, 2004) 37 
Med elevforskning menar författaren här det som allmänt går under namnet eget arbete.
34 Kerstin Bergqvist, ”Planering av eget arbete – ett förändrat innehåll i undervisning” 66, i Eva Österlind (red), 
Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium. (Lund: 
Studentlitteratur, 2005)
35 ibid. 69
36 ibid. 73
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elever som har stor press på sig att lyckas, hemifrån eller inifrån sig själva, och som anpassar 

sig till systemet som ett sätt att få kontroll.

De som var negativt inställda verkade splittras upp i två större grupper. Den ena gruppen 

var de som upplevde arbetssättet som ”fritt” eller ”slappt”. Att det sistnämnda upplevdes som 

positivt kan tolkas som att eleverna upplevde det jobbigt med utifrån kommande krav. Kanske 

upplevde de den kommunala skolan som mer rigid och ville ha mer svängrum för att kunna få 

utlopp för sin kreativitet.

I den negativt inställda gruppen fanns de elever som tyckte att ansvar och eget, fritt 

arbete var svårt. Enkätsvar som ”jag vet inte” eller ”jag bryr mig inte” var ganska frekvent 

förekommande och kan tyda på lite olika saker. Antingen upplevde eleverna verkligen att det 

här var en ointressant fråga; de prioriterade andra saker i skolan, som att träffa kompisar. Man 

kan också tänka sig att sådana svar speglar en omedvetenhet om eller oförståelse för vad 

skolan är till för. Det var till största delen killar som uttryckte sig på det här sättet (liksom det 

till större delen var killar som var positivt inställda). Det är omöjligt att inte läsa in 

familjesituation och bakgrund i svar av den här typen. Att komma från en bakgrund eller 

familjesituation där utbildning inte anses som så viktigt, eller där föräldrarna saknar högre 

utbildning, kan ju vara en förklaring till vissa elevers motvilja mot ett sådant här fritt 

arbetssätt. Vidare är det möjligt att en del av eleverna i den här gruppen hade bytt skola vid 

övergången till årskurs sju efter att ha kommit från ett mer traditionellt system, och saknade 

vana av att arbeta på det här sättet.

Här blir det intressant att jämföra med skolan på Vittra B. Även om det inte går att dra 

alltför stora växlar på den korta observationsperioden blev det ganska tydligt att Vittra B-

eleverna genomgående verkade mer positivt inställda till att arbeta på det här sättet. De var ju 

trots allt alla nya för Vittras arbetssätt i och med att de alla fått byta då den kommunala 

grundskolan lades ner. Därtill kommer att andelen elever med icke-svensk bakgrund var 

betydligt högre på Vittra B, och enligt personalen fanns det ett flertal elever som var ”trasiga”, 

antingen på grund av flykt från ett land i konflikt, eller på grund av sargade 

familjeförhållanden (vilka ju naturligtvis också kan ha ursprung i krigsupplevelser). En något 

långsökt tolkning är att sammansättningen av elever på Vittra B var mer homogen, då många 

av eleverna var invandrare och delade erfarenheter som till exempel utanförskap och 

språksvårigheter. Elevgruppen på Vittra A var betydligt mer heterogen.

Det går att se en skillnad i social klass och framgång i den nya, individanpassade skolan. 

Eva Österlind har i en studie tittat närmare på elevernas bakgrund i samband med det 

arbetssätt som användes i skolan där eleverna gick. På skolan arbetade man mycket med eget 

29



arbete som strukturerades i en planeringsbok, liknande den Vittra använder. Österlind såg att 

de elever som hade vad hon kallar ”ekonomiska och kulturella resurser”37 använde boken och 

arbetsformen som ett redskap för egna syften, för att nå de mål de satt upp, till exempel ett 

visst betyg. Elever från mer utsatta hem, ekonomiskt och/eller kulturellt, såg boken som ett 

rättesnöre; uppgifterna gjordes primärt för lärarens skull, och upplevdes inte alltid som 

meningsfulla. Även på Vittra blev det tydligt att elever från ”utsatta” hem hade större 

svårigheter att ta till sig uppgifter och planering: det ter sig rimligt att anta att elever som får 

mer hjälp hemma, av till exempel välutbildade föräldrar, har lättare att anpassa sig till ett 

flexibelt skolsystem, medan elever vars föräldrar har mindre, eller saknar, hög utbildning, 

upplever svårigheter. Österlind menar att eget arbete som pedagogisk metod riskerar att 

”befästa sociala skillnader som innebär att elever med goda förutsättningar får en träning i att 

bli projektledare för sitt eget liv”38.

Det är också möjligt att kulturella skillnader kan spela in. Människor från länder där 

utbildning har hög status, inte är till för alla eller där systemet är strängt och konservativt kan 

eventuellt uppfatta vårt skolsystem som slappt och eftergivet. Jag har själv mött föräldrar till 

invandrarungdomar som upplevde att det brast i disciplin och att vi inte var ”hårda nog” när 

eleverna ställde till med ofog. 

Att åldersintegrering har blivit vanligare har nämnts ovan, men skolor använder sig också 

av nivågruppering för att kunna tillgodose elevernas behov. På 1980-talet fanns det allmän 

och särskild kurs i matematik och engelska och som elev kunde man välja det som passade en 

bäst. Kurserna var desamma vad gäller innehåll, men på allmän kurs gick man långsammare 

fram. På gymnasiet idag kan elever som läser språk välja steg fyra, fortsättningen på 

högstadiets kurs, eller gå tillbaka till ett lägre steg om de tycker att det verkar för svårt (och 

förmodligen tvärtom). Vittra nivågrupperar också sina elever, baserat på olika diagnostiska 

tester som görs vid terminsstart och fortlöpande under läsåret. Syftet är att samla elever med 

liknande kunskapsnivå i samma grupp (och kanske för att underlätta för läraren).

Nivågruppering har diskuterats fram och tillbaka. Det finns självklara fördelar med att 

eleverna i en grupp befinner sig på samma kunskapsnivå: det underlättar planering och 

genomförande, eleverna följs åt och ingen behöver känna sig utsatt på något sätt. Samtidigt 

pekar forskare på fördelarna med den så kallade kamrateffekten, det vill säga att starkare 

elever kan dra med sig svagare elever. En uppdelning av eleverna medför att de 

37 Österlind refereras här av Kjell Granström, ”Arbetsformer och dynamik i klassrummet”, i Staffan Selander 
(red) Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (Kalmar: Myndigheten 
för skolutveckling, 2003) 240.
38 ibid. 240
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högpresterande eleverna får bättre betyg, men den slår mot de svagpresterande eleverna, 

vilkas resultat faktiskt försämras. Dessa elever gynnas av att gå i en blandad grupp.39

Lena Olsson, undervisningsråd på Skolverket, menar att integrering i klassrummet ska 

vara en huvudprincip, men trots det sker en ökad homogenisering i skolorna.40 Det uppskattas 

att cirka 40 procent av grundskoleeleverna i Sverige går i nivågrupperade grupper i något 

ämne, och man menar att detta är en av flera förklaringar till de stora skillnaderna i betyg 

mellan barn från olika samhällsklasser.

Statistik visar att andelen elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg (och 

alltså inte är behöriga till gymnasiet) har ökat kraftigt bland den grupp elever vars föräldrar 

saknar högre utbildning. Under en dryg tioårsperiod steg antalet från strax över femton 

procent till närmare trettio procent i den gruppen, något som bland annat förklaras med att det 

individuella arbetet i skolan ökat, att skolorna i allt större utsträckning ägnar sig åt 

differentiering och att skolorna segregerats genom det fria valet till gymnasiet som infördes 

1991.41

Man menar också att det nya betygssystemet, som kom 1994, spätt på skillnader mellan 

elever från olika bakgrund. Tidigare skillnader, som att tjejer i allmänhet fick högre betyg, 

späddes på, men det som framför allt verkar ha påverkat betygsutfallet är föräldrarnas 

utbildningsnivå, vilken enligt Skolverket har dubbelt så stort förklaringsvärde som kön och 

etnicitet.42 Det går alltså inte att bortse från att social status, eller klass om man så vill, har 

betydelse för hur framgångsrika eleverna är i skolan.

Syftet med att nivågruppera på Vittra var att göra elevgrupperna mer homogena; 

”jämnstarka” elever skulle kunna få gå i samma undervisningsgrupp oavsett 

årskurstillhörighet. En förklaring till att skolor väljer att arbeta på det här sättet kan vara att en 

jämnare grupp underlättar för alla i klassrummet, såväl lärare som elever. Ingen elev utmärker 

sig genom att vara starkare eller svagare än någon annan: man kan arbeta i samma takt, 

svårighetsnivån på uppgifterna blir jämnare och läraren kan nå fler elever samtidigt vid till 

exempel genomgångar.

I praktiken innebar detta, på Vittra, att en och samma elev kunde ingå i flera olika 

gruppsammansättningar under veckan, beroende på hennes/hans kunskapsnivå i respektive 

ämne. Åsikterna kring detta gick isär bland eleverna. Vissa uppskattade indelningen av 

ungefär samma skäl som de uppskattade åldersintegreringen i stort: man fick nya kompisar 

39 Kalin, A8
40Emma Leijnse, ”Därför ökar betygsgapet”, Sydsvenska Dagbladet, 8/1, 2010, s. A6
41 ibid. 
42 Ibid.
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och de äldre kunde hjälpa de yngre (trots att de var på samma nivå). Andra elever var mindre 

nöjda och ansåg att indelningen inte var rättvis: de hade hellre läst tillsammans med jämnåriga 

kamrater.

Det går att läsa dessa åsikter som att den första gruppen, som var nöjd, befann sig bland 

duktiga, ”starka” kamrater, medan den andra gruppen upplevde att de flyttats ner, 

”degraderats” till en lägre nivå. Det fanns grupper där majoriteten av eleverna tillhörde 

årskurs sex och sju, och där ett fåtal kom ur årskurs åtta. Dessa elever var märkbart störda av 

indelningen, vilket manifesterade sig i störande kommentarer, brist på koncentration och ett 

allmänt beklagande över att tvingas gå ihop med ”småungar”. Möjligen hade eleverna inte till 

fullo förstått syftet med en sådan här indelning. Det kan också ha berott på att just de här 

eleverna kände sig mer hemma och bekväma med jämnåriga kamrater, eller att de kommit 

sent till Vittra och inte var vana vid systemet.

Jag hade också velat undersöka det som på Vittra kallas personlig utvärdering. Detta 

bygger på att eleverna, bland annat genom arbete med sina så kallade Vittraböcker, utvärderar 

sitt lärande och sitt eget förhållningssätt gentemot kamrater och lärare på skolan, med syfte att 

medvetandegöra eleverna och hjälpa dem att utvecklas som människor. Vittraboken 

innehåller, förutom en ren kalenderfunktion, också utrymmen där eleverna ska reflektera över 

hur de arbetat och lärt sig under dagen/veckan, och hur det fungerat rent socialt med kamrater 

och lärare. Det visade sig dock bli svårt att få fram något ur elevernas svar. Eleverna hade en 

pragmatisk inställning till boken – den var ett planeringshjälpmedel – men de verkade ha svårt 

att få grepp om vad som egentligen menades med att fundera över personlig utveckling och 

konceptet ”lära att lära”.

Enkätundersökningen gav vid handen att eleverna hade två urskiljbara åsikter om boken. 

Den fungerade bra som ett rent praktiskt redskap; den användes till att fylla i schema, 

uppgifter, prov och annat av praktisk natur, och fungerade således bra för de elever som 

tyckte om eller hade vana av att använda en kalender. Dock uttrycktes åsikter som att boken 

var ”onödig” och ”meningslös” och att arbetet med den tog för lång tid. Med ”arbetet” 

menades de utvärderingar som gjordes efter avslutade lektionspass samt vid den avslutande 

veckoutvärderingen, då ett pass på en och en halv timme var vikt till detta, samt till 

avslutande samling. Vid dessa tillfällen skulle eleverna skriva i sina böcker, och därefter 

skulle ansvarspedagogen läsa igenom och kommentera, vilket ledde till en hel del sysslolös 

väntan för eleverna. Detta kan naturligtvis ha inverkat på synen på boken som meningslös och 

onödig; den förknippades med sysslolöshet och spilld tid.

32



Vid närmare påseende av svaren verkade det som om flera elever inte var på det klara 

med vad bokens syfte var, bortsett från kalenderfunktionen. Att utvärdera sitt eget arbete på 

ett meningsfullt sätt kan vara nog så svårt, och en rimlig analys är ju att eleverna helt enkelt 

inte fått lära sig hur de skulle tänka – och uttrycka sig – kring personlig utveckling. Det är 

också möjligt att det återkommande utvärderandet kändes som en sorts kontroll, som lärarna 

utövade över eleverna i en i övrigt relativt fri skolform. Lärarnas uppgift vid utvärderingen 

var att läsa det eleverna skrivit, och i skriftlig form kommentera det, antingen i form av 

positiv feedback eller som förslag på vad som kunde ändras, förbättras eller arbetas vidare 

med. Kanske upplevdes det som att lärarna tittade in i något som var privat. Det kan även ha 

varit så att en del elever tyckte att det var svårt att skriva i boken eftersom de hade en 

förutfattad mening om vad läraren ”ville höra” och att de var osäkra på vad det var. Vidare 

framkom det tydligt att det var killarna som hade mest problem i arbetet med boken. Jag fick 

själv lov att både läsa och skriva i flera elevers böcker (i de fall de sade nej respekterade jag 

givetvis detta) och såväl där som i svaren på frågan om Vittraboken syntes detta.

Vad det beror på är lite svårt att svara på. Generellt uttryckte sig tjejerna, såväl yngre 

som äldre, bättre både skriftligen och muntligen, och hade lättare att förklara och motivera 

sina åsikter. Det är möjligt att det kan bero på att flickor så tidigt fostras in i en mer verbal, 

uttryckande kultur, medan pojkar (och det här är förvisso något av en generalisering) i större 

utsträckning uttrycker sig genom fysik (alltså kropp). Det kan återigen ha med mognadsnivå 

att göra; flera av de äldsta killarna, i årskurs nio, hade god förmåga att uttrycka sina tankar i 

enkäten. Därtill kommer, som nämnts tidigare, att en del elever var mycket unga (årskurs 6) 

och man får anta att bättre förmåga att uttrycka sig och kunna resonera kring sin utveckling 

kommer med åren, även om det också är något som faktiskt behöver läras in.

Den avslutande frågan (om hur eleverna skulle vilja ha det om de kunde bestämma 

själva) kom med som ett försök att göra det möjligt för eleverna att lägga till sådant som jag 

eventuellt inte tänkt på, men också för att det skulle finnas mer utrymme för eleverna att 

uttrycka kritik, såväl positiv som negativ. Liksom kort konstaterats tidigare var en stor del av 

eleverna ganska nöjda med sin skola, trots att det delvis gick stick i stäv med vad de tidigare 

uttryckt i sina svar. Kanske var frågan för öppen; det fanns inga begränsningar för vad 

eleverna skulle ha synpunkter kring, även om ett par exempel nämndes i en parentes i själva 

frågan. Man får också ha i åtanke att många faktorer kan ha spelat in vid just det här tillfället: 

det var fredag eftermiddag och eleverna var trötta och ville avsluta så snabbt som möjligt. 

Dagsformen kan påverka, liksom ålder och kön. Vidare kan skolbakgrunden påverka 

elevernas svar på frågor: de som gått länge i Vittrasystemet hade ju mer erfarenhet och, 
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kanske, förståelse för systemet, medan nytillkomna ännu höll på att vänja sig vid ett nytt sätt 

att arbeta och tänka.

Trots att man som sagt sade sig vara ganska nöjd önskade sig eleverna vissa 

förändringar. Många av tjejerna önskade sig mer lugn och ro, såväl i klassrummen under 

lektionstid som ute i studiehallen. En ungefär lika stor del av killarna verkade inte bry sig så 

mycket om det, och svarade helt sonika att de inte visste. Den öppna planlösningen på Vittra 

A, med glasrutor ut mot samlingsutrymmen och studiehall, hade som syfte att ge både elever 

och lärare överblick över lokalerna och varandra. Detta skulle då borga för en lugnare miljö; 

eleverna skulle hela tiden kunna se de olika lärarna och vice versa. Min upplevelse av den 

fysiska arbetsmiljön var dock att alla dessa öppna, glasade ytor skapade viss stress. Eftersom 

det var möjligt för eleverna att ständigt se var folk befann sig, och se andra elevers rörelser 

utanför klassrummet, blev koncentrationen bristande; det fanns ständigt något som rörde sig i 

periferin.

Antalet lärare per elevgrupp påverkar naturligtvis upplevelsen av lugn och ro i skolan. De 

olika grupperna på Vittra varierade väldigt i storlek, delvis på grund av nivågrupperingen. En 

av grupperna jag arbetade med hade drygt trettio elever och en lärare som skulle överse allt. 

Det säger sig självt att det blir svårt att nå ut till – och kontrollera – alla under sådana 

förutsättningar. Ett antal elever önskade sig fler lärare på skolan, dels för att få mer lärartid 

under lektionerna, men också för att stävja stök i skolan. Därtill kom att klassrummen var 

relativt små, och många personer på en trång yta skapar naturligtvis viss oro.

Vidare önskade sig eleverna kortare lektionspass, att få ha fler lektioner i samma 

klassrum (i stil med hemklassrum, kanske) och att man skulle skilja de äldre och de yngre 

eleverna åt. Här ser man en önskan om att gå tillbaka till ett mer traditionellt system. Det 

fanns dock en tendens till att de som bytt skola sent önskade sig tillbaka till en mer 

strukturerad skolform.

Sammanfattningsvis var alltså eleverna i stort nöjda med sin skola även om det blev 

tydligt att många önskade sig mer lugn och mer styrning inom de fria val som de ändå 

uppskattade att de fick göra. 
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6. DISKUSSION

Det råder naturligtvis delade meningar om vad som gör elever framgångsrika i skolan. Genom 

årtiondena har skolan varit utsatt för många förändringar, både vad gäller struktur och 

innehåll, och Vittras pedagogik är bara en av flera varianter som finns att tillgå i det moderna 

Sverige av idag. Våra barn är vår framtid och det viktigaste vi har, sägs det ibland, och 

naturligtvis förtjänar alla barn, oavsett förutsättningar, den bästa möjliga utbildning vi kan 

frambringa.

Vittra är en modern skola, såtillvida att de pedagogiska grepp man använder rimmar väl 

med de krav vi har på människor i samhället idag. I jobbannonser står att läsa att arbetsgivare 

söker efter flexibla individer som kan hålla många bollar i luften (och varianter på samma 

uttryck), och som inte räds förändringar. Arbetsmarknaden har blivit mer flexibel i betydelsen 

rörlig; den gamla tidens arbete, som man satt på i princip livet ut, har nästan försvunnit och 

ersatts av projektanställningar och mer osäkra anställningsvillkor (Danmarks ”flexicurity” kan 

väl nämnas som ett exempel på detta). Dagens ungdomar är uppvuxna i ett samhälle där det 

går att vara uppkopplad mot människor och omvärld dygnet runt, och i allt större utsträckning 

verkar det som att det är det man rentav förväntas göra. Frågan man bör ställa sig när det 

handlar om skola och utbildning (och i synnerhet de nivåer där skolplikt råder) är vilken sorts 

medborgare vi vill ha. Utbildar vi för nuet eller för framtiden? Samhället förändras 
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kontinuerligt: bör vi förankra våra ungdomar i det samhälle som finns just nu, eller ska vi 

rusta dem för livet?

Elever är olika och att låta varje elev utvecklas efter sina egna förutsättningar är en god 

idé. Skolan ska erbjuda om inte samma så en likvärdig utbildning för alla elever, och hjälp 

och stöd ska finnas för dem som behöver det. Individanpassningen sätter eleven i centrum och 

fokuserar – förhoppningsvis – på dennes styrkor. Att ta ansvar för sig själv, för sina studier 

och för andra runt omkring är också berömvärt, och nödvändigt i ett fungerande samhälle.

Vittras ledord är personlig utveckling, kunskapsutveckling och lära att lära. De arbetar 

med individanpassning (där bland annat åldersintegrering och nivågruppering är grepp som 

används); de fokuserar starkt på elevens eget personliga ansvar och det läggs vikt vid att låta 

eleverna fundera (eller reflektera) över sin inlärning. Trots att det låter modernt, och 

synnerligen anpassat för vårt moderna, snabba samhälle, där individualitet tycks vara prio ett, 

så har Vittraskolor runt om i landet utsatts för kritik. 2004 skrev Klas Rönnbäck, på uppdrag 

av Vänsterpartiet i Stockholm, en undersökning om Vittra.43 Även om det fanns mycket 

positivt att tillgå i undersökningen, och långtifrån alla intervjuade var missnöjda, så kom det 

fram kritik på ett par olika punkter som kändes relevant. Nu ska man ha i åtanke att 

undersökningen naturligtvis har en politisk agenda, och man kan härröra en viss kritik mot 

friskolesystemet som sådant i Rönnbäcks text.

Dock kvarstår det faktum att Vittra är ett vinstdrivande företag; man ägs sedan en tid 

tillbaka av AcadeMedia AB, som är ett börsnoterat utbildningsföretag. Vittra är också den 

största friskolekoncernen i Sverige idag. Det är omöjligt att inte betrakta Vittra AB ur ett 

politiskt perspektiv med detta i åtanke. Det är naturligtvis inte något fel på friskolor rent 

principiellt, men man måste komma ihåg vem avsändaren är när det gäller etablering av 

vinstdrivande skolor.

Rönnbäcks genomgång visade att det ämnesövergripande arbetet som används på Vittra, 

och som omnämns som projekt eller ”case” är ett resultat av material som tas fram centralt av 

Vittrakoncernen, dels i syfte att kvalitetssäkra och nå upp till läroplanens mål, men också som 

ett led i en effektivisering av skolans arbete (och ekonomi, får man förmoda). Det minimerar 

behovet av lokala förberedelser, och det IT-baserade lärandet, som också är en viktig 

ingrediens på Vittra, kan förklara en viss frånvaro av tryckta läromedel, vilket också sparar 

pengar. Återigen frågar man sig vad det egentliga syftet är, vem avsändaren är och vart 

43 http://2.vansterpartiet.se/storstockholm/upload/stadshuset/VittraUtbildningAB.pdf
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elevernas skolpeng egentligen tar vägen (enligt Rönnbäck var det svårt att få fram konkreta 

siffror för verksamheten).44

Forskning har visat att de pedagogiska grepp som man använder på Vittra – 

åldersintegrering, nivågruppering, eget arbete/ansvar – egentligen inte har så stort stöd. Kan 

det vara så att systemet som sådant faktiskt sätter käppar i hjulen för eleverna? Monica 

Vintereks studie av åldersintegrering (som refererats till tidigare) ledde henne till slutsatsen 

att eftersom det inte verkade finnas mycket belägg för att detta system var särskilt fruktbart så 

måste den ökade åldersintegreringen ha andra orsaker. ”Kan det vara så”, resonerar hon, ”att 

den åldersblandade [och för all del nivågrupperade, mitt tillägg] klassen kunde få genomslag 

därför att den bar på många inslag av sådana element som passade in i en tid då valfrihet och 

marknadskrafter alltmer betonades på många områden?”45 

Jag vill hävda att detta kan vara en korrekt analys. Skolan kan inte skiljas från samhället 

och den politik och ideologi som genomsyrar detta; vi lever i en globaliserad värld där 

kapitalism och marknadsekonomi styr agendan och detta får naturligtvis effekter även i 

skolan. Samtidigt ger den nya gymnasiereformen sken av att vilja ta ett steg tillbaka, till 

kunskapssamhället och ett system där elever kan delas in i teoretiker, praktiker och lärlingar, 

som förr i tiden. Det verkar vara svårt att hitta en medelväg: kasten är tvära mellan valfrihet, 

konkurrens och flexibilitet å ena sidan och å andra sidan kunskapsnötning, ordning och reda 

och färdiga program som påminner om åttiotalets gymnasielinjer. 

John Dewey trodde, liksom moderna svenska skolpolitiker gör idag, på att utgå från 

individen, dennes intressen och förutsättningar. Skolan speglar hur verkligheten ser ut; den är 

ett mikrokosmos av det som sker i det stora samhällsuniversum som omger den. Dagens skola 

har blivit marknadsanpassad, och sysselsätter sig med att fostra de medborgare som vi vill ha 

just nu. Dewey ansåg att skolan skulle vara en social institution och att utbildning var en 

levnadsprocess.46 Vi talar idag om det ”livslånga lärandet”, men skolan präglas fortfarande av 

ett kortsiktigt synsätt. Kurser kortas ner, ”snuttifieras”, ämnen försvinner. Andra ämnen 

breddas på gränsen till uttunning, och ytterligare några, som historia, skiftar fokus från en 

övergripande genomgång till ett kortare nutidsperspektiv.

Deweys pedagogiska credo publicerades första gången 1897, men låter förvånansvärt 

modernt fortfarande. Den skola han kritiserar har förstås några år på nacken, men kritiken kan 

kännas relevant även idag. Dewey menade att undervisningen i skolan misslyckades för att 

man inte såg skolan som en del av samhällslivet. Man utförde vissa uppgifter och tillskansade 
44 ibid.
45 Vinterek, 2003. 152
46 ur ”Mitt pedagogiska credo”, i Dewey, Individ, skola och samhälle (2004), 48
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sig viss kunskap med sikte på en avlägsen framtid, men eleverna blev splittrade. Utbildningen 

blev inte en del av deras livserfarenhet och därmed inte fostrande i verklig mening.47

Den här splittringen har jag sett många gånger, både under min tid på Vittra och på de 

arbetsplatser jag varit på tidigare. Eleverna förstår inte poängen med lärandet och ser inte hur 

det de lär sig kan kopplas både framåt och bakåt i tiden. I en tid som präglas av snabba 

förändringar, kortsiktiga lösningar och vinstintressen blir det svårt att fostra den människa 

som Dewey önskade sig, den som genom ”ändamålsenliga relationer med andra, där arbete 

förenas med tänkande”48 går ut rustad för ett socialt liv.

Det var flera frågor som uppstod under arbetet med den här undersökningen. En av dem 

var om det alltid är rätt, under alla omständigheter, att utgå från individens egna intressen när 

det handlar om utbildning? Vidare frågar jag mig om ett ”fritt” arbetssätt, så som definierats 

tidigare, verkligen är en fungerande lösning? Hur gör man då med de elever som inte klarar av 

det?

6.1 Åldersintegrering – möjlighet för utveckling eller besparingsmetod?

Åldersintegrering i klassrummet förekommer både i friskolor och i kommunala skolor. Ibland 

kan orsaken vara rent praktisk; i mindre ”byskolor” med ett litet elevunderlag kan det vara 

mest praktiskt att samla elever i olika åldrar under samma tak. Det är inte heller ett ovanligt 

arbetssätt när det gäller de yngsta eleverna (årskurs ett till tre). I dessa åldersgrupper är 

skillnaden i mognad och intressen inte så stor som den kan vara bland elever i tonåren.

Monica Vinterek har studerat fenomenet åldersintegrering (eller åldersblandade klasser) 

och ser en del fördelar med systemet, bland annat att man kan invänta elevers mognad, att 

yngre elever känner trygghet i det att de möter äldre och att blandningen innebär en slags 

social träning som eleverna får glädje och nytta av längre fram.49 I studien redovisar hon för- 

respektive nackdelar med åldersintegrerade klasser, i punktform, och man kan ur det utläsa 

följande:

Vad gällde skolstart och övergångar mellan årskurser fann lärarna att arbetet var svårt. 

Elevernas olika mognadsnivå gjorde det svårt att få grupperna att fungera och det ständiga 

inflödet av nya, yngre elever i gruppen gjorde det komplicerat att kontinuerligt arbeta med 

gruppens process, det vill säga hur den stärks och utvecklas över tid. Vidare menade man att 

inträdet för de nya i gruppen skedde på de äldre elevernas villkor; i gruppen fanns redan ett 

47 ibid. 49
48 ibid. 49-50
49 Monica Vinterek, Åldersblandade klasser. Lärares föreställningar och elevers erfarenheter. ( Lund: 
Studentlitteratur, 2003) 36-37

38



normsystem som kunde vara svårt att ta till sig för en ny elev.50 Detta syntes också i 

enkätsvaren från Vittra A, där framför allt tjejerna upplevde oro för att gamla kompisar skulle 

försvinna och att gruppen skulle luckras upp på nytt.

Jag ifrågasätter, liksom Vinterek, åldersintegreringen som pedagogisk metod. Det är 

naturligtvis föredömligt att lära barn att samverka med andra, både yngre och äldre; samhället 

kräver av oss att vi ska kunna samarbeta med olika typer av människor, och i en alltmer 

globaliserad värld är tolerans för olikheter naturligtvis av största vikt. Frågan är om det 

motiverar åldersintegrering i klassrummet, när så mycket pekar mot det. Man kan självklart 

inte döma ut systemet helt; min övertygelse är att det kan fungera väl om det är väl integrerat 

och förankrat även hos eleverna. Dessa bör då ha fått gå åldersintegrerat från första början. 

Samtidigt är det viktigt för barn och ungdomar i tidiga tonåren att få uppleva kontinuitet och 

trygghet i skolan (vilken ibland är den enda trygga platsen vissa elever har); att ständigt luckra 

upp en klass inverkar menligt på den tryggheten.

Det blir också svårare för läraren att hålla en enhetlig undervisning i gruppen, med till 

exempel gemensamma samtal, när eleverna ständigt befinner sig på olika nivåer och arbetar 

med olika saker. Läraren har då att utvärdera och bedöma skolarbete på flera olika nivåer, 

även om till exempel temat för arbetet är detsamma. I synnerhet så kallade svagpresterande 

elever behöver struktur i sin undervisning, och i en åldersintegrerad klass, där läraren är 

spridd mellan olika kunskapsnivåer, tenderar dessa elever att bli utan den fasta hand de 

behöver. Att arbeta åldersintegrerat kan också leda till att kraven sänks; så många som möjligt 

ska klara av en viss uppgift (om än på olika nivå) och utrymmet för mer kreativa lösningar 

från elevernas sida minskar.

Individanpassning i skolan är helt nödvändig för att så många elever som möjligt ska 

klara sig, men vad som behövs är fler lärare, mindre grupper, tillgång till specialpedagoger 

och relevant teknisk utrustning som hjälp vid till exempel läs- och skrivsvårigheter. Att trycka 

in alla elever i en åldersblandad grupp med motiveringen att här kan alla arbeta i sin egen takt 

håller inte. De svaga blir – som vanligt – de som drabbas mest till slut.

6.2 Ansvar – ett sätt att lätta på arbetsbördan eller ett pedagogiskt instrument?

Eget eller personligt ansvar var något man tryckte på på Vittra, ansvar för såväl studier och 

planering som arbetsmiljön och relationerna till kamrater och lärare. Att lära barn och 

ungdomar att ta ansvar är naturligtvis bra, men faktum kvarstår att eleverna måste få klart för 

50 ibid. 39-43
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sig vad det är som krävs av dem: på vilket sätt ska jag ta ansvar? Vad ska jag göra och när? 

Vad är det jag ska uppnå? 

Att ta ansvar för sig själv, sitt beteende och sina studier är inget man kan förvänta sig att 

elever har med sig när de kommer till skolan. Det är en process som pågår över (ibland lång) 

tid, och den processen kräver arbete. Att släppa in en tonårig elev i skolan och säga ”det är 

ditt ansvar att se till att du lyckas här” är meningslöst: ansvar skapas genom att eleven får 

regler och normer som sätter upp en ram. Genom att pröva dessa, antingen genom att följa 

eller bryta dem, får eleven möjlighet att utveckla ett eget ansvarstänkande.

I ett samhälle som präglas av valfrihet ligger ett stort ansvar på individen att själv ta 

initiativ för att få ut mesta möjliga av sitt liv. Det kräver också att individen kan sovra bland 

den information som finns tillgänglig, och tänka i flera led för att kunna fatta ett välgrundat 

beslut. Det här är inte förmågor som man kan förvänta sig att barn och tonåringar per 

automatik har med sig då de kommer till skolan. Det handlar naturligtvis om mognad, tidigare 

erfarenheter från skolans värld och vilken social situation man som ung befinner sig i. 

Begränsar vi oss till ungdomar i tidiga tonåren finns det absolut de som klarar av att ta eget 

ansvar i skolan; de har fått göra det tidigare och kommer kanske från en bakgrund med 

utbildade och stöttande föräldrar, och där utbildning anses viktigt.

Men vad händer med eleverna som av olika skäl inte klarar av detta ansvar? Ingrid 

Carlgren pekar på det samhälle som vuxit fram under de senaste tio, femton åren och som 

präglas av rörlighet, som ställer krav på människan att ”aktivt skapa si[tt] liv i en ständigt 

skiftande omvärld”51, och där entreprenören är symbolen. Numera ska ju även skolan 

genomsyras av entreprenörskap och fostra elever som själva kan se möjligheterna i livet och 

ta dem.

Här uppstår en intressant paradox, som även Kerstin Bergqvist sätter fingret på. I en 

skolmiljö som, liksom samhället, präglas av socialt samspel, och där elever uppmuntras att 

aktivt söka hjälp och information utifrån, premieras fortfarande det beteende som var önskvärt 

i den ”gamla” skolan: elever som har förmågan att lugnt och sansat genomföra sina uppgifter 

uppfattas som mogna och förmögna att anpassa sig.52 De elever som är sociala, aktiva och 

uppsökande ses istället som störande moment, såtillvida de inte är sociala, aktiva och 

uppsökande på det sätt som normen föreskriver.

Marianne Dovemark konstaterar krasst att ”[d]et sociala och kulturella kapitalet blir 

avgörande för elevers framgång eller misslyckande i skolan”.53 En hjälpande och stöttande 
51 Österlind, 33
52  ibid. 73
53 Dovemark, 40
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familj kan vara en stor fördel för elever i deras uppsåt att klara skolan så väl som möjligt. I en 

skola med ett ”fritt” arbetssätt likt Vittras, där mycket ansvar vilar på eleven att få arbetet 

gjort, kan det vara guld värt med möjlighet till extra hjälp därhemma. Även om lärarna på 

Vittra gör vad de kan för att hinna med varje elev, så är min erfarenhet att de stora sjok med 

egen tid som eleverna hade varje vecka gav dem rikliga möjligheter att smita undan arbete 

som de inte ville eller orkade göra. Även de som önskade hjälp fick ibland sitta ensamma för 

att lärarna hade fullt upp på annat håll (här ska inte Vittras lärare läggas till last. De har många 

gånger en tung arbetsbörda). Saknar man dessutom möjlighet till hjälp hemma blir man lätt 

akterseglad. 

Det har redan konstaterats att det är de svaga eleverna som blir offren när man arbetar 

med fria arbetssätt med mycket eget ansvar, vare sig det handlar om olika inlärningsstörningar 

eller elever med komplicerad social situation. Dovemark menar vidare att socialt och 

kulturellt kapital spelar in när det handlar om elevers val av uppgifter eller projekt. Det finns 

alltid en risk att eleven väljer efter minsta motståndets lag eller att ambitionsnivån för ett givet 

projekt blir orimligt hög eller låg och inte i paritet med elevens verkliga förmåga. Hon kallar 

det för ”´valfrihetens´ stora dilemma”; om eleven ska kunna göra ett vettigt val måste hon 

eller han känna till alternativen och vilka konsekvenserna blir av dessa.54 En annan 

konsekvens av fria arbetsformer, där läraren inte alltid hinner med alla, blir då att elever väljer 

onödigt enkla uppgifter som inte utmanar, för att de inser att de kanske inte kommer att få den 

hjälp de behöver med en svårare uppgift.

I den här skolformen blir läraren i första hand en flexibel, inspirerande handledare, med 

Dovemarks ord, snarare än en bärare och förmedlare av relevant kunskap.55 Detta kräver 

också att eleven blir det handlande subjektet, utifrån vars intressen arbetet formas. Man verkar 

förutsätta att elever vill ta ansvar om de bara får möjlighet till det, ”en rekonstruktion av neo-

liberalismens rationella, målinriktade och kalkylerande varelser”.56

Det låter som en hård beskrivning, men en skola som lägger så stor vikt vid individ 

framför kollektiv och eget ansvar gör eleverna en björntjänst. Självklart är det viktigt att 

kunna ta ansvar för sig själv och sina studier, men vad händer med kunskaperna och den 

sociala utvecklingen hos elever om det ständigt är deras egna intressen och behov som går 

före allt annat (vare sig de vill det eller ej)? Våra sociala liv må ha flyttat ut på Internet i form 

av Facebook och andra sociala medier, men vi tillbringar ändå den största delen av vår vakna 

54 ibid. 75
55 ibid. 87
56 ibid. 131
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tid bland andra människor. Vi behöver fortfarande kunna samarbeta och kompromissa och 

vårt behov av ständigt nya kunskaper kommer ju knappast att minska.

6.3 Nivågruppering – alla lika, alla olika?

Det har dryftats en del om nivågrupperingens för – och nackdelar. Vid första påseende verkar 

det ju ganska logiskt att nivågruppera: om eleverna i en grupp är på en relativt jämn nivå blir 

det möjligt att arbeta mer gemensamt, till exempel genom gemensamma diskussioner om 

olika ämnen. Eleverna kan också arbeta tillsammans i olika projekt och vara likvärdiga 

deltagare i projektet, eftersom ingen behöver dra det tyngsta lasset. Det avlastar också läraren 

i det att hon/han kan fokusera mot hela gruppen, och inte ha ett flertal uppgifter på olika nivå 

att splittras mellan.

En kritik mot nivågruppering är att den så kallade kamrateffekten uteblir. Kamrateffekten 

innebär att starkare elever drar med sig svagare uppåt; de svagare eleverna utmanas av sina 

starkare kamrater och ”pushar” sig mot en högre nivå.57 Detta kan förvisso också få helt 

motsatt effekt; i en grupp där de svagare eleverna dominerar kan det allmänna resultatet 

sjunka, antingen som resultat av att de starkare eleverna dras med nedåt, eller för att läraren 

lägger arbetet på en lägre nivå för att ge de svagare eleverna en chans.

Nivågruppering användes på Vittra som ett medel för att homogenisera elevgrupperna 

och göra dem mer samspelta. I praktiken innebar det att en enskild elev kunde gå i flera olika 

grupper, och det innebar också att spridningen på ålder i de olika grupperna kunde bli ganska 

stor. Det uttrycktes visst missnöje över detta bland vissa av eleverna i enkätundersökningen; 

de upplevde sig nedgraderade. Deras upplevelse bottnade i att de tyckte sig ha fått en 

”dumskallestämpel”; ålder verkade vara intimt förknippat med intelligens- eller kunskapsnivå, 

och det kändes inte bra att plötsligt, som åttondeklassare, befinna sig bland ”småungarna” 

igen, som ju enligt detta synsätt borde vara mindre smarta.

Just den typ av nivågruppering som användes på Vittra, där eleverna grupperades i alla 

ämnen utom idrott och estetiska ämnen, upplevde jag som mycket splittrande. Kontinuiteten 

och tryggheten i att ha samma grupp i alla ämnen blev bruten, och i takt med att en elev 

utvecklades mycket kunde hon/han gå över i en annan grupp, där socialiseringsprocessen 

började om igen. Eleverna kände förvisso varandra åtminstone till namnen, men man blir ändå 

57 Återigen används uttryck som stark och svag i relation till elevers kunskapsnivå, inte som personliga 
omdömen.
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”ny” när man går in i en ny ämnesgrupp, eftersom ordningen där redan är fastställd av de som 

arbetat tillsammans längre.

Jag kan dock se både fördelar och nackdelar med nivågruppering. En jämn elevgrupp kan 

uppleva trygghet: eleverna får utvecklas tillsammans med jämnstarka kamrater och ingen 

halkar efter eller kommer för långt före. Problemet uppstår när gruppen inte är stark. Svagare 

elever blir utan den draghjälp som de starkare medför. Undersökningar har visat att 

nivågruppering gynnar de starka eleverna; deras goda resultat bibehålls eller stärks, medan de 

svaga elevernas resultat faktiskt försämras.58

Återigen återkommer problemet med antalet lärare som finns tillgängliga för eleverna. 

Att som ensam lärare i en klass med kanske trettio elever förmå att se varje individ och 

anpassa mål och arbetsuppgifter för henne/honom är en orimlig uppgift. Många gånger förlitar 

sig lärare på att de starka eleverna ”klarar sig själva” och i viss mån kan det stämma. Elever 

från studievana hem klarar sig generellt bättre i skolan, oavsett vilket system som råder, men 

för dem uppstår problemet att de kanske inte blir tillräckligt utmanade i sitt skolarbete 

eftersom nivån anpassas efter de svagare elevernas förutsättningar.

6.4 Sammanfattning/Konklusioner

För att det individanpassade systemet ska fungera tillfredsställande krävs det fler lärare, och 

ökad trygghet för eleverna. Att avkräva eleverna ett alltför stort eget ansvar är 

kontraproduktivt, och valfriheten inom skolan (till exempel i val av arbetsuppgifter eller 

teman) kan inte vara obegränsad. Jag ifrågasätter också varför vi automatiskt utgår ifrån att 

alla elever, i alla åldrar, vill ta ansvar om de bara får en möjlighet. Är det rimligt att en elev i 

elvaårsåldern, som ska börja årskurs sex, vill ta över ansvaret för sin utbildning? Vad är det då 

meningen att lärarna ska syssla med? Lärare verkar ha gått över till – eller tvingats till – att bli 

handledare, guider som ska lotsa runt eleverna på kunskapens hav, där valmöjligheterna tycks 

oändliga. I detta förutsätts också att eleverna ska kunna göra bra val och förstå 

konsekvenserna av dem, samtidigt som de ska förstå att det de läser just nu har en koppling 

till framtiden, hur otydlig denna koppling än ter sig i elevens ögon.

Att erbjuda elever möjligheten att välja skola är i grunden en bra tanke, även om det i 

praktiken innebär att det är föräldrarna som gör det aktiva valet för skolpliktiga 

grundskolebarn. Friskolereformen möjliggjorde ett utökat antal alternativ för föräldrar och 

58 Kalin, A8
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barn, och runt om i landet finns naturligtvis flera väl fungerande exempel på friskolor med 

olika inriktningar. 

Men har marknaden i skolan att göra? Måste skolan marknadsanpassas för att ha något 

att komma med i ett samhälle som präglas av kapitalism och (ny-)liberala värderingar? 

Kunskap är viktigt, trumpetas det ut från olika håll. Politikerna verkar vara någorlunda 

överens om detta, att döma av innehållet i den kommande gymnasiereformen. Men vilken 

kunskap? 

Att kunskap inte bara kan tillskansas oss genom böcker och uppslagsverk och en 

traditionell katederundervisning har blivit uppenbart sedan IT-revolutionen. Internet är en 

utmärkt källa till kunskap och alternativa bilder av världen, allt bara ett par klick bort. Att 

skolan har att anpassa sig till detta är nödvändigt, och det sker. John Dewey ansåg att 

pedagogikens uppgift var att ”reproducera ett socialt system, att ge det uppväxande släktet 

tillgång till samhällets grundläggande värderingar, till den kunskap som finns och till ett 

språk”59. Det förstnämnda sker idag: på Vittra var det viktigt att eleverna lärde sig att 

respektera varandra och agera i ett gott samspel med sina kamrater, vilket är nödvändigt i ett 

väl fungerande samhälle. Samhället önskar sig också individer med förmåga att ta egna 

initiativ, som kan ta sig fram i en konkurrensutsatt värld och som är entreprenörer i sina egna 

liv. Detta sker också idag; individanpassning i form av åldersintegrering, nivågruppering, eget 

ansvar och personlig utvärdering är metoder som används på Vittra och som väl avspeglar de 

kvaliteter som efterfrågas i arbetslivet just nu.

Men vilka är de grundläggande värderingarna som vi ska förmedla till det uppväxande 

släktet? Vilken är kunskapen som ska utgöra basen för elevernas fortsatta och livslånga 

lärande? Den tydliga fokuseringen mot elevernas egna intressen som bas för lärande i skolan 

är naturligtvis inte dum i sig; eleverna lever också i vårt samhälle, om än med lite andra 

prioriteringar. Men frågan är om elevernas intressen ska styra undervisningen framför de 

kunskaper som kanske inte får omedelbara effekter i samhället just nu, som historia, litteratur 

eller konst. Vi ska alla vara allkonstnärer, med ytliga kunskaper i många ämnen, på bekostnad 

av djupare kännedom och förståelse.

I slutändan måste vi fundera över vad som är bäst för våra elever. Att förändra 

skolsystemet vart tionde år, beroende på vem som råkar inneha statsministerposten, kan inte 

vara det bästa för eleverna. Det behöver inte betyda att skolan ska stagnera och stå utanför 

samhället och de förändringar som sker där, men det måste vara möjligt att se framåt utan att 

helt tappa kontakten med det som varit.

59 Dewey, 23.
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Appendix

ENKÄTFRÅGOR

1. Vad fick dig att välja Vittra?

2. Vad tycker du är bra/mindre bra med just din skola? Motivera varför!

3. Hur upplever du att ta eget ansvar (för studier och skolmiljö)?

4. Hur upplever du att gå i åldersblandad klass/grupp? Motivera varför!

5. Hur ser du på Vittraboken? Hur arbetar du med den och hur fungerar 

det?
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6. Hur skulle du vilja att din skola fungerade om du fick bestämma helt 

själv (lektioner, arbetspass, läxor, miljö och annat som kan vara intressant 

för dig)?
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