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Abstract: 

A subject that is being discussed often these days is the question about the pupils own 

responsibility for and influence over his or hers education. Therefore, we wanted to study 

what taking responsibility for ones education is, according to teachers and pupils. We 

interviewed pupils between the ages of nine and fifteen, and asked them what taking 

responsibility for their own education meant to them. We also interviewed their teachers and 

asked them how they perceived that the pupils own responsib ility-taking worked. We used 

informants from two different schools, a big school in a city and a small school located in the 

countryside. What we found out was that even though our informants worked in different 

manners, they perceived what taking responsibility meant in similar ways. The key words that 

we found that the informants used when describing responsibility- taking were time, autonomy 

and participation.  
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Inledning 

 

Under den tid vi har studerat till lärare har det inom allmänt utbildningsområde förts en 

diskussion kring utvecklingen av elevdemokrati men också kring elevernas eget ansvar för 

sina egna studier. I boken ”Individualisering i ett skolsammanhang – Forskning i fokus nr 31” 

skriver filosofie doktor Monika Vinterek bl.a. att det under 60-, 70- och 80-talet friskt 

debatterades kring en undervisning som riktade sig till hela klassen, ofta betecknad som 

frontalundervisning eller katederundervisning.1 Vinterek poängterar att under denna period 

sågs elevens eget ansvar över sin utbildning samt en individualiserad undervisning fortfarande 

som något främmande, lärarna diskuterade dessa fenomen men tillät sig inte att praktisera 

dem i någon större utsträckning. 

   Eftersom båda författarna till detta examensarbete gått i grundskolan under 80-talet var 

denna undervisningsform bekant. Under vår uppväxt, framförallt på mellanstadiet och 

högstadiet, upplevde vi likt det som Vinterek påtalar att undervisningen till stor del riktade sig 

till hela klassen. Vinterek skriver att” i det som karaktäriserades som katederundervisning 

räknade man även lärarledda genomgångar gemensamma för en större grupp elever med 

avsikt att förklara och skapa förståelse för ett kommande innehåll i mer enskilda studier”. 2  

Våra minnen av hur lärarna valde en undervisningsform där de instruerade alla elever på 

samma vis för att därefter låta alla elever arbeta med en likadan uppgift bekräftas på så vis i 

Vintereks bok.  

   Huruvida det under 80-talet förekom diskussioner kring elevernas egen förmåga att planera 

de olika ämnena eller de olika uppgifterna under en viss lektion har vi inte kunnat bekräfta 

genom tidigare forskning. Det vi däremot vet är att ingen av oss två som har författat detta 

arbete har under 80-talet fått ta del av en arbetsmetod där egna eller fria val premierats såvida 

man inte räknar den klassiska ”roliga timmen”3 sist på fredagseftermiddagen.  Under vår tid i 

grundskolan tilläts vi aldrig planera vår vecka utifrån våra enskilda behov, vi fick inte någon 

som helst utbildning om vad eget ansvar kunde ha för betydelse för att fortlöpande utveckla 

vårt kunnande. Vi upplevde att den individualisering som existerade främst var i form av val 

inför olika svårighetsnivåer, som t.ex. särskild och allmän matematik.  

                                                                 
1
 Monika Vinterek 2006, ”Individualisering i ett skolsammanhang” Forskning i fokus nr 31, s. 55 

2
 Vinterek 2006, s. 55 

3
 Roliga timmen innebar att eleven själv fick välja någon aktivitet att framföra för hela klassen t.ex. teater, sång 

el. dyl. 
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   I vår utbildning till lärare ingår verksamhetsförlagd utbildning vilken vi upplever har 

bekräftat mycket av det som vi kunnat läsa om i litteratur och dokumentation gällande 

elevernas eget ansvar för sin utbildning. Utifrån våra upplevelser under vår 

verksamhetsförlagda utbildning finner vi även att intresset kring denna fråga har ökat de 

senaste decennierna. I styrdokument, såsom skollagstiftning, skollagen och läroplaner, 

betonas vikten av att eleverna ges såväl inflytande som ansvar i skolan när det gäller 

undervisningen och dess innehåll samt hur arbetsmiljön ser ut och bör utformas. 4 Vi upplever 

att lärarna i de skolor där vi båda arbetat och i de skolor där vi gjort verksamhetsförlagd 

utbildning, tar fasta på innehållet i dessa styrdokument. Vi vill poängtera att de skolor som vi 

både har en relation till och har haft en relation till bedriver sin verksamhet ur olika 

pedagogiska perspektiv. Detta upplevde vi kunde ge ytterligare en dimension gällande urvalet 

av våra respondenter, eftersom vi då förhoppningsvis kunde få till stånd ett bredare spektrum 

av uppfattningar om elevens eget ansvar i skolans arbete.  

    Även inom forskningen har man fastslagit vikten av eget ansvar och i boken 

Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling resonerar docent Hans-Åke Scherp 

kring kunskapsbildning och problembaserad kompetensutveckling. Han beskriver de problem 

som läraren kan uppleva när det gäller att uppfylla skolans uppdrag, bland annat har han sett 

ett problem när det gäller att få eleverna att ta större eget ansvar för sitt lärande. 5 Till skillnad 

mot hur vi upplevde att det var när vi gick i grundskolan lyfter man i dessa skolor fram 

elevernas rättigheter och skyldigheter att aktivt påverka sin egen skolgång.  

   Det var med utgångspunkt ur vår verksamhetsförlagda utbildning samt ur diskussionerna 

gällande utvecklingen av elevdemokrati och kring elevernas eget ansvar för sina egna studier 

som vi fann det intressant att få veta ännu mer om hur vilka skillnader och likheter elever och 

lärare upplever gällande eget ansvar i skolans utbildning. 

 

 

 

                                                                 
4
 Lpo 94 

5
Gunnar Berg och Hans-Åke  Scherp 2003, Skolutvecklingens många ansikten (Stockholm: Liber), 

 s 54/Hans-Åke Scherp kap itel  Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling  
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1 Syfte, avgränsning samt frågeställning 

 

Det huvudsakliga syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur utvalda elever och lärare i 

dagens skola upplever elevens eget ansvar i skolans utbildning. I vår undersökning har vi valt att 

använda oss av lärare och elever från skolor med olika pedagogisk inriktning eftersom vi vill jämföra 

om de olika inriktningarna påverkar respondenternas svar. Vi har även för avsikt att ta reda på om 

elever och lärare upplever eget ansvar som något som påverkar elevens utbildning på lång sikt eller 

om det är så att eget ansvar endast är något som elever och lärare upplever sker på kort sikt som t.ex. 

att klara av veckans eller den nuvarande lektionens planering. Slutligen önskar vi se vilka likheter och 

skillnader som finns mellan berörda elever och lärare när det gäller elevens eget ansvar i skolans 

utbildning.  

   För att finna det som vi ämnar undersöka har vi utgått ifrån intervjuer med tolv elever och 

tre lärare. Frågorna i intervjuerna är få till antalet och har valts ut med hänseende till vårt syfte. 
6
 

Undersökningen om hur elever och lärare upplever eget ansvar kommer att genomföras i 

årskurserna tre till och med fem samt årskurserna sju till och med nio. Vi har medvetet valt att 

inte låta intervjua elever ur årskurs sex eftersom många elever i denna årskurs byter skolmiljö. 

Med anledning av att undersökningen bedrivs under en begränsad tid har vi valt att begränsa 

antalet elever och lärare.  

Hur upplever eleverna eget ansvar i skolans utbildning?   

Hur upplever lärarna elevernas eget ansvar i skolans utbildning?  

  

 

2 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som vi funnit relevant i förhållande till vårt 

syfte i detta examensarbete. Vi har dock inte lyckats finna tidigare forskning som specifikt 

berör hur elever och lärare upplever elevens eget ansvar i skolans utbildning. Däremot belyser 

den tidigare forskningen andra faktorer som berör eget ansvar och som därför är intressanta 

att ta i beaktande när det gäller vår frågeställning om hur lärare och elever upplever elevernas 

eget ansvar i skolans utbildning. Vår intention är att i nedanstående text redogöra för faktorer 

som berör eget ansvar ur olika perspektiv.  

                                                                 
6
 Bilaga 2 intervjufrågor 
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   Den tidigare forskningen gällande elevens eget ansvar i skolans utbildning har tagit olika 

uttryck. Studier har t.ex. gjorts kring vilka problem som kan uppstå när eleven själv ska ta 

ansvar för sitt lärande och hur dessa problem kan kringgås. Forskare har dessutom tittat på 

olika metoder som kan vara relevanta i förhållande till att arbeta med eget ansvar. De har 

även, men i mindre omfattning, studerat hur eget ansvar uppfattas av olika individer. 

Forskningen kring eget ansvar i skolans utbildning skiljer sig åt beroende på vilken 

intressegrupp som varit i fokus. Av den anledningen väljer vi att redovisa den tidigare 

forskningen i tre stycken. Inledningsvis ett som visar forskning relaterad till lärare och eget 

ansvar, följt av ett som visar forskning relaterad till vuxna elever samt elever mot 

grundskolans senare år och eget ansvar. Slutligen redovisas ett stycke som visar studier 

relaterad till elever mot grundskolans tidiga år och eget ansvar. Kapitlet inleds med en kort 

bakgrund och avslutas med reflektioner kring teori i förhållande till vald frågeställning.  

 

2.1. Bakgrund  

 

Forskning kring elevers inflytande och ansvar i skolan går långt tillbaka i tiden. Redan 1928 

lanserade filosofie doktor Sigurd Åstrand sin avhandling om förtroendemetoder i 

skoluppfostran. Han menade, att läraren måste ha förtroende för elevens förmåga att på egen 

hand klara uppgifter, och därigenom utvecklas som människa. Basen i Åstrands 

förtroendemetod var dialogen mellan lärare och elev. 7  

   Under senare år har flertalet lärare och forskare ägnat tid åt att undersöka olika aspekter av 

elevansvar och dess effekter på elevernas lärande.  

 

2.2.  Forskning relaterad till lärare och eget ansvar 

 

Forskning kring lärare och eget ansvar har behandlat flera aspekter på lärarnas upplevelse av 

och funderingar kring ämnet. Det är inte främst det egna ansvarstagandet som varit i fokus, 

utan snarare vilka problem som kan uppstå och vilka metoder läraren kan använda sig av för 

att förbättra arbetet med eget ansvar. 

                                                                 
7
Gunvor Selberg 2001, Främja elevers lärande genom elevinflytande (Lund: Studentlitteratur AB), s. 27 
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   Universitetsadjunkt Lars-Åke Kernell skriver i sin bok Att finna balanser att som lärare 

måste man ha förmågan att hjälpa eleverna skapa ett personligt ansvarstagande och att 

utveckla elevernas initiativförmåga, den riktigt gode läraren gör sig själv umbärlig, många 

lärare kommer på sig själva med att störa eleverna med onödiga instruktioner och 

uppmaningar endast för att påminna eleverna om sin existens”8. Kernells resonemang kring 

frågan om hur stort inflytande läraren skall ha gällande elevens ansvar kring sin egen 

utbildning kan vara relevant i förhållande till vår uppsats då vi utifrån våra egna erfarenheter 

upplever att elever många gånger förknippar eget ansvar med självständighet.  

   I Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling resonerar docent Hans-Åke 

Scherp kring kunskapsbildning och problembaserad kompetensutveckling. Hans-Åkes 

fokusområde är de problem läraren kan uppleva när det gäller att uppfylla skolans uppdrag, 

bland annat när det gäller att få eleverna att ta större eget ansvar för sitt lärande.9 Scherp ser 

skolutveckling som en problemlösningsprocess, initierad av upplevda vardagsproblem. Han 

menar att man genom att förstå problemen skapar goda förutsättningar för att finna lösningar 

på dessa problem, och betonar det viktiga i att skapa lärprocesser som är meningsfulla och 

förståelsefördjupande för såväl lärare som för elever. Genom att tillsammans lyfta upplevda 

problem och diskutera dessa i forumform kan lärarna hjälpa varandra att hitta nya sätt att 

arbeta. 10 

   Även pedagogen och utvecklingsledaren Jan-Erik Lind har tillsammans med sociologen 

Mats Lundgren i kapitlet Lärande under eget ansvar i boken Den reflekterande kommunen 

studerat hur man kan gå till väga för att utveckla elevernas självständiga lärande 11. Linds och 

Lundgrens fokus ligger, liksom Scherps, på lärarnas reflektioner kring elevernas utveckling av 

självständighet med hjälp av eget ansvarstagande.  Det är lärarnas förändring av attityder och 

arbetsmetoder som är i centrum. Lind och Lundgren följde ett treårigt forskningsprojekt på en 

högstadieskola, initierad av lärare och genomfört med hjälp av Centrum för forskning i 

lärande i Luleå, vars syfte var att utarbeta arbetsformer som skulle främja samarbetet mellan 

elever och lärare. Projektet döptes till Lärande under eget ansvar, och hade grund i dr John 

                                                                 
8
 Lars-Åke Kernell, 2001 Att finna balanser (Lund: Studentlitteratur), s. 99 

9 Gunnar Berg och Hans-Åke  Scherp 2003, s. 54/Hans-Åke Scherp kapitel  Förståelseorienterad och problem-

baserad skolutveckling   
10 Gunnar Berg och Hans-Åke  Scherp 2003, s. 28 /Hans-Åke Scherp kap itel  Förståelseorienterad och problem-

baserad skolutveckling   
11

Thomas Tydén 1997,  Den reflekterande kommunen – Kommuner och forskning i samverkan . (Stockholm: 

HLS Förlag), s. 33/ Lind och Lundgren, 1997 kapitel Lärande under eget ansvar 
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Bairds PEEL projekt, vilket står för Project for Enhancing Effektive Learning12. Målet var att 

skapa ett mer kreativt inlärningsklimat samt att ge lärarna en chans att i nya former reflektera 

över sitt arbete13. Det som växte fram ur projektet var ett forum för möte mellan lärare och 

forskare, där lärarnas erfarenheter skulle styra samtalen i forumgruppen och ge uppslag till 

forskningsinsatser. 

   I kapitlet Förändring av roller och arbetsrelationer i kunskapsöversikten Skolutvecklingens 

många ansikten tar professor Kjell Granström upp en annan aspekt av skolan. Han har 

studerat hur rollfördelningen ser ut mellan elever och lärare har på högstadiet. Ett av 

Granströms fokusområden är hur elevens eget ansvarstagande påverkas av den roll läraren ger 

sig själv och sina elever. Han har observerat och studerat situationer där lärare och elever 

hamnat i interaktionistiska rollförhandlingar, då läraren planerat uppgifter utan att ta hänsyn 

till elevernas åsikter. Eleverna försöker förhandla om vilket ämne som gäller för lektionen, de 

försöker också omförhandla arbetsuppgiften. Läraren “vinner” dock förhandlingarna genom 

att ikläda sig den strukturella rollen som arbetsledare. 14 

   Granström ställer detta exempel mot andra fall där läraren bjudit in eleverna till lektionen 

genom att ge dem en viss frihet och ett visst inflytande, varvid eleverna visat betydligt större 

entusiasm15. Även om just eget ansvar inte behandlas i denna artikel, nämner författaren att en 

maktkamp kan pågå mellan lärare och elever, då eleverna exempelvis försöker förhandla om 

arbetsuppgifterna. Granströms forskning knyter på så vis an till vårt ämne om eget ansvar 

eftersom vi i vår studie önskar undersöka vilka skillnader det finns i hur elever och lärare 

uppfattar eget ansvar i skolans utbildning.  

  

2.3 Forskning relaterad till vuxna elever samt elever mot grundskolans senare år och 

eget ansvar 

 

Forskning gällande elever och eget ansvar har främst riktats mot elevinflytande samt kring 

vilka metoder som kan främja lusten att ta eget ansvar för studierna.  

                                                                 
12

 Thomas Tydén 1997, s. 35/ Lind och Lundgren, 1997 kapitel Lärande under eget ansvar  
13

 Thomas Tydén, 1997, s. 33/ Lind och Lundgren, 1997 kap itel Lärande under eget ansvar   
14

Gunnar Berg och Hans-Åke Scherp 2003, Skolutvecklingens många ansikten  (Stockholm: Liber), s. 187/Kjell 

Granström 2003 kapitel  Förändring av ro ller och arbetssituationer 
15 Gunnar Berg och Hans-Åke Scherp 2003, s. 179-181 /Kjell Granström 2003 kapitel  Förändring av roller och 

arbetssituationer 
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   Charlotte Silén, docent och lektor i pedagogik, tar i sin avhandling Mellan Kaos och 

Kosmos - om eget ansvar och självständighet i lärande upp frågan om hur lärandet 

levandegörs då eleverna måste ta eget ansvar och lära på självständigt sätt, bland annat genom 

självstudier och val av fördjupningsämne. Hon behandlar ämnet sett ur den lärandes 

perspektiv, och problematiserar frågan om hur elever upplever eget ansvar och 

självständighet. Siléns definition av eget ansvar relateras mycket till begreppet autonomi, 

vilket i sin tur ska leda till reflektioner och förmåga att tänka kritiskt kring det egna lärandet. 

Hon anser att självstyrt lärande i framtiden kommer att vara ett krav för att individen ska 

fungera i samhället.16 Siléns fokusgrupp var vuxna elever på en sjuksköterskeutbildning. För 

att genomföra sin forskning följde Silén genom fältstudier en grupp studenter, vid vilka hon 

både intervjuade och förde informella samtal med sina informanter. 17  Hon finner att både 

kravet på och möjligheten att ta eget ansvar över sitt lärande är mycket dubbelbottnat för 

eleverna. Eleverna upplever, som titeln på avhandlingen antyder, att de befinner sig mellan 

kaos och kosmos. Samtidigt som det är svårt att veta vad de ska fokusera på uppskattar de 

möjligheten att påverka sina studier. De upplever eget ansvar tidvis som stimulerande och 

tidvis som skrämmande och förvirrande.18  

   Filosofie doktor Gunvor Selberg berör även hon elevernas möjlighet att genom eget ansvar påverka 

sin egen utbildning i sin bok Främja elevers lärande genom elevinflytande. Selbergs observationer 

baseras dels på hennes erfarenheter som lärare och rektor, och dels på de observationer hon gjorde i 

olika klassrum när hon skrev sin avhandling. Hon riktar sina erfarenheter främst till vuxna inom 

skolvärlden, med syfte att öka förståelsen om lärande och elevers inflytande i sitt eget lärande. Tyvärr 

framgår det inte alltid ur Selbergs forskning vilken ålder de observerade eleverna har, vilket innebär 

att det kan bli vissa svårigheter i hur vi skall tolka hennes forskning i förhållande till vår egen 

undersökning om elevernas eget ansvar i skolans utbildning. Med denna bok vill Selberg visa på hur 

elevens inflytande i lärandet kan förändra skolstrukturernas utformning så som de traditionellt sett ut. 

Som exempel lyfter Selberg fram vilken betydelse det får om eleverna involveras att ta eget ansvar 

över hur tiden används, hur rollerna fördelas och hur organisationen ser ut. Hon ger även exempel på 

olika grader av möjligheter för elever att påverka sitt lärande. Fokus i boken är sambandet mellan 

elevinflytande och lärande
19

. Selberg framhåller även att lärarens sätt att förhålla sig till elevernas 

inflytande är avgörande för elevens möjlighet att ha inflytande på sitt lärande. Orden tillsammans och 

dialog är centrala i hennes bok. Enligt Selberg består lärandet av en lärprocess i åtta steg. För att det 

                                                                 
16

Charlotte Silén 2000, Mellan Kaos och Kosmos  - om eget ansvar och självständigt lärande (Linköping), s. 

13,15 
17

 Silèn 2000, s. 70–73 
18

 Silén 2000, s. 189-196 
19

 Selberg 2001, s. 49 
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ska bli ett meningsfullt lärande bör eleverna vara delaktiga i varje steg. Selberg menar dock, att det 

vanligaste är att eleverna bara har möjlighet att påverka ett fåtal av dessa steg.
20

  Anledningen till att vi 

lyfter fram Selbergs forskning i vår studie att vi, även om vi i vår studie använt oss av yngre elever, 

finner det intressant att utröna om våra informanter upplever samma ambivalens som Silén och 

Selberg skriver om i sina studier. 

   Även Susanne Silander och Hanna Östlund har i sitt examensarbete studerat hur elevernas eget 

ansvar påverkar elevernas förhållande till skolarbetet. De finner i sitt montessoriinspirerade 

examensarbete Ökar arbetsglädjen genom eget ansvar att eget ansvarstagande ökar arbetsglädjen för 

eleverna. Författarnas studieobjekt utgjordes av en klass i årskurs nio, som under fyra lektionstillfällen 

skulle ansvara för att planera en gemensam heldag. Eleverna gavs härigenom en möjlighet att påverka 

och styra vissa delar av sina studier. För att dokumentera förloppet använde sig författarna av enkäter, 

intervjuer och observationer. Många av eleverna i Silanders och Östlunds examensarbete upplevde 

relativt omgående att arbetsglädjen ökade genom ett utökat eget ansvar över sina studier. Det fanns 

dock ett fåtal elever som inte upplevde eget ansvar som engagerande. Silanders och Östlunds slutsats 

ur denna studie var att eget ansvar inte alltid leder till en omedelbar effekt utan att ansvarstagande är 

något som stegvis måste läras in hos eleverna. Silander och Östlund var även medvetna om, att de 

avbrott dessa planeringslektioner innebar mot den ordinarie undervisningen kan ha påverkat elevernas 

inställning till arbetet i positiv riktning eftersom de tilläts göra något ovanligt.
21

 

   Silander och Östlunds examensarbete poängterar att den pedagogiska metoden är av stor 

relevans för hur eleverna lär sig ta eget ansvar. Eftersom vi i vårt examensarbete valt två 

skolor med olika pedagogiska inriktningar finner vi Silanders och Östlunds slutsatser 

intressanta att beakta i förhållande till vår studie.  

 

2.4. Forskning relaterad till elever mot grundskolans tidigare år och eget ansvar  

 

När det gäller forskning kring de yngre eleverna skiljer sig frågorna som står i fokus delvis 

från de frågor som studerats gällande lärare och äldre elever. Förvisso har forskare gentemot 

de yngre åldrarna också studerat olika metoder för att arbeta med och främja eget ansvar, men 

intresset har även riktats mot hur de yngre eleverna verkligen arbetar med eget ansvar samt 

vilken förståelse och vilka förmågor de har gällande eget ansvar.  

                                                                 
20

 Selberg  2001, s. 9-16 
21

 Susanne Silander och Hanna Östlund 2001,  Ökar arbetsglädjen genom eget ansvar? Ett montessoriinspireat 

arbete i årskurs 9 (Luleå: Luleå tekniska universitet), s. 19 
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   Portfolio är en metod som undersökts för att främja arbetet med eget ansvar. I 

examensarbetet Portfolio – ett sätt att öka elevernas ansvar för sitt eget lärande har Britt 

Eriksson, Elisabeth Hortlund och Helena Lindvall studerat huruvida elever genom att använda 

portfoliometoden utvecklar sitt ansvarstagande för det egna lärande 22. Portfoliomodellen ska, 

enligt författarna, främja elevernas förmåga till reflektion kring sitt lärande. Eriksson, 

Hortlund och Lindvall gjorde en kvalitativ studie av elever i åldrarna nio till tolv år. Först och 

främst lät de tre olika klasser arbeta med portfoliometoden under ett antal veckor. Därefter 

valde Eriksson, Hortlund och Lindvall att observera och intervjua elever och lärare angående 

deras upplevelser av portfoliometoden. Med hjälp av observationer och intervjuer lät de 

analysera sitt material vilket mynnade ut i ett resultat som påvisar att elevernas eget 

ansvarstagande ökar med stigande ålder samt att det egna ansvarstagandet är större då eleven 

arbetar med ett ämne den finner intressant.  

   Gällande frågan om elevernas förståelse för och förmåga över att ta eget ansvar har Kerstin 

Bergqvist, som är professor i pedagogik, studerat yngre elevers reflektioner kring och definitioner av 

eget ansvar. I studien Eget arbete – eget ansvar lyfter Bergqvist fram elevers förmågor av och tankar 

kring egen planering som eget ansvar. Hon belyser även hur eleverna följer och gör sin planering 

tillsammans med läraren. Bergqvist har liksom Eriksson, Hortlund och Lindvall arbetat med 

observationer, intervjuer och samtal. Den åldersgrupp Bergqvist fokuserat på är barn mellan sju och 

nio år, och de frågor hon har velat söka svar på är bland annat hur eleverna gör när de har ansvar för 

sitt eget arbete, vilket faktiskt inflytande de får, vilka förmågor som vi vuxna vill att de ska utveckla 

och vad som framträder som viktig kunskap när eleverna har ansvaret
23

. Slutligen visar Bergqvist 

studie att det föreligger stor individuell skillnad i elevernas förståelse för vad planering innebär
24

. 

Denna skillnad kan i sin tur leda till att lärare och elever inte förstår varandra, och att eleverna inte 

förstår vare sig innebörden av ordet planering, eller vad som förväntas av dem poängterar Bergqvist
25

. 

Då eleverna på en av för vår studie utvalda skolor arbetar under liknande former finner vi det 

angeläget att fundera över om det ur Erikssons, Hortlunds och Lindvalls samt Bergqvists 

studier går att dra paralleller med våra utvalda informanter.  

 

 

 

                                                                 
22

 Britt Eriksson, Elisabeth Hortlund och Helena Lindvall 2001, Portfolio: ett sätt att öka elevernas ansvar för sitt 

eget lärande (Luleå: Lu leå tekniska un iversitet), s. 10 
23

 Kjell Granström 2007, Forskning om lärares arbete i klassrummet (Stockholm Liber), s. 97/Kerstin Bergqvist 

2007 kapitel  Eget arbete – eget ansvar 
24

 Kjell Granström 2007,  s. 101/Kerstin Bergqvist 2007 kap itel  Eget arbete – eget ansvar 
25

 Kjell Granström 2007,  s. 103/Kerstin Bergqvist 2007 kap itel  Eget arbete – eget ansvar  
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2.5 Vår reflektion kring tidigare forskning i förhållande till vald frågeställning  

 

Ett antal forskare har utifrån olika utgångspunkter och genom olika perspektiv presenterat sin 

forskning och dess resultat. Trots att forskarnas resultat i många avseende skiljer sig åt har vi 

ändå kunnat utröna ett par gemensamma nämnare som kan vara betydelsefulla för vårt 

examensarbete. Framförallt finner vi det intressant att ovanstående forskning inte blundar för 

de svårigheter som finns med arbetet kring elevens eget ansvarstagande. Denna aspekt har 

Bergqvist, som presenterats mer utförligt i ovanstående kapitel, studerat. Hon belyser i sin 

forskning hur elever mot grundskolans tidigare år arbetar med egen planering och menar att 

elevers förståelse för vad planering innebär ibland brister. Detta kan innebära problem som 

tillexempel att eleven inte upplever eget ansvar som meningsfullt.26 Vi finner denna aspekt 

vara mycket angelägen i förhållande till vårt examensarbete. Eftersom vi i vårt examensarbete 

ämnar undersöka elevers och lärares upplevelser av elevens eget ansvar i skolans utbildning 

ser vi det inte som omöjligt att vi stöter på informanter som ser svårigheter med eget ansvar.   

   Något som också fångat vårt intresse i den tidigare forskningen är att såväl lärare som elever 

uppskattar eget ansvarstagande och att det är ett arbetssätt värt att arbeta vidare med och 

utveckla. Detta är något som går helt i linje med våra egna upplevelser från tidigare 

arbetsplatser och från får verksamhetsförlagda utbildning vilket är den faktiska anledningen 

till att vi valt att arbeta med eget ansvar i vårt examensarbete.  

 

2.6 Dokumentation  

 

Även inom styrdokumenten uppmärksammades tidigt elevernas rättigheter och skyldigheter 

till eget ansvarstagande och inflytande över sitt lärande. I SOU, Statens offentliga utredningar, 

1948:27 finner man det bli ”betydelsefullt, att eleverna utvecklar förmågan att på egen hand 

orientera sig, möta nya situationer och analysera nya problem”27. Liknande tankegångar finns 

sedan fortlöpande i dokumentation och regelverk rörande skolans värld. I den helt nya 

rapporten Barns perspektiv på jämställdhet i skola, SOU 2010:66, som är en 

kunskapsöversikt, undersöks hur mycket forskning det finns kring exempelvis hur barn och 

ungdomar upplever sin möjlighet att påverka sin arbetssituation i skolan.  

                                                                 
26

 Kjell Granström 2007, s. 102-1047/Kerstin Bergqvist 2007 kapitel  Eget arbete – eget ansvar 
27

 SOU 1948:27,  Huvudbetänkade från 1946 års skolkommision (Stockholm : Utbildningsdepartementet), s. 36 
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   I Lpo 94 står det att läraren successivt ska arbeta för att eleverna får ”fler och större 

självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar” samt att ”Skolan skall sträva efter att varje 

elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att själv bedöma 

sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna 

och förutsättningarna”.28  

   I Lpf 94 återfinns identiska formuleringar som i Lpo 94, men även mer djupgående mål, 

exempelvis ”Skolan skall sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö, aktivt utövar inflytande över sin utbildning” 29. Även i de enskilda kursplanerna 

betonas vikten av att eleverna ska ta och ges inflytande och eget ansvar för sina studier. 

Strävansmålen i grundskolans kursplan för engelska säger bland annat att ”Skolan i sin 

undervisning i engelska skall sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att reflektera över 

och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den 

egna inlärningen, utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på 

egen hand och i samarbete med andra.30  

 

3 Metod   

 

Metod skall väljas utifrån det som forskaren önskar undersöka vilket kräver en noga 

övervägning utifrån forskarens problemformulering skriver Staffan Stukát (2005) i sin bok” 

Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap” 31. Eftersom syftet med detta 

examensarbete är att utforska och erhålla förståelse för det fenomen som studeras har vi valt 

att genomföra en kvalitativ undersökning32 . 

   Metod, analysverktyg, urval, tillförlitlighet, forskningsetiska aspekter samt redogörelse för 

genomförandet presenteras i nedanstående del.   

3.1 Forskningsmetod  

Huvuduppgiften för ett kvalitativt synsätt är att tolka och förstå de resultat som framkommer 

vilket även innebär att man vill gestalta eller karaktärisera något fenomen. Författaren och 

                                                                 
28

 Utbildningsdepartementet 1994, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 (Stockholm : Utbildningsdepartementet),  s. 12-16 
29

 Lpf 94, s. 13 
30

 Sko lverket, kursplan för engelska  
31

 Staffan Stukát 2005, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap  (Lund: Studentlitteratur), s. 36 
32

Runa Patel och Bo Davidson 2003, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (Lund: Studentlitteratur), s. 14 
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tillika professor Staffan Stukát skriver i sin forskning att ett kvalitativt synsätt har sitt 

ursprung i den ”humanistiska vetenskapen” och då i första hand genom de filosofiska 

inriktningarna ”hermeneutik” och ”fenomenologi”.33  

   I boken ”Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi” betonar professor Staffan Larsson att 

begreppet hermeneutik ”handlar om delens och helhetens förhållande till en rimlig tolkning av 

något t.ex. en text”, han menar att man måste ha en uppfattning om helheten för att förstå en 

text.  När det gäller begreppet fenomenologi grundas det i sin tur på bestämda filosofiska 

antagande som syftar till att beskriva människors upplevelser av ett fenomen. Larsson skriver 

att likaväl som ”det kan vara frågan om känslor kan det även vara ”intellektuella” fenomen 

som vad man menar med en triangel”. Han skriver även att inom fenomenologin önskar man 

få vetskap om ”vad som är essensen – det som är omöjligt att tänka bort från ett fenomen”.34 

Gemensamt för både hermeneutiken och fenomenologin är att ”holistisk information” ses som 

högst betydelsefullt, vilket i sin tur innebär att man uppfattar helheten som mer betydelsefull 

än summan av delarna35.   

   Att uppfatta helheten som mer betydelsefull än summan av delarna behöver dock inte 

innebära att man använder sig av en inriktning kopplad enbart till hermeneutiken eller 

fenomenologin.  Vi har i detta examensarbete valt att använda oss av en variant på ett 

kvalitativt angreppssätt som benämns med titeln fenomenografi. 

   Fenomenografin slog igenom under 1970-talet och utvecklades av den svenska pedagogen 

Marton som en reaktion på den positivistiska inlärningsforskningen. Istället för att intressera 

sig för vilken mängd kunskap under ett visst beting som eleverna tillgodosåg sig, började man 

att intressera sig för frågor som hur och vad eleverna lärde sig.  Att angripa ett fenomen ur ett 

fenomenografiskt perspektiv medför att man letar efter innebörder istället för förklaringar. 

Det handlar om att identifiera och beskriva variationer av uppfattningar, att redogöra för hur 

något framstår eller ter sig för olika personer.36 

   Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson skriver att fenomenografin är en mycket lämplig 

metodansats när det gäller att analysera och beskriva människors tankar om skilda fenomen 

runt om i världen37.  Fenomenografin utgår ifrån att upplevelser och fenomen kan upplevas 

och uppfattas på olika vis. Men det bör poängteras att de uppfattningar som vi har som vår 

                                                                 
33

 Stukát 2005, s. 32 
34

 Staffan Larsson 1986, Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi (Lund: Studentlitteratur), s. 10-11 
35
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 Stukát 2005, s. 33 
37
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utgångspunkt då vi agerar och samtalar är begränsade till antalet. En uppfattning är således ett 

sätt att erfara något eller ett sätt att förstå något. 38  

   Det gäller att forskaren är observant och noggrann i sitt arbete med att fastställa hur en 

person uppfattar ett visst fenomen eftersom det lägger grunden till det slutgiltiga resultatet. 

Målet med vårt examensarbete är precis som Stukát skriver att utifrån en fenomenografisk 

analys ”finna kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större delen av variationen i 

uppfattningar”39. Vår förhoppning är att fånga mångfalden i respondenternas individuella 

upplevelser gällande elevens eget ansvar i skolans utbildning.  

 

3.2 Tillförlitlighet 

När det gäller diskussionen gällande den kvalitativa forskningsmetodens validitet och 

reliabilitet är den inte helt enkel men den är dock viktig och nödvändig40.  I den kvalitativa 

undersökningen ses uppfattningen och upplevelsen som central till skillnad mot att det i en 

kvantitativ undersökning är de objektiva mätningarna och observationerna av det undersökta 

som står i fokus41.  Eftersom det i en kvalitativ undersökning inte finns samma möjligheter till 

statistiska analysmetoder som det gör i en kvantitativ undersökning är det mycket viktigt att 

förhålla sig till begrepp som tillförlitlighet, synliggöra och motivera för att nå trovärdighet 

och äkthet i en kvalitativ undersökning42. 

   Som författare till detta examensarbete är vi högst medvetna om att det finns en risk för att 

vår förförståelse och våra tidigare erfarenheter kan inverka på undersökningen gällande det 

undersökta området. Våra intervjuer och våra frågor kommer att präglas av vår tidigare 

erfarenhet och vår förförståelse. Eftersom det inte går att bortse från vår subjektiva förmåga 

kommer även vår tolkning av intervjumaterialet att påverkas. Den kva litativa 

forskningsmetoden har dock kritisterats för sin subjektivitet samt att man hävdar att det är 

svårt att utföra en upprepning av det undersökta fenomenet, för att som i den kvantitativa 

forskningsmetoden kunna fastställa ett mönster eller en lagbundenhet som leder till en säker 

slutsats43. Även om kritiken kan vara befogad vill vi ändå se den kvalitativa 

                                                                 
38
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forskningsmetodens subjektivitet som en möjlighet till att tränga längre in informantens 

upplevelser och nå en djupare förståelse för det undersökta området. 

 

3.3 Urval  

Vi har gjort vårt urval av vilka som skall delta som informanter i undersökningen baserat på 

den kategori människor som undersökningen berör, lärare och elever. Tre lärare samt tolv 

elever har valts ut för intervjuer. Undersökningen kommer att genomföras genom intervjuer 

med elever och lärare. Med anledning av att undersökningen bedrivs under en begränsad tid 

har vi valt att begränsa antalet elever och lärare.  

   Då det i en kvalitativ studie inte finns möjlighet att låta alla elever och lärare på skolan delta 

i undersökningen fastställde vi vissa kriterier som skulle verka som underlag vid 

nomineringen till informanterna . De kriterier som vi ställde gällande lärarna var att de i 

undervisningshänseende skulle ha en anknytning till respektive klass.  

   När det gällde urvalet av elever beslutade vi oss för att låta två elever, en flicka och en pojke 

ur årskurs tre, fyra, fem, sju, åtta och nio delta.  Gällande urvalet av lärare bestämdes det 

utifrån i hur stor omfattning läraren undervisar i respektive klass. Eleverna valdes ut med 

hjälp med av lottning, vilket innebär att urvalet kom att bli slumpmässigt. Vi har medvetet 

valt att inte intervjua några elever ur årskurs sex p.g.a. att eleverna på våra undersökta skolor 

vid denna årskurs är i ett skede då de byter skolmiljö.  

   Gällande urvalet av vilka skolor som skulle ingå i vår undersökning valde vi två skolor med 

olika pedagogisk inriktning. Anledningen till detta val var att vi önskade se hur informanter 

med olika pedagogisk bakgrund uppfattade elevens eget ansvar i skolans utbildning. När det 

gäller Broskolan bygger de sin pedagogik på att i så stor omfattning som möjligt bedriva 

lärarstyrd undervisning. Bergskolan arbetar däremot enligt egen utsago aktivt med en 

pedagogik där elevens medbestämmande står i fokus.44 

   Under hösten 2010 var en av oss verksam som VFU-student på en av den för 

undersökningen deltagande skolan vilket innebär att en av oss har en tidigare relation till de 

från Broskolan deltagande informanterna. När det gäller Bergskolan har även här en av oss en 

relation till lärare och elever i egenskap av förälder. Vi kom dock fram till att detta inte skulle 

vara något problem, istället såg vi det som fördelaktigt. Informanterna gavs möjligheten att 

känna sig trygga och intervjun kunde bedrivas under en mer avslappnad form och med en 

                                                                 
44

 Se bilaga 1 



19 

 

förhoppning om att utfallet av intervjuerna skulle bli mer utförligt. Det finns naturligtvis en 

praktisk aspekt med i betydelsen för vårt val av skolor och det är tidsaspekten. Eftersom 

denna undersökning bedrivs under en begränsad tid kändes det bekvämt att välja en miljö som 

vi kände till. Detta resonemang är inte ovanligt när det gäller kvalitativ forskning 45. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden  

Forskaren skall iaktta en god forskningsetik, skriver Thornberg och Fejes (2009) 46. Vi har 

tagit dessa ord i beaktning. I vår kvalitativa intervju har vi varit omsorgsfulla och 

återkommande reflekterat över vad som kan vara känsligt för informanten i våra frågor och 

deras svar. Eftersom vi hade ett önskemål om att utföra en ljudinspelning under intervjun 

tillfrågade vi informanterna muntligt om deras godkännande.     

   Vår strävan var att utföra undersökningen med en så god ”konfidentialitet” som möjligt. 

Därför lät vi informera våra informanter om att deras identitet inte på något vis skulle avslöjas 

i framställningen av vårt examensarbete. Eftersom vi ville att informanterna skulle känna sig 

trygga i genomförandet av intervjun beskrev vi ingående för informanterna att deras integritet 

skulle förbli anonym i den slutliga texten.  Vi informerade att det endast var vi som skulle få 

tillgång till det samlade material som intervjuerna resulterade i. För att förtydliga det hela 

valde vi tillsist att framhålla för informanterna att vissa citat och utdrag eventue llt kan komma 

att synas i det slutgiltiga resultatet.  

 

3.5 Genomförande  

 

Genomförandet av vår empiriska undersökning har föregåtts av att vi läst relevant litteratur i 

förhållande till undersökningens berörda ämnen. Exempel på böcker som har legat till grund 

för vår undersökning är Eget arbete – eget ansvar, Portfolio: ett sätt att öka elevernas ansvar 

för sitt eget lärande, Förtroendemetoder i skoluppfostran, Mellan Kaos och Kosmos - om eget 

ansvar och självständighet i lärande, Främja elevers lärande genom elevinflytande och Att 

finna balanser. Vidare har vi sökt efter forskning inom det område som är relevant i 

förhållande till vårt syfte och där funnit att publicerat material som Lpf 94 och Lpo 94 varit 

betydelsefullt material att tillgå. I vårt sökande efter litteratur har vi använt oss av Halmstad 
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Högskolas olika sökmotorer. Vidare har vi gjort sökningar på Halmstad stadsbibliotek samt 

förfrågningar via mejl till relevanta instanser från vilka material inhämtats antingen via 

internet eller via personliga kontakter.  

   I en fenomenografisk undersökning är halvstrukturerade intervjuer vanliga. När man 

genomför halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer behöver man kunna följa upp 

informanternas svar med lämpliga frågor. Av den anledningen ser vi de t som oerhört viktigt 

att vara väl påläst och informerad om det som berör undersökningens område. Parallellt med 

vår litteraturgenomgång har vi stått i kontakt med lärare på de för undersökningen aktuella 

skolorna, samt handledare på Halmstad högskola. Inledningsvis har vi muntligt presenterat 

vårt ämne och val av metod samt i samråd med berörda personer sonderat ” terrängen”47 för 

att nå en så optimal utgångspunkt för våra intervjuer som det bara är möjligt.  

   Intentionen var att i ett så tidigt skede som möjligt utföra intervjuerna så att det vid en 

eventuell komplikation inte skulle bli någon brist på tid, detta innebar att vi beslutade oss för 

att förlägga intervjuerna samtidigt som vi var verksamma i vår sista VFU-period.   

   Intervjuerna har genomförts i lugna och avskilda utrymmen där elever och lärare känner en 

trygghet. Vi har även försökt att eliminerade eventuellt störande faktorer som möjligtvis 

kunnat påverka intervjun. För att inte behöva ha vår fulla uppmärksamhet på våra 

anteckningar lät vi spela in de stundande interaktionerna med våra mobiltelefoner. Vi valde 

dock att skriftligt notera de eventuellt icke verbala reaktioner som vi ansåg vara viktiga för 

den kommande analysen. Efter att vi slutfört intervjuer med lärare och elever valde vi att 

transkribera materialet. Vi anser att ett transkriberat material nedskrivet på ett papper ger en 

större möjlighet att förstå, tolka och se skillnader och likheter i undersökningen. Vidare lät vi 

specificera elever och lärare och därefter specificerades de kategorier av uppfattningar som 

framkommit i intervjuerna. Som exempel kan ges att en uppfattning som t.ex. självständighet 

tilldelades en egen kategori. Utifrån elever och lärares uppfattningar tilldelades aktuell 

kategori en not. Därefter tittade vi på hur många noter respektive kategori fått samt hur många 

elever respektive lärare som haft samma uppfattning om hur de upplevde vad elevens eget 

ansvar för skolans utbildning innebär.  

   Anledningen till att vi gjorde denna förteckning av antalet noter var att vi ville undersöka 

huruvida elevens eget ansvar för sitt skolarbete upplevdes på liknande sätt av de olika 

individerna, alltså om det rådde en samstämmig uppfattning om vad som förväntas av 

eleverna när de ges tillfälle till eller uppmanas att ta eget ansvar för sitt skolarbete, eller om 
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innebörden av elevens eget ansvar tolkas på vitt skilda sätt. En någorlunda samstämmig 

upplevelse av vad elevens eget ansvar för skolarbetet innebär torde förenkla arbetet med 

elevens eget ansvar för sitt skolarbete, medan en större avvikelse i upplevelserna av vad 

elevens eget ansvar för sitt skolarbete innebär sannolikt medför missförstånd mellan de 

interagerande parterna. Det var därför relevant att se hur många som relaterade elevens eget 

ansvar till likartade upplevelser.  

   Resultatet sammanställdes i en tabell och med tabellen som hjälpmedel till intervjuerna 

drogs slutsatser som t.ex. vilka likheter och skillnader som fanns i elevers och lärares 

uppfattningar om vad eget elevens eget ansvar för skolans utbildning innebär. 

   Examensarbetet avslutas med en diskussion kring elevernas och lärarnas uppfattningar kring 

elevens eget ansvar i skolans utbildning samt reflektioner kring framtida forskning.  

 

3.6 Intervjumetod, transkribering, kategorisering och analysmetod 

 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer med elever och lärare samt genom en fenomenografisk 

metodansats har vi valt att genomföra vår empiriska undersökning. Vi anser att kvalitativa 

intervjuer är mycket lämpliga för vårt intresseområde eftersom vi är intresserad av 

uppfattningar som söker svar på underliggande mönster. 48.  

   Valet att använda oss av elever och lärare som informanter var självklart eftersom syftet 

med detta arbete var att titta på uppfattningar om ett fenomen som dagligen berör både elever 

och lärare. Vi anser att intervjun är en metod med flera fördelar. Dels ges intervjuaren en 

möjlighet att skapa sig en uppfattning om informantens enskilda karaktär samt vid en fri 

interaktion mellan två parter skapar man större förutsättningar för intervjun att nå ett djupare 

plan och övervinna språkförbistringar.  

   Intervjumetoden är dock inte utan nackdelar. Att enbart tala kring ett upplevt fenomen kan 

medföra att information faller bort. Informanten kan omedvetet eller medvetet utelämna fakta, 

exempelvis beroende på att han eller hon tar för givet att de är allmänt vedertagna. 

Informanterna kan även ha en självbild som inte helt överensstämmer med hur de verkligen 

agerar.  

Genom att även använda oss av observationer i studiesituationer hade vi kunnat få en mer 

komplett uppfattning av hur elever och lärare verkligen upplever och arbetar med elevernas 

eget ansvar i sin skolutbildning. Detta var dock inte genomförbart på grund av tidsbrist.  
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   För att framgångsrikt föra den fenomenografiska forskningsansatsen vidare bör frågorna vid 

en intervju utformas utifrån en viss karaktär. En intervju inom fenomenografin skall vara 

halvstrukturerad och tematisk vilket innebär att intervjun inte bör innehålla allt för många 

frågor. Istället utformas intervjun utifrån dialogen mellan informanten och intervjuaren. Vid 

fenomenografiska intervjuer är det oerhört viktigt att informanten ger så uttömmande svar 

som det bara är möjligt. Dahlgren och Johansson skriver att denna teknik som föregår en 

sådan dialog kallas för probing och innebär att intervjuaren ställer följdfrågor som t.ex. ”Finns 

det en möjlighet att du kan utveckla ditt svar lite?” eller ” Hur menar du då?” .  Man kan även 

använda sig av icke verbal probing där intervjuaren istället för att tala nickar eller hummar 

instämmande så att informanten uppfattar intervjuaren som intresserad av det som han eller 

hon berättar. 49 Det innebär att våra intervjufrågor inte är fasta i sin form utan vi har en 

möjlighet att omformulera dem under intervjuns framfart, vilket ger informanten en utökad 

möjlighet att med variation och större svängrum själv formulera sina svar så att de passar 

informantens eget perspektiv på det fenomen som skall uppfattas. Utifrån informantens svar 

följer vi upp med sonderingsfrågor för att i viss mån försöka rikta informantens svar mot det 

aktuella området samt att öka informantens möjlighet till ett mer uttömmande svar. En god idé 

kan vara att spela in fenomenografiska intervjuer på band eftersom det då blir enklare att 

uppfatta nyanser och skiftningar i språket som kan vara svåra att lägga märke till vid ett första 

möte. 50  

   Vi valde vidare att transkribera det inspelade materialet för att synliggöra vad som sagts och 

för att underlätta vårt arbete med den fenomenografiska analysen. Stukát skriver i sin 

forskning att inledningsvis bör forskaren i den fenomenografiska analysen se till helheten i 

intervjun vilket innebär många upprepade läsningar51. Efter att man bekantat sig med 

materialet bör man försöka skilja ut det mest signifikanta och betydelsefulla uttalandena, detta 

kallas för kondensering skriver Dahlgren och Johansson.52 Sedan följer ett gediget arbete med 

att jämföra och försöka att hitta likheter och skillnader. När det gäller vårt arbete med att finna 

likheter och skillnader mellan respondenternas svar valde vi att skapa en tabell för att få en 

mer överskådlig bild av vad som är signifikant för vår undersökning. Tabellen skapades 

utifrån intervjuerna i vilka respondenternas svar redovisades. Ur respondenternas svar 

framkom ett flertal liknande upplevelser. Exempelvis fann vi att flertalet respondenter 
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förknippade tid med hur de upplevde elevens eget ansvar. Således tilldelades upplevelsen av 

tid en egen kategori. Utifrån de kategorier som framkom kunde vi sedan utläsa vilka likheter 

och skillnader som fanns mellan de olika elevernas samt mellan lärares och elevers 

upplevelser av elevens eget ansvar i skolans utbildning.  

   I denna undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ metod istället för en 

kvantitativ metod eftersom vi anser att en kvantitativ metod kan hämma informantens 

möjlighet till ett nyanserat svar. En kvantitativ metod bygger på en mer standardiserad och 

strukturerad frågeställning. Det innebär att en kvantitativ metod inte är tänkbar eftersom vi i 

denna undersökning ämnar nå en förståelse för de enskilda informanternas uppfattning av ett 

specifikt fenomen. Vi var med andra ord inte i behov av frågor med fasta svarsalternativ.  

 

4 Presentation av empiri och analys 

 

I detta kapitel redovisar vi inledningsvis empirin för varje enskild informant. Vi börjar med att 

redovisa de tolv elevernas intervjuer för att sedan gå över till att redovisa de tre lärarnas 

intervjuer. Med anledning av att varje informant har sin egen upplevelse av vad eget ansvar i 

skolans utbildning innebär ser vi det som mycket viktigt för undersökningen att visa på deras 

individuella upplevelser. Vidare har vi valt att låta analysen av undersökningen bilda ett eget 

avsnitt för att lyfta fram och belysa det som är relevant för vårt examensarbete.  

 

4.1 Elevintervjuer 

 

Elevernas intervjuer utgår ifrån en halvstrukturerade och tematisk karaktär. Frågeställningar 

som valts ut med hänseende till hur elever och lärare upplever elevernas eget ansvar i skolutbildningen 

lade grunden till intervjuerna, därefter utformades intervjuerna utifrån dialogen mellan 

informanten och intervjuaren. Vi har under våra intervjuer hela tiden tillåtit oss att ha ett 

induktivt synsätt med den anledningen att det är vikigt att undersökningen utgår från 

informantens upplevelse. Skulle vi istället valt att använda oss av ett deduktivt synsätt där vi 

styrt elever och lärarnas svar skulle vi förmodligen fått mycket svårt att utröna informantens 

egentliga upplevelser. För en mer utförlig presentation av hur intervjuerna gått till hänvisar vi 

till rubriken ”Genomförande” i detta examensarbete.  
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4.1.1 Elev 1 årskurs 9 

 

Elev 1 går i årskurs nio på Broskolan. Han har gått på skolan under hela sin skolgång. 

Eftersom skolan inte i någon större utsträckning har möjlighet att ge eleverna eget ansvar över 

sin planering har elev 1 inte så god kännedom om vad eget ansvar för skolans utbildning 

innebär är. Vi introducerade honom gällande intervjuns syfte och informerade honom om 

ämnet ”eget ansvar” som frågorna i intervjun baserades på.  

   Elev 1 fick frågan om vad det var som var bra med eget ansvar. Han svarade att det som är 

bra med eget ansvar är att han får bestämma över sitt eget arbete och att man får möjligheten 

att lära sig mer53. Han sa även att det möjliggjorde för honom själv att ”arbeta på och göra 

fördjupningar så man får bra betyg”. Genom eget ansvar, säger Elev 1, kan man lära sig mer, 

och om man inte har gjort det man ska på lektionen har man en möjlighet att ta ansvar för att 

man arbetar ikapp hemma. Han upplever att han har bra stöd från föräldrarna som även de tar 

sitt ansvar och hjälper och stöttar honom vid behov. På frågan om vad han upplever att han 

lärt sig genom att ta eget ansvar säger elev 1 att han har lärt sig göra sina arbetsuppgifter i tid 

och att studera mycket54. Han säger att han är duktig på att göra läxor och arbetsuppgifter i 

god tid, han är även bra på att planera och tar alltid ansvar för att ta reda på vilka läxor han 

har om han varit frånvarande55.  

   Elev 1 säger att det är viktigt att ta eget ansvar över sina studier så att han får bra betyg och 

kommer in på den gymnasielinje han vill. Elev 1 upplever att det roliga med att ta eget ansvar 

över sina studier är belöningen som kan bli i form av bra betyg, medan det svåra är att 

bestämma hur han ska arbeta inom fördjupningsområden för att få högsta möjliga betyg. Han 

upplever nämligen att han har svårt att jobba själv och han har även svårt att göra relevanta 

faktaurval. Därför väljer elev 1 ofta att istället göra fördjupningar i form av grupparbeten. Han 

poängterar dock att när man arbetar i grupp tar man ”egentligen inte helt eget ansvar, det blir 

ju gruppansvar”.  

 

4.1.2 Elev 2 årskurs 9 

 

Vi började med att upplysa elev 2 om vårt examensarbetes syfte och informerade henne om 

frågornas karaktär i förhållande till undersökningens ämne som är ”eget ansvar”. Elev 2 har 
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till skillnad från ovanstående elev endast gått på Broskolan sedan årskurs sju och hon har 

enligt egen utsago inte någon större erfarenhet av vad elevens eget ansvar för skolans 

utbildning innebär.  

   Elev 2 anser att fördelen med eget ansvar är att man får möjlighet att utvecklas till att bli 

mer självständig. Hon upplever att eget ansvar innefattar många saker, som till exempel att ta 

med sig material till lektioner, att skriva upp det som står på tavlan, att notera allt som sägs, 

att ”inte bara sitta och titta på” samt att inte fråga läraren hela tiden. Enligt elev 2 ska läraren 

inte behöva ”tjata”, man ska själv se till att bli klar i tid 56. Hon upplever att man genom eget 

ansvar får en högre kunskapsutveckling samt att man utvecklar sitt ordningssinne. Elev 2 

finner under intervjuns gång att hon är bra på att ta eget ansvar för skolarbetet eftersom hon 

arbetar och repeterar mycket hemma. Hon ser även till att vid frånvaro ta reda på läxor m.m 57.  

Det svåra med eget ansvar är dock enligt elev 2 att komma ihåg hur hon ska göra vissa 

uppgifter, hur mycket hon får fråga om och vad hon inte ska fråga om. Elev 2 kan inte svara 

på vad hon kan förbättra när det gäller eget ansvar, hon tycker att det är svårt att själv se vad 

som behöver förändras. 

 

4.1.3 Elev 3 årskurs 8 

 

Elev 3 är fjorton år och går i årskurs åtta på Broskolan. Vi lät elev 3 ta del av vårt syfte med 

intervjun samt gav honom en kortare introduktion av ämnet ”eget ansvar” som ligger till 

grund för vårt examensarbete.  

   Likt tidigare elever började vi med att fråga elev 3 vad det var som han tyckte var bra med 

eget ansvar. Elev 3 upplever att det är bra att man själv har möjlighet att välja hur man vill 

jobba, vilken metod man ska använda som till exempel skriftligt eller muntligt58. På så vis får 

man möjlighet att ta in kunskap på olika sätt, exempelvis auditivt och visuellt. Elev 3 menar 

att eget ansvar är att planera, att se till att läxorna blir gjorda i tid, vilket i sin tur genererar bra 

betyg59. Genom att lära sig ta eget ansvar i tidiga år förbereder man sig inför framtiden säger 

elev 3. Han har föräldrar som uppmanar honom att ta eget ansvar för sina studier, dock säger 

han sig vara lat, han vet vad han borde göra men han orkar inte ta det ansvar han är ålagd. 

Han planerar inte sin tid och för heller inga anteckningar. Elev 3 upplever att elever ibland 
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åläggs för stort eget ansvar, han efterlyser i sin tur mindre ansvar. Trots detta upplever elev 3 

att det är viktigt att vara en god förebild för andra och ta ett socialt ansvar. Han tycker dock 

att det finns fördelar med att ta eget ansvar, så som att man får klara sig själv och bestämma 

över sitt arbetstempo. När lärarna uppfattar att man har förmågan att ta eget ansvar ger läraren 

eleverna en möjlighet till större frihet menar elev 3. Elev 3 uppskattar även lyckokänslan när 

man lyckats med en uppgift, han blir stolt över sig själv.  

 

4.1.4 Elev 4 årskurs 8 

 

Elev 4 är fjorton år. Hon går i årskurs 8 på Broskolan. Elev 4 har gått i denna skola under hela 

sin skolgång. Vi började med att förklara syftet med vår intervju och redogöra för ämnet ”eget 

ansvar” vilket ligger till grund för vårt examensarbete.  

   Elev 4 anser att eget ansvar innebär att man efter en instruktion av läraren om hur en uppgift 

ska utföras löser uppgiften själv. Eget ansvar innebär enligt elev 4 även att hon som elev 

kommer i tid och att hon har rätt material med sig, att hon t.ex. frågar om lov när hon ska gå 

på toaletten och att hon gör uppgifterna själv utan att någon vuxen påminner om vad och hur 

man ska göra. Om hon är sjuk frågar hon alltid kompisar för att ta reda på uppgifter. 

Ovanstående faktorer uppfattar elev 4 resulterar i högre betyg. Hon säger att ”man måste ta 

ansvar över sitt eget arbete, ingen annan gör det åt dig”60. Elev 4 anser sig vara bra på att ta 

eget ansvar genom att hon antecknar och lyssnar aktivt. Däremot är hon medveten om att hon 

ibland pratar lite för mycket på lektionerna.  

   Elev 4 jämför skolarbetet med vuxenlivet. Hon reflekterar över att det i skolans värld finns 

åtaganden som behöver infrias för att man ska lyckas nå högre betyg. Som vuxen är det 

centralt att lära sig ta eget ansvar, eftersom man då har många olika åtagande som t.ex. att 

betala räkningar och sköta sitt arbete. Elev 4 upplever dock att det finns vissa svårigheter med 

eget ansvar. Hon anser att skolan är otydlig angående hur mycket ansvar eleverna ska ta. Hon 

säger även att eleverna får för lite tid för eget ansvar och eget arbete med sina uppgifter under 

lektionstid61. Detta resulterar i mycket hemarbete vilket elev 4 tycker är svårt, eftersom hon 

har problem med att veta hur hon ska planera sitt arbete hemma. Elev 4 tycker inte att det 

finns några roliga aspekter med eget ansvar, snarare ser hon det som en börda. Till sist säger 
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elev 4 dock att eget ansvar är viktigare desto äldre man blir, framför allt för att uppnå bra 

resultat. 

 

4.1.5 Elev 5 årskurs 7 

 

Vi började med att introducera elev 5 om vårt examensarbetes syfte och informerade henne 

om frågornas karaktär som är baserade på ämnet ”eget ansvar”.  

   Elev 5 har liksom elev 4 gått på Broskolan sedan förskoleklass, och hon har inte heller 

någon större kännedom om vad eget ansvar innebär. På frågan om vad som är bra med eget 

ansvar, svarade elev 5 att man lär sig göra saker i tid, som till exempel göra läxor, öva till 

prov med god framförhållning, komma i tid samt att ta ansvar för att man förstår vad man ska 

göra62. När vi frågade elev 5 vad eget ansvar innebär för henne svarade hon att det är att sköta 

sina saker. Elev 5 poängterar starkt vikten av att man inte ska slarva bort ”saker”, som till 

exempel pennor, nycklar och läromedel. Hon upplever att hon är bra på att ta ansvar över att 

göra ”saker” i tid och även att hon är bra på att ta reda på läxor och uppgifter samt hur de ska 

utföras. Hon planerar tiden och tar med arbete hem63. På frågan om vad som är roligt med 

eget ansvar svarade elev 5 att det är kul att själv få bestämma och få välja sina 

arbetsuppgifter, samt vilken metod man ska använda sig av, som till exempel att vid 

redovisningar få lov att använda olika hjälpmedel64. Det svåra med eget ansvar anser elev 5 

vara att veta vad man ska göra och hur man ska gå till väga. Då tar hon ansvar för att fråga 

läraren så hon får hjälp med strukturen. Om det är något hon kan förbättra tyck er hon det 

skulle vara att bli bättre på att fokusera på vad uppgiften betyder när läraren har genomgång.  

 

4.1.6 Elev 6 årskurs 7 

 

Elev 6 är tretton år och går i sjuan. Han har gått på Broskolan under större delen av sin 

skolgång. Vi började med att berätta om syftet med vårt examensarbete samt introducerade 

elev 6 i ämnet ”eget ansvar” .  

   Likt tidigare intervjuade elever frågade vi elev 6 vad han tyckte var bra med eget ansvar för 

skolarbetet. Han svarade att det är bra för man blir självständig och att man inte får problem i 

framtiden med att komma i tid, att sköta sina uppgifter samt att ta ansvar för att de blir 
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gjorda65. Han svarade även att det är viktigt med bra jobb när man blir stor, och för detta 

behöver man bra betyg. Enligt elev 6 innebär eget ansvar att ha ordning på sina saker, han 

lägger stort fokus på att man måste veta var man har sina saker, exempelvis sina nycklar. Elev 

6 definierar även eget ansvar som att man ska klara sig själv och anser att han är bra på att 

klara sina uppgifter i tid och att göra saker själv66. Han letar efter fakta och ser till att han har 

med sig rätt läromedel till lektionerna. Behöver han hjälp tar han även ansvar för att fråga folk 

i sin omgivning, inte bara kompisar och lärare utan även andra vuxna i skolan, som 

bibliotekarien. Elev 6 säger att ”om man inte tar eget ansvar över saker och läxor blir vi 

dumma, och det är bara ditt eget fel”. Elev 6 upplever att det roliga med eget ansvar är att han 

får bättre flyt under lektionerna när han får bestämma själv över tempo och arbetsmetod67. 

Dock upplever han att det kan vara svårt att veta vad och hur man ska göra för att utföra 

arbetsuppgifterna på bästa sätt. Vad elev 6 anser sig kunna förbättra när det gäller eget ansvar 

är att under lektionstid prata mindre och lyssna mer. 

 

4.1.7 Elev 7 årskurs 5 

Elev 7 är elva år. Hon går i årskurs fem på Bergskolan. Elev 7 har gått i denna skola sedan 

förskoleklass och är därför van vid att arbeta med vissa former av eget ansvar. 68 Vi började 

med att förklara syftet med vår intervju och presenterade ämnet ”eget ansvar” för elev 7.  

   Elev 7 tycker att eget ansvar är det samma som eget arbete, det vill säga när de får jobba 

självständigt med sin egenhändigt gjorda planering och med sitt eget val69.70 Hon tycker även 

att eget ansvar innebär att bli färdig med sin planering i tid71. Elev 7 upplever att det är bra 

och roligt med eget arbete, eftersom man får vara med och välja skolämne och uppgift själv 72. 

Hon upplever dock att hon skulle vilja välja mera fritt vilket man inte får för läraren, man 

måste välja olika sorters uppgifter och ämnen. Elev 7:s favoritval är att skriva berättelser, men 

det får hon inte välja så ofta som hon vill. Hon känner även att de har för lite tid för att arbeta 

med sina egna val, och att de därför sällan får ta eget ansvar. Elev 7 säger också att det kan 

vara svårt att själv ta ansvar för att välja vad man ska göra och att det är svårt att hinna färdigt 
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med sina uppgifter. Elev 7 upplever att hon lär sig att öva själv genom att få ta eget ansvar 

över sitt arbete, och hon säger att hon är bra på att ta ansvar för sitt skolarbete.  

 

4.1.8 Elev 8 årskurs 5 

 

Elev 8 är elva år och går i femman. Han har, liksom elev 7, gått på Bergskolan under större 

delen av hela sin skolgång, och är väl förtrogen med vad ”eget ansvar” för skolarbetet 

innebär. Vi började med att berätta om syftet med vårt examensarbete och informerade om 

ämnet ”eget ansvar” som vi ämnar behandla i vårt examensarbete.  

   Likt tidigare intervjuade elever frågade vi elev 8 vad han tyckte att eget ansvar för 

skolarbetet innebar. Elev 8 svarade att eget ansvar för skolarbetet var ”väldigt många saker, 

som att göra sin planering, jobba, göra klart i tid, allting sådant”73. Han tyckte det var mycket 

bra med eget ansvar, för man får lära sig att välja det man behöver. Att få välja upplevde elev 

8 även som jätteroligt, och han ansåg att han valde både sådant som han tyckte var kul och 

sådant han visste att han behövde träna på74. Elev 8 upplevde att han var duktig på att ta eget 

ansvar för skolarbetet och att han själv kunde avgöra vad han behövde öva mer på75. Han 

kände inte att det fanns något svårt eller dåligt med att få ta eget ansvar. På frågan om vad han 

upplevde att han lärde sig genom eget ansvar svarade elev 8 att man lär sig välja vad man 

behöver, och att man måste lära sig ta eget ansvar för det måste man kunna när man blir äldre.  

  

4.1.9 Elev 9 årskurs 4 

 

Vi började med att introducera elev 9 om vårt examensarbetes syfte och informerade henne 

om frågornas karaktär som står i förhållande till ämnet ”eget ansvar”. Elev 9 har liksom elev 7 

och elev 8 gått på Bergskolan sedan förskoleklass, och hon har arbetat med en viss form av 

eget ansvar under hela sin skolgång.  

   På frågan om vad hon upplever att det är att ta eget ansvar för skolarbetet svarade elev 9 

”det är roligt, bra”. Hon fortsatte genom att säga att man inte ska prata så mycket. När vi 

frågade henne hur hon tog ansvar för sitt skolarbete svarade elev 9 att hon gör en egen 

planering, genom att hon väljer lite vad hon behöver öva på men mest på det so m är roligt76. 
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Elev 9 kunde inte svara på vad som var bra med eget ansvar, hennes upplevelse var mest att 

det var kul att få välja lite själv vad hon skulle göra77. Hon hade heller ingen uppfattning om 

vad hon lärde sig genom att ta eget ansvar.  

 

4.1.10 Elev 10 årskurs 4 

Elev 10 är tio år gammal, och har gått på Bergskolan under hela sin skolgång. Vi började med 

att förklara för honom vad syftet med vårt examensarbete var och att frågorna som han skulle 

svara på handlade om ämnet ”eget ansvar”. På frågan om vad han tyckte det var att ta eget 

ansvar för skolarbetet svarade elev 10 att det var att klara sig själv, att inte prata på 

lektionerna samt att se till att göra och följa en egen planering som ska bli klar i utsatt tid 78. 

Elev 10 förklarade utförligt hur han gick till väga när han gjorde sin planering och tyckte det 

var bra att få ta eget ansvar för att själv välja uppgifter. Han upplevde att det var roligt att få 

välja uppgift efter intresse, och ansåg att han tog ansvar för att välja mellan det som är roligt 

och ”måstena” när han hade eget val79. Elev 10 upplevde inte att det var något svårt med att ta 

eget ansvar för skolarbetet, han hade lagom med tid och han kände att han själv var bra på att 

ta sitt eget ansvar. Vad han dock tyckte var begränsande var att han inte fick lov att välja 

ämne helt fritt när han forskade, utan att läraren ville att han skulle variera sina intresseval. 

Elev 10 upplevde att han lärde sig att ta ansvar själv för att uppgifterna skulle bli gjorda. 

 

4.1.11 Elev 11 årskurs 3 

 

Vi började med att förklara för elev 11 vad syftet med vårt examensarbete var och vi talade 

om för henne att ämnet vi skulle fråga om var ”eget ansvar”. Elev 11 har gått på Bergskolan 

sedan förskoleklass, och har i årskurs ett och två arbetat med vissa former av eget ansvar för 

skolarbetet.  

   När vi frågade elev 11 vad hon tycker att det innebär att ta eget ansvar för sitt skolarbete 

svarade hon att det var att jobba hårt för att själv bli duktig och för att lärarna skulle bli nöjda. 

Hon upplevde även att det var viktigt att man blev klar med sina uppgifter i tid och att man 

klarade att bli färdig i tid på egen hand80. Elev 11 tyckte att det som var bra med att ta eget 
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ansvar var att man lärde sig att skriva fint, för detta var vad hon brukade välja när hon var k lar 

med sin planering och hade eget val81. Hon sa dock att man inte fick lov att välja ”precis” det 

man vill. Elev 11 tycker att hon tar eget ansvar för sitt skolarbete, och att det viktigaste hon 

lärde sig genom detta var att skriva fint.  

 

4.1.12 Elev 12 årskurs 3 

 

Elev 12 är nio år och går i årskurs tre på Bergskolan. Han har, liksom elev 11, arbetat med 

vissa former av eget ansvar för sitt skolarbete under föregående två år. Vi förklarade vilket 

syfte vi hade med vårt examensarbete samt att det var ämnet ”eget ansvar” som låg till grund 

för frågornas karaktär.  

   På frågan om vad elev 12 ansåg att det var att ta eget ansvar för skolarbetet svarade han att 

han ”tog det tråkigaste först och sen det andra”. Han utvecklade sitt svar med att definiera 

eget ansvar som något extra man får välja när allt annat läraren sagt att man ska göra är 

klart82. Han upplevde eget ansvar som att det var kul att vara med och bestämma litegrann och 

han tyckte att han tog eget ansvar för sitt skolarbete genom att välja det han behövde öva på83. 

När han fick frågan om vad han lärde sig genom att ta eget ansvar för sitt skolarbete svarade 

han dock endast ”ja” utan vidare förtydligande. Elev 12 svarade heller inte på frågan om vad 

som kunde vara svårt med eget arbete.  

 

4.2 Lärarintervjuer 

 

Lärarnas intervjuer utgår ifrån en halvstrukturerade och tematisk karaktär där intervjuerna 

utformades utifrån dialogen mellan informanten och intervjuaren. För en mer utförlig 

presentation av hur intervjuerna gått till hänvisar vi till rubriken ”genomförande” i detta 

självständiga arbete.  

 

4.2.1 Lärare A årskurs 4-5 

 

Lärare A är utbildad grundskolepedagog och arbetar i en integrerad klass, årskurs fyra och 

fem. Skolan som han är verksam på strävar mot att arbeta med elevernas eget ansvarstagande. 
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Lärare A har varit på Bergskolan i ett och ett halvt år och undervisar eleverna i alla allmänna 

ämnen. Vi lät lärare A ta del av vårt syfte med intervjun samt gav honom en kortare 

introduktion av vårt examensarbete.  

   I vår intervju definierar lärare A till stor del eget ansvar som eget arbete. Det viktigaste med 

eget ansvar är enligt lärare A att eleverna tar ansvar för att sköta sina uppgifter samt att 

avsluta projekt i tid. Projekt är uppgifter eleverna själva får välja under lektionstillfället ”eget 

val” eller när veckans övriga planeringen är färdig84. Lärare A påtalar att ”eget val” inte är det 

samma som ”fritt val”. Lärare A tycker uttrycket ”fritt val” är missvisande i skolarbetet, 

eftersom det kan betyda t.ex. ut och sparka boll, gunga m.m. ”Fritt val” är en belöning medan 

”eget val” är ett val inom ramarna för skolarbetet.  

   Veckans planering utformar eleverna själva utifrån vissa ramar som lärare A skapat. Utöver 

veckans planering väljer eleverna själva två till tre extrauppgifter. Enligt lärare A kallar 

eleverna detta för att ”forska”, vilket lärare A tycker är ett ”misshandlat uttryck”. Han säger 

”när barnen har eget val arbetar de själva med ett antal uppgifter som de sedan fördjupar sig 

i”. Här tillägger lärare A att eleverna inte får arbeta i grupp eller par. När det gäller eget val, 

anser han att det finns vissa svårigheter för eleverna att utföra arbetet eftersom skolan har brist 

på hjälpmedel som t.ex. datorer. Detta leder i sin tur till att arbetena drar ut på tiden85.  

   Lärare A uppfattar att han inte behöver styra elevernas arbetsgång, han finner det väsentligt 

att eleverna lär sig ta eget ansvar för sin planering 86. Eleverna får också ta ansvar inför 

varandra vilket lärare A är noga med att uppmuntra och premiera. Dock tillägger han att 

”ibland är fyrkantigt bäst”, han vill ge eget ansvar till eleverna men anser inte att det alltid 

finns möjlighet till detta. Lärare A tycker att två tredjedelar av eleverna klarar av att ta eget 

ansvar för sitt skolarbete, främst de i årskurs fem. Tillsist säger lärare A att han trots allt tidvis 

styr undervisningen eftersom han inte tror att eleverna klarar av att variera sig. För lärare A är 

det viktigt med mångfald.  

 

4.2.2 Lärare B årskurs 2-3 

 

Lärare B är utbildad grundskolepedagog och arbetar i en integrerad klass, årskurs två och tre. 

Skolan som hon är verksam på strävar mot att arbeta med elevernas eget ansvarstagande. 

Lärare B har varit på Bergskolan i ett och ett halvt år och undervisar även hon sina elever i 
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alla allmänna ämnen. Vi lät lärare B ta del av vårt syfte med intervjun samt gav henne en 

kortare introduktion av vårt examensarbete.  

   När lärare B började på Bergskolan arbetade även eleverna i årskurs två och tre med eget 

ansvar i form av att de gjorde sin egen planering. Eleverna hade ett antal uppgifter som de 

enskilt utförde utan att de hade någon direkt tanke bakom arbetet.  Eleverna hade inte något 

inflytande över innehållet i uppgifterna, de gjorde uppgifter på löpande band som de efterhand 

bockade av. Den egna insatsen blev bara en övning i att disponera tid eftersom eleverna efter 

avklarad veckoplanering blev belönade i form av t.ex. rita eller leka. Idag har lärare B styrt 

om undervisningen till att innehålla gemensamma övningar samt att hon inför varje ny uppgift 

introducerar ämnet i sin helhet för eleverna. Efter introduktionen arbetar eleverna enskilt i 

egen takt. I detta stadium utmanas eleverna till eget ansvarstagande. De får nu lägga upp det 

fortsatta arbetet själva, de väljer hur de disponerar tiden och om de vill ha tips från klassen 

eller inte87.  

   Även lärare B påtalar liksom lärare A skillnaden mellan ”eget val” och ”fritt val”. Lärare B 

menar att eget val är när man får fördjupa sig i en egen vald uppgift, dock enbart inom 

matematik eller svenska. Hon anser att det är viktigt att eleverna lär sig skilja mellan vad de 

behöver lära sig och vad de vill läsa om av intresse, och att de finner en ansvarsfull balans 

mellan dessa faktorer. Av den anledningen tar lärare B en diskussion med eleverna om deras 

val. Lärare B vill veta vad eleverna väljer att göra och hur de utför sitt arbete88. 

   I övrigt har lärare B frångått egen planering, det blev en övning i disponering av tid samt att 

inte alla klarade av det. Lärare B upplever att det som är bra med eget ansvar är att eleverna 

får en egen medvetenhet om sig själva, eleverna får känna konsekvenser av sina handlingar, 

t.ex. ”lyssnar jag så lär jag mig”. Lärare B ger eleverna eget ansvar på olika nivåer. Hon 

upplever att eget ansvar inte alltid fungerar för de yngre eleverna, vilka har ett större behov av 

coachning. Lärare B upplever att den individuella variationen är väldigt stor beroende på 

mognad och ålder. Denna utmaning försöker hon lösa genom att ge eleverna eget ansvar på 

olika sätt. T.ex. låter hon de elever som klarar av att arbeta självständigt få välja var de vill 

sitta och arbeta samt att de får bestämma sitt eget tidsperspektiv vid fördjupningar 89. Slutligen 

säger lärare B att målet med eget ansvar är att eleverna ska känna delaktighet och förstå 

konsekvenserna av vad de gör samt förstå varför de är i skolan.  
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4.2.3 Lärare C årskurs 7-9 

 

Vi började med att introducera lärare C om vårt examensarbetes syfte och informerade henne 

om frågornas karaktär. Lärare C är utbildad lärare i engelska och svenska mot grundskolans 

senare år. Numer arbetar hon som ämneslärare på Broskolan. Lärare C har inget mentorskap 

vilket innebär att hon inte har några egna elever som hon ansvarar för.  

   Lärare C upplever att eget ansvar är mycket bra för eleverna. De utvecklas och växer samt 

lär för livet genom att ta eget ansvar över sitt skolarbete. Hon upplever även att eleverna blir 

stimulerade då de känner att de klarar av att ta eget ansvar och de blir motiverade att fortsätta 

utveckla sin studieförmåga90. Lärare C säger att det viktigaste med eget ansvar är att läraren 

berättar för eleverna varför de ska ta ett eget ansvar för sitt skolarbete. Hon menar även att 

man måste tillåta eleverna att ta eget ansvar och inte låta dem gömma sig bakom struktur och 

fasta ramar, ”en lärare ska kunna lämna klassrummet utan att det händer något”. Lärare C är 

bestämd med att eleverna ska ta sitt eget ansvar genom att passa tider och ansvara för sina 

arbetsuppgifters utförande. Hon säger dock att olika elever klarar detta olika bra och att det är 

”oerhört frustrerande och svårt när eleverna struntar i eget ansvar på grund av lathet”.  

   Lärare C väljer att kontinuerligt reflektera tillsammans med eleverna kring hur hon och de 

kan förbättra eget ansvarstagande. Hon bryr sig mycket om eleverna och vill att de ska lyckas 

med att ta eget ansvar även i framtiden. Lärare C finner dock att det alltid finns något att 

förbättra gällande arbetet med eget ansvar. Hon ser potentialen i att hela tiden utveckla både 

sig själv och eleverna när det gäller eget ansvar. Slutligen säger lärare C att lärarna måste 

våga lita på eleverna för att eget ansvar ska fungera. Hon upplever att många av dagens lärare 

vill se längre fram i livet än vad eleverna klarar av som t.ex. ”när du blir vuxen måste du 

komma i tid till jobbet”. Lärare C menar att lärarna många gånger har för långt tidsperspektiv 

och merparten av eleverna har inte förmågan att se in i framtiden och se konsekvenserna av 

eget ansvar91. Däremot säger hon ”vi vet hur det är för att vi har varit där”. Eget ansvar är 

inget som bör stressas fram utan ansvarsbiten bör ökas successivt.  
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5 Resultat 

 

5.1 Kategorisering av intervjusvar  

 

Utifrån intervjuerna med lärarna och eleverna framkom att det fanns såväl lika som olika 

uppfattningar om vad som var viktigast när det gäller elevens eget ansvar i skolans utbildning.  

Detta överensstämmer med fenomenografins tankar om att upplevelser och fenomen kan 

upplevas och uppfattas på olika vis. Det bör dock poängteras att de uppfattningar som elever 

och lärare i denna undersökning har som utgångspunkt då de agerar och samtalar med oss 

författare är begränsade till antalet. För att få en mer överskådlig bild av informanternas svar 

valde vi att skapa en tabell (1:1).  

   I tabellen specificerade vi elever och lärare i en kolumn, därefter specificerades de 

kategorier av uppfattningar som framkommit i intervjuerna. Som exempel kan ges att en 

uppfattning som t.ex. självständighet tilldelades en egen kategori. Utifrån elevers och lärares 

uppfattningar tilldelades aktuell kategori en not. Därefter tittade vi på hur många noter 

respektive kategori fått samt hur många elever respektive lärare som haft samma uppfattning 

om hur de upplevde elevens eget ansvar i skolans utbildning. Vi valde att använda tabellen 

som ett redskap i analys och diskussion.  

   I kategorin självständighet återfinns svar där eleverna angett att de själva, utan extra 

uppmaning, planerat, bett om hjälp eller informerat sig om skoluppgifter. Även svar som visar 

att eleverna själva väljer arbetsmetod beroende på hur de själva upplever att de bäst lär sig på 

bästa sätt finns i denna kategori. Liknande svar har givits av lärarna, med tonvikt på att 

eleverna själva styr över sin arbetsgång. I kategorin medbestämmande återfinns svar där 

informanterna angett att de ger eller ges möjlighet att göra val kring sina arbetsuppgifter och 

arbetsmetoder. Tidskategorin redovisar svar där informanterna uppgett att det är viktigt att 

färdigställa sina arbetsuppgifter i tid och att komma i tid, men även svar där informanterna 

upplever just bristen på tid som ett problem. 

   De tre kategorierna självständighet, medbestämmande och tid har förvisso starka 

beröringspunkter med varandra. Där finns en stark relation mellan kategorin självständighet 

och kategorin tid vad gäller planering. Såväl lärare som elever förknippar självständighet med 

elevens egen planering, vilken i sin tur kopplas till att bli klar i tid. Eleverna ska självständigt 

lägga upp sin planering och även själva ansvara för att den blir färdig inom utsatt tid. Tiden 

kan i sin tur leda till problem då det gäller möjlighet till medbestämmande, eftersom såväl 
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lärare som elever upplever att de lider brist på tid.  

   Vad gäller relationen mellan kategorin självständighet och kategorin medbestämmande 

finns det uppenbara kopplingar i svaren, informanterna upplever att man blir självständig 

genom att vara med och bestämma över bland annat arbetsuppgifter och planering. Den stora 

skillnaden mellan dessa kategorier är dock att medbestämmande kopplas till val man själv 

varit med och tagit, medan självständighet kopplas till att ta ansvar för de val man gjort och 

genomföra dessa med gott resultat.  

 

Tabell 1:1. Lärares och elevers kategorier 

 

 

5.2 Analys av elever mot grundskolans senare år på Broskolan 

 

Det är med grund i professor Kerstin Bergqvist forskning gällande elevers individuella 

förståelse och förmåga över att ta eget ansvar som vi skulle vilja lyfta fram det centrala i hur 

 Självständighet Tid Medbestämmande 

Lärare A I I I 

Lärare B I I I 

Lärare C I I  

Delsumma 3 3 2 

    

Elev 1 åk 9 I I I 

Elev2 åk 9 I I  

Elev 3 åk 8 I I  

Elev 4 åk 8 I I  

Elev 5 åk 7 I I I 

Elev 6 åk 7 I I I 

Delsumma 6 6 3 

    

Elev 7 åk 5 I I I 

Elev 8 åk 5 I I I 

Elev 9 åk 4 I  I 

Elev 10 åk 4 I I I 

Elev 11 åk 3 I I I 

Elev 12 åk 3 I  I 

Delsumma 6 4 6 

Total summering 15 13 11 
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de intervjuade eleverna mot grundskolans senare år på Broskolan upplever eget ansvar för sin 

skolutbildning.92 

   Merparten av eleverna på Broskolan upplever eget ansvar som viktigt eftersom de bidrar till 

att de får en möjlighet att själva påverka sina studier och på så vis nå en högre kunskapsnivå. 

Eleverna på Broskolan säger sig även finna att de genom en utökad kunskap om vikten av att 

bli mer självständig minimerar lärarens roll som kontrollant och på så vis ökar också deras 

egen förmåga att inför framtiden träna på att ta eget ansvar. Att självständighet är viktigt för 

dessa elever går att utläsa ur tabell 1:1 varav vi utifrån elevernas upplevelser markerade detta 

med en not under kategorin självständighet. Dessa upplevelser är dock något motsägelsefulla 

med den anledningen att merparten av eleverna på Broskolan säger sig se att en lärarstyrd 

lektion gör dem mer effektiva.  

   Även om man på Broskolan inte arbetar med eget ansvar på skolschemat kan man utifrån 

resultatet av elevernas intervjuer se en koppling till det som docent och lektor i pedagogik 

Charlotte Silén framhåller i sin avhandling Mellan Kaos och Kosmos - om eget ansvar och 

självständighet i lärande . Hon tar i sin avhandling upp frågan om hur lärandet levandegörs då 

eleverna måste ta eget ansvar och lära på självständigt sätt, bland annat genom självstudier och val av 

fördjupningsämne.  Merparten av de intervjuade eleverna på Broskolan framhåller precis detta och 

även om de upplever att de under sin skolgång tillskansat sig en väldigt liten förförståelse när det 

gäller eget ansvar säger de att de tycker att det är roligt och att de är stimulerande när lärarna tillåter 

dem att efter avslutad baskurs få ta eget ansvar och själva utforma och besluta över olika 

fördjupningsarbeten .93 I Siléns avhandling framhåller hon att ett självstyrt lärande i framtiden 

kommer att vara ett krav för att individen ska fungera i samhället.
94

 Detta är dock något som eleverna 

på Broskolan upplever att de har svårt att ta fasta på. Eleverna på Broskolans avsaknad av 

förförståelse för innebörden av eget ansvar i skolans utbildning gör att de har svårt att se 

vilken effekt eget ansvar kan ha för deras egen framtid.  Dock upplever samtliga elever att de 

fortlöpande utmanas av lärarna att ta eget ansvar och att lärarna ofta poängterar för eleverna 

på Broskolan att de genom ett utökat eget ansvar har en möjlighet att nå höga resultat både 

kunskapsmässigt och i form av bra betyg.  

   Trots att eleverna på Broskolan upplevde sig ha ringa erfarenhet av eget ansvar i skolans 

utbildning, kunde man ur intervjuerna erfara några få aspekter som merparten av eleverna 

upplevde som problematiska vid de få tillfällen då de skulle ta eget ansvar i sitt arbete med 

                                                                 
92

 Kjell Granström 2007,  s. 97/Kerstin Bergqvist 2007 kapitel  Eget arbete – eget ansvar  
93

 Bilaga 1 beskrivning av Broskolan 
94

 Silén 2000, s. 13,15 



38 

 

t.ex. fördjupningsuppgifter. Ett flertal av eleverna upplevde att det alltid var ont om tid när de 

skulle utforma sina egna metoder och arbetssätt. Enligt tabell 1:1 är tid för ett flertal av 

eleverna på Broskolan en väsentlig kategori. Genomgående upplevde eleverna att de i stor 

utsträckning begränsades i sitt arbete med att ta eget ansvar eftersom det är så oerhört många 

arbetsuppgifter som de förväntas hinna med på väldigt kort tid. Flertalet av eleverna på 

Broskolan säger sig uppleva att lärarstyrda lektioner ger dem mer tid att utföra sina 

arbetsuppgifter vilket gör att de upplever eget ansvarstagande i förhållande till tid som mindre 

positivt.  

   Att eleverna på Broskolan upplevde lärarstyrda lektioner som mer betydelsefulla och 

effektiva än de lektioner där de fick ta mer eget ansvar över val och metod skiljer sig något 

från den tidigare forskningen.  Susanne Silander och Hanna Östlund som har studerat hur 

elevernas eget ansvar påverkar elevernas förhållande till skolarbetet skriver i sitt 

montessoriinspirerade examensarbete Ökar arbetsglädjen genom eget ansvar att eget 

ansvarstagande ökar arbetsglädjen för eleverna.  Även om några av eleverna i Silanders och 

Östlunds arbete liksom eleverna på Broskolan upplevde att eget ansvar hade sina baksidor 

upplevde de flesta av eleverna i Silanders och Östlunds studie att de genom mer inflytande 

och med ett ökat eget ansvar fick en ökad arbetslust till skillnad från lärarstyrda lektioner. 

Eleverna på Broskolan upplevelser av eget ansvar stämmer inte alls överens med Silanders 

och Östlunds arbete. Med anledning av att eleverna på Broskolan inte i någon större 

utsträckning arbetat med eget ansvar och individuella arbetsmetoder i den dagliga 

skolverksamheten har de inte haft möjligheten att utveckla någon större förståelse för vilken 

betydelse eget ansvar kan ha för den enskilda elevens kunskapsutveckling. Det bör därmed 

inte ses som något exceptionellt att några av de intervjuade eleverna på Broskolan upplevde 

eget ansvar för sin skolutbildning som något abstrakt och främmande med den anledningen att 

ett fenomen kan upplevas och uppfattas på olika vis95. Silander och Östlund skriver i sitt 

examensarbete att eget ansvar är något som stegvis måste läras in hos eleverna vilket stämmer 

bra överens med hur eleverna på Broskolan upplever att de vill lära sig arbetat med eget 

ansvar.96 
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5.3 Analys av elever mot grundskolans tidigare år på Bergskolan  

 

 I studien Eget arbete – eget ansvar lyfter professor Kerstin Bergqvist fram elevers förmågor 

av och tankar kring egen planering som eget ansvar. Hon belyser även hur eleverna följer och 

gör sin planering tillsammans med läraren och det är med utgångspunkt ur denna forskning 

som vi vill lyfta fram hur eleverna mot grundskolans tidigare år på Bergskolan upplever 

elevernas eget ansvar för sin skolutbildning.  

   På Bergskolan har man en väl inarbetad metod när det gäller att låta eleverna ta eget ansvar 

över sin egen veckoplanering. Det innebär att eleverna är mycket vana vid att själva ansvara 

för vilka arbetsuppgifter de skall arbetat med och med vilken metod de skall utföra sina 

arbetsuppgifter. Under intervjuerna med eleverna på Bergskolan upplever merparten av 

eleverna att eget ansvar är något positivt och att de säger är vana vid denna arbetsmetod. De 

flesta av eleverna upplever även att det är lärorikt att få vara med och bestämma. Att låta 

eleverna ha inflytande över sitt eget lärande är något som filosofie doktor Gunvor Selberg 

lyfter fram i sin forskning97.  För att det ska bli ett meningsfullt lärande bör eleverna vara 

delaktiga i varje steg skriver Selberg vilket i allra högsta grad går att applicera på hur eleverna 

på Bergskolan upplever eget ansvar för skolans utbildning . 98    

Med anledning av att Bergskolan har god kunskap om vilken betydelse eget ansvar har för 

elevernas kunskapsutveckling upplever de flesta eleverna på skolan, trots sin r inga ålder, att 

det finns ett flertal olika aspekter förutom den egna planeringen och medbestämmande som är 

väsentliga för elevens eget ansvar i skolans utbildning. Ur tabell 1:1 går att utläsa att alla 

elever på Bergskolan ser medbestämmande som mycket viktigt för att kunna ta eget ansvar. 

Merparten av eleverna upplever att tiden som man har till förfogande för en arbetsuppgift, 

möjligheten att arbetat själv utan att läraren är med och styr samt att man vid eget ansvar över 

sina studier kan bli belönad i form av högre kunskap är viktiga ingredienser för att man skall 

kunna lära sig ta eget ansvar i skolans utbildning. När det gäller tiden som man har till 

förfogande för respektive arbetsuppgift upplever eleverna på Bergskolan att det är svårt att 

veta hur de effektivt skall använda sin tid. Detta är något som även Bergqvist funnit i sina 

studier99. Eleverna på Bergskolan upplever trots att skolan har en tydlig struktur över hur man 

skall låta eleverna arbeta och utveckla sitt eget ansvar i skolans utbildning att de bitvis får för 

lite lektionstid (se tabell 1:1) framförallt till arbete med den egna planeringen. De flesta 
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eleverna upplever detta som frustrerande för sin egen kunskapsutveckling eftersom de 

upplever att om de fick större möjlighet att välja uppgifter efter eget tycke och smak skulle de 

öka elevens förmåga till att ta eget ansvar över sina studier och även öka elevens förmåga att 

kunna variera sig. Detta kan dock uppfattas som något motsägelsefullt. Med den anledningen 

att det ur ett fenomenografiskt perspektiv kan påvisas att en uppfattning är ett sätt att erfara 

och förstå något samt att ett fenomen kan upplevas på olika vis är det inte konstigt att eleverna 

på Bergskolan upplever det både som viktigt att lärarna sätter gränser men samtidigt ger dem 

frihet för vilka arbetsuppgifter som är relevanta för respektive arbetsområde.  

 

5.4 Analys av lärarna 

 

Eget ansvar är något som både lärare C på Broskolan och lärarna A och B på Bergskolan 

upplever som en viktig ingrediens i skolans undervisning. De tre lärarna som deltagit i 

undersökningens intervjuer är alla överens om att eget ansvar understödjer stora delar av 

elevernas utbildning. De ser det som mycket viktigt att alla elever skall ges en möjlighet att 

lära sig ta eget ansvar över sina egna studier i skolans utbildning.  

   På Broskolan arbetar lärare C och hon upplever att det på Broskolan finns vissa svårigheter 

med att tillåta eleverna ta ett större ansvar för sin utbildning än vad de gör i dagsläget. 

Eftersom eleverna på Broskolan inte i någon större utsträckning fått utbildning i vad eget 

ansvar innebär för deras kunskapsutveckling säger hon sig uppleva en rädsla att misslyckas i 

sitt uppdrag som lärare om hon skulle utöka elevernas ansvar i skolans utbildning.  Att som 

lärare våga lita på att eleverna klarar av att ta eget ansvar över sina egna studier är något 

pedagogen och utvecklingsledaren Jan-Erik Lind tillsammans med sociologen Mats Lundgren 

i kapitlet Lärande under eget ansvar i boken Den reflekterande kommunen har studerat.100 De 

framhåller i sin undersökning att det är lärarnas förändring av attityd och arbetsmetoder som 

först och främst måste förändras. Med den anledningen att eleverna på Broskolan inte har 

någon större förförståelse för vilken betydelse eget ansvar i skolans utbildning k an ha erfar 

lärare C att det första som måste förändras är arbetsformerna som främjar samarbetet mellan 

elever och lärare. Denna uppfattning stämmer väl överens med vad Lind och Lundgren 

kommit fram till i sin undersökning101.   

                                                                 
100 Thomas Tydén 1997,  s. 33/ Lind och Lundgren, 1997 kapitel Lärande under eget ansvar 
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   På Bergskolan har man däremot under en längre tid arbetat med att ge eleverna en möjlighet 

att utveckla förmågan att ta eget ansvar för sin skolutbildning. 102 Trots detta upplever lärare A 

och lärare B att eget ansvar i skolans utbildning kan vara en komplicerad process som i allra 

högsta grad är beroende av flera olika faktorer som t.ex. elevens individuella utveckling, 

styrdokument och skolans timplan. Lärare C poängterar även hon i sin intervju att en aspekt 

som tid kan vara svår att bemästra när det gäller elevens eget ansvar i skolans utbildning. Den 

generella uppfattningen utifrån alla de tre lärarnas intervjuer vilket också går att utläsa ur 

tabell 1:1, är att tiden inte räcker till för att låta eleven ta ett ökat eget ansvar för sin 

skolutbildning. Lärare A, B och C säger sig uppleva ett behov att minska alla styrdokuments 

”måsten”. De framhåller att det i dagens skola finns så många mål att uppnå och så många 

uppgifter att utföra att det är helt omöjligt att tillåta eleverna få ett utökat eget ansvar så att de 

kan planera sina egna studier, fördjupa sig i valfria arbetsområden och därefter reflektera över 

sitt eget ansvarstagande. Även om det finns en markant skillnad mellan Broskolan och 

Bergskolan huruvida man har en klart utformad arbetsform gällande eget ansvar i skolans 

utbildning framhärdar alla tre lärare i sina intervjuer att det är viktigt att eleverna får tid till 

reflektion kring sitt eget lärande. Utifrån våra intervjuer upplever vi att alla lärarna har 

intentioner att, även om tiden är knapp, i så många avseende som det bara är möjligt ge 

eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget ansvar i sin skolutbildning. Lärare C framhåller 

i sin intervju att hon ser reflektion i lärande som något som i många avseenden främjar 

elevernas framtida kunskapsutveckling. Detta är något som överensstämmer med vad 

professor Selberg menar då hon skriver om elevers reflektion kring sitt eget lärande. Hon 

menar att när eleverna får tid till att reflektera över sin insats når de större insikt om vilket 

ansvar de själva tar i sitt arbete.103  Trots att Broskolan och Bergskolan skiljer sig åt när det 

gäller elevernas förförståelse av vilken betydelse eget ansvar har för skolans utbildning säger 

sig lärare A, B och C att de alltid upplever, även om tiden är knapp, en ambition hos de flesta 

eleverna att kontinuerligt men på olika nivåer arbeta med eget ansvar i sin skolutbildning 

Även om lärare A, B och C har mycket gemensamt i sina upplevelser av hur de upplever 

elevens eget ansvar i sin skolutbildning finns det vissa saker som var och en upplever som 

mer betydelsefulla än andra eftersom ett fenomen kan uppfattas och upplevas på olika vis. 

Under intervjuerna framkommer att lärare A och B upplever elevens eget ansvar för sin 

skolutbildning ur ett kortsiktigare perspektiv än lärare C. Lärare A och lärare B upplever att 
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det viktigaste för eleverna är att få en möjlighet att under kortare perioder själva ansvara för 

sin egen veckoplanering och på så vis få större mångfald i sitt kunnande. Varken lärare A eller 

lärare B ställer eget ansvar i relation till en utveckling inför den kommande 

samhällsutvecklingen. Lärare C däremot upplever att elevens eget ansvar över sin 

skolutbildning definitivt bör sättas in i ett längre perspektiv. Detta kan hänga samman med att 

lärare A och B har elever i de lägre åldrarna där alla elever ännu inte utvecklat förmågan att 

koppla ihop eget ansvar med deras framtida utvecklingsbehov. Lärare C däremot har elever på 

högstadiet som i sin tur upplever att ett samband mellan eget ansvar för sin skolutbildning och 

en kunskapsutveckling är viktigt för att kunna prestera bra och att kunna fungera i den 

kommande samhällsutvecklingen. Detta är något som Charlotte Silén, docent och lektor i 

pedagogik lyfter fram i sin forskning, hon betonar att ett självstyrt lärande är ett måste för att 

individen skall kunna anpassa sig till den kommande samhällsutvecklingen.  

 

5.5 Jämförelser mellan äldre och yngre elever 

 

Vid jämförelser mellan eleverna mot de äldre åldrarna och eleverna mot de yngre åldrarna, 

framkommer det delvis ur tabell 1:1 att det finns både likheter och skillnader mellan hur 

eleverna i grundskolans tidigare år och elever i grundskolans senare år upplever elevens eget 

ansvar i skolans utbildning. När det gällde eleverna i grundskolans senare år så fanns det från 

början av intervjuerna ingen tydlig bild av hur eget ansvar relaterade till skolans värld 

eftersom de allra flesta av eleverna var omedvetna om vad elevens eget ansvar i skolans 

utbildning innebar. Däremot kunde man hos eleverna i grundskolans yngre åldrar uppleva ett 

större medvetande gällande elevernas eget ansvar i skolans utbildning. Skillnaden mellan 

grupperna handlar här om vilken förförståelse eleverna hade om vad eget ansvar i skolans 

utbildning innebar. De yngre eleverna upplevdes ha en tydlig vision om hur de ville att eget 

ansvar skulle påverka den dagliga skolverksamheten medan de äldre eleverna upplevde eget 

ansvar i skolans utbildning som en bonus, något som var bra att kunna när läraren inte fanns 

tillhands.    

  Även om eleverna på Bergskolans och eleverna på Broskolans förförståelse för eget ansvar i 

skolans utbildning skiljer sig åt var det i sina upplevelser av eget ansvar överens om att man 

genom eget ansvar ökade sin förmåga att arbeta självständigt.  De yngre eleverna på 

Bergskolan hyste däremot en större önskan om att själva få vara med och planera sin egen 
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undervisning, de såg det som mer väsentligt att få vara med och bestämma och utforma sin 

egen undervisning än vad de äldre eleverna gjorde.  

   Slutligen fann både eleverna mot de yngre åldrarna och eleverna mot de äldre åldrarna att 

eget ansvar i skolans utbildning trots allt är något som lägger grunden inför den kommande 

framtiden. Trots att de yngre eleverna var lite mer diffusa i sina upplevelser om vad de har 

framför sig så var alla eleverna medvetna om att eget ansvar behövs om man skall kunna 

anpassa sig till samhällets utveckling.  

 

5.6 Jämförelser mellan lärare och elever  

 

I intervjuerna framkom att det fanns både skillnader och likheter i hur elever och lärare 

upplever vad elevernas eget ansvar för skolarbetet innebär (se tabell 1:1). Merparten av 

eleverna såg eget ansvar som viktigt och bra men några av eleverna hade dock svårt att se hur 

eget ansvar i skolans utbildning kunde påverka skolans utbildning. Dock fanns det några få 

elever främst bland de yngre åldrarna som inte enbart upplevde eget ansvar i skolans 

utbildning som viktigt och bra utan även såg svårigheterna med att ta eget ansvar över sina 

egna studier. Även lärarna ser precis som eleverna att eget ansvar i skolans utbildning är 

viktigt för att kunna anpassa sig till samhällets utveckling. Däremot har lärarna en mer 

bestämd bild av hur de upplever att elevens eget ansvar i skolans utbildning fungerar.  Till 

skillnad mot de flesta av eleverna upplever lärarna att det finns en mängd hinder som sätter 

stopp för att låta eleverna ta ett utökat eget ansvar i sin skolutbildning. Både lärarna och 

eleverna upplever att det krävs mer tid till att låta eleverna arbetat under eget ansvar. Detta i 

sin tur skulle generera i att eleverna blir mer självständiga vilket alla parter anser vara A och 

O i elevens eget ansvar i sin skolutbildning.    

 

6 Avslutande diskussion 

 

I en fenomenografisk analys gäller det att forskaren är observant och noggrann i sitt arbete 

med att fastställa hur en person uppfattar ett visst fenomen eftersom det lägger grunden till det 

slutgiltiga resultatet. Det gäller även som Staffan Stukát skriver att ” finna kvalitativt olika 

uppfattningar som kan täcka större delen av variationen i uppfattningar”104. Eftersom syftet 
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med vårt examensarbete var att undersöka hur utvalda elever och lärare upplevde elevens 

”eget ansvar” i skolans utbildning krävdes att vi var noggranna i vårt förarbete och ingående 

reflekterade över elevernas och lärarnas reaktioner och svar i samband med intervjuerna.  

   Bitvis kändes det enklare att intervjua lärarna eftersom vi upplevde att de var mer bekväma i 

sin roll som respondent. Vi fann dock inga svårigheter med att intervjua eleverna. Det var 

snarare så att de allra yngsta eleverna hade lite svårt att formulera sina tankar i ord vilket 

gjorde dem oroliga över att vi inte förstod deras budskap. Att samtidigt befinna sig med två 

personer som man endast har ett ytligt förhållande till kan vara krävande oavsett om man är 

liten eller stor. Även om några av eleverna upplevde denna situation som ansträngd har vi 

funnit att samspelet mellan oss och merparten av eleverna under intervjuerna bidragit till att 

utveckla vår syn på hur elever och lärare uppfattar eget ansvar i skolans utbildning.  

   I inledningen av vårt examensarbete skrev vi om hur diskussionerna på Högskolan i 

Halmstad kring elevinflytande och elevdemokrati bidragit till reflektion i förhållande till hur 

dessa fenomen belystes under vår egen tid i grundskolan. Vi överraskades över hur dessa 

fenomen förändrats över tid vilket även professor Granström lyfter fram i sin forskning105. 

Framförallt överraskades vi över hur elevens eget ansvar över sin utbildning diskuteras och 

lyfts fram som ytterst betydelsefull för kunskapsutvecklingen inom både nutida forskning och 

skolans styrdokument. Individualisering och eget ansvar i skolans utbildning var något som 

båda vi författare till detta examensarbete upplevt saknats under vår egen tid i grundskolan. 

Vår upplevelse av 80-talets undervisning, och då kan vi enbart hänvisa till de grundskolor där 

vi har utbildats, var att inflytandet över sitt eget ansvar för sin utbildning var minimimalt och 

inte framstod som centralt i skolans utbildningsplan. Med den anledningen såg vi det som en 

ypperlig chans att genomen en kvalitativ undersökning genomföra en fenomenografisk studie 

där vi förhoppningsvis skulle få veta hur lärare och elever i dagens skolor upplever elevens 

eget ansvar i skolans utbildning. Efter avslutad undersökning kan vi nu slå fast att både lärare 

och elever upplever elevens eget ansvar i skolans utbildning som betydelsefull för 

kunskapsutvecklingen men dock inte alltid på samma sätt. Lärarnas inställning är uppenbar 

när det gäller att elevens eget ansvar för sin utbildning bör gå som en röd tråd genom hela 

skolans verksamhet. Vi upplever även att både lärare och elever anser att elevens eget ansvar i 

skolans utbildning är en angelägenhet som hela tiden bör utvecklas för att tillgodose elevernas 

behov i den kommande samhällsutvecklingen. Detta överensstämmer med vad Silèn lyfter 
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fram i sin forskning när hon skriver ”att självstyrt lärande i framtiden kommer att vara ett krav 

för att individen ska fungera i samhället”106.   

   Utifrån våra intervjuer erfor vi till en början att de flesta av eleverna både de yngre och de 

äldre hade svårt att se ett samband mellan eget ansvar över sina studier och en ökad 

kunskapsutveckling. Men vid närmare granskning och djupare analys såg vi att merparten av 

eleverna faktiskt kunde se ett sammanhang mellan eget ansvar och en ökad kunskap. Detta är 

något vi inte kan styrka genom tidigare forskning. Däremot fann vi en hel del skillnader 

mellan vad de yngre eleverna och de äldre eleverna upplevde som signifikant för elevens eget 

ansvar i skolans utbildning, vilket framgår ur tabell 1:1 som är en kategorisering över de 

uppfattningar som framkommit ur informanternas intervjuer. Exempelvis ansåg de yngre 

eleverna att det som var viktigast att lära sig var att få vara med och bestämma (tabell 1:1 

kategori: medbestämmande) över sin veckoplanering.  De äldre eleverna ansåg det som mer 

viktigt att själva utan lärarens inflytande (tabell 1:1 kategori: självständighet) se till att ta eget 

ansvar över sin utbildning och på så vis lägga grunden till en tryggare framtid. Att 

självständighet har stor betydelse för elevens ansvar kring sin egen utbildning är något 

Kernells lyfter fram i sin forskning när han resonerar kring lärarinflytande. 107  

   Alla elever ansåg sig dock ha en ambition att kontinuerligt utveckla sitt lärande om eget 

ansvar i skolans utbildning. När det gällde lärarnas intentioner att alltid i någon form tillåta 

eleverna ta eget ansvar över studierna så upplevde vi att lärarna i sina intervjuer var 

bekymrade över att de inte alltid lyckades i praktiken. Många av lärarna ansåg att det fanns så 

många arbetsmoment som man måste ta hänsyn till att det inte alltid fanns möjlighet att låta 

eleverna ansvara över sin egen undervisning. Detta upplever vi i sin tur som ett stort 

bekymmer och vi anser att lärarna måste prioritera i sin undervisning, de får inte vara rädda 

för att gå utanför skolans traditionella ramar. Författarna Silander och Östlund har i sitt 

examensarbete diskuterat hur viktigt det kan vara att ibland frångå den ordinarie planeringen 

och låta eleverna göra alternativa uppgifter.  Liksom Silander och Östlund anser vi att lärarna 

i dagens skola definitivt måste både våga och ta sig tid att upplysa eleverna om vilken 

funktion elevens eget ansvar kan ha för ett ökat kunskapsintag.  

   En ökad självständighet och möjlighet till individuell påverkan menar forskarna Granström, 

Silén och Selander är viktiga aspekter för att utveckla elevens eget ansvar i skolans 

utbildning, vilket stämmer bra överens med några av de kategorier som framkom ur 
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intervjuerna med eleverna och lärarna på Broskolan och Bergskolan (se tabell 1:1). 

Självständighet och medbestämmande var två kategorier som kom att prägla framförallt 

eleverna på Broskolan och Bergskolans intervjuer och flertalet elever påpekade att när man 

får möjlighet att själv reflektera och bestämma över hur man vill utforma sitt arbete lär man 

sig också mer. Vi är beredd att hålla med. Under våra intervjuer med eleverna på Broskolan 

och Bergskolan upplevde vi att de elever som i större utsträckning än andra fått möjligheten 

till medbestämmande och självständigt arbete också var mer medvetna om vilken betydelse 

detta kunde ha för deras egen förmåga till utveckling.108 Docent Hans- Åke Scherp ser 

skolutveckling som en problemlösningsprocess. Han menar att det är viktigt att lärare och 

elever tillsammans lyfter upplevda problem och diskuterar dessa i forumform, på så vis kan 

lärarna hjälpa varandra att hitta nya sätt att arbeta och ge eleverna något som vår 

undersökning påvisade, nämligen hur viktigt det var för eleverna med ett ökat 

medbestämmande och större medvetenhet om vilken betydelse självständighet har för ett ökat 

kunskapsintag.109 

   En kategori som de flesta av lärarna och eleverna anser vara viktig för elevens eget ansvar i 

skolans utbildning är tiden. Exempelvis lyfter Selberg i sin forskning fram vilken betydelse 

det har hur tiden används. Hon menar dock att eleverna på grund av tidsbrist inte alltid får 

möjlighet att vara delaktiga i lärandets alla steg. De vuxna deltagande respondenterna i vår 

undersökning säger sig se ett samband mellan de minskade möjligheterna till att låta eleverna 

ta ett större eget ansvar i lärandets alla steg och den allt mer ökande arbetsbördan. Dock 

upplever vi i våra intervjuer med lärare och elever att detta problem inte alltid diskuteras i 

skolans verksamhet, vilket vi anser kan vara förödande för utvecklingen av elevens eget 

ansvar i skolans utbildning. Även om eget ansvar ingår i skolans läroplan så föreligger det 

stora skillnader i hur eget ansvar tolkas, både vad gäller hur och när arbetet med eget ansvar 

introduceras och hur själva arbetsmetoderna bör utformas. Är det så att anledningen till denna 

variation beror på en osäkerhet från lärarnas sida om vad och hur utfallet blir vid ett utökat 

arbete med elevansvar? Eller handlar det helt enkelt om att lärarna inte har tillräckligt stor 

tillit till elevens egen förmåga att ta eget ansvar över sina studier? Dessa frågor ryms tyvärr 

inte inom detta arbete men vi skulle väldigt gärna se en fortsatt forskning kring hur man i 

dagens skola bör arbeta för att utveckla elevernas eget ansvar i skolans utbildning.  

                                                                 
108

 Se bilaga 1 
109

Gunnar Berg och Hans-Åke Scherp 2003, s. 28/Hans-Åke Scherp kapitel Förståelseorienterad och         

problembaserad skolutveckling  
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   Avsikten med vårt examensarbete var att undersöka hur lärare och elever upplevde 

elevernas eget ansvar i skolans utbildning och vi anser i det stora hela att vi uppnått ett fullt 

godtagbart resultat. Dock har vi så här i efterhand kunnat konstatera att om vi trots den 

knappa tiden kompletterat intervjuerna med observationer skulle det varit enklare att få ett 

mer konkret svar på våra frågeställningar samt att de didaktiska implikationerna tillåtits få en 

mer framträdande roll. Förmodligen skulle det även underlättat för vår resultatanalys om vi 

personligen tagit del av kontexten kring de elever och lärare vi valt att intervjua. Detta till 

trots anser vi att vårt examensarbete i allra högsta grad bidragit till att ge oss författare en mer 

nyanserad bild av vad elevens eget ansvar i skolans utbildning innebär.  
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Intervjuer  

Lärare A; intervjun genomfördes på skolan 

Lärare B; intervjun genomfördes på skolan  

Lärare C: intervjun genomfördes på skolan 

Elev 1; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 1; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 3; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 4; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 5; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 6; intervjun genomfördes på skolan. 

Elev 7; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 8; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 9; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 10; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 11; intervjun genomfördes på skolan.  

Elev 12; intervjun genomfördes på skolan. 
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Bilaga 1 

Presentation av skolor. 

Beskrivning av Bergskolan 

Bergskolan är en liten landsortsskola. Skolan har ett femtiotal elever samt sju lärare. 

Klasserna är uppdelade i åldersöverskridande grupper, för närvarande en f-etta, en två-trea 

och en fyr- femma. På Bergskolan har man arbetat med eget elevansvar under fem år, och 

eleverna slussas redan från klass ett in i arbetet med egen planering. De elever som nu går i 

femman har således relativ stor erfarenhet av att, på olika sätt, ta ansvar för det egna 

skolarbetet. Bergskolans arbete med eget elevansvar har dock förändrats under åren, på grund 

av vad erfarenhet visat, men även på grund av lärarbyte och de olika lärarnas sätt att 

undervisa. Från början låg fokus på att eleverna vid mycket tidig ålder, skulle ansvara för att 

genomföra sin egen planering, vilken de även skulle lägga upp. Numera ses elevansvar mer 

som ett sätt att arbeta fram kunskap om och förståelse för vad eleverna själva behöver lära sig 

mer om, att söka kunskap om olika saker samt att klara av att disponera sin tid och arbeta 

koncentrerat och självständigt. De får på detta sätt även lära sig se konsekvenserna av sitt 

handlande.  

   I årskurs fyra och årskurs fem arbetar eleverna efter en planering som eleverna gjort i börja n 

av veckan. I denna planering ingår delen ”eget val”, som innebär att eleverna själva får välja 

upp till tre uppgifter de vill arbeta med under veckan. Eleverna får välja mellan olika ämnen, 

och de kan även välja att fördjupa sig i ett ämne, vilket de kallar ”forskning”. Vid forskning 

ska eleverna själva söka information om något som intresserar dem vilket de gör genom att 

använda böcker och datorer. Eleverna får dock inte forska om samma sak vid flera tillfällen, 

utan måste variera sina ämnen. De ska även följa en viss mall när de gör sin forskning. Tiden 

att arbeta med eget val är begränsad till en eller två lektionstillfällen i veckan.  

   I årskurs tre gör läraren veckoplaneringen utan elevernas inblandning. Hon håller 

gemensamma genomgångar, efter vilka eleverna själva får utforma sina arbeten och välja om 

de vill göra ett arbete långt eller kort, med input från klassen eller på egen hand. Vid eget val 

kan eleverna välja mellan att göra olika matte eller svenskuppgifter. De kan välja efter behov 

eller efter eget intresse, dock i samråd med läraren. Eget val arbetar man med när planeringen 

är klar. 
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Beskrivning av Broskolan  

Broskolan är en av kommunens största skolor. Skolan har sex spår vilket innebär att man har 

sex klasser per årskurs från årskurs ett till och med nio. Klasserna är uppdelade i 

åldershomogena grupper med ca tjugofem elever per klass enligt lärarna på Broskolan arbetar 

man inte i någon större utsträckning med att integrera de olika åldrarna. Elevunderlaget på 

Broskolan har stor nationell bredd vilket innebär att där finns många olika nationaliteter och 

många olika kulturer att ta hänsyn till dessutom är Broskolan en samordnarskola för de elever 

som är nyanlända till Sverige. Enligt lärarna på Broskolan har man inget utarbetat koncept för 

arbete med eget elevansvar det innebär att alla lärare arbetar på olika sätt med att försöka 

integrerar eget ansvar i den ordinarie undervisningen. Merparten av lärarna arbetar dock 

utifrån en metod där de efter slutförd baskurs eller grundkurs tilldelar eleven eget ansvar över 

en fördjupningsuppgift.  På så vis försöker man sträva efter att eleven skall öka sin förmåga 

till eget ansvar. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor elever årskurs tre till och med nio (undantag årskurs sex)  

 

Vad är bra med eget ansvar?  

Vad upplever du att du lärt dig genom att ta eget ansvar?  

Vad är du bra på när det gäller eget ansvar? 

Vad är viktigt för dig med att ta eget ansvar? 

Vad är roligt med eget ansvar? 

Vad är svårt för dig när det gäller att ta eget ansvar?  

Vad kan du bli bättre på när det gäller eget ansvar? 

 

Intervjufrågor lärare 

 

Vad är bra med elevernas eget ansvar?  

Vad är viktigt med elevernas eget ansvar? 

 Vad är svårt med elevernas eget ansvar? 

 Finns det något som är mindre stimulerande med elevernas eget ansvar?  

 Finns det något som du tycker du gör bra när det gäller arbetet med elevernas eget ansvar?  

 Är det något som du tycker att du kan bli bättre på när det gäller arbetet med elevernas eget 

ansvar? 

  

 

 

 

 

 


