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Förord 
Vårt utvecklingsarbete har krävt många, långa stunder av tankeverksamhet och skrivande. Vi 
hade inte kunnat utföra det utan professionell hjälp av vår duktiga handledare Gunilla 
Johansson. Hon har bidragit med kloka och uppmuntrande ord och hjälpt oss på vägen. Vi vill 
härmed visa vår yttersta tacksamhet. Dessutom vill vi tacka våra familjer som stått ut med oss 
och stöttat oss trots att de inte alltid vetat vad vi har sysslat med. Eleverna som på ett 
tillmötesgående sätt har svarat på våra enkäter förtjänar också ett stort tack. Vi tillägnar detta 
arbete till eleverna som ju får skolverksamheten att gå runt.  
 



 

 
Abstrakt 
Att påverka sin egen skolgång kan betraktas som en ynnest eller som ett krav. I vilket fall så 
anser vi att elevens utbildning blir den bästa möjliga om eleven får möjlighet att vara med och 
besluta – både i lärandeprocessen och i examinationsprocessen. Syftet med detta arbete var 
just att studera elevernas inflytande i lärande- och elevernas inflytande i examinations -
processen. Utifrån våra studier så visar det sig att eleverna mycket riktigt förespråkar ett 
inflytande i dessa. Vi utförde två studier, Studie I ”Janne”, där elever från gymnasieskolan 
och folkhögskolan fick ta ställning till en fiktiv elev, Janne, och hans svårigheter kring den 
skriftliga examinationsformen. I Studie II fick eleverna se en My Manager som vi utformade i 
syfte att ge eleverna mer inblick i och mer inflytande över sin skolgång. Den viktigaste 
aspekten på det här arbetet är att öppna dörren för en diskussion kring alternativa 
examinationsformer. Idag, under den målstyrda skolformen finns det många olika 
undervisningsmetoder som prövas, uppmuntras och tillämpas; allt för att tillmötesgå elevens 
individualitet. Därför är det viktigt att även examinationsformer prövas, uppmuntras och 
tillämpas på motsvarande sätt. Vi tror att undervisning och examination går hand i hand och 
om de båda verkar i samklang kan de bidra till varje elevs långsiktiga kunskap.  
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Bakgrund 
I Lpf 94 står det att läsa att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.1  
 
Att använda sig av elevinflytande för att lägga upp undervisningen är vanligt förekommande i 
skolan idag. Det väsentliga i detta arbete är att erbjuda eleven möjlighet att utifrån sina egna 
förutsättningar, arbetsmetod och mål att även välja examinationsform.  
 
Vi är alla en produkt av vår miljö och det samhälle vi lever i. Författarna tillhör en generation, 
(båda födda 1971) som växte upp med en detaljstyrd skolform (Lgy 70) där alla elever skulle 
lära sig samma sak, på samma sätt och dessutom samtidigt. Elevernas kunskap mättes nästan 
uteslutande genom skriftliga prov. Varken undervisning eller examination var anpassad efter 
elevens individuella förutsättningar eller önskemål - undervisningen var utformad efter en 
generell mall och examinationen utgjordes nästan uteslutande av muntliga eller skriftliga 
prov. 
 
I reformeringen av gymnasieskolan 1994 (Lpf 94) omvärderades hela utbildningssystemet. 
Idag anser man att kunskap inte är något entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 
olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – vilka förutsätter och 
samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 
kunskapsformen.2Man gick från en detaljstyrd och generell skolform till en mer flexibel och 
målstyrd variant. I den nya skolformen är eleven och lärandet i centrum i ännu högre 
utsträckning än tidigare.   
 
Att en reformering av den gamla gymnasieskolan var nödvändig råder det inget tvivel om 
men vi anser att den nya skolformen brister då man förändrade undervisningen men behöll 
kraven på betyg. Trots att vissa lärare tycker att betygssättning är gammalmodigt så kvarstår 
alltså det faktum att det enligt lagen krävs av oss som lärare att sätta betyg. Så länge 
betygssystemet finns kvar måste det finnas medel för att mäta kunskap. Betygssystemet får  
dock inte inskränka på elevinflytandet och den individuella anpassningen.   
 
Idag, under den målstyrda skolformen finns det många olika undervisningsmetoder som 
prövas, uppmuntras och tillämpas; allt för att tillmötesgå elevens individualitet. Därför är det 
viktigt att även examinationsformer prövas, uppmuntras och tillämpas på motsvarande sätt. Vi 
tror att undervisning och examination går hand i hand och om de båda verkar i samklang kan 
de bidra till varje elevs långsiktiga kunskap.  
 
Behovet av fler och bättre anpassade examinationsformer efterlystes av regeringen redan 1997 
i det årets budgetproposition. Följande citat hänvisar visserligen till högskola och universitet 
men regeringens syn avseende examination anser vi omfattar all form av undervisning där 
läraren förväntas gradera/betygssätta mottagarens kunskaper/kompetens;  
 

”En stor del av högskolans undervisning och examination sker fortfarande i 
traditionella former. Högskolan måste göra rejäla ansträngningar för att förnya 
undervisningen mot mer självständigt arbete och problemorienterad inlärning 
och projektbaserade studier, som premierar kritisk analys, kreativitet och ett 
självständigt kunskapsinhämtande. Examinationen skall ses som en integrerad 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, Stockholm: Skolverket och 
Fritzes, SKOLFS 1994:2, ISBN 91-38-31737-0 (1994), sid 5 
2 Lpf 94 sid 8 
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del av undervisningen. Gjorda utvärderingar visar att examinationen i många fall 
utförs i former som direkt motverkar kraven på kritisk analys och 
självständighet. Det återstår mycket att göra för högskolan när det gäller att 
utveckla och pröva nya examinationsformer.”3

 
Citatet anger att man även på central nivå anser att det finns en motstridighet i visionen i den 
nya läroplanen och de traditionella examinationsformerna och att det måste till ”rejäla 
ansträngningar” för att komma till rätta med problemet.   
 
Den naturliga kopplingen mellan inlärning och examination för att cirkeln skall slutas 
I dagens skola är inlärningen med elevinflytande i fokus. Det finns många existerande 
inlärningsmetoder som tillämpas. Spaltmeter har skrivits om ”inlärningsrevolutionen” och det 
finns idag en aktiv diskussion om alternativa undervisningmetoder. Dessvärre anser vi att 
eleven glöms bort i den senare delen av processen – examinationen. Läraren tar ofta över 
rodret helt, och eleven tillåts vanligtvis inte ha inflytande över examinationen alls - varken 
tidpunkt eller tillvägagångssätt. Efter åtskilliga, individuellt anpassade inlärningsmetoder 
skall tillika alla elever tryckas ned i samma gamla examinationstratt – det skriftliga provet. Vi 
anser att eleverna definitivt borde få större inflytande över sin examination. Det finns 
oräkneliga examinationssätt, speciellt med tanke på ämnesövergripande projekt, 
problembaserat lärande och individuellt anpassad skolgång. För elevens skull bör cirkeln 
slutas.  
 
Elevernas inflytande i dagens skola 
Gunvor Selberg och Mats Danell har, genom olika studier, fördjupat sig i ämnet 
elevinflytande. De vänder sig delvis till en annan ålderskategori på eleverna än i detta arbete, 
men stöder vikten av elevernas inflytande. Gunvor Selberg (1999), utvecklar kunskap om 
elevinflytandets samvariation med lärandet i sin doktorsavhandling: Elevinflytandet i 
lärandet. I den undersökte hon, under en treårsperiod, vad som händer när elever har 
inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant lärande. Resultatet 
påvisar att ju mer inflytande elever har i sitt eget lärande ju högre kvalitet uppnår de i lärandet 
i jämförelser med målen i den nationella läroplanen. Selberg menar att en hög nivå av 
inflytande i skolarbetet resulterar i aktivt lärande som ger en djupare och bredare kunskap. 4  
 
Mats Danell (2003) har skrivit en licentiatuppsats i ämnet elevinflytande: Vad händer i 
skolans hus? En studie av hur lärare uppfattar och formar elevers inflytande. Där visar han 
på att forskningen och erfarenheter från skolutveckling har visat på svårigheter att i praxis 
omsätta samhällets intentioner med skolan. Resultatet visade att det i processen för att 
konstruera elevinflytande råder en obalans mellan lärarnas intentioner och handlingar och en 
balans mellan handlingar och erfarenheter. Lärarna har reducerat samhällets intentioner med 
elevinflytande när de omsatts till handling.5  
 
Hur ser då inflytandet ut för de elever som idag går i skolan? Generellt kan man säga att det är 
mycket litet6. Få elever har någon större möjlighet att kunna påverka sin skolgång.    

                                                 
3 Regeringskansliet, Budgetpropositionen för år 1997. Vol. 6, Utbildning och universitetsforskning, Stockholm: 
Regeringskansliet, (1997) s.51 
4 Selberg, G. Elevinflytande i lärandet. Luleå: Luleå Tekniska Universitet, Doctoral thesis/Luleå University of 
Technology; 1999; 25, (1999) 
5 Danell, M. Vad händer i skolans hus? En studie av hur lärare uppfattar och formar elevers inflytande. Luleå: 
Luleå tekniska universitet, Licentiate Thesis/Luleå university of Technology; 2003:47, (2003) 
6 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan, (1993) 
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Följande, gamla välkända tabell gäller fortfarande. Ju yngre eleverna är, desto mer får de vara 
med och bestämma om vad de ska läsa, hur de ska arbeta, vilka läxor de ska ha, vart utflykten 
ska gå etc. Med stigande ålder får eleverna i allt mindre utsträckning vara med och diskutera 
kring dessa frågor, än mindre vara delaktiga i beslut i dem.  
 
Figur 1. Elevernas inflytande i förhållande till ålder.7
 

Inflytande 

 
 
Vad händer med inflytandet för eleverna på vägen från lågstadiet via mellanstadiet till 
högstadiet och gymnasiet? Blir eleverna mindre kunniga i, eller intresserade av att vara med 
och resonera kring undervisningen? Tar resonemangen lektionstid och anser sig läraren därför 
inte ha tid för att ”hinna med kursen”, eller beror det minskade elevinflytandet för de äldre 
eleverna på någonting annat? Om nu eleverna på låg – och mellanstadierna är vana vid att 
vara med i besluten kring frågor som rör deras skola och undervisning, varför kräver de då 
inte att få åtminstone samma grad av inflytande på de högre stadierna? Eller är klasslärarna 
genom sin utbildning bättre rustade än ämneslärarna/adjunkterna att ta resonemangen med 
eleverna i dessa frågor? Kanske är orsakerna många.8
 
Genom samarbete griper olika elevers arbete in i varandra. De blir delaktiga i en gemensam 
arbetsprocess, vilket gör att en elevs inflytande över sin arbetssituation också påverkar andra 
elevers arbetssituation. Det blir därför också viktigt att uppmärksamma om vissa elever eller 
elevgrupper utövar inflytande på andra elevers bekostnad. Eleverna måste tillsammans som 
grupp utöva inflytande över sin gemensamma arbetssituation. Inte minst om vi beaktar att 
undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ska utgå från varje enskild individs 
förutsättningar. 9 Mångfald i inlärning bör följas av mångfald i examination. Färdighet och 
förtrogenhet bör lyftas upp lika högt som fakta och förståelse. Goda examinationsformer är 
inte bara ett sätt att mäta kunskap utan också ett sätt att bedriva undervisning. 
 

                                                 
7 Anita Lindgren, Utmaning! Om elevinflytande i skolan, Göteborg: Gothia (1994) s. 104  
8 Lindgren, Utmaning! Om elevinflytande i skolan, s. 104-105  
9 Lindgren, Utmaning! Om elevinflytande i skolan. s. 43 
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0 
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Problem vid examination 
I en studie gjord av Sture Brändström, Stefan Ekenberg och Gunilla Johansson stöder de 
portfolio modellen och konstaterar att studenterna mycket riktigt i högre grad är involverad i 
kursen. De stötte dock på ett problem, i form av att koppla samman portfolioarbetet med 
examination. Sammanfattningsvis ansåg de att portfolioarbete betyder mycket i utveckling 
och demokratisering av lärandet samt den lärande processen, men visade sig vara mer 
problematisk vid examination.10

 
Lpf 94 
I Lpf 94 läggs genomgående stor tonvikt vid elevernas möjlighet att ta eget ansvar och vara 
delaktiga i planeringen av de egna studierna. Man menar att de demokratiska möjligheterna 
att utöva inflytande och ta ansvar för sitt liv är viktiga principer som skolan bör förmedla. 
Följande mål och riktlinjer finns angivna, under rubriken Elevernas ansvar och inflytande, i 
läroplanen som vägledning för vad skolan ska eftersträva11.  
 
Skolan skall sträva mot att varje elev 

• Tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
• Aktivt utövar inflytande över sin utbildning 
• Utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta I 

demokratiska former 
• Utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati I arbetsliv och 

samhällsliv och 
• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 

initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 
 
Lpf anger också Riktlinjer för läraren, i avseendet elevens ansvar och inflytande.  Läraren ska 
bl.a utgå ifrån att eleven ”kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning”, ”att varje enskild 
elev får ett verkligt inflytande på arbetssätt och arbetsformer”. Läraren ska också ”planera 
undervisningen tillsammans med eleven” och låta denne ”pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer”12. 
 
Även för betygssättningen finns mål och riktlinjer uppsatta för läraren. Ett utav målen här är 
att ”skolan ska sträva mot att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat”.13 
Här anges också på vilka bedömningsgrunder betygssättningen ska ske. Läraren ska ”utnyttja 
all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen.” 
Vidare ska läraren ”beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än 
genom den aktuella undervisningen” samt ”beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på 
kunskaper och göra en allsidig bedömning av kunskaperna och där vid beakta hela kursen.” 
 
Ett konstruktivistiskt perspektiv enligt Lars Lindström utifrån Emanuel Kant 
Lars Lindström från Lärarhögskolan i Stockholm hävdar att valet av examinationsform beror 
på vilken syn man har till kunskap och inlärning. Den konstruktivistiska synen, som vi anser  
Lindström har valt att bygga sin studie på, grundar på filosofen Emanuel Kants pedagogiska 
idéer. Kant hävdade att vår syn och föreställning om världen endast bygger på individens 
                                                 
10 Brändström, Sture, Stefen Ekenberg och Gunilla Johansson, ”External examination based on student self 
evaluation and evaluation by teachers Sture Brändström, Stefan Ekenberg, Gunilla Johansson”, Luleå Tekniska 
Univeristet (2003) 
11 Lpf 94, sid 15 
12 Lpf 94, sid 16 
13 Lpf 94, sid 18 
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kunskap och erfarenheter. Individuella erfarenheterna och kunskaperna måste dessutom sättas 
in i ett större sammanhang för att kunna appliceras och förstås. ”Genom vårt tänkande skapar 
vi oss en bild av världen snarare än passivt återspeglar den i vårt medvetande menade Kant.”14 
Enligt Kants pedagogiska synsätt så är inlärning en aktiv process där eleven i allra högsta 
grad är medskapande. Lev Vygoskij och Jean Piaget är två andra välkända 
utvecklingspsykologer som utvecklat detta förhållningssätt. Dessa två omtalas senare.  
 
” Traditionella” examinationsformer 
Lindström har i sin studie, Portföljen som examinationsform15 tagit upp fördelar och 
nackdelar med de så kallade ”traditionella” examinationsformerna. Lindström har delat in 
dem i Examination av produkt som här avser prov efter avslutad kurs och det mer 
svårgripbara Examination av process.   
 
Examination av process är vanligast förekommande på yrkesutbildningar där det är 
nödvändigt för eleven att tillägna sig en viss yrkeskultur och praxis. Processexamination 
inriktar sig mer på att mäta ifall eleven tillgodogjort sig den ”mjuka” kompetens som yrket 
kräver. Eftersom Processexamination endast berör en liten grupp elever har vi valt att inte gå 
in närmare på betydelsen utan istället fokusera på Examination av produkt. 
 
Examination av produkt omfattar traditionella skriftliga prov, problemlösningar, uppsatser 
eller praktiska examensarbeten. 16 Den vanligaste metoden är emellertid skriftliga prov menar 
Lindström. Att det fortfarande är det främsta instrumentet att mäta kunskap beror på att 
instrumentet ofta uppskattas av både lärare och elever. Det är en relativt billig och 
tidsbesparande metod då läraren kan genomföra provet i relativt stora grupper och de är i 
flertalet fall lätta att rätta.  När det gäller elevernas syn på saken hänvisar Lindström här till en 
undersökning som Förenade Studentkårer (SFS) genomfört på högskole- och universitetsnivå 
och där salskrivningar var den mest uppskattade examinationsformen.17

 
Anledningen till studenternas positiva inställning till skriftliga prov kan enligt Lindström 
förklaras ur en rättvisesynpunkt. Ett salsprov är inte flexibelt på något sätt utan reglerna är 
tydliga, klara och generella. Eleverna vet vad som förväntas av dem inför provet och när de 
kommer dit vilket i sig genererar en viss trygghet. Ett skriftligt prov tillfredsställer elementära 
krav på kunskapskontroll och är en bekväm metod för alla inblandade parter menar 
Lindström. 
 
En positiv effekt av skriftliga prov är att den kunskap studenten tillgodogör sig genom att läsa 
in sig på litteraturen gör att den kan se sammanhang och ifrågasätta texter i större utsträckning 
än tidigare. En påläst person debattera och ifrågasätta den kunskap man inhämtat genom att 
diskutera med andra – särskilt av experter på området.  
 
Under senare år har kritiken emot skriftliga salsprov vuxit sig allt starkare från såväl lärare 
som det tidigare nämnda SFS. Argumenten har varit många och av varierande kvalité men 
enligt Lindström finns det två argument emot som de flesta är överens om. Han menar att 
skriftliga prov tenderar leda till ”snabba svar snarare än tålmodigt utforskade, felfrihet snarare 
än risktagande, minneskunskaper snarare än begreppsbildning, reproduktion snarare än 

                                                 
14 Lars Lindström, Portföljen som Examinationsform, Häften för didaktiska studier, Stockholm: HLS, (1997), sid 
11 
15 Lindström, Portföljen som Examinationsform, sid 6-10 
16 Lindström, Portföljen som Examinationsform, sid 7 
17 Lindström, Portföljen som Examinationsform, sid 7  
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begreppsbildning och reproduktion snarare än kreativ tillämpning.”18 Vidare menar kritikerna 
att ett skriftligt prov undantar eleverna möjlighet att lära av sina misstag. De får inte möjlighet 
att omarbeta sina svar eller justera felaktigheterna.  
 
Slutprov som underlag för betygssättning är riskabelt då det ger en felaktig bild av vad eleven 
verkligen lärt sig. Det är en dålig mätare på ifall eleven verkligen har tagit till sig budskapet, 
att hon verkligen förstått i den utsträckning att hon kan översätta och applicera det i andra 
situationer menar Lindström. Inlärning handlar om mer än att eleven kan upprepa det som står 
i boken. Det ”handlar inte om att samla kunskap ’på hög’ utan om att se samband och skapa 
länkar i ett vitt förgrenat nätverk av begrepp och föreställningar, som tillsammans bildar 
individens konstruktion av verkligen.”19 Lindström skiljer på förståelse utifrån och förståelse 
inifrån eller yt- och djupinlärning som andra vill kalla det. 
 
Djup- och ytinlärning 
I högskoleverkets rapport, Studenters upplevelser av examination från 1997 beskriver man 
skillnaderna mellan djup- och ytinlärning.20 Man motiverar klassificeringen av 
inlärningsmetoder genom de studier som Martongruppen m.fl. genomförde med 
högskolestudenter under 1970- och 80-talet.21  
 
I studien fick studenterna läsa in ett stycke text och sen redogöra för innehållet en och en. 
Martongruppen identifierade två förhållningssätt. Dels identifierade de ett ytinriktat 
förhållningssätt där eleverna fokuserade på själva texten på bekostnad av bearbetning av 
materialet ur ett helhetsperspektiv. Ytinriktad är en student som prioriterar att läsa in all 
litteratur inför en tenta snarare än fokusera sig på att läsa in de delar som ger de stora 
sammanhangen. Inlärningsmetoden att lära sig memorera texten istället för att välja de delar 
som förklarar budskapet kallas atomistisk.  
 
Dessutom identifierade de ett djupinriktat förhållningssätt där studenten väljer att inrikta sig 
på vad texten handlar om – vad har texten för underliggande budskap? Vad är det författaren 
vill ha fram? De djupinriktade studenterna ”försöker att se sammanhang och relatera det som 
de läser till sina egna kunskaper och erfarenheter”.22 Detta förhållningssätt till inlärning kallas 
holistiskt. 
 
Skillnader mellan det holistiska och atomistiska förhållningssättet som studenterna uppvisade 
i studien tenderade att vara kopplade till vad studenterna försökte eller eftersträvade när de 
läste texten. Vissa strävade efter att memorera så mycket av detaljerna som möjligt medan 
andra försökte förstå vad budskapet var. Enligt Martongruppen23 försökte de ytinriktade 
studenterna inte att förstå texten utan att minnas den.  
 
Lindström hänvisar också till Säljö som menar att valet att anta ett ytinriktat förhållningssätt 
är en produkt av den pedagogiska uppfostran och inte en medfödd egenskap. Han menar 
också att en student kan förändra eller välja vilket förhållningssätt hon ska inta inför en 
                                                 
18 Lindström, Portföljen som Examinationsform, sid 7 
19 Lindström, Portföljen som Examinationsform, sid 13  
20 Annika Lundmark. Studenters upplevelser av examinationen – om hur högskolestuderande retrospektivt ser på 
examinationen vid högskolan. Högskoleverkets skriftserie, 1997:5S, Stockholm: Högskoleverket (1997) sid 18 
21 Marton E., Dahlgren, L-O., Svensson, L. & Säljö, R. Inlärning och omvärldsuppfattning. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell Förlag AB (1977) 
22 Lundmark, Studenters upplevelser av examinationen – om hur högskolestuderande retrospektivt ser på 
examinationen vid högskolan, sid 18 
23 Lindström, Portföljen som Examinationsform, sid 61  

 



 8

uppgift. Det är emellertid lättare att anta ett ytinriktat förhållningssätt än den djupinriktade 
motsvarigheten. Anledningen är att djupinriktad inlärning ofta kräver ett visst mått av 
personligt intresse och motivation av studenten. 
 
I Martongruppens studie hävdar man också att studenterna är rationella och att deras 
bedömning av vilken form av examinationsmodell som kommer att användas styr deras val av 
inlärningssätt. Ett skriftligt prov innebär ofta att det räcker med att läsa in materialet eftersom  
det där sällan finns utrymme för eller är möjligt att dra några egna slutsatser eller beskriva 
sammanhangen i någon större utsträckning. 
 
 
Processen i fokus – i Vygotskijs anda 
Utvecklingspsykologen och pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934) räknas som en av de 
väsentliga grundarna av modern psykologi och pedagogik. Vygotskij betonade att eleven 
aktivt deltar i den pedagogiska processen. Han ansåg att det pågår ett samarbete mellan den 
vuxne och eleven, där eleven har huvudrollen och hennes bidrag är unikt.24 Vygotskij 
föreslog, att man, som en mer konkret utgångspunkt, skulle använda formeln:  
 

S→ X →R 
 
S-stimulus (eller snarare målet för människans handlingar); X- skall förstås som medlet eller 
aktiviteten, under vilken eller med hjälp av vilken målet skulle kunna uppnås. R-resultat av 
aktiviteten. Vygotskij lade huvudvikten vid att utforska de psykologiska processer som låg 
bakom X, alltså processen.25 Detta tolkar vi som ett vidare stöd för vår teori att eleven skulle 
ta till sig kunskaper i större utsträckning om hon skulle få vara ännu mer delaktig i hela 
processen – inlärningen samt examinationen.   
 
Läraren ska vara ”rälsen på vilken vagnarna rör sig fritt och självständigt och av den bara 
får inriktningen på den egna rörelsen”, skriver Vygotskij. Lärarens roll är att organisera 
elevens sociala miljö och kontrollera att samspelet mellan eleven och denna miljö fungerar. 
Detta betyder inte att läraren har en mindre viktig eller passiv roll i skolan.  

 
Om läraren är svag i den direkta inverkan på eleven, så är han allsmäktig i fråga 
om indirekt inflytande på eleven genom dennes sociala miljö. Den sociala 
miljön är en verklig hävstång i uppfostringsprocessen, och lärarens hela roll är 
att styra denna hävstång. Liksom en trädgårdsmästare vore tokig om han ville 
inverka på växternas växande genom att direkt rycka upp dem ur jorden med 
händerna, så skulle pedagogen komma i motsatsställning till uppfostrans natur, 
om han skulle anstränga sig att inverka direkt på barnet. Men trädgårdsmästaren 
inverkar på blommans växande genom att höja temperaturen, reglera 
fuktigheten, avlägsna växter intill, gallra och tillsätta jord och gödning. På 
samma sätt uppfostrar pedagogen barnet genom att förändra miljön. 26

 
                                                 
24 Tengstedt, S”Reggio Emilia i grundskolans högre åldrar. En studie i hur Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
tillämpas på en svensk grundskola.” Examensarbete 10p Linköpings universitet, 2002-01-18. 
25 Egeberg Sonja, John Halse, Espen Jerlang, Ann Joy Jonassen, Suzanne Ringsted, Birte Wedel-Brandt och 
Mungsgaard, redaktör, Katarina Tiger, Utvecklingspsykologiska teorier, upplaga 3, ISBN 91-47-00316-2, 
Stockholm: Liber (1988) sid 277 
26 Lev Vygotskij, Gunilla Lindqvist (red.), Lennart Magnusson (översättning) Vygotskij och skolan, Stockholm: 
Natur och kultur (1998) s. 21 
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Skolsystemet måste anknytas till det verkliga livet och först undervisa eleverna om det som de 
har ett naturligt intresse för. Om det inte gör det kan eleven gå ut skolan utan att ha tagit till 
sig det väsentliga, utan bara gått in och ut i skolbyggnaden allt eftersom åren gått; 
”Under min skoltid har kunskaper om konungars regentlängd passerat, mesar, drillsnäppor 
och falkar flugit förbi, subjekt och predikat singlat i luften…men sällan har något berört 
mig.” 27 Skolkunskap och vardagskunskap måste hänga ihop. Vygotskij är visserligen inte 
ensam om dessa slutsatser. De återfinns hos de flesta nya pedagogiska riktningar. Hans insats 
ligger i att han har gett dessa riktningar en teoretisk grund för en demokratisk och 
elevaktiverande pedagogik i skolan.28 Detta kan kopplas till den mycket skoltrötta eleven som 
har svårt att klara sin skolgång - men när det blir dags för körkort däremot läser eleven med 
en nyfunnen iver – eleven finner ett personligt intresse och värde i att klara teoriprovet så att 
hon får sitt körkort. 
 
Jean Piaget och den kognitiva utvecklingen 
Den schweiziska utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980) studerade hur den normala 
människans tänkande utvecklas, från barndom till vuxen ålder. Han har till exampel sett hur 
barnets tänkande är konkret och knutet till självupplevda situationer. Tonåringen har däremot 
förmågan att tänka abstrakt och hypotetiskt, dvs. utgå från situationer som endast är tänkta 
eller påhittade.  Piagets utvecklingsteori har spritts till många som arbetar inom den svenska 
skolan. Han står för den kognitiva, tankemässiga utvecklingen. Han ser människan som en 
varelse som ständigt försöker anpassa sig till och behärska omgivningen. Denna anpassning 
kallar han adaption, och vår adaption blir allt mer avancerad ju äldre vi blir.  
 
Som vuxen har man dessutom hunnit skaffa sig mer kunskap och erfarenhet. Piagets betydelse 
ligger i att han pekar på en speciell utvecklingsgång som alla måste gå igenom. Man kan 
varken hoppa över ett stadium, eller försöka snabba på utvecklingen. Piagets beskrivning av 
hur vår logiska förmåga utvecklas är viktig, bl.a. för skolarbetets uppläggning. Däremot är de 
inte säkert att han har rätt på alla punkter. Han har till exampel fått kritik för den generella 
utvecklingen av människan, barn utvecklas i stället olika snabbt. Dessutom når inte alla 
människor den sista fasen. Alla kan inte, trots vuxen ålder, resonera om abstrakta företeelser. 
En annan svårighet när man uttalar sig om människans ”naturliga” utveckling är hur man ska 
kunna rensa bort effekterna av olika kulturtraditioner och graden av intellektuell träning i 
massmedierna och i hemmen. 29  
  
Definition av nyckelbegrepp 
Eftersom vi vill öppna dörren för en vid och fortlöpande debatt av olika examinationsformer, 
där eleven står i centrum, har vi utarbetat ett exempel på en My Manager där eleven under 
terminens och kursens gång kan föra en dialog med läraren om sitt arbete och sin arbetsinsats. 
I denna belyses även lärarens arbetsinsats. Eleven får sen, med sig själv, målet och metoden i 
åtanke, själv välja examinationsform. I och med denna form av Manager tror vi att elevens 
personliga val kan lyftas fram, där då både eleven hamnar i fokus jämte hans/hennes 
personliga process. Tanken är att kombinera en mångfald av inlärningsformer med en 
mångfald av examinationsformer. Managern är instrumentet för att åstadkomma detta. 
 
I vårt förslag har även läraren möjlighet att utvärdera sin egen arbetsinsats.  

                                                 
27 Lindgren, Utmaning! Om elevinflytande i skolan s. 90  
28 Anonym författare, Pedagogen och marxisten Vygotskij, Tidskriften Socialisten, nr 52, februari 2001 
29 Vygotskij, Vygotskij och skolan s.55 s.197-200 
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Idag, använder vi oss i stor utsträckning av utvärderingar, vilket i sig är bra, men vid en 
utvärdering i kursens slutskede är det ofta i princip för sent att påverka eller förändra 
innehållet i kursen och sin egen insats.  
 
Syfte 
Syftet med arbetet är att studera elevernas inflytande i lärande och examinationsprocessen, 
samt att utveckla ett förslag på verktyg för att åstadkomma detta inflytande.   
 
Metod 
Författarna har, i den här studien, haft till syfte att studera elevens inflytande över lärandet 
och elevens inflytande över examinationen. Det är emellertid så att vi bedömer att eleverna 
idag, genom den nya läroplanen, redan har viss möjlighet att påverka det egna lärandet och 
därför har vi medvetet valt att fokusera på elevens inflytande i examination i den här 
rapporten.  
 
Vårt arbete inleddes med en studie där vi undersökte behovet av alternativa 
examinationsformer. Studien genomfördes under våren 2003 och tanken var att försöka 
klarlägga ett allmänt behov av fler och mer varierande examinationsmetoder i undervisningen. 
Utifrån resultatet som framkom i undersökningen i studie I, utformades ett verktyg, en My 
Manager, för att underlätta elevernas inflytande i lärandet och examinationen. Under hösten 
2003 testades Managern på en klass gymnasieelever som fick möjlighet att uttala sig ifall de 
ansåg att Managern skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för dem i deras undervisning. 
Slutligen bearbetades de båda studierna och resulterade i detta arbete.  
 
Med anledning av frågeställningens natur valde vi medvetet att använda enkäter av mer 
reflekterande karaktär, d.v.s. öppna frågor där eleven fritt kan redogöra för sina synpunkter. 
Vi upplever att någon diskussion angående fler och mer varierande examinationsmetoder inte 
förekommer i skolan idag och att elevernas inställning i frågan hade kunnat påverkas av 
alltför många detaljerade frågor eller naturliga svarsalternativ. Det var således angeläget att 
eleverna själva fick tolka frågorna och formulera svaren utan att bli styrda av fasta 
svarsalsternativ. Bland annat ville vi att eleverna skulle diskutera frågorna med varandra 
innan de besvarades. Eftersom vissa enkätfrågor var utformade så att frågan lämpligast 
besvarades med ett ja eller nej har vi i vissa avseenden kunnat presentera kvantitativa resultat. 
Vår metod blir således en kombination av en kvantitativ och kvalitativ analys30. 
 
Utifrån resultat av studierna har vi kunnat dra vissa slutsatser om hur eleverna ställer sig till 
ett ökat inflytande över sitt lärande och examinationsmetoder samt Managern som verktyg för 
att åstadkomma detta. Vi är övertygade om att det finns en mängd olika lösningar på det här 
problemet och att vi endast presenterar ett sätt att arbeta med detta. 31

 
Som stöd för vårt arbete har vi använt oss av forskningsrapporter, artiklar, styrdokument och 
tidskrifter i ämnet. Vår målsättning har varit att titta på inlärnings- och examinationsformer 
främst på gymnasiet men även på folkhögskolor och universitet/högskolor. Det är emellertid 
viktigt att notera att den litteratur vi har använt ofta behandlat inlärnings- och 
examinationsformer i största allmänhet utan att ange vilken skolform som avsetts.    
 

                                                 
30Jan Trost, Enkätboken, Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, (2001) sid 17 
31 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, Andra 
upplagan, Lund: Studentlitteratur, (1997) sid 291 
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Reliabilitet och validitet 
Ett kritiskt ifrågasättande av den valda metoden och tolkningen av information lyfter fram 
vissa fakta som bör beaktas i den fortsatta läsningen. Resultaten från studierna är 
sammanställda manuellt, kategoriserade utifrån innehållet, och presenteras här i textform 
vilket kan ha påverkat reliabiliteten. I en mer omfattande studie skulle elektronisk 
sammanställning och kodning av resultatet varit mer lämplig32. 
 
Den kritik som framförts mot öppna frågor är att de tenderar att leda till flerdimensionella 
svar eftersom respondentens tolkning av vad frågan avser kan variera. Bortfallet ökar ofta och 
underlagen blir också mer besvärliga att sammanställa. Öppna frågor kan emellertid ge en 
tydligare förklaring till vad respondenten associerat frågan med.33  
 
Studie I genomfördes på elever i de klasser som författarna hade under sin andra 
praktikperiod under våren 2003 och är således inte slumpvis utvalda. Detta medförde också 
att studie I genomfördes i klasser i två olika skolformer. Denna studie genomfördes också 
under vårterminens sista dagar/höstterminens första dagar och bortfallet var påfallande stort. 
Studie II genomfördes under hösten 2003 i en gymnasieklass.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår undersökning mer påvisar tendenser om hur 
eleverna ställer sig till ett ökat inflytande över lärandet och ett ökat inflytande över 
examinationen mer än att presentera resultat med vetenskaplig exakthet.  
 
I den här rapporten har författarna utgått från en situation där ett ökat elevinflytandet över 
lärandet redan underlättats genom Lpf 94 och därför kom rapportens fokusering att bli ifall 
eleverna är intresserade av att utöka det egna inflytandet till att även omfatta examinationen. 
Vi bedömer därför att vi mätt det vi avsåg att mäta. 
 
Genomförande 
 
Studie I 
För att undersöka ifall det finns ett allmänt behov av fler och mer varierande 
examinationsmetoder valde vi att genomföra en enkät i två olika klasser under våren 2003.34 
Enkäten delades ut till elever från det Estetiska programmet, gren musik, årskurs 2 på 
Björknässkolan i Boden, samt på Allmänlinje, årskurs 2 på folkhögskolan i Sunderbyn. 
 
Enkäten inleds med en kort introduktion där vi beskriver anledningen till att vi gör 
enkätundersökningen och hur materialet kommer att användas i vårt fortsatta arbete. Eleverna 
fick sen ta del av en kort berättelse om Janne, en elev i årskurs 2 på gymnasiet, som 
misslyckas på ett skriftligt prov trots att han anser sig väl förberedd.  
 
Enkäten bestod av fyra öppna frågor där eleven får beskriva vilka examinationsmetoder som 
de anser används mest idag samt föreslå på vilket sätt de skulle vilja bli examinerade.  
Eleverna hade 40 minuter på sig att besvara enkäten och vi uppmuntrade dem också att 
diskutera frågorna med varandra innan de skrev ner sitt svar. Enkäten besvarades anonymt på 
ett separat papper. 
                                                 
32 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 
196-201 
 
33 Trost, Enkätboken, sid 64, 72 
34 Se bifogad bilaga, studie 1 
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Klassen på folkhögskolan bestod av totalt 18 elever. 11 eleverna var närvarande vid tillfället 
för studien och samtliga av dem besvarade enkäten. 1 elev lämnade emellertid in enkäten 
ofullständigt ifylld. Klassen på gymnasiet bestod av totalt 28 elever. 16 av eleverna var 
närvarande vid tillfället för studien och samtliga besvarade enkäten.  
 
Studie II  
Som ett resultat av studie I, där eleverna uttryckte en önskan om alternativa och individuellt 
anpassade examinationsformer utformade vi ett förslag på en My Manager, som ett 
instrument för att öka elevens inflytande på både inlärnings- och examinationsformer. 
Managern testades i en gymnasieklass på Björknässkolan i Boden. Eleverna fick reflektera 
över principen med Managern, d.v.s. möjligheten att själva styra inlärnings- och 
examinationsprocessen. Elevernas synpunkter samlades in och redovisas i resultat- och 
diskussionsdelen. Klassen bestod av 28 elever. 25 elever var närvarande vid 
enkätundersökningen. 
 
Vi anser att vi, genom Managern, har utarbetat ett verktyg för att öka elevernas inflytande i 
både inlärningen och examinationen. Vi har valt att kalla den My Manager, då namnet är en 
reflektion över att man är herre över sin egen tid och därmed det egna lärandet. Tanken med 
denna är att eleven själv skall öka sitt inflytande över sitt eget arbete i de olika kurserna under 
sin skolgång. Det är tänkt att eleven skall ha en My Manager i varje ämne, men eleven 
uppmanas ändå att arbeta under ämnesövergripande former. För detta finns utrymme i My 
Managern.  
 
En Manager bör vara under konstant revidering, då alla elever är olika och därmed har olika 
krav på dess utformning. Vidare ser alla kurser olika ut och Managern bör även därför 
behandlas individuellt. Se bilaga för en konkret My Manager. På framsidan av Managern 
finns kursens namn, elevens namn och klass. Dessutom återfinns här ett axplock från Lpf 94 
som vi ansåg spegla syftet med en My Manager; 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former 
– såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller 
den andra kunskapsformen. 

 
Vår My Manager inleds sedan med kursmålen i den aktuella kursen. Därefter är det tänkt att 
eleven varje månad skall fylla i vad hon arbetar med i kursen. Detta anses som ett medel för 
eleven att: 

• Öka sitt inflytande över sitt eget arbete 
• Stimulera sin kreativitet 
• Hålla nära kontakt med sin lärare 

 
Lärarkontakten stärks då eleven arbetar nära sin lärare i samråd över den individuella 
planeringen. Lärarens roll blir att lyfta fram kursmålen, att inspirera eleven till eget ansvar 
samt ställa sig till förfogande för allehanda frågor som uppkommer och hjälp som behövs.  
 
I själva beskrivningen i My Managern skall eleven: 

• beskriva sitt arbete 
• veta vilka kurser som ingår, förutom huvudkursen 
• analysera vilka kursmål hon jobbar mot under den aktuella tiden 
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• beräkna när arbetet skall vara klart 
• värdera sin egen arbetsinsats 
• värdera lärarens arbetsinsats 
• ta ställning till vilken examinationsform som hon kommer att använda 
• övrigt 

 
Både eleven och läraren skriver under för varje arbetsperiod, exempelvis varje månad.   
 
Resultat 
 
Studie I 
Resultatet från eleverna på den Allmänna linje, årskurs 2, Folkhögskolan i Sunderbyn 
redovisas genomgående först och sen kommer resultatet från eleverna på det Estetiska 
Programmet gren musik årskurs 2, Björknässkolan Boden. 
 

• Första frågan undersökte hur elevernas kunskaper testades idag. Vilken metod/metoder 
använder Era lärare idag för att undersöka att Ni tillgodogjort Er undervisningen 

 
Här svarar en majoritet av folkhögskolans elever att det är skriftliga och muntliga prov som 
används för att mäta elevernas kunskaper. Det bör poängteras att det i begreppet skriftliga 
prov inryms kompendium, sammanfattningar av texter och dylikt. Muntlig redovisning kan 
ske inför helklass eller i tvärgrupper. Den muntliga redovisningen kan också vara i form av 
bildskärmsredovisning eller utgå från egna anteckningar. Många lyfter upp matematiken som 
ett exempel där man alltid har skriftliga prov för att avgöra elevens kunskap. 
 
Ingen av esteteleverna anger någon annan examinationsmetod än skriftliga och ibland 
muntliga prov. Muntliga prov omfattar även redovisningar eller gruppdiskussioner. Skriftliga 
prov omfattar skriftliga inlämningar, uppsatser och ”stora och mindre prov”.  
 

• Andra frågan var formulerad för att ta reda på hur eleverna upplevde de 
examinationsmetoder de angivit som svar i fråga ett. Anser ni att den 
metoden/metoderna gör att ni kan ”visa upp” vad ni (du) lärt er?  

 
Här svarar en överväldigande majoritet av folkhögskoleleverna ja eller till viss del. Någon 
anger att folkhögskolans inställning att undvika de traditionella skriftliga proven är mycket 
uppskattad bland eleverna samtidigt som en annan elev föreslår fler skriftliga prov som 
examinationsmetod.  
 
Skriftliga prov kritiseras av esteteleverna för att man inte ”får med allt” och att resultatet 
ibland blir dåligt trots att eleven läst på grund av att ”fel” frågor kommer på provet. Många 
uppger att de är nöjda med de examinationsformer som de har idag men att det kan upplevas 
tjatigt ibland. Någon förespråkar skriftliga prov med att man slipper prata. En annan menar att 
gruppdiskussioner inte är lämpliga ”ifall man är rädd för att prata”. Någon menar också att 
visst kan proven vara krångliga men ”det tycker jag är bättre än att redovisa om ett ämne som 
man inte tycker om alls” 
 

• Den tredje frågan var formulerad för att ta reda på vilka examinationsmetoder som 
eleverna själva förespråkade. Frågan löd; Tycker ni att det bör finnas alternativa 
examinationsformer och i sådana fall vilka?  
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Förutom skriftliga och muntliga prov önskade folkhögskoleeleverna få redovisa sina 
kunskaper genom videoinspelningar, bildspel, gruppdiskussioner och drama. Ett par av de 
svarande föreslår att eleven, tillsammans med läraren ska utarbeta en individuell 
handlingsplan för hur han/hon ska examineras under hela terminen. Ett genomgående tema 
bland svaren är att eleven själv måste få välja hur de inhämtade kunskaperna för en viss 
uppgift/kurs ska redovisas. 
 
Esteteleverna framför här önskemål om fler muntliga prov/dialog prov med läraren och då 
gärna en och en. Även drama, utställningar, praktiska prov eller fler varianter av de skriftliga 
proven som t.ex. hemprov eller öppna diskussioner föreslås prövas för att mäta elevernas 
kunskaper. En elev föreslår också oförberedda prov och menar att detta skulle vara ett bra sätt 
för läraren att ta reda på elevens verkliga kunskaper. I matematiken föreslås exempelvis 
grupprov trots att någon lyfter upp risken med att vissa elever åker snålskjuts på andra i 
grupparbeten. 
 

• Fråga nummer fyra ställdes för att förmå eleverna att granska och ifrågasätta de 
metoder de föreslagit. Vilka för- och nackdelar finns det med de olika 
examinationsformer som Ni föreslår? Beakta både elev- och lärarperspektivet.  

 
Många av folkhögskolans elever lyfter här upp det faktum att det krävs mer av läraren om 
man tillåter eleverna välja examinationsmetoder. Vidare menar man att olika 
examinationsmetoder för samma uppgift/kurs kan göra det svårt för läraren att jämföra 
elevernas kunskaper och utifrån de ge en rättvis bedömning.  Å andra sidan menar man att om 
läraren varierar examinationsmetoderna förbättras elevernas möjligheter att kunna prestera på 
lika villkor. Att uteslutande använda muntlig redovisning är ingen lösning då det hämmar de 
blyga och tillbakadragna eleverna precis som det inte går att bara ha skriftliga prov.  
 
Även esteteleverna menar att olika examinationsmetoder kräver mer av läraren både 
kunskapsmässigt och tidsmässigt men att detta kanske uppvägs av att eleven verkligen får 
visa vad den kan. Dialogdiskussioner och andra muntliga redovisningar kan vara svåra att 
betygssätta om inte alla vågar prata och att skriftliga prov då är mer rättvisa. Vissa elever 
uppger också att det är roligare att plugga till uppgifter som ska redovisas på ett annorlunda 
sätt men att läraren kan få svårare att bedöma de enskilda elevernas kunskaper. 
 

• Sista frågan formulerades för att ta reda på ifall eleverna önskade få välja hur de skulle 
redovisa sina kunskaper. Anser Ni att eleven själv borde få välja examinationsform?  

 
Här var 17 av folkhögskolans elever mycket positivt inställda till att eleven själv skulle få 
välja hur han/hon ska examineras. Många lyfter upp elevernas olika förutsättningar att 
prata/skriva/dramatisera och att detta inte får vara avgörande för betyget. En mångfald av 
examinationsformer förbättrar elevernas möjligheter att prestera på lika villkor. Noterbart är 
att en ansåg det bra att ”utmana sig själv, även i sådant man tycker är jobbigt, man växer som 
människa”. 
 
Här går åsikterna vitt isär bland esteteleverna. Vissa anser det vara självklart att eleven själv 
ska få bestämma val av examinationsmetod – för ”då får alla samma förutsättningar”. Andra 
säger att det är bättre att läraren avgör vad som är bäst eller att klassen ska rösta om hur den 
ska redovisa en uppgift. 
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Studie II 
Elever från Estetiska Programmet, gren musik årskurs 2 svarade på en enkät som innehöll två 
öppna frågeställningar angående My Manager. Klassen bestod av 28 elever. 25 svarade på 
enkäten. De fick dels lista allt negativt de kom på om My Manager, och dels fick de lista allt 
positivt. Därefter fick de svara på om de ansåg att en My Manager verkligen skulle förbättra 
deras inflytande över sitt eget arbete (framförallt examinationen), om det skulle stimulera 
deras kreativitet och stärka deras kontakt med sina lärare. Slutligen fick de svara på om de 
trodde på idén med en My Manager och, som följdfråga om de skulle kunna tänka sig att 
prova använda en.  
 
19 elever trodde att en My Manager skulle förbättra deras inflytande över sitt eget arbete 
(framförallt examinationen), om det skulle stimulera deras kreativitet och stärka deras kontakt 
med sina lärare. 7 elever uppgav att de var tveksamma och 2 trodde inte på idén. 
 
Samma antal som angivit att de trodde Managern skulle förbättra det egna inflytandet uppgav 
också att de trodde på idén med en Manager och att det skulle kunna tänka sig att prova 
använda en i undervisningen. 6 elever var tveksamma och 2 trodde alls inte på idén med en 
Manager.  
  

• Negativa tankar om My Manager 
Eleverna ur vår målgrupp uppmärksammade vissa svårigheter kring en My Manager. De 
ansåg att vissa elever, som inte klarar av det egna ansvaret över sin arbetsinsats och sin 
tidsplanering, skulle få problem. Vidare trodde de att en My Manager kanske inte passar alla 
slags arbeten, att det till och med i vissa fall skulle sänka kunskapsnivån, eftersom eleven 
själv måste bidra till aktivitetsplaneringen. Några kände att kontakten mellan lärare och elev 
skulle försvåras eftersom kommunikationen till stor del består i skrivna kommentarer snarare 
än personlig kontakt. Någon tyckte att pappershanteringen kändes som ett hinder  

 
• Positiva tankar om My Manager 

Eleverna ur vår målgrupp ansåg att det fanns flera positiva aspekter till en My Manager. De 
belyste det ökade ansvaret och den ökade motivationen. Dessutom ansåg de att en My 
Manager skulle öka kontakten mellan lärare och elev. Arbetet kunde genom en My Manager 
bli roligare, då variationen uppmuntras samt att det finns stor möjlighet till ämnesintegrering.  
Organisationen skulle förbättras, då både elev och lärare får större inblick i det konkreta 
arbetet, hela tiden mot kursmålen. Inte minst ansågs det positivt att eleven själv får välja 
examinationsform, i samråd med läraren.  
 
My Managers roll i lärandeprocessen 
Vi anser att eleven både får möjlighet och krav att engagera sig i sin egen utbildning; som 
första steg i ledet i sin lärandeprocess där hon får analysera sin egen förmåga lära sig. Hon 
”tvingas” fundera över på vilket sätt hon bäst lär sig ett nytt material. Vidare öppnar det 
dörren för inblick i olika lärandeformer. Det finns oändligt många olika sätt, och eleven får ta 
ställning till flera av dem. My Manager fungerar så att elevens struktur kring 
lärandeprocessen dokumenteras, revideras och arbetas aktivt kring av både eleven i fråga och 
inblandade lärare. Allt för att elevens egenart, speciella krav och behov skall tillmötesgås.  
 
My Managers roll i examinationsprocessen 
Som det andra, naturliga steget i ledet; elevens inblick i och inflytande över, 
examinationsprocessen. Detta är det mest angelägna i detta arbete. Det bör vara, måste vara,  
en naturlig avslutning på ett inflytande i lärandeprocessen – att även kunna påverka 
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examinationen. Alla elever är unika, och de borde få, utifrån sig själva, färga sin utbildning – 
från lärandeprocessen till examinationsprocessen. Genom en My Manager får eleven utrymme 
att reflektera även över detta. Kanske vissa elever inte ens har tänkt tanken att det finns 
någonting annat än det skriftliga provet? Genom att använda sig av en My Manager öppnas en 
diskussion kring olika examinationsformer. Många elever kanske fortfarande föredrar den 
skriftliga examinationen som en avslutning på ett moment – det får de gärna göra, men det 
ska vara ett aktivt val och inte betraktas som en enda möjlighet.  
 
Diskussion 
Att påverka sin egen skolgång kan betraktas som en ynnest eller som ett krav. I vilket fall så 
anser vi att elevens utbildning blir den bästa möjliga om eleven får möjlighet att vara med och 
besluta – både i lärandeprocessen samt examinationsprocessen. Syftet med detta arbete var 
just att studera elevernas inflytande i lärande- och elevernas inflytande i examinations -
processen. Utifrån våra studier så visar det sig att eleverna mycket riktigt förespråkar ett 
inflytande i dessa. Det vi kan konstatera är att eleverna i hög grad borde kunna påverka mer 
kring examinationen. Vissa elever konstaterade att man växer som människa då man får 
utmana sig själv genom nya saker, exempelvis nya examinationsformer. Det kommer att 
läggas mer ansvar på läraren, och antagligen också ett större engagemang hos läraren. Men, 
som lärare är vi där för elevens skull. För den enskilde elevens skull.  
 
När vi genomförde de olika studierna tillfrågades elever både från Folkhögskolan och 
gymnasiet. Vi ansåg det vara intressant att höra elever på Folkhögskolan, då folkhögskolans 
allmänna linjer ofta består av personer som inte gått gymnasiet eller inte klarat av att slutföra 
studierna på gymnasiet av olika anledningar. Vi ansåg det tillika intressant att ta del av hur 
elever i olika åldrar resonerar runt examinationsmetoder. Ibland leds vi att tro att yngre elever 
kan vara blyga och inte vill prata inför klass och därmed föredrar skriftliga prov; samt att 
äldre är där för sin egen skull, av eget val, och anser att redovisningen ska bygga på 
stimulans, och därmed kanske föredrar muntliga redovisningar av andra och sig själv – där 
alla kan ta del av varandras redovisningar och stimuleras av varandra.  
 
En annan tanke kan vara att de yngre eleverna som kommer direkt från högstadiet kanske i 
ärlighetens namn inte träffat på någon annan examinationsform än den skriftliga, kanske i viss 
mån den muntliga, men är därmed oförmögna att ta ställning till om huruvida de är i behov av 
alternativa examinationsformer. Inflytande flitigt förekommande men inflytande över vad? 
Innebär detta att det endast är undervisningen som omfattas. Den allmänna skrivningen 
lämnar öppet för möjligheten att tillåta eleverna välja examinationsform. 
 
I den traditionella skolan blir eleverna dock passiva mottagare av lärarens föreskrifter och 
undervisning, vilket enligt Vygotskij är en psykologisk orimlighet. Detta för att det utgår från 
en felaktig uppfattning om hur elever egentligen lär sig. Det är inte lärarna som ska undervisa 
eleverna, istället ska skolan organiseras så att eleverna kan uppfostra [undervisa] sig själva.  
 
Lpf 94 bygger på idén där lärandet och eleven är i centrum och läroplanen uppmuntrar också 
till nya och spännande undervisningsmetoder. Författarna upplever att undervisningen 
förändrats och utvecklats men eftersom mätmetoderna i stor utsträckning är de samma, 
skriftliga prov, blir examinationen en återgång till en generell bedömningsmall.   
 
I våra studier tog vi ingen hänsyn till könen på de tillfrågade. Detta kan göras i en fortsatt 
studie, det skulle vara intressant och se om manliga och kvinnliga elever betraktar sitt 
inflytande olika. Vidare kan tilläggas att metoden som vi använde oss av i våra studier är 
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något bristfällig då frågeställningarna var öppna och därmed svåra att koda och analysera. Vi 
valde dock medvetet öppna frågor eftersom vi inte ville styra svaren utan lämna helt fritt till 
tankar och formuleringar. Dock måste konstateras att det föreligger en brist i arbetets 
vetenskaplighet då målgruppen är ytterst begränsad och så också studiens djup. . 
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