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Förord 
Denna uppsats bygger på en B-uppsats som jag tillsammans med två andra lärarstuderande 

gjorde våren 2004. Jag har valt att fortsätta arbeta med detta ämne för att jag är intresserad av 

att lära mig mer om hur människor uppfattar sin skolgång. En större kunskap om hur till 

exempel skolans miljö upplevs kan ge en större förståelse för hur skolans pedagogiska 

traditioner formats. 

 

Tack till Sally Johansson, Karin Edberg, Gunnar Wikström, Niklas Engfors och Annika Falk 

som på ett mycket påtagligt sätt hjälp till med denna uppsats.  

 

Mycket tack till min handledare Steffan Lind som med stor kunskap och professionalism 

guidat mig igenom detta arbete. 

 

Luleå 2011 

Malin Suikki Inehag 
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Abstrakt 
Detta är en uppsats som tar upp några elevers perspektiv på sin skolgång. Jag har intervjuat 

äldre personer som berättar hur det var att vara elev förr i tiden. Det är totalt fem intervjuer 

och de berättar om sin skolgång från 1920-1990-tal. Dessa berättelser har jag jämfört med en 

enkätundersökning och en observationsundersökning av elever som går i skola idag. Fokus 

ligger på tre frågeställningar vilka behandlar miljön i skolan, elevinflytandet och vilka 

skolämnen eleverna har och hade i skolan. Resultatet visar att det är skillnader men också 

likheter mellan hur tidigare elever uppfattat sin skolgång och hur dagens elever uppfattar sin. 

Inom miljön har en tydlig förändring skett. Klassrummen har gått från att vara ganska 

spartanskt inredda till att idag vara en del av hela lärandesituationen. Elevernas inflytande i 

skolan har under årens lopp ökat avsevärt. Tidigare var barn ”fostrade till att lyda”. Idag 

känner eleverna till sin rätt att ifrågasätta och vara med i beslutsprocessen. Ändå finns det 

elever idag som inte tycker att de får vara med och bestämma i skolan. Ämnena i skolan har 

ändrats under årens lopp. Tidigare var kristendomslära och bibelläsning ett självklart inslag 

men idag är kärnämnena matematik, svenska och engelska. 
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Inledning 
 

Det jag tänker skriva om i denna rapport är hur några tidigare elever såg på sin skolgång, 

cirka 1920-1990, och hur elever idag ser på sin skolgång. Jag vill visa på om det föreligger 

skillnader i uppfattningarna vad gäller vissa aspekter av elevernas skolgång. Detta är av 

intresse eftersom vi oftast lär av vår historia. 

 

Idag arbetar skolan i en individualiserad anda, där varje individ är viktig och ska 

uppmärksammas utifrån sina egna förutsättningar för ett livslångt lärande. Likt kunder i ett 

företag kräver eleverna i skolan olika saker för att känna sig tillfredställda i sin egen vardag. 

De har olika bakgrund och olika syn att se på saker och ting. Detta göra att skolans värld 

måste vara väldigt komplex i sitt sätt att bemöta eleverna i skolan. Denna komplexitet av olika 

uppfattningar av samma sak – skolan – gör att olika elever i många fall kommer att uppfatta 

samma situation på olika sätt. Som lärare är det viktigt att i det individualiserade perspektivet 

ha insikt om att det finns flera sätt att se på samma sak/situation.  

 

Jag har valt att jämföra hur personer som tidigare varit elever ser på sin skolgång då det kan 

ge förståelse för att skolan är i ständig förändring och att det komplicerar skoldiskussioner 

ännu mer. Vuxna som pratar om skolan vill gärna använda sin egen erfarenhet av skolan och 

applicera denna på dagens skola vilket inte i alla situationer är möjligt, utifrån skolans 

ändrade förutsättningar.  

 

Jag har valt att använda mig av olika informationsinhämtningsmetoder – intervjuer, 

enkätundersökning och observation. För att få bredd på informationsmaterialet vill jag, med 

olika metoder hitta information inom samma ämne. Intervjuer används för att få ett djup i 

tidigare elevers uppfattningar av sin skolgång. Enkätundersökningen ger mig en bild av hur 

elever idag uppfattar skolans verksamhet. Observationen ger information av hur skolrummen 

fysiskt ser ut och hur eleverna faktiskt beter sig.   

 

Med skola menar jag den statliga/kommunala utbildning man får från det år man fyller sju år 

och upp till dagens år nio. Det är därför jag räknar in det så kallade yrkesskola i detta begrepp. 

Uppsatsen är menad med att få fram den relativa verklighet några tidigare elever har haft av 

sin skolgång och jämföra det med hur dagens elever uppfattar sin. Det är personernas 

uppfattningar sett ur subjektens egna perspektiv som kommer fram här. 

 

 

Syfte 
 

Huvudsyftet med min undersökning är att bidra till förståelse för hur elever som gått i skola 

under olika tidsperioder uppfattar sin skolgång.  

 

Avgränsning och frågeställningar 

 
Jag inriktar mig på perioden från 1920-talet till nutid. De frågeområden som berörs är 

 Hur uppfattar/upplever eleverna den fysiska miljön i skolan? 

 Hur uppfattar/upplever eleverna sina möjligheter till inflytande? 

 Hur uppfattar/upplever eleverna vikten av skolämnena? 

 

Centrala begrepp i rapporten är förståelse och uppfattning. När jag skrivit rapporten utgår jag 

från Skolverkets (2002) formulering av begreppet förstå. ”Att förstå är att begripa, att uppfatta 

meningen eller innebörden i ett fenomen.”(Skolverket 2002, p. 32). Med uppfattning menar 
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jag ett åsiktsorienterat uttryck där objektet uttrycker mer medvetna och konkreta tyckanden 

(Lind, 2000). 

 

Geografiskt har jag avgränsat mig till skolor och skolsituationer från Norrbotten med 

närliggande kommuner.  

 

Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer jag att redovisa den litteratur jag grundat rapporten på. Här påvisas 

vissa skillnader mellan dåtid, 1920-1990, och nutid. 

 

Miljö 
 

Definitionen av miljö, för den här rapporten, är den fysiska miljö där lärande tar plats. Hela 

skolans fysiska miljö ingår därför i definitionen. Skolsal, matsal, korridorer och utemiljö har 

här slagits ihop i ett begrepp till den fysiska miljön i skolan.  

 

När människor vistas i ett rum påverkas de av rummets fysiska miljö (Alerby, Bengtsson, 

Bjurström, Hörnqvist, & Kroksmark, 2006). Inom skolan betydde detta att arbetet till viss del 

formades efter den miljö som eleverna dagligen vistades i. Människan som vistas i ett rum 

påverkas av dess miljö på samma sätt som miljön påverkas av människorna som vistas däri. 

Rummet påverkas av människan och människan påverkas av rummet. Även rum som inte från 

början var tänkta som rum för lärande blev i en skolmiljö rum där lärande skedde. Dessa 

utrymmen bidrog till lärande av bland annat positiva möten med andra människor men även 

mobbing och trakasserier. Detta kallar Alerby et al för oavsiktligt lärande. 

 

Det finns många faktorer som spelar roll för stämningen i skolan. Såväl färg, ljus, möblering 

påverkade elevernas trivsel i skolan (Kjellberg, 2000). Många elever hade lättare att göra ett 

bra jobb när de befann sig i en trivsam miljö. Den miljö som eleverna till vardags vistades i 

påverkade eleverna i deras skolarbete. Kellberg menade att elever funderade mycket på sin 

miljö och hade ofta konkreta förslag till förändringar I klassrumsinteriören. Eleverna hade 

tankar och idéer om hur den fysiska miljön i klassrummet skulle kunna förbättras.  

 

Björklid (2005) skriver att skolans fysiska miljö självklart påverkar eleverna och deras 

lärandeprocess. Skolans lokaler bör behandlas som inte bara arbetsmiljö för eleverna utan 

också utvecklingsmiljö där eleverna ska ges möjlighet till goda mötesplatser. Skolans 

utrymmen ska erbjuda eleverna miljöer som stimulerar till positiv personlighetsutveckling. 

Den fysiska miljön påverkar även elevernas självuppfattning och självkänsla. Björklid menar 

att eleverna har alla skolans utrymmen som lärandemiljöer. Detta gör att skolans lokaler bör 

vara utformade efter att möta alla situationer som eleverna kan befinna sig i – gruppsamtal 

med kompisar men även funderingar i avskildhet. Elever kräver olika slags rum för olika 

aktiviteter. Skolans lokaler ska inbjuda till många olika aktiviteter för eleverna. Detta gör att 

alla ytor i skolan blir lika viktiga för elevens utvecklingsmöjlighet. Björklind menar att 

elevernas arbetsmiljö innefattar även utrymmen så som trappor, korridorer och skogsdungar. 
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Fig1 Bild tagen av en skolklass i Sävast skola, året är 1949 (Norrbottensmuseum, 2004).  

 

Tidigare var klassrummen spartanskt inredda. Skolsalen var möblerad med skolbänkar i 

prydliga rader. Eleverna satt med ansiktet vänt mot katedern och svarta tavlan. Utefter 

väggarna kunde skåp förekomma och på väggarna kunde någon tavla finnas uppsatt (Fig1).  

 

 

 

 
Fig2 Denna bild är tagen under senare delen av 1940-talet från en skola i Norra Sunderbyn 

(Norrbottensmuseum, 2004).  

 

Skolans fysiska miljö under 1940-talet var återhållsamt inredda. Skolsalen var ändamålsenlig 

och syftade till ett rum där lärandet skedde utifrån läraren och skolböckerna. Pedagogiska 

planscher var en del i detta lärande och kunde finnas i denna inredning (Fig 2). 

I och med att tiderna förändrades blev också behovet av att förändra lärandemiljöerna 
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påtagligt (Alerby et al, 2006). Behov av att bygga om och förändra skolans fysiska miljö är en 

parallell till att skolans pedagogiska krav förändrats över tiden. Dagens lärande underlättas 

genom en bättre fysisk miljö. Fortfarande finns skolor som är byggda efter ett gammalt 

pedagogiskt synsätt där eleverna skulle sitta på rader med ansiktena vända mot tavlan. Detta 

gör att dessa lokaler inte har den bästa förutsättning de skulle kunna ha för lärandet. Behovet 

av att förändra lärandemiljön i skolan utvecklas tillsammans med de personer, lärare och 

elever, som vistas i lokalerna. Olika människor behöver olika miljöer för att kunna fungera 

som bäst, därigenom behövs även skolans lokaler göras om för att möta elevernas behov.  

 

När skolan utgör ramen för arbetsmiljön är allt som ligger inom denna viktig (Ladberg, 1994). 

”Trivs man inte så presterar man inte bra”. En skolmiljö kan beskrivas som att den ska vara 

snygg och prydlig. Det ska vara rent och bortplockat, skräp ska inte ligga framme. Skolgården 

är också viktig. Det finns positiva fördelar med att ha engagerande aktiviteter för eleverna på 

skolgården. Det som finns ute på skolgården ska vara anpassat efter de elever som ska leka 

där. Skolan blir mer trivsam med ljusare och fräschare inredning. Ladberg menar att den 

fysiska miljön i skolan bör anpassas efter de elever som ska vistas där. Eleverna presterar 

bättre i en behaglig och trivsam miljö. Attraktiva rum lockar fram elevernas nyfikenhet och 

lärandelust (Björklid, 2005). Saker som böcker, en inbjudande soffa eller utställda föremål, 

gjorda av andra elever, får eleverna att uppfatta skolmiljön som intressant och lockande.  

 

Miljö i läroplanen 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

finns att läsa att elever ska få möjlighet att själva ta ansvar för den närmiljö de har möjlighet 

att påverka. Elevernas förmåga och vilja till ansvar när det gäller den fysiska skolmiljön ska 

främjas av alla som verkar i skolans lokaler. I Lpo 94 står att varje elev ska ges möjlighet ta 

ett personligt ansvar för sin arbetsmiljö. 

 

Elevinflytande  
 

Definitionen för elevinflytande, i den här rapporten, syftar på huruvida eleverna har möjlighet 

att påverka sin vardagliga arbetssituation i skolan. Det är elevens demokratiska och sociala 

kompetens som kommer till uttryck i att våga vara med och påverka. Elevinflytande handlar 

även om elevens rätt att komma till tals och vara delaktig i skolans beslut. Elevinflytande kan 

behandlas utifrån många olika situationer, jag har valt att behandla begreppet elevinflytande 

generellt över alla områden i skolan. 

 

När barnen började skolan uppfattade de den nya situationen som en speciell värld (Imsen, 

2000). Eleverna såg det som en naturlig del att följa de regler och förhållningssätt som fanns 

där. När eleven inte ifrågasätter de regler som fanns utan anpassade sig till situationen 

behövde inte eleven uppfatta situationen som att den inte får vara med och tycka utan ser bara 

sin situation som vardaglig. Eleverna anpassade sig till miljön i skolan och accepterar 

uppförandet som var förväntat av dem. De upplevde inte att det var förhållningsorder och 

ifrågasatte därför inte frökens och skolans regler. 

 

Det var viktigt att eleverna fick motivation av att våga vara uppmärksam på vas som händer i 

klassrummet för att kunna påverka situationen. Ordet pedagog betyder ”en som leder” 

(Ladberg, 1994). Den som leder skulle inte svika utan måste finnas där hela tiden. Eleverna 

ville prova gränserna och eftersökte tydlighet från den vuxna ledaren – läraren. Motivationen 

till lärande kunde också ligga i relationen till läraren och innebära en strävan att försöka göra 

läraren nöjd.  
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Christer Ferm berättar i sin bok Demokrati i praktiken (1993) att han som lärare på mitten av 

1970-talet lät eleverna vara med att bestämma om hur många suddgummin de skulle få under 

en termin. Denna handling ansågs då som vara elevinflytande på hög nivå. Det Ferm (1993) 

kunde märka av denna handling var att eleverna omgående fick en mer positiv attityd till 

skolans verksamhet. I och med ökat inflytande ökade elevernas intresse för att använda 

skoltiden för att lära sig. ”När det inte längre bara är läraren, som står för alla initiativ 

uppkommer en känsla av att alla behövs”(Ferm, 1993). 

 

Som Ladberg (1994) skriver kan elevinflytandets grad variera utefter hur väl eleven känner 

sig bekväm med att prata fritt i lärandesituationer och med läraren. Pojkar valde framför allt 

pojkar och flickor valde flickor när de fick välja arbetskamrater, vid placering i klassrummet 

och på raster (Svaleryd, 2003). Pojkarna var aktiva, högljudda och deras gränsöverskridande 

uppträdande gjorde att de gavs mycket tid och uppmärksamhet i klassrummet. Pojkarna var en 

grupp som tydligt visade vad de ville och var inte rädd för att uttrycka detta.  

 

Något som kan påverka elevernas möjlighet och lust att ta del i samtalet i klassrummet är de 

möjligheter som en lärare har till bestraffning. Det finns regler och förordningar som en lärare 

skall följa, vissa av dessa regler är likvärdiga med dem samhället föreskriver om bruk av våld 

(Erdis, 2000). Ett exempel på detta är lagen om förbud mot aga, som kom 1958. Läraren skall 

i allmänhet förhålla sig till den nödvärnsrätt som föreligger. I Sveriges rikes lag står det att ett 

visst mått av våld får användas. Gränserna är dock diffusa och det är en tolkningsfråga 

huruvida enskilda fall går under paragrafen nödvärnsrätt eller misshandel. 

 

Sara Sandberg (2009) har gjort en undersökning av hur femteklassare uppfattar 

elevinflytandet i undervisningen. Sandberg intervjuade sex elever som går i årskurs tre och 

fem. Eleverna tycker att skolarbetet fungerar bra med den grad av inflytande som eleverna har 

idag. Eleverna anser inte att de behöver ytterligare inflytande över undervisningens olika 

delar. Eleverna resonerar kring huruvida skolarbetet blir lidande om de själva ska ta mer 

ansvar över sin situation. Eleverna känner en trygghet i att läraren har kontroll och bestämmer 

vad som ska göras. De tycker däremot att det skulle vara trist om de inte hade något 

inflytande alls.  

 

Till skillnad från Sandbergs (2009) studie visar en studie gjord av Erik Hjortborg (2010) med 

stor marginal att elever i skolan vill ha ökat inflytande. Hjortborg (2010) har gjort en studie 

om elevinflytande inom några olika områden inom skolans verksamhet. Det varierar, inom de 

olika ämnena, hur stor del av eleverna som vill öka sin medbestämmandegrad. Detta är 

likalydande med en undersökning som RäddaBarnen gjort i svenska skolor (Thornblad, 

2008). I likhet med Hjortborg (2010) så har RäddaBarnen tittat på medbestämmandegraden 

inom olika ämnen och kommit fram till att det varierar från ämne till ämne men att eleverna i 

stort vill ha ökat inflytande i sin skolmiljö. I RäddaBarnens rapport redogörs också för att det 

finns ett stort behov i dagens grundskolor för ett ökat elevinflytande. 

 

Selberg (1999) skriver i sin doktorsavhandling att elever som har erfarenhet av inflytande 

jobbar på ett mer effektivt och strukturerat sätt. Elever med vana av inflytande arbetar mer 

självständigt och självsäkert. Selberg menar även att den relation eleven har till läraren 

förbättras i takt med ökad erfarenhet av inflytande. Och ju mer inflytande eleverna har i 

skolan ju lättare är det också att uppfylla läroplanens krav på elevinflytande.  

 

En historisk tillbakablick av elevinflytandet, sett ur läroplanernas perspektiv, finns i G. 

Selbergs bok Främja elevers lärande genom elevinflytande, sid 50-69. Detta är ett 

sammandrag av den. 
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 Redan i början av 1900-talet fanns tankarna om att eleverna i skolan bör ta inflytande i 

skolans verksamhet och därigenom inflytande över sin egen vardag. 1914 kom ett 

betänkande från folkundervisningskommittén där elevens deltagande i samhället togs 

upp som en viktig punkt. Elevens självtänkande och inflytande i skolan skulle 

förbättras. John Deweys tankar om att eleven skulle stå i centrum, kom att 

uppmärksammas. Dewey menade att elevens personliga egenskaper skulle få komma 

fram och utvecklas. 

 

 Under 1920-talet diskuterades att vuxna behöver ha tilltro till ungdomars tankar och 

idéer. Eleverna skulle guidas till ett eget ansvarstagande. Genom att tro på elevernas 

egna förmågor ville skolan få engagerade elever som tog egna initiativ i skolan. 

 

 På 1940-talet skedde en organisatorisk förändring i skolan och i 1940 års 

skolutredning understryktes elevens möjligheter till inflytande. Eleven skulle i och 

med inflytande i skolan undervisas till att fungera ute i samhället. Individen var viktig 

när eleverna skulle fostras i en demokratisk anda. 

 

 Även under 1960-talet pågick diskussionen om ökat inflytande för eleverna i skolan. 

Det var med demokratiska former som elevers inflytande skulle främjas. Eleverna 

skulle på ett naturligt sätt vara van att delge sina åsikter om skolans verksamhet. 1969 

kom Lgr69 vilken föreskrev att skolan skulle vara demokratisk och elevernas 

medinflytande skulle utvecklas. Detta skulle ske med ämnesövergripande 

undervisning och kreativitet. Eleverna skulle stärkas genom att göra det enklare för 

dessa att påverka arbetet i skolan. Det var också idén att eleverna tillsammans med de 

vuxna i skolan skulle delta i planering och genomförande av aktiviteterna i skolan. 

1979 kom grundskolans första förordning som gav eleverna rätt till medinflytande. 

 

 Lgr80 påpekar att eleverna ska ha medinflytande i hela sin skolvardag, allt från 

planering till utvärdering. Under 1990-talet fortsätter tanken om medinflytande för 

eleverna i skolan och i betänkandet inför Lpo94 är ökat ansvar och självständighet i 

centrum för utvecklingen. Eget ansvarstagande och inflytande ska nu ingå i alla 

moment i skolan. Lpo94 utgår från att eleverna kan och vill ta ansvar och påverka i 

skolan. 

 

 

Elevinflytande i läroplanen 

Den svenska skolan ska byggas på demokratiska värderingar och arbetssätt. Detta ger även 

eleven rätt till inflytande över sin egen skolgång. Att kunna påverka och vara delaktig i 

skolans verksamhet skall enligt Lpo 94 omfatta alla elever. 

 

”Genom att delta i planering och utvärdering av den 

dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman 

och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande och ta ansvar”(Lpo 94, p. 5). 

 

Skolämnen 
 

Kristendomens påverkan i utbildningen var i början av seklet och långt in på 1900-talet stor. 

Vanliga ämnen som undervisades i den tidigare skolan var svensk historia, geografi, naturlära, 

språklära, skrivning, räkning och biblisk historia (Ryd, 1996). Det ingick ofta i skolan att lära 

sig katekesen och psalmverser utantill. De ämnen som undervisades hade sin förankring i den 
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tidens samhälle (Richardsson, 1999). Eftersom kristendomen var vida utbredd så var det 

obligatoriskt att läsa psalmer och ibland även lära sig delar av katekesen. 

 

Enligt folkskolestadgan från 1921 skulle skolämnena vara verklighetsbaserade (Lestander, 

1996). Hembygdsundervisningen, som hade direkta kopplingar till det omgivande samhället, 

omformades efter hand till ämnena geografi, historia, naturkunskap och samhällskunskap. 

Praktik och teori skulle gå hand i hand. Det som var viktigt i samhället att kunna var även det 

som var viktigt att lära sig i skolan. I och med färre skolämnen i skolan såg också eleverna 

den parallell mellan skolämnet och det framtida yrkeslivets behov på kunskap.  

 

I 1969 års läroplan fanns ledord som eleven i centrum (Torstenson-Ed 2003). Inom 

religionsämnet betydde detta att undervisningen skulle utgå från elevernas egna frågor och 

funderingar om livet. Eleverna uttrycker missnöje med ämnet och lärarna har kravet på sig att 

undervisa på ett inte konfessionellt. Religionsundervisningen skulle nu vara objektiv, 

universell och korrekt.  

 

Under 1980-talet riktade elever kritik mot ämnet religionskunskap (Torstenson-Ed 2003). 

Även inom det vidgade begreppet av orienteringsämne innehåller ämnet delar av kristendom. 

Torstenson-Ed (2003) redovisar en studie från 1989 som visar att religionskunskapsämnet inte 

är särskilt uppskattat av högstadieeleverna. Studien vill också påpeka att eleverna behöver tid 

till att diskutera dessa frågor utan att känna sig tvingad till kristendom. Ämnet ska handla om 

kvalitativa samtal med ungdomarna.  

 

”Religion och vetenskap ser eleverna som företeelser som 

utesluter varandra eller som kompletterar varandra. De kan 

ses som olika beskrivningar av samma sak, som subjektiv 

kontra objektiv beskrivning eller så har man ingen 

uppfattning”(Torstenson-Ed 2003, p.48). 

 

I en elevundersökning (Gislaved, www, 2004) svarade elever från årskurserna tre, fem, sju 

och nio på frågor om relevansen i ämnena i skolan. En utav frågeställningarna är huruvida 

eleverna tycker att det man gör i skolan är viktigt eller inte. Resultatet på denna undersökning 

visar att elever i stor utsträckning håller med om att det de gör i skolan är viktigt. 68 % av 

eleverna tycker att skolans innehåll är meningsfullt för dem. Elevundersökningen i Gislaved 

ser också ett resultat i form av ökad grad av nöjdhet från elevernas sida i och med stigande 

ålder på eleverna. Eleverna i nian visar högre siffror än eleverna i trean på andel procent som 

tycker att det de gör i skolan uppfattas som viktigt.  

 

Skolämnen i läroplanen 

I dagens skola är kristendom inte längre ett skolämne, det har bytts ut av det bredare ämnet 

religion (Lpo 94). Undervisningen i skolan idag ska vara icke-konfessionell.  

 

”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 

genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande”(Lpo 94, p. 3). 

 

Etiska frågor som tidigare kunde kopplas direkt till vad bibeln lärde får nu istället härledas till 

läroplanens mål och värdegrund.”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck 

i praktisk, vardaglig handling”(Lpo 94, p. 8). 
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Metod 

 
Syftet med min undersökning var att bidra till en större förståelse av hur elever 

uppfattat/upplevt sin skolgång. De centrala begreppen jag använt är uppfattning och 

förståelse. Jag studerar hur olika personer uppfattat/upplevt sin skolgång. Uppsatsen är 

skriven utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och jag har till denna rapport använt mig av 

intervjuer, enkäter och observation. Detta har gett mig ett brett perspektiv på ämnet.  

 

Det finns också ett hermeneutiskt perspektiv på hur man kan se på resultatet jag har fått fram. 

Hermeneutiken består av olika inriktningar, det är en vetenskaplig forskningsmetod med 

rötter i en kontinental metateori. Hermeneutiker talar om tolkning av texter och konsten att 

förstå en text. Vad en text kan säga är inte förklaringar av upplevelser utan bör ses som den 

förstådda sanningen. Rimlighetsnivån på denna tolkade text leder till en förståelse som bygger 

på den upplevda sanningen hos de som lämnat uppgifterna. Den hermeneutiska 

forskningsprocessen kan ses som en undersökningsväg via tolkning till förståelse (Åkeberg, 

1986).  

 

”Så som läran om den hermeneutiska cirkeln ibland 

skisseras, verkar vi hamna i följande situation: Vi kan bara 

förstå textens totalmening om vi tillängar oss 

meningsinnehållet i de olika textdelarna. Men delarnas 

meningsinnehåll (och insikten om hur vi delar upp texten) 

kan vi bara tillägna oss genom en förståelse av textens 

helhetsmening”(Hellesnes, 1991). 

 

Det Hellesnes (1991) skriver om i citatet ovan, är något av en utopi – antingen har man 

förstått texten eller inte men inom hermeneutiken är det just denna tolkningsprocess som är i 

fokus. Hermeneutiken löser detta tack vare en förförståelse inom ämnet eller genom att ha ett 

kunskapshål att fylla. Denna förförståelse gör att det är möjligt att förstå texten gradvis och 

därigenom komma till större förståelse för helheten av textens innehåll. 

 

”Kunskapsfenomenologin är vetenskapen om uppfattandefenomenen”(Husserl 1995, p55). 

Husserl beskriver fenomenologin som utforskandet av objektets framställningar oavsett om de 

pågår just nu eller är upplevda tidigare (Husserl 1995). Och avsett om objektet har ett passivt 

eller aktivt deltagande. Objektets uppfattande av ett fenomen blir genom en metodisk analys 

en omedelbar evidens. Fenomenologin skiljer på uppfattandefenomen och 

uppfattandeobjektet. Husserl förklarar att det finns en korrelation mellan dessa olika 

uppfattandeformer och inser problemet i att kunna utforska ett objekts uppfattningar ligger i 

att uppfattandeobjektet måste vara densamma men att uppfattandefenomenet ändå kan skilja 

sig åt. 

 

Inom fenomenologin är det de sociala fenomen utifrån subjektets eget perspektiv som tas till 

vara. Den förutsätter att subjektets uppfattning av verkligheten är den relativa sanningen 

(Kvale, 1997). Subjektet beskriver världen utifrån hur subjektet har uppfattat den. 

Fenomenologer studerar individens uppfattningar ur det personliga perspektivet och det är 

viktigt att återge dessa så exakt som möjligt i stället för att försöka analysera eller förklara. 

Utan att studera ursprung eller orsak försöker fenomenologin vara en direktbeskrivning av 

den uppfattade upplevelsen. I denna studie handlar det om att fånga andras relativa 

verklighetsbeskrivning av sin skolgång. För att få fram information med direkt 

verklighetsanknytning och personlig prägel är fenomenologin bra som metod.  
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Intervju 
 

Det finns intervjuer av många olika slag, från styrda intervjuer där det inte bör förekomma 

följdfrågor, till lösare strukturer där samtalet kan fördjupas vart efter samtalet framåtskrider 

(Kvale, 1997). Den senare metoden ger en så kallad djupgående intervju vilken jag har valt att 

använda mig av.  

 

Svårigheten ligger i att ställa de rätta frågorna för att få så uttömmande och precisa svar som 

möjligt men ändå hela tiden hålla sig inom rapportens ämne. I och med att jag avgränsat mig 

till att intervjua ett fåtal personer eftersöker jag kvalitet i stället för kvantitet (Kvale, 1997). 

Risken ligger i att folk kan känna sig hämmade av att ha en bandspelare framför sig och 

därför vara mer försiktig i sina svar än de annars skulle ha varit (Crafoord, 1994). Jag har valt 

att använda bandspelare i samtliga intervjuer. Detta för att vara säker på att all information 

som kommer fram i intervjuerna blir analyserade. 

 

Fördelar med intervjuer är att resultatet kan bli en personlig berättelse och intervjun ger 

tillfälle till direktbeskrivning av subjektets uppfattning av den efterfrågade informationen. 

Som intervjuare kan jag hjälpa de intervjuade under samtalets gång med följdfrågor för att få 

en sammanhängande historia (Kvale, 1997). Nackdelar kan vara tidsåtgången av att intervjua 

och sedan sammanställa inhämtat material när en viss tidsram finns. Risken finns också under 

en intervju att intervjuaren ställer ledande frågor och därigenom får missvisande fakta. Faktan 

från en intervju kan vara svårtolkad i och med dialektala uttryck och tonfall kan förekomma 

(Kvale, 1997). 

 

Enkät 

 
Enkäters fördelar är att olika personer har lättare att svara sanningsenligt när de vet att de kan 

lämna svaret anonymt. Men med enkät som metod missar man dock de personliga berättelser 

personen som svarar kan ha (Trost, 2001). Nackdelar är att jag kan tappa en del information, 

när jag inte har möjlighet att ställa följdfrågor. En enkät kan ses som ett instrument för att få 

fram elevers åsikter och uppfattningar om skolan. 

 

Till den här rapporten skulle personliga intervjuer ha blivit en allt för utdragen process och 

jag får ändå ett bra diskussionsunderlag om jag använder mig av en enkät. När jag gjorde 

enkäten tänkte jag på att inte ha för många frågor vilket tröttar ut de som ska svara. Man bör 

även tänka på frågornas formulering så att man undviker missförstånd, även svarsalternativen 

bör vara lättförståeliga. Negationer är något jag har undvikt eftersom detta ofta leder till 

felaktig tolkning. Detta kan även upplevas som styrd frågeställning (Trost, 2001). 

 

Observation 
 

Observationen genomfördes som en strukturerad observation (Patel & Tebelius, 1987) vilket 

innebär att vi utgick från rapportens tre frågeställningar. För att få en mer rättvist tolkad 

observation observerade vi klassen var för sig och diskuterade sedan gemensamt resultatet av 

observationen. Vi hade i förväg gjort ett enkelt schema, se bilaga, där vi var för sig fyllde i 

vad vi observerade och såg under dagen vi var i klassen. 

 

Jag valde att använda mig av observation för att kunna studera eleverna i deras rätta element. 

Jag ville se på skillnader och likheter och kunna jämföra detta med resultatet från enkäten. 

 

Observationsmetoden kan användas när man vill se hur personer, i sitt naturliga sammanhang, 
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agerar. När man observerar gör man det i den observerades naturliga miljö och försöker fånga 

en så, för den observerade, vardaglig situation som möjligt. Observation som metod är inte 

styrd som till exempel intervjun är. I en intervju är det intervjuaren som ställer frågor och 

därigenom styr samtalet. I observationen är det den observerade som styr vad som händer. 

Observatörens roll är att vara där och iaktta vad som sker. Här eftersöker man en helhetsbild 

istället för att koncentrera sig på, i förhand utvalda, intervjufrågor. Som ett komplement och 

breddning av enkätmaterialet kan observationer med fördel användas vilken skedde i denna 

undersökning (Davidsson & Patel, 2003). 

 

Risken med observationer är att de som studeras kan forma sitt beteende utifrån att den som 

observerar är där och bidrar till att den ”vanliga” ordningen störs. Det är svårt för mig som 

observatör att egentligen se vad som är naturliga beteenden och kunna särskilja dessa från 

anpassade beteenden. Jag måste vara medveten om att eleverna vet om att de är observerade 

och kan utifrån det ändra sitt vanlig beteende (Patel & Tebelius, 1987) . Fördelarna är dock att 

man får en möjlighet att se personernas egentliga handlande i olika icke konstlade situationer. 

 

Inom den fenomenologiska psykologin studerar man människors tankar och förväntade 

intentioner. En observation gjord utifrån det fenomenologiska perspektivet kan ses som en 

tolkning av den observerades handlingar utifrån observatörens förståelse av situationen. Det 

kan samställas med observatörens uppfattningar av den observerades handlingar i den aktuella 

stunden. Fenomenologerna menar att det är den observerades förväntade agerande som 

kommer fram vid observationen och dessa grundar sig på personens egna förväntningar och 

intentioner. Det är personens beteende som är av betydelse. När man genomför en observation 

genom ett fenomenologiskt perspektiv ser man resultat av en tolkad situation från 

observatörens synvinkel. Den observerades handlingar tolkas på ett objektivt synsätt, där 

varken känslor, tankar eller intentioner kan tolkas (Imsen, 2000).  

 

Genomförande 

 
Tre av intervjuerna genomfördes våren 2004. Vi var tre personer som genomförde 

intervjuerna. De återstående två intervjuerna genomfördes vintern 2007. Intervjuerna vi 

genomförde varade från 20 minuter upp till nästan två timmar. Jag valde att göra intervjuer 

med vuxna personer som gått i skolan under olika tidsperioder. Detta anser jag ger en mer 

ingående förståelse och perspektiv på hur en elev kan uppfatta sin skolgång och det ger 

rapporten en bra grund till diskussion av elevers uppfattningar av skolan. De intervjuade fick 

svara på frågor om hur de uppfattade och kommer ihåg sin skolmiljö från när de gick skola. 

De svarar också på vad de uppfattade som elevinflytande och hur de fick komma till tals som 

elev. Under intervjun frågar vi också efter vilka skolämnen eleven kommer ihåg att de hade i 

skolan. Dagens elever fick svara på en enkät då det skulle bli en allför utdragen process att 

intervjua flera elever.  

 

Totalt innehåller rapporten intervjuer med fem personer, här kallade; Emma, född 1914, 

Anna, född 1926, Bertil, född 1943, Roger, född 1964 och Linda, född 1985. Ingen av de 

intervjuade personerna har i sitt yrkesverksamma liv jobbat inom skolans verksamhet och de 

har därför bara erfarenheter från sin egen skolgång att relatera till. När intervjuerna utfördes 

var de intervjuade mycket angelägna om att svara, kanske ibland lite för angelägen, jag fick 

mer information än vad jag tänkt. 

 

Parallellt med intervjufrågorna har jag tagit fram en enkät som jag lämnat ut till sjunde och 

åttondeklassare. Totalt lämnade jag ut och fick svar på 113 enkäter. Enkäterna användes för 

att ta reda på hur dagens elever uppfattar sin vardag i skolan. 
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Jag och ytterligare en lärarstuderande observerade en skolklass på en 6-9 skola. Elevgruppen, 

en sjundeklass, följde vi under en hel dag och hade då möjlighet att observera gruppen med 

tre olika lärare. När vi genomförde vår observation skrev vi, löpande under hela dagen, ner 

vad vi iakttog och observerade. Vi gjorde våra observationer var för sig och noterade under 

tiden det vi såg. Vi använde oss av ett mycket enkelt schema (se bilaga, Underlag för 

observation) där vi noterade vad vi observerade under dagen. 

 

Vi observerar även elevernas handlingssätt gentemot varandra men även mot lärarna. Vi 

observerade den fysiska miljön som fanns på den skolan vi var i och de lärosalar vi bevistade. 

Vi observerade till exempel bänkarnas placering och formationer, prydnader på väggarna och 

katederns placering. Elevernas möjlighet till inflytande var också något vi tittade på. 

Skoldagens ämnen var det tredje målet med observationen vi noterade vilka ämnen 

elevgruppen hade den dag vi var där.  

 

Bearbetning och analys  

 
Analys 1 

Analys 1 behandlar endast det intervjumaterial som jag fått fram. Som analysmetod för 

intervjuerna har jag använt meningskoncentrering med narrativ ansats, för att få intervjuerna 

överskådliga (Kvale, 1997). Detta innebär att den väsentliga innebörden av intervjuerna har 

pressats samman till kortare formuleringar och koncisa uttryck. Långa uttalanden har 

omformulerats till kortare meningar. Den narrativa ansatsen innebär att texten är tidslig och 

social för att tydliggöra texten. Jag har plockat bort icke relevant information men behållit en 

berättande form. Denna första analys benämns i rapporten som analys 1.   

 

Analys 2 

Analys 2 är uppdelat i tre underrubriker – Resultat efter analys 2 av intervjuer, Resultat efter 

analys 2 av enkätundersökning och Resultat efter analys 2 av observation. Under alla dessa tre 

rubriker finns resultat redovisat utifrån rapportens tre frågeställningar – Miljö, Elevinflytande 

och Skolämnen. 

 

I analys 2 av intervjuerna har jag använt mig av informationen ur analys 1 och kategoriserat 

denna utifrån syftets tre frågeställningarna. Jag har använt analytiska jämförelser: 

samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden. Dessa metoder innebär att man letar efter 

likheter och olikheter i det insamlade materialet (Svenning, 2003). 

 

Enkätens frågor har kategoriserats efter rapportens frågeställningar och presenteras under 

rubriken analys 2 av enkätundersökning. Under miljö har fråga 11, 13 och 15 behandlats, 

elevinflytande fråga 9, 10 och 12. Frågor som tillhör ämnet skolämnen är 5, 6, 7, och 8. Jag 

har använt mig av beskrivande statistik vilket innebär att jag skrivit om resultatet till 

berättande text. I resultatet har jag också refererat till vilken fråga i enkäten resultatet är taget 

ifrån. 

 

Vi analyserade vårt observationsresultat genom att tillsammans titta igenom våra 

anteckningar. Vi jämförde våra noteringar och resonerade oss fram till ett gemensamt resultat 

vilken vi båda anser vara riktiga utifrån den situation vi var och observerade. Resultatet vi 

fick fram kategoriserade vi utefter rapportens tre frågeställningar – miljö, elevinflytande och 

skolämnen. Vi jämförde och diskuterade våra noteringar för att slutligen komma fram till en 

gemensam slutsats vi båda kan stå för. (Genom denna observation får vi en väl grundad 

kunskap om elevernas beteende i Iskolan (Kvale, 1997). ) 



 

 12 

Resultat 
 

Resultat efter analys 1 av intervjuer  
 

Analys 1 är resultatet efter bearbetning av råmaterialet ur intervjuerna. Texterna har kortats 

ner utan att förlora dess väsentliga innebörd. Jag har plockat bort ej hithörande information 

och därigenom fått texter som är bättre överskådliga.  

 

I analys 1 har jag valt att presentera intervjuerna i berättande form. Detta för att behålla det 

personliga intryck dessa berättelser ger. Det är skrivet med talspråk och ibland även med 

dialektala utryck, även detta för att behålla den personliga prägel varje intervjuad person ger 

till historien. De äldre som svarade minns ibland under berättelsens gång sin skolgång mer 

detaljerad, men utifrån detta har jag valt ut den information som krävts för att jag skall kunna 

presentera intervjumaterialet på ett förståeligt sätt. När de äldre tänker tillbaka kommer 

anekdoter fram som inte riktigt tillhör skolans värld, men sådant de gärna berättar. Detta 

gjorde att vi som intervjuare återkommande gånger var tvungna att vända tillbaka samtalet 

mot frågeställningarna. 

 

Intervjuerna har jag valt att redovisa var för sig. För att få logik i berättelserna har jag 

redovisat dessa i kronologisk ordning i stället för att redovisa resultatet utifrån de tre 

frågeställningarna.  

 

Då rapportens syfte är att bidra till förståelse för hur olika elever har uppfattat sin skolgång 

tycker jag att de personliga intervjuerna är viktiga att ta med i rapporten i stället för som 

bilagor. 

 

Intervju med Emma, född 1914 

Boden, 2004-04-02 

Intervjuare: Malin Inehag, Veronika Rehnstedt, Katja Tornberg 

 

Jag började skolan 1921, på hösten. Det hette mindre B-skola. Det betydde att det var tre 

grupper, ettan, trean och femman. Det var i Ljuså, knappt 2 mil norr om Boden. 

 

Vi hade nästan en kilometer till skolan och någon skolskjuts var aldrig att tänka på. På 

sommaren gick vi och på vintern fanns det ett skidspår. 

 

Vi var cirka mellan 20, 25 i hela skolan och det var bara småskollärarinnor som jobbade där. 

Vi hade en äldre lärarinna det första året, hon var glad och pigg och det var fart på henne. Sen 

fick vi en lärarinna som kom direkt från seminariet och hon var nog inte mer än drygt 20 år. 

Och hon var så allvarlig och tog det så högtidligt och hon drog sällan på mun. Hon hade vi 

ända till och med sexan, det var bara sex år. Efter det var det slut. Vi fick gå nån 

matlagningskurs, på sex veckor, det vet jag vi fick göra. Sen vet jag att mina yngre syskon 

fick gå fortsättningskola men det gick aldrig jag. 

 

Jag har nog varit mer positivt inställd till att mina barn ska utbilda sig än mina föräldrar var. 

Förr var det plikt att gå skola och det ifrågasattes aldrig. Men senare har det blivit allt 

viktigare, har jag förstått, och jag har varit väldigt mån om att mina barn åtminstone skulle ta 

realen, vilket de också gjorde. 

 

Jo, då, när jag gick skola var det aldrig nån tanke på vidareutbildning, det var ju bara arbete, 

vet du, som tänktes på då. Jag vet att vi hade en kvinna i Ljuså som hade gått nån utbildning. 
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Och hon ansågs högfärdig på nått vis. 

 

Visst hade man respekt för lärarna. Det var inget bus den tiden. Jag vet att vi hade en 

buspojke, det var inte så lätt att rå på han heller, för du vet kvinnorna de slog med pekpinnen 

och han ryckte undan fingrarna och… han var busig. Och skamvrån, vet du, det fanns ju på 

den tiden. Eller också kunde de få sitta kvar, om det var nått ofog så fick de inte gå hem när 

skolan var slut… 

 

I klassrummet satt vi två och två, våra skolbänkar var ihopbyggda två och två. Så var det 

vanligt lock för bläckpennan och en skåra där man hade pennorna det var ju bläckpennor på 

den tiden, bläckhorn, stålpennor. 

 

Jo, ja, vi hade ju regler i skolan så det var ju bara att följa dem. Började med psalmsång och 

var så god och sitt och så fick vi ju alltid stiga upp när man skulle svara. Lyfte bara på armen 

–”Emma”. Då var det att stiga upp och stå bredvid bänken då man skulle svara, sen sitta. Vi 

var ju tvungen att respekterade de här reglerna, det var ju bara så, det skulle vara tyst i salen. 

 

Någon skolmat fanns det ju inte då utan det vara bara att ta med sig mjölk i en flaska och 

smörgåsar. Vi fick sitta i korridoren där och äta och det var väl trevligt. Skolan var vedeldad, 

det fanns en kamin i korridoren och så fanns det en stor kamin i skolsalen, fanns ingen annan 

värme. Och vi ungar, vi fick bära ved. Då skulle vi bära ved så det fylldes på så att det räckte 

över dan. 

 

Vi läste inget språk annat än lite grann svenska, vi hade geografi, det var bra och så räkning 

och naturlära hette det. Så hade vi nått som hette välskrivning och så hade vi kristendom. Vi 

fick lära oss det som var nyttigt att veta på den tiden. 

 

Vi fick alltid börja med att sjunga på morgonen, jag tror att det var en psalm om jag inte 

minns fel. Och psalmerna de skulle vi kunna utantill. Det var att kunna de utantill likasom 

multiplikationstabellen. Där fick vi läsa så vi kunde lära det flytande, det var väldigt viktigt. 

 

Beröm? Nej, jag minns inte att vi fick nått särskilt beröm, men nog kan det väl hända. Vi fick 

ju betyg. 

 

Vi hade bestämda platser i klassrummet de första, ettan och tvåan de fick sitta längst fram och 

så trean och fyran i mellan och så femman och sexan då längst bak. 

 

Det enda som fanns på skolgården var en flaggstång. Vi åkte skidor ner för backarna där och 

sprang och lekte kurragömma och vad det hette, när det var bar mark. Hopprep och bollar och 

sånt det fanns inte. 

 
Intervju med Anna, född 1926 

Boden, 2004-04-02 

Intervjuare: Malin Inehag, Veronika Rehnstedt, Katja Tornberg 

 

Jag har gått 7-årig skola. De första åren kallades det bara att vi gick skola. När vi började i 

årskurs 5 och 6 så kallades det Folkskola. Vi kallade det att vi hade kommit till de högre 

klasserna. Klassen som bestod av cirka 12 elever hade lärarinner från åk 1-4 och i årskurs 5 

och 6 var det lärare och vi hade samma lärare hela tiden. 

 

Alla elever såg upp till lärarinnan det var så, ordning och reda… man fick inte rusa iväg. Vi 

barn, hade väl inte förstånd om några fodringar, jag tror inte det, vi tyckte att allt var bra vad 
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lärarinnan sa, det var ju så! Nog tror jag att vi hade möjlighet att säga till om det var något vi 

ville, men man var ju blyg för lärarinnan, så man vågade ju inte säga allt man ville. Vi hade 

blivit uppfostrad att lyda. Det är bra att man har respekt för andra människor, det skall man 

ha. Men den respekt som vi fick lära oss var att man skulle ha respekt för alla äldre. Den 

respekten tycker jag att man inte längre känner av i samhället. Men lärarinnan det var som 

gud och amen det. Och när man mötte en gammal tant skulle man hälsa och niga och man 

skulle ta i hand och man skulle tacka och man skulle ta i hand och man skulle tacka. 

 

Vi hade många olika ämnen till exempel hade vi kristendom/bibliskan, sång, räkna, att skriva 

siffror från ett till noll, stava, ljuda och så fick vi måla mycket, det var kul. Geografi och slöjd 

var nog bland de roligare ämnena vi hade. Och så hade vi geometri cirklar och trekanter och 

sånt där. 

 

Vi var tvungna att lära oss psalmverser utantill, vi fick uppläst bibliska berättelser, alltså inte 

bibeln men berättelserna ur den. Det var något vi hade svårt att förstå. Hur man kunde bo i ett 

stall…? Vi visste ju att det var 30
o
 kallt ute, inte kunde man bo i ett stall. Men ibland läste 

även fröken en del skönlitteratur som till exempel spännande sagor. Bibliskan kommer jag 

ihåg som att det var en ganska stor del av skolan. Sen fick vi även ställa upp tal och räkna i de 

högre klasserna, det var svårt! Jag fascineras av dagens ungdomar att de kan mycket redan 

innan de börjar skolan. Jag kan inte tro annat än att barn i dagsläget har ett tungt jobb, med 

allt de ska kunna och barnens stressiga vardag. Jag tycker att de idag gör ett mycket gott 

arbete. Helt otroligt. Vi kunde till exempel inte läsa när vi började skolan. Idag verkar det som 

att eleverna kan så mycket mer än vad vi kunde, men det blev folk av oss i alla fall.  

 

Visst upplevde man vissa ämnen som tråkiga till exempel matten och historian, minns jag 

som tråkiga. Men nog var allt man fick lära sig i skolan bra, det måste vara kämpigt ibland. 

Man fick ju hjälp av fröken när man behövde det, och hemma hjälpte mamma till. Min 

mamma gick faktiskt och tog egna lektioner för att kunna hjälpa oss barn med läxorna. 

Mamma gick också till bokhandeln och köpte facit till räkneböckerna för att allt skulle bli rätt. 

Hon kunde bli ganska arg om vi inte kunde våra läxor. Man fick läxor och då sa fröken att 

man skulle läsa därifrån till dit. Dagen efter var det läxförhör och vi skulle svara på frågor 

som var gjorda till det vi fått att läsa. Fröken valde ut de som hade minst hand uppe till att 

svara på frågan. 

 

Klassrummen hade rader av skolbänkar, indelat klassvis 1:or och 2:or. Övrigt var det de 

klassiska stora planscherna med bilder av kartor, byggnader och naturligtvis Jesusbilder. I 

skolan jag gick hade vi inte någon matsal, vi fick ta med oss egen matsäck. Skolgården, var vi 

tillbringade våra raster var stor och var försedd med en fotbollsplan och så hade vi hopprep 

och bollar fanns att tillgå. Det fanns även en gymnastiksal med bland annat bockar och 

ribbstolar. 

 

När vi hade naturlära minns jag tydligt hur vi fick gå runt till tanterna i byn för att få 

blomskott. Dessa fick vi sen plantera och se de gro till en vacker blomma. 

 

När vi kom upp i sjunde årskurs fick flickorna gå skolkök. Vi skulle lära oss att laga mat, att 

tvätta, hänga kläder och sånt. Och pojkarna hade slöjd i slöjdsalen… så dom gick träslöjd och 

vi gick skolkök. 

 

I min klass var en del elever duktiga och en del var sura och tjuriga. Men både läraren och 

lärarinnan kommer jag ihåg som snälla. 

 

Att få beröm var uppskattat, den positiva effekten av berömmet övervägde det tråkiga bitarna 
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av skolan. Bete sig illa var det aldrig tal om, nää vi var som ljus allihopa. Ja, nog fanns det en 

eller annan pojke som fick stå i skamvrån framme vid katedern, men det var bara i 5 min, eller 

så. 

 

Intervju med Bertil, född 1943 

Boden, 2004-04-13 

Intervjuare: Malin Inehag, Veronika Rehnstedt, Katja Tornberg 

 

Jag började skolan 1950, det var i Västerbotten, Rehnholmen, strax hitanför Byske. Det var en 

liten byskola där vi gick. En klass var ettan och tvåan, då hade vi en fröken, det var 

småskolan. Storskolan hette det sen, det var fyran, femman och sexan. I trean, fyran, femman, 

sexan hade vi en annan lärarinna. Men där i Rehnholmen gick jag bara i tre år sen så flyttade 

vi till Luleå, till Bergnäset och då var vi bara fyror i en klass och då hade vi en magister. Där 

gick jag i tre månader. Vår magister var väldigt elak, han var OND. Sen gick jag på 

Lövskataskolan resten av året. Där gick jag bara ett kort tag, för när jag skulle börja femman 

hade dom byggt färdigt södra Örnässkolan, och då gick jag där tills jag gick ut sjuan. 

 

Eftersom jag kände min första lärarinna sedan tidigare gjorde det att jag hade lite dåligt med 

respekt för henne. Dom andra barnen var som smårädda för henne. Men nog kunde jag få en 

smäll på fingrarna om jag varit olydig. 

 

Den andra läraren jag hade han var väldigt elak han var OND helt enkelt. Han spöade 

pojkarna, jag klarade mig men, jag var så jävla rädd för honom. Jag kom ju från ett annat 

ställe med gamla fröknar och var inte riktigt van. Men nog fanns det andra som fick hemskt 

mycket stryk och det var inte frågan om lite. Men ingen skvallrade, ingen pojke kunde 

skvallra, skvallrade en pojke då hade han gjort bort sig totalt bland sina kompisar. 

 

Läraren vi hade i sjuan vi fick en magister då. Vi tyckte hemskt mycket om honom han var 

hygglig och allting. Men då hade vi några som ställde till det de spöade han upp, och det var 

inget med det tyckte vi. Det var som det skulle vara. Vi älskade rent av den karlen vet du, 

även dom som fick stryk tyckte bra om han. 

 

Nog visade vi lärarna respekt, men vi var ju barn och vi skulle ju vara tysta. Jag vet en gång 

då det var lever i skolmatsalen. Det fanns någonting då som hette matvakter, dessa skulle se 

till att man åt upp all sin mat, annars fick man inte lämna skolmatsalen. Jag har aldrig tyckt 

om lever och jag vägrade äta upp min mat. Jag blev sist kvar och matvakten blev arg och sa åt 

mig att äta upp maten. Till sist gick hon för att hämta rektorn, då passade jag på att smita. Sen 

hörde jag inget mer om det. 

 

”I Jesu namn till bords vi gå, välsigna Gud, den mat vi få. Amen”. Det var den bordsbön som 

vi skulle be före maten. Sen hade vi en kortare version efter maten. 

 

De första åren hade vi aldrig någon idrott, friluftsdagar eller sådana saker. En gång under de 

tre första åren så fick vi en lärarvikarie från Skellefteå, en ung kille. Det var vinter, vårvinter 

och då fick vi åka på ut på en skidutflykt. Så hade vi räkning eller skrivning och då skulle vi 

sitta för oss själva. Så hade dom historia och pratade mycket om Karl den XII, hjältekonungen 

och hade stor tavla på väggen. Då kunde man inte låta bli och lyssna lite om man hade lite att 

göra. Sen skulle vi lära oss en psalm per veckan, i regel. 

 

Musik skulle man också ha betyg i, då fick man gå fram och ställa sig bredvid orgeln och 

sjunga inför hela klassen. 
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Sen hade vi ju mattematik, svenska, geografi, kristendom och engelska började vi med i 

femman. Vi tyckte ju allihop att det var pest, alltså vad hemskt att vi skulle behöva läsa nåt 

sånt. När skulle vi använda engelska? 

 

Så hade vi sexualundervisning då vi gick i sjuan. Då gjorde lärarna så att då fick våra flickor 

gå över till sexans fröken och sexans pojkar fick komma över till oss som hade en magister. 

 

Och så fick pojkarna gå i slöjden, snickeri eller metallslöjd och flickorna dom fick gå 

hushållskurser, laga mat och sy och sånt där. 

 

I alla klassrum jag har gått har vi suttit strikt bakom varandra och inte några grupper eller nått 

sånt där utan vänd mot katedern allihopa.  

 

Efter skolan kunde man gå fortbildning, antingen på läroverket eller på yrkesskolor. Jag 

fortsatte på yrkesskolan i tre år, dom som inte gick yrkesskolan eller började på läroverket, 

dom kunde söka frivilligt till åttan för det var precis då den började. Dom fick gå åttonde året 

och hälften av det fick dom praktisera. Jag tror att det var -57, jag gick ut yrkesskolan -60. 

Dom som inte gick det heller dom fick gå i nåt som kallades fortsättningsskola. 

 

Straff var det ju, lärarna höll ordning och reda, om det var någon som inte var tyst. Då fick 

man en örfil eller en smäll på fingrarna med linjalen eller pekpinnen. Det var ju bara så. Vi 

fick ju sitta kvar också om vi inte skötte oss, då fick vi sitta kvar någon timme och så skriva 

ABC eller räkna eller nåt sånt där. 

 

En av alla gånger jag och en kompis fick sitta över blev min mamma så arg att hon kom till 

skolan för att hämta hem mig. Hon sa att nu är det jävlar sista gången han ska sitta kvar. När 

skolan är slut ska han komma hem. Sen behövde jag aldrig mer sitta kvar… 

 
Intervju med Roger, född 1964 

2007-02-08 

Malin Inehag 

 

Jag började min grundskola 1971 i en liten by som heter Polkem. Den ligger 8, nästan 10 mil 

från Boden. Det var 7 km från byn jag bodde, jag bodde i Mårdudden, Mårdsel. Jag gick ettan 

till sexan i en liten skola. När jag började kan det ha varit kanske 20-25 elever, sen minskade 

det mer och mer med åren. När jag gick i sexan kanske vi bara var 10 och 15 elever. 

 

Vi hade en lite sträng magister. Vi hade en fröken och en magister, de var ett par som var 

gifta. Och fröken hade vi ettan till trean, och majjen fyran till sexan. Och det måste jag säga 

att det var ju väldigt bra, man lärde sig ju mycket, och där var det ju inte något att busa på 

lektion. För han var väldigt sträng och hård. Han hade en bra högerhand som han tog tag i 

axeln, och då kunde han trycka lite lätt och då följde man med så lätt och så satt man jättetyst. 

Han kom bara förbi när man satt och pratade så satte han handen på axeln, han behövde bara 

sätta handen på axeln, han behövde inte säga nått. När han satt handen på axeln så vart man 

tyst. När man tänker efter var det ju rätt roligt men det är ju klart man tyckte att han var en 

skitstövel då… och det är väl klart det gjorde man väl med alla lärare i skolan. 

 

Högstadiet gick jag i Harads. Det var rätt mycket folk, det var ju både A- och B-klasser i både 

sjuan, åttan och nian. Vi var väl ett 20-tal i varje klass, i både A och B så det fanns ju lite folk.  

 

Respekt hade jag för min klassföreståndare men det var väl den enda jag hade respekt för 

egentligen… nej, teknikläraren, han också, viss mån han som hade biologi… Jag hade faktiskt 
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inte så mycket kvinnliga lärare. Så det var ingen som jag hade respekt för…nä. 

 

Jag tror nog att tjejerna respekterade lärarna mer än vad vi killar gjorde. Jag var väl som på 

mitten av en skala av busiga grabbar, men det fanns ju även tjejer, det är väl klart att de som 

var längre ner respekterade lärarna mera. 

 

Skolpersonalen tyckte jag kanske inte alltid visade oss elever respekt, men oftast var det bra, 

det är ju som det är men för det mesta. Jo, men nog tycker jag att de visade den respekt de 

skulle. 

 

Det jag kommer ihåg av utseendet i mitt klassrum, svarta tavlan… jag kommer inte ihåg 

färgen på väggarna… så vete fan om det fanns nå tavlor, nån teckning kanske... Katedern och 

svarta tavlan var mitt fram längst fram i rummet. Om jag nu sitter och tittar rakt fram mot 

katedern så hade vi fönster hela den vänstra sidan… så det var väl 4-5 fönster. Vi satt lite 

utspritt i klassrummet, några satt i grupper och andra i rad två och två. Men så blev det allt 

eftersom, från början var det normalt ställda bänkar… men efter några veckor blev det 

ändringar. Vi hade inte bestämda platser utan man tog sig en plats som var ledig. 

 

Jaa, vad hade vi för ämnen? Matte, svenska, engelska, teknik… Samhällskunskap, religion, 

geografi, historia, biologi, fysik, kemi… sen vet jag inte, ja, det var nått tillval, var det teknik. 

 

Jag kan inte säga direkt att jag tyckte att vi fick lära oss viktiga saker i skolan. Det var ju bara 

ett tvång, du var ju tvungen att gå i skolan. Just då kan jag inte säga att jag tyckte att det var 

viktigt. Kanske idag, det kan jag väl tycka då, säkert har jag lärt mig nånting som var viktigt, 

till idag, men inte då. Om man tänker på vad jag jobbar med idag så hade jag ju kanske 

kunnat lära mig mer inom tekniken eller just inom den branschen. Kanske mera ja, möjligtvis 

mera engelska, språk kanske skulle vara bra idag att kunna mer av. Nog klarar jag väl av 

engelskan, med det är mer att man stakar väl sig fram. 

 

Jo, respekten, jo det måste jag säga nog fick man både beröm och… både ris och ros. Men det 

kan jag säga också att det var ju inte av alla lärare. Vi hade ju en klassföreståndare så det 

kanske var mest han som… om nån hade gjort nått bra på ett prov nog sa dom ju det då. –

”Det var ju bra gjort!” Och då sa de ju även om det var nån som… det fanns ju alltid de som 

inte brydde sig i prov och sånt och skrev nå roliga saker istället. Då fick de ju inte nå beröm 

direkt. 

 

Vi hade dåligt med att säga till om vad vi skulle lära oss i skolan. Jag kommer ihåg en sak på 

svenskan ibland så läste han nån bok, svenska läraren. Det tyckte vi var skitroligt och då 

behövde vi inte göra nått annat.  Nä, mycket lite inflytande måste jag säga. Det var ju det dom 

hade bestämt så det var ju det man skulle göra… jo. 

 
Intervju med Linda, född 1985 

Boden, 2007-01-29 

Intervjuare: Malin Inehag 

 

Jag gick grundskolan på Gärdeskolan sen började jag fyran på Torpgärdsskolan, och sen sjuan 

på Sandenskolan. Gymnasiet gick jag på Björknässkolan där jag läste Barn och fritid. 

 

Jag tycker att jag bara har haft bra lärare egentligen och då är det lätt att respektera dem. I 

klassen var det lite olika mellan hur vi elever visade lärarna respekt. I varje klass finns det ju 

någon som visar mer respekt än andra och sen finns det dem som inte har det så lätt hemma 

också. När man gick på låg- och mellanstadiet så var det ju alla vuxna som man hade respekt 
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för. Men på högstadiet hade kanske inte mattanterna lika hög status som lärarna hade. 

 

Klassrumsmiljön skulle jag beskriva som surrig. Det var ganska hög ljudnivå och det var inte 

någon större arbetsro. Vad jag kommer ihåg av salen så var den ganska ljus och med katedern 

längst fram i mitten. På väggarna hade vi teckningar eller annat vi höll på att jobba med. På 

lågstadiet satt vi två och två eller det var väl lärarna som placerade ut oss, så här ska vi ha, i 

de här grupperna ska det vara. På mellanstadiet tror jag vi fick göra grupper själva och det 

fick vi nog på högstadiet också. Men skötte man sig inte så blev man ju omplacerad. Men nog 

har det varit ganska fritt och man har fått flytta som man vill och så… 

 

Ämnen vi hade i skolan var svenska, engelska, matte… tyska… det var nog ganska viktiga 

saker man lärde sig i skolan det var synd bara att man inte tog vara på det. När man gick i 

skolan tyckte man att allt var jobbigt, man var less, man visste ju inte riktigt, vad kommer det 

här att göra för nytta för mig… men, när man ser tillbaka på det nu så ångrar man ju nästan att 

man inte var mer intresserad… Fast, det hör ju mycket till allmänbildningen att man ska 

kunna var Vänern och Vättern ligger och så där… Jag har ingen susning om det, ja, man 

kommer inte ihåg. Man hade ingen aning om varför man skulle kunna det och varför det var 

viktigt. 

 

Låg och mellanstadiet är ju väldigt styrt, när det gällde hur mycket man kunde påverka saker 

och ting, där hade man ju som ingenting att säga till om, och man säger ju ingenting heller 

utan man följer ju som med. Man måste ju lära sig det ena med det tredje och där är det ju 

läraren som styr. Visst man kan ju alltid säga till men om de lyssnar sen, det är ju en annan 

sak. Det är ju inte som nu på gymnasiet, då har man ju haft mycket att säga till om. Men visst 

kunde man väl säga till om man ville… 

 

Som man ser det nu så, idag skulle jag betala för att gå i skola, för då är det ju jag som 

bestämmer. Hur jag vill ha det och vad jag vill lära mig. Men när man gick i grundskolan, 

gick man ju skola bara för att man var tvungen. Och det var ju läraren som gav en betyg, så 

det var ju klart att… Godkänt, VG och MVG… och så IG då, förstås… Alltså gjorde man 

nånting bra så fick man ju höra det... ja, typ på så sätt, man fick veta om man hade gjort nått 

bra. Till exempel fick man tre stjärnor på provet om det var bra. 

 

Resultat efter analys 2 av intervjuer 

 
I analys 2 har jag kategoriserat materialet utifrån rapportens tre frågeställningarna – fysisk 

miljö, elevinflytande och ämnen i skolan. Och jag redovisar resultatet från intervjuerna, 

enkäten och observationen var för sig. Jag har i analys 2 jämfört likheter och skillnader 

mellan elevernas olika svar. 

 

Miljö 

Bänkarnas placering i klassrummen är något alla intervjuade beskriver på ett likartat sätt. 

Under de första åren i skolan sitter de två och två eller i rader i klassrummet. Emma och Anna 

uppger att de hade fasta bänkar och hade sina platser genom hela sin skoltid. Det är först i de 

två sista intervjuerna som det förekommer att eleverna var placerade i grupper.  

 

Katederns placering beskrivs på likalydande sätt av de intervjuade. Den var placerad längst 

fram i mitten av salen. 

 

Emma och Anna säger att de i klassrummen hade bilder på väggarna det bestod endast av 

läroplanscher. När Roger och Linda gick i skola användes elevernas egna alster för att pryda 
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väggarna. Också Bertil beskriver att det förekom egengjorda verk i skolsalarna. 

 

Elevinflytande 

Undervisningen bedrevs tidigare utan inrådan av eleverna, detta gav resultat av att eleverna 

inte alltid såg syftet med vissa ämnen. Både Bertil och Anna har praktiska exempel på detta. I 

Rogers och Lindas berättelser finns viss antydan till elevinflytande, men de tycker ändå att de 

hade ganska lite medbestämmande i skolan. 

 

Generellt ansågs lärarna tidigare ha hög status i samhället. Lärarens beslut och 

undervisningsmetoder var inget någon reflekterade över och dessa blev heller som regel aldrig 

ifrågasatta. Det generella var att eleverna såg upp till läraren till en sådan grad att de ibland 

var rädda för henne eller honom. En personlig kontakt med läraren kunde dock underlätta 

förhållningssättet mellan elev och lärare. 

 

Förr i tiden användes olika bestraffningsmetoder där ibland aga, som förekom i olika grader 

och vid olika tillfällen. Det var läraren som hade makten att bestämma vilka metoder för 

tillrättavisning denne ville använda. I de två senare intervjuerna förekommer inte aga alls. 

 

Skolämnen 

Kyrkans betydelse förr hade en självklar bild i skolan. Morgonböner, bordsböner och 

psalminlärning är exempel på kyrkans inflytande. Detta ansågs vara lika viktigt som vilket 

annat ämne som helst. I Rogers och Lindas skoltid fanns inte kyrkans inflytande längre kvar. 

 

Roger och Linda har inte hunnit få så mycket livserfarenhet och ser inte användningen av 

skolan som de övriga intervjuade. Det lyser igenom en mängdlära som tyder på att skolan 

idag är anpassad efter att man ska gå vidare efter grundskolan. Linda inser idag att hon inte 

förstod nyttan av grundskolan när hon gick den.  

 

Resultat efter analys 2 av enkätundersökning 
 

Miljö 

De flesta elever, 99 av 113, trivs helt eller delvis med klassrumsmiljön (13) och samtidigt är 

93 av 113 helt eller delvis nöjd med den placering de har i rummet (11). Det finns elever, 14 

av 113, som inte alls trivs med hur det ser ut i klassrummet och 19 av 113 tycker sig inte ha 

en bra placering, en svarade inte. 

 

När jag ber eleverna sätta betyg på skolan som helhet (15) visar det sig tjejerna ger skolan ett 

högre betyg än killarna gör. Mediantalet för flickorna är 7 medan killarnas ligger på 5. 

 

Elevinflytande 

När det gäller medbestämmandet av placeringen i klassrummet (12) skiljer det sig något 

mellan pojkar och flickor. Flertalet flickor, 36 av 55, uppfattar sig ha inflytande när det gäller 

att bestämma placeringen i klassrummet. Pojkarna är däremot mer missnöjda, 32 av 58 tycker 

att de nästan aldrig eller sällan får vara med och bestämma. När eleverna själva får skriva vad 

de tycker är bra med skolan (16) uppger bara 2 av 113 att det finns bra möjlighet till 

medbestämmande. 

 

Skolämnen 

Många elever tycker att kärnämnena är viktiga i skolan (5), matte 86 av 113, svenska 63 av 

113, engelska 89 av 113. Även andra ämnen som till exempel hemkunskap tyckte 86 av 113, 

och idrott, 70 av 113, är viktigt att lära sig. 83 av de 113 tillfrågade eleverna upplever nästan 

aldrig eller sällan att de får lära sig oviktiga saker i skolan (7). Det finns dock ämnen som 
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eleverna saknar i skolan (8) till exempel spanska, mytologi och latin.  

De flesta elever, 95 av 113, tycker att de oftast eller nästan alltid får nog med tid för 

skoluppgifterna i skolan (9). Stor majoritet av eleverna, 105 av 113, upplever att de får den 

hjälp av läraren de behöver för att kunna klara av skoluppgifterna (10). 

 

Resultat efter analys 2 av observation  

 
Miljö 

I lektionssalen i klass sju sitter eleverna vid separata bord med plats för två, lösa golvkonsoler 

med lådor står bredvid borden. Borden och konsolerna står osymmetriskt i rummet, några står 

i grupp, några står i rader bakom varandra, några står i ett L. Det finns bord placerade längst 

väggarna, ett par fullhöjdskåp, ca 4 löpmeter skönlitteratur. Elevarbeten finns uppsatta på 

väggarna. Det handlar om Afrika och några av dess länder. Det finns datorer i två av 

skolrummets hörn. 

 

Elevinflytande 

Under dagen för vår observation ser vi inte någon tillstymmelse av elevinflytande. Under de 

praktiska momenten som läraren går igenom finns inte utrymme för eleverna att komma till 

tals om vad de tycker om situationen. På lektionen före lunch sitter några killar och tittar på 

klockan och börjar argumentera med läraren att de måste gå tidigare till matsalen för att äta. 

 

Eleverna var lugna och jobbade intensivt och hade ett gott engagemang, så länge de hade 

direkta instruktioner. På lektionen när eleverna hade bild hjälpte de varandra på ett bra sätt. 

De hämtade vatten till färgen, lånade färger och penslar till varandra. Efter deras första 

moment blev det dock lite "spring" och koncentrationen var inte på topp. Hela tiden visas 

exempel på att om eleverna har direkta "order" om vad de skulle göra är engagemanget stort, 

men om det inte fanns konkret information blev det lätt prat om annat än själva ämnet. 

Eleverna försöker på olika sätt att motsätta sig lärarens beslut om vad som ska göras på 

lektionen. De suckar och påpekar sin ovilja mot lektionens uppgifter. 

 

Svordomar hörs lite då och då, mest från killarna ”What the fuck, I´m gonna kill ya!” men 

även från tjejernas håll. Alla pratar lågt och lugnt med varandra, inga direkta höga röster hörs. 

När läraren lämnar rummet, för en liten stund, blir det direkt mer stoj och mer högljudda 

röster, det blir även spring runt i klassrummet. 

 

Skolämnen 

Under dagen vi var i klassen hade eleverna svenska, bild, engelska och musik. Det var olika 

engagemang från elevernas sida inom de olika ämnena. Eleverna hade även olika lärare inom 

de olika ämnena.  

 

Diskussion 

 
Huvudsyftet med rapporten är att få större förståelse för hur elever uppfattat några viktiga 

delar av sin skoltid. Arbetet är inriktat på elever som gått skola under tidsperioden 1920-2006. 

Jag har inriktat mig på frågor som i sig bidrar till att ge ett helhetsperspektiv på skolan. Jag 

börjar med en metoddiskussion och därefter kommer jag att föra en resultatdiskussion utifrån 

tre huvudämnen 

 miljön 

 elevinflytande 

 skolämnen 

  



 

 21 

Metoddiskussion 
 

Jag har undersökt hur några elever uppfattar några aspekter av skolans vardag och för detta 

har jag använt olika metoder.  

 

Intervjuernas upplägg hade initialt strukturerats att helt och hållet utgå från frågeställningarna 

– miljö, elevinflytande och skolämnen. Vad jag har kommit fram till är att vi skulle ha kunnat 

ha fler följdfrågor för att begränsa berättandet vid intervjutillfället, då det automatiskt kom in 

många personliga anekdoter. Intervjun som metod ger möjlighet att få subjektets upplevda 

uppfattning som för subjektet är sanning (Husserl 1995). I intervjuerna tycker jag att jag fått 

all den information jag ville ha. Kvale (1997) kallar denna typ av intervju för djupgående då 

intervjun är uppbyggd på så sätt att den intervjuade får stor möjlighet att utveckla sina svar 

eftersom samtalet förs. Dock kan jag i efterhand känna att vissa intervjuer blev väldigt långa 

och informationen som jag ville ha tappade lite i fokus när det är lättare att berätta olika 

anekdoter de intervjuade kommer ihåg.  

 

För att få validitet i intervjuerna har intervjufrågorna sammanställts utifrån de tre områden 

rapporten behandlar. Informanterna gavs under intervjun gott om tid till att tänka efter och att 

formulera svaren på frågorna. I bearbetningen av intervjuerna har jag tagit i beaktande att 

tolkningsfel kan förekomma. Hellesnes (1991) beskriver detta som svårigheten i att förstå och 

en text och att därigenom kunna tolka den rätt. För att kunna tolka en text rätt måste man ha 

en förförståelse för ämnet varvid man kan tillägna sig delar av texten för att slutligen kunna 

sätta samman dessa delar med den nya kunskapen för att kunna tolka hela texten. Jag anser att 

validiteten på intervjuerna är god då jag fått svar på frågorna jag ställde.  

 

Intervjuerna har på ett övergripande bra sätt gett mig en större överblick på ett stort ämne. Det 

var lagom med fem stycken intervjuer men det skulle varit bättre med fler informanter då 

överblicken och det kronologiska tidsspannet förmodligen skulle blivit ännu mer tydligt. Jag 

har valt att inte använda intervjuer till dagens elever då processen skulle bli allt för 

omfattande och tidsödande.  

 

Eleverna har på ett seriöst och moget sätt svarat på enkätens frågor. Speciellt har de visat god 

kvalitet på de svar jag fått på de ”öppna” frågorna. Fastän det bryter elevernas dagliga 

mönster när jag som utomstående kommer till skolan så upplevde jag att de genomförde 

enkäten på ett seriöst sätt. Enkätens fördelar är att det är lättare för den som svarar att svara 

sanningsenligt då enkäten är anonym (Trost 2001) Jag var också närvarande under hela tiden 

då eleverna svarade, vilket gjorde det möjligt till frågor och förklaranden då det behövdes. 

Eventuella missförstånd i frågeformulering kan ha undvikits tack vare detta. 

 

Enkäten är väl grundad med relevanta frågor. Men eftersom en enkätundersökning inte ska 

vara för omfattande, när det är barn som ska svara, tycker jag att den ibland känts lite för 

snäv. 

 

Observationen genomfördes under en hel skoldag då vi fick möjlighet att följa eleverna under 

flera olika lektioner. Vi observerade utifrån rapportens tre ämnen, miljö, elevinflytande och 

skolämnen, och noterade under dagen det vi observerade i löpande protokoll. Observationen 

fungerade bra, vi blev väl mottagna av såväl lärare som elever och utan diskussion och samtal 

lät de oss vara i fred och genomföra vårt arbete i klassen. Risken vid en observation finns 

alltid att den observerade formar sitt agerande utifrån att det finns någon där som observerar 

denne (Davidsson & Patel, 2003). Eleverna gav intryck av att uppfatta situationen som en 

vanlig skoldag med, för dem vanliga, skolsituationer. En nackdel med den observerade 

klassen var att de bytte skolsalar och pedagoger mellan några av lektionerna vilket 
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förändrande skolsituationen. Bättre skulle kunna vara om jag valt att följa klassen fler dagar.  

 

Resultatdiskussion 
 

Observationerna behandlar studiens ämnen men svarar inte, som intervju och enkätsvaren, på 

studiens syfte därför diskuteras dessa inte under rubriken Resultatdiskussion. 

 

Emma och Annas intervjuer är på många sätt likartade i sin information. Bertils intervju 

skiljer sig ifrån dem på flera punkter. Kvinnorna befinner sig inom samma åldersspektrum 

och har därför ett annat perspektiv av sin skolgång. Bertil är något yngre och gick i skola 

under den tiden då skolväsendet i allmänhet var i stor förändring. Roger och Linda är 

ytterligare yngre än de övriga och har i och med det en annan syn på sin skolgång. De flesta 

av de intervjuade gick skola under influenser av olika pedagogiska styrdokument. Jag har 

avgränsat mig mot den diskussionen i min rapport då den inte speglar skolsituationen ur 

elevens perspektiv. 

 

Miljö 

Emma och Anna berättar för oss om hur de uppfattat sin miljö i klassrummen under deras 

skolgång. Där fanns fasta bänkrader, indelade klassvis, bänkarna hade lock för förvaring av 

skolböcker och dylikt. De fasta bänkarna möjliggjorde inte någon ommöblering av 

klassrummet. Det var inte heller något som Emma och Anna upplevde som konstigt. De olika 

årskurserna hade fasta placeringar, de satt på samma plats hela året. På grund av detta hade 

eleverna ingen möjlighet att variera sin position. Som det syns på fotografierna, fig 1 och fig 2 

i bakgrunden, var bänkarna placerade i raka rader (Norrbottensmuseum, 2004). 

 

Tidens utvecklingsförlopp kan vi följa genom att först titta på Emmas berättelse som pratar 

om att inte ha någon som helst planerad lärandemiljö. Och sedan vidare genom Bertils 

skolupplevelser där vi kan finna de första spåren till en kvalitativ lärandemiljö. Detta leder oss 

fram till dagens skollokaler som i många fall kan vara väl planerade. Fastän utvecklingen har 

tagit stora steg kan vi ändå se att dagens elever vill se ytterligare utveckling genom 

förbättringar av skolans interiör. Kjellberg menar att elever idag funderar mycket på sin 

närmiljö och ofta har konkreta förslag till utveckling av skolans lokaler (Kjellberg, 2000). 

Eftersom dagens elever aldrig har upplevt fasta bänkrader ser de sin inverkan på beslutet av 

placeringen i klassrummet som sin demokratiska rätt. Det varierar mellan hur dagens killar 

och tjejer tycker om de får vara med att bestämma över sin placering i klassrummet. Dagens 

elever uppfattar att de har viss del i medbestämmandet om var de ska sitta i klassrummet men 

att de gärna vill mer inflytande i just den frågan. De flesta accepterar ändå de platser de har 

och tycker att de är bra.  

 

Bertil har gått i flera skolor under sin skoltid. I och med att han upplevt olika skolor har han 

uppfattat en påtaglig skillnad dem emellan. Han har upplevt både stela bänkrader med 

klassindelningar och lösa bänkar med möjlighet till större variation till omplacering. När han 

började fyran i Luleå var skolan då nybyggd, fräsch och moderniserad. Lärandemiljön var nu 

något man hade börjat tänka på allt mer. Med de ”nya” klassrummen fanns fler möjligheter 

till variation och bättre förutsättningar för ett miljöetiskt lärande (Alerby et al, 2006). 

 

I Bertils klass fick de möjlighet att sätta upp teckningar på väggarna, som de gjort själva. 

Detta medförde att de på så sätt främjade en mer trivsam lärandemiljö. Anna och Emma hade 

inte samma förutsättningar för en positiv lärandemiljö. I stor utsträckning såg många skolsalar 

ut på ungefär liknande sätt. Deras skolsalar var spartanskt inredda med den typiska katedern 

längst fram, bänkraderna och kartorna. Idag vet vi att rummets fysiska miljö påverkar 

eleverna som vistas i den (Alerby et al, 2006). Alla utrymmen i skolan kan idag ses som 
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läranderum och har därigenom påverkan på elevernas skolgång (Björklid, 2005). Precis som 

Bertil upplever en förbättring av skolmiljön beskriver även Björklid (2005) detta som att 

eleverna påverkas av miljön de vistas i och att alla skolutrymmen är viktiga för att främja 

elevernas självkänsla och bidra till en positiv personlighetsutveckling. 

 

Den fysiska miljön är relaterad till den psykiska trivseln som främjar lugn, harmoni och 

inlärning. I Lpo 94 står ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som 

ger trygghet och vilja och lust att lära”(Lpo 94, p. 7). Skolans olika lokaler bör ses som den 

utvecklingsmiljö där elever ska erbjudas goda mötesplatser (Björklid, 2005). Detta, i sin tur, 

kan vara grunden för en positiv lärandesituation. 

 

De elever som blir bra på en uppgift tar ett naturligt steg till att visa sina kamrater hur man 

ska göra. Detta påvisar en vilja att lära sig även mer än själva ämneskunskaperna. Elevens 

personlighet var viktig att ta i beaktande för att ge eleven möjlighet att uppnå personliga mål 

(Selberg, 1999). Selberg hänvisar till pedagogen J. Deweys tankar om att grunden till 

studierna inte behövde ligga på ämnet i sig utan i stället skulle elevens livsmiljö stå i centrum. 

 

”Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor” (Lpo 94, p. 7). Datorer är en del i 

den senaste samhällsutvecklingen. Skolan moderniseras hela tiden och är i en kontinuerlig 

utvecklingsprocess. Datorer i skolans miljö är ingenting någon i intervjuerna nämner som en 

del av skolmiljön. 

 

Elevinflytande  

Förr kände många elever rädsla inför att uttrycka sina åsikter för lärarna. Anna säger ”Vi var 

fostrade att lyda”. Eleverna fann sig i det mesta och lärarens makt ifrågasattes i regel aldrig 

vare sig av elever eller av föräldrar. Lärarens auktoritära ställning förhindrade möjligheten till 

en demokratisk process i skolan. Eleverna hade på grund av sin fostran ingen potential att 

påverka sin situation. Relationen mellan elever och lärare inverkar på elevens möjlighet till att 

påverka i beslutsprocessen i skolan. Elever vill prova gränser och då är läraren i skolan ett 

mål för detta (Ladberg, 1994). Men även motivation för skolarbete kan ligga i relationen till 

läraren. Både Hjortborg (2010) och Thornblad (2008) visar på ett intresse från elevernas sida 

till att ha och faktiskt utöka sin del av medbestämmande i skolan.  

 

Det är svårt att utläsa ur intervjuerna huruvida eleverna upplevde att de hade inflytande i 

skolan eller inte. Både Emma och Anna levde i den tiden då barn uppfostrades till att inte 

ifrågasätta auktoriteter, i det här fallet läraren. Det ger resultatet av att det föll sig naturligt för 

eleverna i skolan att inte försöka uppnå något elevinflytande i skolan. Bertils berättelse visar 

en ökad form av försök till påverkan, men att den tar sig uttryck i protester mot beslut och 

bestämmande lärare. Roger och Linda upplever inte att de har något att säga till om i skolan 

men skolformen de upplevde hade ett mer öppet klimat till elevinflytande, vilket kanske inte 

sken igenom för dessa två elever. Fastän dagens elever, genom enkätundersökningen, visar en 

bild av att de vet sin rätt till medbestämmande i skolan eftersöker de ändå mer inflytande.  

 

Möjligheten om att få vara med och bestämma i exempelvis grupparbeten verkar lösa sig 

ganska naturligt hos de elever som svarat på min enkät. Idag bygger skolans verksamhet på 

demokratiska värderingar. Detta uppfattar eleverna som naturligt och får på ett konstruktivt 

sätt dessa grundvärderingar implementerade i sin vardag. Sandberg (2009) visar i sin studie 

att elever i olika årskurser är medveten om sin del i medbestämmanderätten men även 

funderar på hur det skulle vara med mer inflytande och vad det skulle innebära. Eleverna som 

svarat på enkäten anser att det skulle finnas utrymme för mer elevinflytande i skolan. Även 

frågan om mindre elevinflytande diskuteras och avfärdas av eleverna som icke önskvärt. 

Eleverna uppfattar också att lärarens roll som ledare är viktig i medbestämmandeprocessen. I 
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den tidigare skolan var det läraren som var den naturliga och enda ledaren. Även idag finns 

tendenser kvar av att elever anpassar sig till skolans värld. Detta sker främst i de tidigare åren 

då eleverna inte upplever frökens förhållningsorder som regler (Imsen, 2000).  

 

Dagens skolverksamhet grundar sig på teorin om att eleverna ska fostras till goda 

samhällsmedborgare med egna åsikter och rätten att uttrycka dessa (Lpo 94). Detta kan verka 

som ett frö till en konflikt mellan samhälle och skolans värld. Samhället vill ha medborgare 

som följer vissa regler och normer och strävar åt samma håll mot gemensamma mål. Dagens 

elever får härigenom ett tvetydigt budskap om hur de ska agera som individer för att 

tillfredsställa samhällets villkor. 

 

En enkel fråga som till exempel elevernas valmöjlighet till placering i klassrummet kan vara 

en viktig fråga i medbestämmande för eleverna. I de tidigare skolorna, där det fanns fasta 

bänkrader, var det läraren som bestämde var eleverna skulle sitta. Eleverna var då inte 

implementerade med kunskapen till eget bestämmande utan de följde de riktlinjer som gavs, 

mer eller mindre lydigt. Det visste att ”fel” handling eller ifrågasättande av beslut kunde få 

otrevliga konsekvenser. När man frågar dagens elever tycker majoriteten att frågan om 

placering i klassrummet är ett område där eleverna bör ha mer inflytande över.  

 

Aga och andra bestraffningsmetoder användes tidigare av lärarna på ett mer eller mindre 

frekvent sätt. Lärarna bestämde själv i hur stor utsträckning de använde skamvrå, pekpinne 

eller andra metoder för att tillrättavisa eleverna. Det finns en tendens till att bestraffning 

skedde oftare gentemot pojkarna i skolan än mot flickorna. Som några av de intervjuade 

berättar ansågs pojkarna vara de busiga medan flickorna var de som satt still och var duktiga. 

Lagen om förbud mot aga kom 1958 (Erdis, 2000). Även i dagsläget anses pojkarna vara de 

livligare och de mer högljudda (Svaleryd, 2003). Tendensen är dock att detta håller på att 

jämna ut sig och att när pedagogerna ser alla som individer så får även tjejerna ta sin plats 

som busfrön. 

 

Många elever uppfattar idag att de både får och kan ge beröm till varandra. Beröm är en 

bekräftelse som elever mår bra av och underlättar bland annat processen att gå vidare i sitt 

arbete. Denna vinkling kan ses både ur elevperspektiv men också ur lärarperspektiv. Lärarens 

roll är att på ett professionellt sätt lägga fram konstruktiv kritik. Läraren skall enligt Lpo 94 

”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

präglar ett demokratiskt samhälle”(Lpo 94, p. 14). Från intervjuerna har jag kunnat utläsa att 

beröm, tidigare, inte användes lika frekvent. Emma uttrycker det som ”Vi fick ju betyg”. Det 

var betygets bokstavskombination som bekräftade dåtidens beröm. Naturligtvis skiljde det 

från lärare till lärare i vilken utsträckning de använde muntligt beröm och så är även fallet i 

nutid. Berömmet i sig verkar till att eleven får lättare att i en positiv miljö bruka sin rätt till 

inflytande.  

 

Skolämnen 

Eftersom hela samhället, tidigare, var mer bundet till kyrkan var det religiösa inslaget i skolan 

en stor del av undervisningen. När skolmaten introducerades bad eleverna bordsbön, Bertil 

minns tydligt ”I Jesu namn till bords vi gå, välsigna Gud, den mat vi få. Amen”. Bordsbön 

gällde både före och efter måltiden. Man hade morgonböner och sjöng psalmer regelbundet i 

klassen. Anna uppger att psalmerna var sådana att man skulle kunna dem lika bra som 

multiplikationstabellen. Det ingick ofta i skolan tidigare att man skulle lära sig psalmverser 

och delar ur katekesen utantill (Ryd, 1996, Richardsson, 1999) Bertil berättar att psalmerna 

skulle kunnas utantill så pass bra att man skulle kunna sjunga dessa solo inför klassen. Detta 

speglade det dåtida samhället lika mycket som engelska och dataanvändning speglar dagens 

samhälle. Av dagens elever är det ingen som nämner religion som ett av de viktigaste ämnena 
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i skolan. 

 

Som framkommer i Bertils historia fick han börja läsa engelska i klass fem och fick inte 

innebörden förklarad för sig och upplevde därigenom inget syfte med detta. En utomstående 

fröken kom och pratade ett språk som ingen av dem förstod. Det fanns under den tiden ingen 

naturlig koppling till språket, som vi har idag med all media och TV. Som vuxen upplever 

ändå Bertil vikten av att kunna språk och har också haft användning av det han fick lära sig i 

skolan. Sedan 1921 ska skolämnena vara verklighetsbaserade (Lestander, 1996). Ämnena 

skulle ha direkta kopplingar till samhället.  

 

Förr i tiden var ämnen som naturlära och bibliska relevanta. Idag är bland annat moderna 

språk viktiga i skolan och det som tidigare var kristendom har bytts ut till det bredare ämnet 

religion (Lpo 94). Dagens elever har en uppfattning om att de viktigaste ämnen i skolan idag 

är engelska, matte och hemkunskap. Detta reflekterar en uppfattning av vad som anses 

relevant och samhällsnyttigt för elever att lära sig i skolan.  

 

Över hälften av de som svarade på enkäten säger att de upplever nästan aldrig eller sällan att 

de får lära sig något onyttigt i skolan. Det finns dock elever som uppger att de nästan alltid får 

lära sig onyttiga saker i skolan. Men med ett vuxet perspektiv tycker ingen av de intervjuade 

eleverna att de fick lära sig något onödigt i skolan. Emma berättar att hon uppfattade att de 

fick lära sig vad som var nyttigt för dem att kunna på den tiden. För att klara av livet på en 

gård behövdes vissa kunskaper så som mattematik och naturlära. Emma förklarar vidare att 

skolan då som nu var anpassad till vad samhället hade för nytta av olika kunskaper. Språk till 

exempel nämner hon att de inte läste, mer än svenska. Det fanns inget behov att läsa andra 

språk än svenska när man bodde i en liten by på landet. De intervjuade personerna inser ändå 

att de ämnena som de inte upplevde som självklara ändå hade sin betydelse i lärandet. 

 

Erfarenheter för framtiden 
Jag anser att det är för eleverna vi lärare är i skolan. Eleverna är skolans kunder vilka ska vara 

med i det dagliga arbetet men ska också ta del av kunskapen som erbjuds. I och med denna 

uppsats har jag fått insikt i att elever har åsikter om skolan och dess utformning. Eleverna kan 

vara en tillgång när det gäller att göra om i skolans verksamhet. Eleverna har ofta åsikter 

vilket de också lär sig i skolan att de bör ha och en villighet att uttrycka dessa. Även elever 

som gått ut skolan och fått lite livserfarenhet har åsikter om skolan. Det är i deras fall en 

uppfattning av skolan de tillförskaffat sig i en äldre skolverksamhet som inte längre existerar. 

Min lärdom av detta blir att alla jag möter i skolan vare sig det är andra lärare, elever eller 

föräldrar så har de sin egen uppfattning av hur skolan är.  

 

Miljön i skolan, elevinflytandet och vad eleverna lär sig är för mig viktiga grundpelare i 

skolans verksamhet. Det är intressant att se olika uppfattningar av dessa ämnen och samtidigt 

inse att mitt sätt att tänka inte alltid behöver vara det rätta. Personliga tolkningar görs utifrån 

sitt eget perspektiv och uppfattningar av skolan.   

 

Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att se vilka ämnen som varit viktiga i skolan 

förr och nu. Hur kärnämnena har blivit kärnämnen och varför just de ämnena. Det skulle vara 

intressant att titta på hur olika ämnen har kommit in i skolans verksamhet och forska kring 

vilka ämnen som är på väg in och på väg ut. 

 

Elevinflytandet är också något som skulle vara intressant att fortsätta forska kring. Och 

speciellt titta på hur olika lärare praktiskt jobbar med det men också studera skillnader inom 
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de olika åren i grundskolan. En intressant vinkling av skolans utveckling kan vara att titta på 

betydelsen av friskolors utbredning.  
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Årskurs____________ Kille Tjej 

Ringa in det alternativ som passar bäst för dig. 

 

1. Upplever du det som att du har skolpersonalens respekt? 

 

Oftast Nästan alltid Nästan aldrig Sällan 

 

2. Tycker du att du visar skolpersonalen respekt? 

 

Oftast Nästan alltid Nästan aldrig Sällan 

 

3. Tycker du att du visar dina skolkamrater respekt? 

 

Oftast Nästan alltid Nästan aldrig Sällan 

 

4. Tycker du att dina kamrater visar skolpersonalen respekt? 

 

Oftast Nästan alltid Nästan aldrig Sällan 

 

5. Vad tycker du är viktigt att lära sig i skolan? Flera svar kan anges. 

 

Matte Svenska Engelska Musik NO SO 

 

Hemkunskap Idrott Bild Annat ämne_________________ 

 

6. Vilket ämne tycker du är roligast? 

 

Svar________________________________________________________ 

 

7. Tycker du att du får lära dig mycket oviktiga saker i skolan? 

 

Oftast Nästan alltid Nästan aldrig Sällan 

 

8. Finns det något som du inte får lära dig i skolan som du skulle vilja lära dig? 

 

Nej Vet ej Ja, vad? _________________________________ 

 

9. Tycker du att du får nog med tid för skoluppgifterna i skolan? 

 

Oftast Nästan alltid Nästan aldrig Sällan 

 

10. Tycker du att du får nog med hjälp av läraren för att klara skoluppgifterna i 

skolan? 

 

Oftast Nästan alltid Nästan aldrig Sällan 

 

11. Tycker du att du har en bra placering i klassrummet? 

 

Ja Sådär Nej 

 

12. Tycker du att du får var med och bestämma när det gäller din placering i 

klassrummet? 
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Oftast Nästan alltid Nästan aldrig Sällan 

 

13. Trivs du med hur det ser ut i klassrummet? 

 

Ja Sådär Nej 

 
Om du tycker att det finns något du skulle vilja göra för att förbättra hur det ser ut i klassrummet, 

vad?________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

14. När har du roligt i skolan? Flera svar kan anges. 

 

På rasterna På lektionstid Annan tid tex_________________________________ 

  

 

15. Sätt betyg på skolan som helhet. Ett är lägsta betyget och tio det högsta betyget.  

Ringa in det alternativ som passar dig bäst. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

16. Övrigt som du tycker är bra med skolan 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17. Övrigt som du tycker är dåligt med skolan 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Underlag för observation 
År 7, Brönjaskolan, Boden 

Observationstid: en skoldag 

 

Fysisk miljö Elevinflytande 

Skolämnen 


