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Förord 
 
Vi vill tacka alla som stöttat och hjälpt oss i vårt arbete. Våra elever som ställt upp på 
intervjuer och enkäter utan att knota. Våra handledare på universitetet Eva Alerby och Lena 
Lundberg Vesterlund som läst våra utkast och gett oss tips och ideér till hur vi kunnat 
förbättra vårt arbete. Vi vill också tacka våra kolleger och våra familjer som härdat ut med 
våra frågor diskussioner och hjälpt till med genomläsningar och datortips. 
 
Luleå januari 2005 
 
Anita Johansson Hallin 
Lena Degerman 
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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och tolka hur elever upplever arbetet med 
agendan. Vi är montessorilärare och undervisar i montessoriklasser därför var det naturligt för 
oss att  studera Maria Montessoris skrifter om självständighet och frihet, vilket kan tolkas som 
dagens elevinflytande och delaktighet. Studier har gjorts av läroplanen för grundskolan samt 
av andra pedagoger och deras syn på elevinflytande och delaktighet. Studien påbörjades i ett 
annat arbete där 36 elever fick besvara en enkät om funktionen av den gamla agendan. 
Resultatet visade att eleverna var nöjda med den, medan pedagogerna ansåg att den gav för 
lite utrymme för elevers inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. En ny agenda 
utformades. Eleverna fick arbeta med den nya varianten under 12 veckor. Därefter gjordes 
kvalitativa intervjuer av åtta elever, slumpvis utvalda ur två klasser. Resultatet av intervjuerna 
visade att eleverna kunde se vilket stoff och vilka uppgifter som de förväntades klara av från 
skolår 1 till skolår 6. Eleverna gav uttryck för en ökad trygghet som ledde till större känsla av 
inflytande. En flicka uttryckte det så här �Den är bättre än den gamla! Det är lättare att se när 
det är på samma papper. En pojke uttryckte det så här �den får mig att känna mig trygg i 
klassrummet.� 
 
 
Nyckelord: Montessori, självständighet, delaktighet, inflytande, lärande, trygghet. 
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1.  Inledning 
 
Vi har under några år provat att arbeta som montessorilärare och under dessa år har vi vuxit 
mer och mer i vår roll som pedagoger. Under våra arbetsår har vi varit i kontakt med olika 
undervisningsmetoder och det har visat sig att elevinflytande är ett bra framtida 
förhållningssätt. När barn är delaktiga i sina studier blir barnen mera självständiga i sina val 
av arbeten i klassrummet, samt att de känner mer ansvar för sina uppgifter. Detta är ett drag 
som passar in i montessoriklassrummet där undervisningen ska leda till att barnen klarar av att 
välja själva (se Svedberg och Zaar, 2002). 
 

Maria Montessori menade att det är viktigt att barnet ges tillfälle att utveckla sin egen 
personlighet, sitt eget jag, innan det börjar sitt arbete i en montessorigrupp 
(Svedberg & Zaar, 1998,  s. 155). 

 
Vi har under 1,5 år arbetat i var sin lågstadieklass och i det arbetet använt en agenda (bil.1) 
för att hjälpa eleverna till självständiga val av arbete. Detta har i vårt tycke inte fungerat 
optimalt och under höstterminen 2003 gjordes en sonderande enkät om hur agendan 
uppfattades av eleverna. Enkäten (bilaga 6 ) besvarades av alla elever, och genomfördes 
samma dag i de båda grupperna. Vi distribuerade enkäten i våra respektive klasser och vid 
behov lästes frågorna upp och om det behövdes hjälpte vi till att skriva ner svaren. Frågorna 
formulerades för att i möjligaste mån ge nödvändig information för att uppfylla syftet med 
undersökningen. Resultatet visade att eleverna i hög grad ansåg att de valde och bytte arbeten 
självständigt. Vår känsla som lärare var dock annorlunda. Vi tyckte att eleverna inte visade 
den självständighet som vi förväntade utifrån vår utbildning och erfarenhet. Efter det 
påbörjades diskussioner om och arbetet med att utforma en ny typ av agenda. För att få idéer 
till hur denna skulle utformas beslöt vi att undersöka hur mer erfarna kollegor i 
mellanstadieklassen på skolan löst detta problem. Vår undersökning av detta gjordes i form av 
observationer (bil. 2A och 2B) av lärarnas sätt att arbeta med agendorna tillsammans med 
eleverna samt en uppföljande intervju (bil.3) där lärarna berättade hur deras system var 
upplagt. 
 
Den nya agendan utformades i samma stil som mellanstadiets. Den anpassades för vår 
åldersgrupp och  kopplingar gjordes till montessoriskolans kursplaner. 
 
Den nya agendan (bil. 4)  introducerades i klasserna under vecka 11, och vi beslöt att göra en 
utvärdering av agendorna där sex elever i vardera klassen intervjuas och där får barnen göra 
jämförelser mellan den gamla och nya agendan. 
 

Maria Montessori 
 
Maria Montessori föddes 1870 i Chiaravalle i Italien. Hon växte upp i en medelklassfamilj där 
fadern var konservativ och modern liberal. Modern var hela livet ett stöd för dottern när det 
gällde hennes studier. Hela familjen var socialt engagerad och Maria fick tidigt följa med sin 
mamma när hon utövade välgörenhet bland de fattiga. Maria beslöt vi 12 års ålder att bli 
ingenjör men efter ett tag insåg hon att hon ville bli läkare. Denna utbildning var stängd för 
kvinnor på den tiden i Italien men trots det så blev Maria antagen till medicinska studier. 1896 
blev hon Italiens första kvinnliga läkare. Hon fick plats i ett forskarlag som studerade mentalt 
handikappade barn och när Maria såg hur understimulerade barnen var  började hon utveckla 
material som skulle ge praktisk och sensorisk stimulans. I det arbetet studerade hon mycket  
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det arbete som Itard och Séguin gjort i Frankrike med sinnestränande material. I Rom 
inrättades ett pedagogiskt institut där Maria blev chef och där föddes en idé om att låta även 
normalbegåvade barn pröva på materialet som utvecklats. 1907 fick hon chansen att starta ett 
daghem för normalbegåvade barn. Montessori gjorde noggranna observationer av barnen. På 
daghemmet arbetade barnen med saker som kändes meningsfulla för dem. De genomgick alla 
samma mönster, såväl fattiga barn som rika. Denna process kallade Montessori för 
�normalisering�. Processen ledde till självdisciplin, självsäkerhet och en förkärlek för 
målinriktad sysselsättning. Detta uppnås genom upprepning, koncentration och en tydlig 
tillfredställelse. Montessori ansåg att detta var barnets normala tillstånd eftersom den 
utvecklades helt spontant då omgivningen kunde erbjuda de rätta medlen. Ryktet spreds  och 
från hela världen kom besökare till Montessoris skolor för att med egna ögon se vad som 
berättats om dessa �märkliga barn�. Montessori började ett liv som bestod av ständiga resor- 
hon grundade skolor och lärarseminarier, hon föreläste och skrev. År 1909 utkom hennes 
första mer omfattande beskrivning av  sitt arbete i � The Montessori Method�.  1912 reste 
Montessori till USA för första gången för att göra en kortare föreläsningsturne. Senare 
besökte hon USA för att utbilda lärare, men efter 1918 reste hon inte dit mer p.g.a den kritik 
som Kilpatrick spred i USA och hon ansåg sig feltolkad även av sina egna supportrar. 1922 
utsåg den italienska regeringen Montessori till nationell skolinspektör. Hon blev alltmer 
utnyttjad av den fascistiska regimen och 1931 arbetade hon mest från Barcelona. (Signert,  
2000. Skjöld/Wennerström, Brödermann/Smeds 1997) 
 
1934 hölls den sista montessorikongressen i Italien och där deltog den schweiziske 
psykologen Jean Piaget. Hans tankegångar ligger mycket nära montessoripedagogikens 
utvecklingspsykologi. Även han påpekar miljöns betydelse och att barn har olika utvecklings 
stadier samt att de vid olika perioder är extra mottagliga för inlärning. Skillnaden mellan 
Piaget och Montessori var att Piaget var forskare och teoretiker medan Montessori var 
intresserad av den praktiska undervisningen. (Signert,2000. Skjöld/Wennerström, Bröder-
mann/Smeds 1997) 
 

During the 1920s Piaget had made his early observations on how young children learn 
while watching them at play and in the classes of the Maison des Petits, the modified 
Montessori school at the Institut Jean-Jacques Rousseau in Geneva, of which he became 
director. A series of publications on the child�s construction of his mental world based on 
his observations at the Maison des Petits and culminating with The Language and 
Thought of the Child in 1924 had already made him internationally famous by the time 
he reached the age of Thirty. Piaget, who also began as biologist, found much use in 
Montessori�s work, particulary in what Montessori had come to call Sensitive periods�, 
the developmental schedule of the child�s mental growth; in the role played by repetitive 
behaviour in the process as it developed from motor to mental abilities; and in the need 
for the environment to provide the stimulation that nourished the child�s mental growth 
just as food did his physical development. But although Piaget remained for many years 
president of the Swiss Montessori Society, his studies of children�s thinking eventually 
led him to formulate a theory of cognitive development that went beyond Montessori into 
avenues of his own. While Montessori focus was always the practice of teaching, Piaget 
was more rigorous theoretician, and became one of the significant contributors to a 
systemic science of developmental psychology ( Kramer, 1976, s 326). 

 
 Maria Montessori dog 1952 och med hennes erfarenheter av fascismen, två världskrig och ett 
inbördeskrig (hon bodde ett tag i Spanien) så var hon övertygad om att undervisningen och 
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barnens uppfostran måste leda till att människan värnar om fred och samexistens. (Signert,  
2000. Skjöld/Wennerström, Brödermann/Smeds 1997) 

 

Självständighet och frihet 
 
I skriften �Utbildning och fred�, en sammanställning av Maria Montessoris tal mellan åren 
1932 och 1939 kan man läsa: 
 

Det faktum att barnet lär sig själv, att det kan övervinna så många svårigheter utan hjälp, 
ger det, utan tvekan, en inre tillfredställelse som ökar dess känsla av egenvärde. 
Möjligheten att välja sina aktiviteter hjälper också till att gynna uppkomsten av 
karaktärsdrag som vi normalt inte anser vara typiska för ett barn � självständighetskänsla 
och initiativförmåga, till exempel  (Montessori, 1949/1998, s.  87). 

 
Maria Montessori hade en stor tilltro till barnen och deras intelligens och förmågor. Barn har 
enligt henne en inre drivkraft att vilja lära sig saker och att utforska sin omvärld. Alla barn 
genomgår samma utvecklingsfaser och har samma behov oavsett var och när de växer upp. 
Montessoripedagogiken utgår från barns behov i olika skeden av livet och är en metod som 
bygger på barns psykiska utveckling. Den grundar sig på Montessoris egna iakttagelser och 
observationer och den forskning som hon bedrev under hela sitt liv. För att hjälpa barnen att 
hitta vad de tyckte om utformades en miljö där barnen fritt kunde söka, upptäcka och göra 
egna erfarenheter. Barnen har en stor frihet att göra vad de vill men inom vissa givna ramar.  
 

The Montessori method has been defined as one which is based on �Freedom in a 
Prepared Environment�; and undoubtedly the idea of liberty is one of its most 
fundamental principles (Standing, 1957, s. 280). 

 

Lärarens roll  
 
Läraren ska enligt Skjöld/Wennerström och Brödermann/Smeds (1997) vara en entusiastisk 
och uppmuntrande handledare men samtidigt hålla sig i bakgrunden så mycket som möjligt. 
Läraren ska observera barnen och utifrån det guida dem till rätt material vid rätt tidpunkt. 
 
Maria Montessori förespråkade blandade grupper för att barnen då bl.a. lär av varandra och 
arbetar med olika saker. Däremot förändras barnet kring 6 års ålder så pass mycket att även 
miljön och lärarens roll måste förändras i förhållande till förskolans. Det innebär att en 
indelning i två åldersgrupper är lämplig: 6-9 år och 9-12 år. �Läraren i skolan ska, precis som 
i förskolan, vara en länk mellan barnen och materielen�(Sköld/Wennerström, 
Brödermann/Smeds, 1997,  s. 136). 
 
Mellan 6- 12 år infaller hos barnet en sensitiv period för moral. Barnet börjar fundera över 
vad som är rätt och fel, gott och ont. Det gör att läraren måste ingripa mer aktivt i barnens 
aktiviteter. Det ska vara lika för alla, annars protesterar barnet genast högljutt. Däremot köper 
det ett resonemang och en motivering till varför saker är på ett visst sätt. Barnen använder sig 
nu också av förnuftet. De ifrågasätter och vill veta anledningar till varför saker är på ett visst 
sätt, när de lär sig nya saker. Etik och moral blir viktiga ämnen och läraren måste tydligt 
hjälpa gruppen att bedöma och ta ställning. Läraren har inga lösningar till problem men 
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hjälper gruppen att våga diskutera och argumentera. Barnen behöver tydliga ramar. Inom 
dessa har de sedan sin frihet. Barnet som är äldre än sex år törstar efter kunskap, och det är 
lärarens uppgift att inspirera. Det betyder att läraren också måste ha goda kunskaper i alla 
ämnen, samt vara uppdaterad med nya forskningsrön och upptäckter .Barnet är nu på väg från 
de konkreta materielen, som används i Montessorimetoden, till det abstrakta, d.v.s. börjar mer 
och mer att arbeta i böcker. På det intellektuella planet har barnet  också gått in i en ny fas. 
Det är viktigt att läraren vet på vilken nivå barnet  befinner sig så att hon kan hjälpa, guida 
och visa barnet. Det är viktigt att läraren vet och förstår barnets utveckling, har förståelse och 
omdöme att ge barnet exakt vad det behöver. Barnets individuella planeringsschema är en 
grund för att barnet ska utvecklas i rätt takt, utan svårigheter och misslyckanden. 
(Sköld/Wennerström, Brödermann/Smeds, 1997) 
 

The scientific laboratory, the field of Nature, where the teacher will be initiated into �the 
observation of phenomena of the inner life� should be the school in which free children 
develop with the help of material designed to bring about development. When she feel 
herself a flame with interest, seeing the spiritual phenomena of the child and experiences 
a serene joy and an insatiable eagerness in observing them, then she will know that she is 
initiated. Then she will begin to become a teacher (Montessori, 1965, s. 140). 

 
Det är mycket viktigt att det råder en atmosfär av lugn och ro, för då kan en riktig 
kunskapsutveckling ske. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att läraren har en riktig 
förståelse för filosofin och montessoripedagogiken och har kunskap om materielet, hur och 
när det ska användas, det är viktigt för helheten i miljön. Läraren har också huvudansvar för 
miljöns utformning och att den är estetiskt tilltalande. Barnen ansvarar för den dagliga vården 
av densamma. Maria Montessori säger att läraren är en del av miljön. (Sköld/Wennerström, 
Brödermann/Smeds, 1997) 
 
 

Friheten i montessorimiljön ger barnet ett unikt tillfälle att tänka över sina handlingar, att 
bedöma vilka konsekvenser de kommer att få för det självt och för andra, att testa sig 
självt mot verklighetens gränser, att komma underfund med vad som ger en känsla av 
fullbordan och vad som efterlämnar tomhet och otillfredsställelse, att upptäcka både sina 
möjligheter och sina brister. Tillfället till att utveckla självkännedom är ett av de 
viltigaste resultaten av friheten i montessoriskolan (Lillard, 1972, s. 278). 

 
Enligt Skjöld/Wennerström och Brödermann/Smeds (1997) upptäckte Montessori att barnen 
kan välja arbete själva och att de älskar att göra saker upprepade gånger bara för att 
upprepningen ger tillfredsställelse. Barn har en otrolig förmåga till koncentration och de 
älskar ordning och meningsfulla arbetsuppgifter. De har inget behov av belöning eller straff. 
När barn får välja sysselsättning själva och får hålla på så länge de själva vill så växer en 
känsla av värdighet fram hos barnet. Signert (2004) menar att �barnens erövring av 
självständigheten är det grundläggande steget i det som Montessori kallar för �naturlig 
utveckling� �.  Montessori ansåg att frihet är ett resultat av utveckling och att den leder till ett 
maximalt utvecklande av karaktär, intelligens och känslor. 
 

In order to leave the children free, and yet teach them whatever they need for their may 
future work in society, the Montessori method creates a structured environment, that 
leads children indirectly, instead of giving them direct lessons an instruction by the 
teacher. The environment gives the child the opportunity of learning tin the way suited to 
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its nature, with out undue interference by the teacher, except when the learner calls for it 
himself (Wentworth-Lubienski, 1998, s. 17). 

 
Voluntary work in the Montessori sense means that the pupil decides on his own and of 
his own free will to do something, to begin a piece of work. Of course, he can also decide 
not to do anything for the moment. He may wish to wait or speak with others, he may be 
undecided or just waiting for someone, so as not to be alone (Montessori, 1997, s. 140). 

 
Inom Montessorimetoden finns en tro på att barn och deras arbete alltid ska respekteras, och 
barn har en unik förmåga till inlärning. Barn lär med hela kroppen och alla delar måste få 
tillfredställelse och barn lär genom att få vara aktiva. De ska få välja arbete själva. Miljön ska 
vara förberedd och läraren är en handledare. Undervisningen ska genomsyras av ett 
engagemang för fred på jorden, eleverna lär sig att ta ansvar för allt levande och vår miljö 
både inne och ute. (Skjöld Wennerström/Bröderman Smeds, 1997) 
 

Barnen ska själva få välja arbete, utifrån vad läraren har introducerat. När barnen ägnar 
sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv. De väljer också om de vill 
arbeta själva eller tillsammans med andra (Skjöld Wennerström/Bröderman Smeds, 1997, 
s. 16). 

 
I Montessorimetoden är självständighet ett ledord och barn ska följa sin inre drivkraft att 
utvecklas. Självständigheten tränas från förskolan och genom hela skoltiden. Eleverna ska 
välja arbete självständigt utifrån vad som planerats i deras agendor och vilket material läraren 
introducerat. Tanken är att eleverna genom att välja arbeten självständigt ska utvecklas 
individuellt. I skolan ger läraren varje barn en individuell planering som följer skolans 
nationella styrdokument och Montessoris pedagogiska grundtankar. �Läraren ansvarar 
självklart för att målen i den svenska läroplanen följs� (Skjöld/Wennerström, Bröderman 
/Smeds, 1997, s. 138). Detta ligger helt i linje med Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet 1994 där det framgår att elever ska ta ett personligt ansvar för sina studier och de 
ska ha inflytande på utbildningens utformning. Dessutom ska eleverna ges möjlighet till eget 
ansvar. 
 

Lärarens arbete är, förutom att vara med barnen och ge dem inspiration och stöd, att 
planera och organisera arbetet och utarbeta kursplaner eller arbetsscheman så att barnen 
får tydliga och strikta yttre ramar inom vilken de har frihet. Det bör finnas en kursplan 
för varje ämne och den ska innehålla alla de övningar barnen kan arbeta med inom just 
detta ämne från ettan till sexan. Den bör omfatta flera årskurser, så att barnen kan få en 
helhetssyn över de olika ämnena. I kursplanen finns det många obligatoriska övningar 
men även andra övningar som barnen kan göra om de har lust. Kursplanen kan ses som 
ett minimimått för vad barnen ska arbeta med under sina första sex år i skolan - en 
baskurs. Barnen kan ha sin kursplan i en pärm, där de kryssar när de är har arbetat färdigt 
med en övning eller ett materiel. Genom att titta i kursplanen kan barnen själva se vad de 
kan fortsätta att arbeta med, något som gör dem mer självständiga (Skjöld /Wennerström, 
Bröderman/Smeds, 1997,  s. 137). 
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Elevinflytande 
Undersökningar presenterade i Skolverkets rapport "Inflytandets villkor" det s.k. Eliaspro- 
jektet har visat att skolor med företrädesvis yngre elever väljer att organisera undervisningen 
på ett sånt sätt att eleverna har inflytande över ordningsföljd, plats och uppgifter. Eleverna 
planerar vanligtvis uppgifter och mängd för en till två veckor i följd. Eleverna har en 
planeringsbok där de gör en veckoplanering för alla veckans dagar. Arbetet är till viss del 
lärarstyrt och planeringen kontrolleras av läraren som även vid behov föreslår förändringar. 
Elev och lärare utvärderar hur arbetet genomförts och gör revideringar i planeringen. 
Motiveringen till denna form av organisering av arbetet i klassen är att undervisningen ska 
individualiseras och att eleverna ges inflytande över sitt arbete (Skolverket, 1999). 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar skall 
omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt 
deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i 
utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 
demokratiska arbetsformer (LPO 94/98, Utbildningsdepartementet, s. 32). 

 
I egenskap av pedagoger är vi ständigt i kontakt med läroplaner och kursplaner och vet 
därför att det är dessa mål som är riktlinjer för oss som yrkesutövare. Vi har genom 
litteraturstudier skaffat oss mera kunskaper inom området elevinflytande. Elevinflytande 
är ett stort område och vår första insats blir att arbeta med elevinflytande i 
undervisningen genom att konkretisera målen för eleverna, samt att de får vara med och 
planera undervisningen utifrån dessa.  
 

Läraren skall: - utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 
och för sitt arbete i skolan  (LPO 94/98, Utbildningsdepartementet, s. 15). 

 
Selberg (2001) poängterar lärarens roll som den viktiga länken för att lyckas i arbetet. 
 

Hur elevers inflytande kommer till uttryck är beroende av att läraren tillsammans med 
eleverna skapar förutsättningar för att utveckla kunskapen. Dialogen kräver en stark tro 
på människan. Lärarens samtal med eleverna behöver ledas på ett väl genomtänkt sätt så 
att valfrihet och rätt att fritt samarbeta med kamraterna tillerkänns eleverna (Selberg, 
2001,  s. 10). 

 
Samtliga barn ska känna att de respekteras för sina åsikter och att de tas på allvar. De behöver 
även kunna förstå att de har en egen roll i sin egen personliga utveckling. Skolgången ska 
kännas positiv för alla. Som Piaget sa: �Utbildningens övergripande mål skall vara att skapa 
individer som kan göra nya saker, inte bara upprepa vad tidigare generationer gjort� 
(Stensmo, 1994, s. 133). Dewey stod bakom  begreppet �learning by doing� och arbetade 
mycket med temaarbete genom elevaktivt arbetssätt. Dewey uttrycker sina tankar så här: 
 

Elevens aktivitet skulle sättas i centrum för planering och genomförandet av 
undervisningen. I sin tur ställde detta stora krav på lärarens kunskaper och förmåga, 
på att han eller hon byggde upp sin kunskap på samma sätt som eleven, d v s genom 
experiment och genom att pröva olika metoder för undervisning 
(Svedberg, & Zaar 1998, s. 125). 
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Dewey menade att lärarens uppgift är att uppmärksamma elevernas intressen och stimulera 
dem till lösning av olika problem. Problemen måste dock relateras till ett sammanhang så att 
det inte endast blir informationsinsamlande. Även Dewey anser att utbildningens mål skall 
vara ett led till lösning på eventuella framtida problem, inte reproduktion av det som tidigare 
varit (Stensmo, 1994). Detta belyses även av Alerby (2003) som menar att ��erfarenheter 
gjorda utanför skolans kontext naturligtvis har betydelse även för det lärande som sker i 
skolan� ( s. 5). 
 
Elevinflytande innebär för oss att eleverna tar ansvar för sin skoldag. De väljer självständigt 
arbeten och slutför dem. Eleverna lär sig att planera arbetet själva och med stigande ålder ökar 
ansvaret.  Eleverna använder ett planeringsverktyg som vi kallar agenda (bil.1) och är 
medvetna om målen i kurs- och läroplaner. 
 

The reality in most Montessori elementary schools is that students are usually given a 
good deal of free choice, with some work (often in math and reading) required on a daily 
or weekly basis. The way in which the required work is assigned, corrected, and 
monitored varies a good deal from school to school. Many classrooms move through a 
variety of strategies in the course of the year. In the beginning, work is primarily teacher-
chosen for a good part of the day, with a variety of materials available for the students to 
choose from during a free choice period. As the class normalizes (Normalization is 
Montessori�s term for the process by which a class and its members become normal�
that is, learn to work productively and cooperatively.) and each child  begins to develop 
an interest in working on his own  projects, the amount of free choice time is increased. 
Individuals may be monitored with some form of contract, with assignments chosen by 
student and teacher together, and completion checked on a regular basis. Still later in the 
year, the teacher may decide that some or all the students are ready to discontinue the 
contracts and move into free choice for the entire time. Sometimes teacher-made or 
commercial achievement tests are used to check overall academic competence (Chattin-
McNichols, 1992, s.134-135). 

 
Montessoriskolan har länge praktiserat demokrati och elevansvar. En naturlig demokratisk 
ordning växer fram genom friheten och de möjligheter till kontakter som finns i en 
montessoriklass. Arbetets planering och uppläggning ska eleven ta ansvar för. Eleverna tränas 
i beslutsfattande och ansvarstagande för skolan  (Hansson, 1994). 
 
Maria Montessori lämnade inga regler eller dokumentation om hur man ska genomföra detta i 
klassrummet. Hur ska vi som lärare hjälpa eleverna att göra självständiga val? Hur kan 
eleverna medvetandegöras om måluppfyllelse?  
 
Detta ska vi göra genom att skapa en planeringsmodell att användas i våra respektive klasser. 
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2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och tolka hur elever vid en montessoriskola 
upplever arbetet med agendan (bil. 1) 
 

 
• Hur påverkar den nya agendan elevernas delaktighet? 
• Hur påverkar den nya agendan  elevernas inflytande? 
• Känner eleverna sig delaktiga i sitt eget lärande? 
• Har eleverna inflytande över sitt eget lärande? 
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3 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vilka metoder vi tänker använda för att nå syftet. 
 

Kvalitativ intervju 
 
Vi kommer att använda oss av kvalitativ intervju metod.  
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå den intervjuades situation i 
anknytning till våra frågeställningar. Även om forskningsintervjun liknar ett vanligt samtal så 
är den mer eller mindre strukturerad (Kvale,1997). 
 
En kvalitativ forskningsintervju följer sju stadier (Kvale,1997, s 85) 

1. Tematisering  
2. Planering  
3. Intervju  
4. Utskrift  
5. Analys  
6. Verifiering  
7. Rapportering.  

  
Den kvalitativa intervjun försöker att beskriva specifika situationer och händelseförlopp. Den 
är ämnesorienterad och frågeställningarna är skapade genom tematisering av ämnesområdet. 
Frågorna är koncentrerade kring ett tema och besvarar undersökningens syfte. I planeringen  
av intervjufrågorna måste dessa anpassas till de intervjuades ålder och kunskaper i ämnet. Det 
är även lämpligt att dela upp frågorna i forskningsfrågor och intervjufrågor. Den intervjuade 
tar enbart del av intervjufrågorna. Forskningsfrågorna är till hjälp vid det analysarbete som 
följer efter intervjuerna. Det finns olika former av intervjuer både enskilda intervjuer och 
gruppintervjuer. Vi har för avsikt att fokusera på enskilda intervjuer. Intervjuerna genomförs 
med ett reflekterande arbetssätt, d.v.s. att försöka förstå vad den intervjuade faktiskt säger. 
Intervjun är ett samspel mellan två människor och bör präglas av ömsesidig respekt. Det är av 
vikt att denna respekt kan användas till nytta för  hur intervjun fortgår. Det är en stor fördel  
vid den kvalitativa forskningsintervjun att utnyttja de möjligheter som  samspelet mellan 
människor ger. Utskriften bör helst ske direkt efter intervjun så att det som sades är aktuellt. 
Beroende på  vilket syfte man har kan utskriften göras med talspråk som grund eller ändras 
till skriftspråk. Analyser och tolkningar sker utifrån de band som spelats in och utifrån de 
utskrifter vi gjort av dessa. Verifiering tillhör inte någon speciell del av undersökningen. 
Framför allt i en intervjuundersökning ska den som intervjuar kontrollera, hela tiden, att man 
förstått den intervjuade korrekt. Sådan verifiering kan åstadkommas genom ställda 
motfrågor. (Kvale, 1997) 
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Vår forskningsansats  
 
Vi har i vårt arbete valt att använda en kvalitativ intervjumetod. Tolkningen av våra resultat 
kommer att ske ur ett hermeneutiskt perspektiv och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningssyfte. 
 
I vårt intervjuarbete med eleverna har vi för avsikt att i möjligaste mån utgå från ett 
hermeneutiskt synsätt. Resultatet ska tolkas dels utifrån del och helhet och dels måste vi 
använda vår empatiska förmåga för att sätta oss in i elevernas situation och deras sätt att tänka 
när vi intervjuar dem. I intervjusituationen ska följdfrågor användas t.ex. Hur menar du nu?, 
Hur tänker du nu? Förklara mera hur du ser på detta? för att erhålla en djupare förståelse av 
elevernas svar. 
 

Hermeneutik  
 
Hermeneutik kan kallas läran om tolkning och kommer ur grekiskans �hermeneuo� som 
betyder �tolka�, �förklara�, �utlägga�, �uttyda�. Den har sitt ursprung i den grekiska mytologin 
där guden Hermes var budbärare åt den store guden Zeus. Hermes tolkade Zeus meddelanden 
till folket och vice versa (Nationalencyklopedin, 1996). 
 
Hermeneutiken har inom t.ex. teologin uppfattats om ett antal regler som hjälper till att tolka 
en text på bästa möjliga sätt. Ofta framställs hermeneutiken som motsatsen till positivismen 
trots att de båda är varianter av en empiristisk kunskapsteori. Hermeneutiken har idag en 
viktig roll i den humanistiska forskningen (Nationalencyklopedin, 1996). 
 

Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos en del 
endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. En bibeltext kan sålunda endast 
förstås om den sätts i samband med hela Bibeln. Omvänt består ju helheten av delar, kan 
därför endast förstås ur dessa. Vi står alltså inför en cirkel, den s.k. hermeneutiska 
cirkeln: delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna (Alvesson, 
Sköldberg, 1994, s. 115). 

 
Schleiermacher (1768-1834) fördjupade innebörden av hermeneutiken genom filosofiska 
reflektioner över tolkandet i sig. Utifrån dessa talar vi idag om en dubbel cirkel- eller 
spiralgång i all text förståelse: 
 

1. Tolkning från textens detaljer till dess helhet och omvänt. 
2. Tolkning från vår egen referensram till texten och omvänt. 
(National-encyklopedin, 1996) 

 
Dilthey (1835-1911) utvecklade Schleiermachers tankar utifrån att humaniora ska förklara 
fenomen genom att sätta in dem i ett yttre sammanhang. Genom detta utvecklade han en 
förståelsens metodologi. Där han talade om upplevelse som en enhet sammanhållen av en 
gemensam innebörd och uttryck som alla spår som människan lämnar efter sig samt förståelse 
som en psykisk process genom vilken vi tillgodogör oss innebörden i levande mänsklig 
erfarenhet. (Nationalencyklopedin, 1996) 
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En annan utveckling är att tolkningen eller förståelsen alltmer förknippades med empati, 
ett tillvägagångssätt genom vilket man lever sig in i (tänker sig in i, känner in i) den 
handlandes (skrivandes, talandes) situation. Man försöker med fantasins hjälp sätta sig i 
aktörens (författarens, talarens) ställe för att därigenom klarare kunna förstå innebörden 
av handlingen (det skrivna, talet) (Alvesson, Sköldberg, 1994, s. 117). 

 
 
Heidegger (1889-1971) utvecklade i sin tur Diltheys tankegångar utifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv. Fenomenologi (fenomen, samt grekiskans logia d.v.s. �lära�, �vetenskap�, som 
kommer av logos �ord� är teorier som uteslutande behandlar vissa iakttagbara fenomen utan 
hjälp av antaganden om deras bakomliggande orsaker (Nationalencyklopedin, 1996). 
 

Det gäller för individen att förstå den värld han/hon lever i. Hermeneutiken blir av det 
skälet för de existentiella hermeneutikerna något som genomtränger hela tillvaron. Varje 
förståelse, av de enklaste vardagliga ting, är samtidigt ett bidrag till bättre självförståelse. 
Samma gäller för förståelsen av andra. Det finns nämligen andra världar att tränga in i, 
andra individers meningsfält att uppsöka (Alvesson, Sköldberg, 1994, s. 135). 

 
Gadamer (1900-2002) och Ricoeur (1913-- ) kritiserade Dilthey och hävdade att vi inte kan 
göra en absolut tolkning av en text. De menar att vi inte kan lösgöra oss från vår egen 
tolkningshorisont och våra traditioner. Ricoeur vill i tolkningsprocessen ta hänsyn till de fakta 
som enligt noggranna undersökningar är hållbara. Grundförutsättningen är att meningen hos 
en del endast kan förstås genom att denna kopplas till den helhet denna del ingår i. Det måste 
finnas en koppling mellan det som undersöka och den kontext det undersökta finns i.   
Helheten består av de ingående delarna. Ett beroendeförhållande mellan helhet och del den 
s.k. hermeneutiska cirkeln, behöver kopplas till ett motiveringssammanhang. (National-
encyklopedin, 1996)  
 
Radnitzky förvandlade cirkeln till en spiral � den objektiverande hermeneutikens spiral. Där 
han menar att man börjar i en del och tentativt försöker sätta den i samband med helheten. 
Helheten blir belyst och sätter därigenom den ursprungliga delen i ett tydligare sammanhang. 
Genom att växla perspektiv mellan del och helhet skapas möjligheter till en adekvat och 
internt väl relaterad bild eller uppfattning. (Nationalencyklopedin1996) 
 

Forskningsetik 
 
Under hela forskningsprocessen bör  de etiska frågorna aktualiseras. 
De bör tas under övervägande under hela processen från undersökningens början till 
avrapportering. Enligt Kvales forskningsplanering (1997) belyser vi här den etiska aspekten 
av vår undersökning utifrån de sju forskningsstadierna. 
 
Tematiseringen har som syfte att ge svar  på och förbättra villkoren i de intervjuades 
vardagsarbete. Under planeringen fick målsmän  sig tillsända ett dokument om att vi skulle 
göra undersökningen och med en återkoppling om deltagande. Konfidentialiteten i intervjun 
bevaras genom att vi intervjuar varandras elever och de lottats utifrån kön och 
grupptillhörighet d.v.s.  den grupp de tillhör i skolan. I utskriften kommer de att garanteras 
anonymitet. Materialet kommer att analyseras utifrån de frågeställningar vi har i vårt syfte. 
Genom att vi är två  som analyserar materialet medför det att det blir en rikare analys. 
Verifiering  av den nyvunna kunskapen kommer att speglas i elevernas vardagsarbete. 
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I rapporten är de intervjuade anonyma och resultaten ska påvisa ett bättre vardagsarbete för de 
intervjuade m.fl. 
 
Vår undersökning gjordes på barn och vi måste då inhämta vårdnadshavarnas medgivande för 
barnens deltagande, (bilaga 5). Föräldrarna kontaktades  för att ge sitt samtycke till barnens 
medverkan. 

Deltagare 
Deltagarna i studien är elever vid en Montessoriskola. De ingår i skolans år 1 och 2 och har 
olika Montessoribakgrund. Sex elever har montessoriförskola från 2,5 års ålder.  Två elever 
har tillbringat ca. 1 år på montessoriförskola och de övriga fyra har börjat i montessoriklass 
antingen som sexåringar eller i skolår 1. Montessoriklasserna i skolans år 1-2 består av 36  
elever delade på två spår. I vardera spåret har vi delat barnen i pojk- och flickgrupper och 
slumpmässigt dragit namn. 
 
Klasserna har tillsammans 36 elever varav 19 är flickor och 17 är pojkar. Grupp A består av 9 
flickor och 10 pojkar. Grupp B består av 10 flickor och 7 pojkar. 
 

Bortfall  
 
Ett bortfall p.g.a. sjukdom fanns i bägge grupperna vid enkättillfället. I A-gruppen fanns ett 
bortfall på tre elever  och likaledes fanns det ett bortfall på två elever i B-gruppen. 

Material och genomförande 
 
Enkäten (bilaga1) besvarades av alla närvarande, och genomfördes under vecka 40 
höstterminen 2003 i de båda grupperna. Vi distribuerade enkäten i respektive klass. Frågorna 
formulerades för att i möjligaste mån ge nödvändig information för att uppfylla syftet med 
undersökningen 
 
Den nya agendan introducerades under  vecka 11 och eleverna fick pröva den under 12 
veckor. Intervjuerna (för frågorna se bil 7) gjordes under vecka 23 med 3 pojkar och 3 flickor 
slumpvis utvalda ur vardera gruppen sammanlagt 12 elever. Urvalet gjordes med lottdragning 
av namnlappar indelade efter kön och grupp. De genomfördes som enskilda intervjuer under 
ett arbetspass på eftermiddagen. Vi intervjuade elever från den grupp som vi inte är 
klasslärare i för att förhoppningsvis få mer ärliga svar. Vi satt i ett avskilt rum och vår 
bedömning är att eleverna kände sig väl till mods. Intervjuerna redovisas här i analyserad och 
tolkad form. (Hela intervjuerna går att läsa i bilaga 8 och 9) 
 
Sammanställning och analys av insamlat material gjordes under  vecka 28 och 29. 
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4 Resultat 
 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av vår undersökning. Vi börjar med en redogörelse för 
enkäten och sedan en sammanfattning av intervjuerna. Slutligen görs en statistisk 
sammanställning av svaren på de olika frågorna. 
 

Enkäten 
 
Fråga 1: Jag  är pojke  flicka 
  17/18 14/18 
 
Fråga 2: Får du välja ditt arbete själv i klassrummet? 
Pojke ja Pojke nej 
12/18 5/18 
Flicka ja Flicka nej 
12/18 2/18 
 
Fråga 3: Hur ofta väljer du själv ditt arbete i klassrummet? 
 
Pojke alltid Pojke ibland Pojke aldrig 
0/18 17/18 0/18 
Flicka alltid Flicka ibland Flicka aldrig 
3/18 11/18 0/18 
 
Fråga 4: Kan du byta arbete utan att be om lov? 
Pojke ja Pojke nej 
10/18 7/18 
Flicka ja Flicka nej 
11/18 3/18 
 
Fråga 5: Känner du att du kan bestämma vad du ska arbeta med? 
 
Pojke ja Pojke nej 
12/18 5/18 
Flicka ja Flicka nej 
14/18 0/18 
 

Sammanfattning av intervjuerna 
 
Flicka 1 
Känner sig delaktig och anser sig ha inflytande. Den nya agendan gör det lättare att välja jobb. 
 
Flicka 2 
Känner delaktighet och delvis inflytande över sitt eget lärande. Den nya agendan gör inte 
delaktigheten större. 
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Flicka 3 
Har delaktighet och inflytande i sitt eget lärande. Den nya agendan har ökat delaktigheten och 
inflytandet. 
 
Flicka 4 
Tror att hon är delaktig men är osäker om hon har inflytande. Den nya agendan är bättre och 
för det mesta känner hon sig delaktig. 
 
Flicka 5 
Tycker att hon har delaktighet och inflytande. Den nya agendan har lett till ökad delaktighet 
men oförändrat inflytande. 
 
Flicka 6 
Känner att hon har delaktighet och inflytande. Den nya agendan har inte lett till någon 
förändring i delaktigheten  och inflytandet. 
 
Pojke 1 
Anser att delaktigheten och inflytandet är stort. Den nya agendan har lett till mer att säga till 
om och ett ökat inflytande. 
 
Pojke 2 
Anser att han har delaktighet och inflytande över sitt lärande. Den nya agendan har inte 
förändrat situationen. 
 
Pojke 3 
Har delaktighet och inflytande över sitt eget lärande. Han anser att den nya agendan har ökat 
hans delaktighet och inflytande. 
 
Pojke 4 
Känner att han har delaktighet och inflytande över sitt eget lärande. Den nya agendan har lett 
till mycket stor delaktighet och inflytande. 
 
Pojke 5 
Anser sig ha delaktighet och inflytande ibland. Den nya agendan har gett ökad delaktighet och 
inflytande. 
 
Pojke 6 
Anser att han har delaktighet och inflytande. Den nya agendan har inte lett till någon 
förändring av inflytandet och delaktigheten. 
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Statistisk sammanställning 
 

Resultatet utan köns uppdelning. 
 
Fråga 1 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
 
Ja  Nej  Osäker 
10/12 -- 2/12 
 
Fråga 2 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
 
Ja Nej Osäker 
10/12 -- 2/12 
 
Fråga 3 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
 
Mer Lite Vet ej 
9/12 1/12 2/12 
 
Fråga 4 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
 
Mer Oförändrat Mindre 
8/12 3/12 1/12 
 

Resultat med könsuppdelning 
 
Fråga 1 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
 
 Ja Nej Osäker  
Flickor 4/6 -- 2/6  
Pojkar 6/6 -- --  
 
Fråga 2 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
 
 Ja Nej Osäker 
Flickor 5/6 -- 1/6 
Pojkar 5/6 -- 1/6 
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Fråga 3 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
 
 Mer Lite Vet ej 
Flickor 5/6 -- 1/6 
Pojkar 5/6 1/6 -- 
 
Fråga 4 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
 
 Mer  Mindre Oförändrat 
Flickor 2/6 -- 4/6 
Pojkar 4/6 -- 2/6 
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6 Diskussion 
 
I vår metod har vi beskrivit hur vi ska genomföra undersökningen med kvalitativa intervjuer. 
Detta innebär att vi kan förutsätta att undersökningen har en god reliabilitet och eftersom 
intervjuarna är kända av deltagarna kan detta innebära att �intervjuareffekten� 
(Patel,Davidsson 1994) kan ha påverkat resultatet. Utifrån de svar vi fick av deltagarna tror vi 
inte att detta påverkat reliabiliteten i vår undersökning. Intervjuerna har utgått från de 
frågeställningar vi haft i syftet. Detta borgar för en god validitet.  Intervjupersonerna är elever 
i våra respektive klasser. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en bandspelare, som visade 
sig vara trasig. Varvid intervjusvaren skrivs ner för hand. De frågor som vi använder  i 
intervjuerna är formulerade ur ett vuxenperspektiv Vilket ledde till att ett antal följdfrågor 
ställdes, samt att förklaringar fick göras av orden inflytande och delaktighet.  
 
Resultatet redovisas dels genom en skriftlig analys av varje intervju samt två statistiska 
sammanställningar. Vi anser att det resultat vi uppnår är kvalitativt riktig  utifrån de elever vi 
intervjuat och deras skolsituation. En möjlig felkälla kan vara att eleverna inte förstår svåra 
frågor, eftersom vi använder för svårt språk. Det visar sig att eleverna inte förstår ord som 
delaktighet och inflytande. Detta anser vi vara en brist i vår undersökning. Frågorna bör vid 
en ny undersökning anpassas till elevernas språkbruk och mognadsnivå. 
 
Syftet med vår studie är att beskriva, analysera och tolka hur elever vid en montessoriskola 
upplever arbetet med agendan. Vi har i arbetet utgått ifrån följande frågeställningar:  

• Hur påverkar den nya agendan elevernas delaktighet? 
• Hur påverkar den nya agendan  elevernas inflytande? 
• Känner eleverna sig delaktiga i sitt eget lärande? 
• Har eleverna inflytande över sitt eget lärande? 

 
I vår rapport redovisar vi vad Maria Montessori sagt och skrivit om frihet och självständighet. 
Det som man nu anser belyser begreppen delaktighet och inflytande i elevers läroprocess. 
Utifrån andras analyser av Maria Montessoris skrifter hittar vi direkta kopplingar till forskare 
som Itard och Seguin. Maria Montessoris forskning kring ämnet anammas också av Piaget 
och Dewey, som har samma intentioner och synsätt på elevers lärande. 
 
Resultatet av vår undersökning visar att eleverna i hög grad anser att de har delaktighet och 
inflytande i sitt eget lärande. De tycker också att den nya agendan har gett dem ökat 
inflytande och delaktighet. En pojke uttryckte det så här: �Lite mer att säga till om med den 
nya agendan. Där står vad jag behöver göra och det tycker jag är bra!�  Det visade att eleverna 
klart och tydligt anser att de självständigt väljer och byter arbeten. Vi ser också en klar 
tendens till att flickorna i bägge grupperna upplever större självständighet än vad pojkarna 
gör. 
 
Vi kan se en könsskillnad beträffande inflytandet där pojkarna i högre grad anser att den nya 
agendan gett dem mer inflytande medan flickorna i högre grad upplever ett oförändrat 
inflytande. En flicka sa: �Kanske lite mer. Den är bättre än den gamla. Det är lättare att se när 
det är på samma ställe.� Beträffande upplevd delaktighet ser vi ingen könsskillnad. Maria 
Montessori upptäckte i sin forskning att barn som får välja sina aktiviteter utvecklar en god 
självständighet och initiativförmåga, vilket vi även fått bekräftat i vår undersökning. 
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Vår vision är att eleverna ska ges elevinflytande, eftersom vi anser att eleverna genom 
elevinflytande får ett större engagemang för sina studier. En pojke sa: �Vet mer vad jag ska 
jobba med!�  Vår framtida roll som pedagoger är ett resultat av vår arbetslivserfarenhet inom 
skolans värld.  Vi anser att grundstenen med vårt arbete ligger på att göra barnen trygga och 
harmoniska i miljön samt med oss som pedagoger. Det viktigaste för att eleverna ska kunna 
delta i arbetet är att de har en djup inre trygghet. Detta leder till att eleverna kan fokusera på 
utvecklingsarbetet. Elevinflytande handlar mycket om trygghet för att kunna fokusera på 
utveckling. Detta uttrycktes av en av våra elever på detta sätt när vi frågade om nya agendan 
gjort honom mer delaktig  � Får mig att känna mig trygg i klassrummet.�,  vilket även var vad 
Maria Montessori upptäckte i den forskning hon bedrev under sitt liv. 
Vår förhoppning är att vi i framtiden, på ett bra och konkret sätt, ska få eleverna mera 
delaktiga och öka deras inflytande i undervisningen. Elevinflytande tror vi kan vara en 
inkörsport till att förverkliga de mål som är vår huvuduppgift som pedagoger, nämligen de 
som återfinns i LPO 94   (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
Lärarens roll i klassrummet belyses i Sköld/Wennerströms, Bröderman/Smeds bok där läraren 
i skolan ska �vara en länk mellan barnen och materialen.� Selberg poängterar också det 
faktum att läraren är en viktig länk för att eleven ska lyckas i sitt arbete.  
 
Enligt de undersökningar som vi tagit del av är  det mest skrivet om elevinflytande ur ett 
högstadie- och gymnasieperspektiv. Detta har lett till svårigheter att definiera elevinflytande 
ut lågstadieperspektiv. 
 
I LPO 94 kan man läsa om elevinflytande ur ett demokratiskt perspektiv.  Detta kan ske 
genom att ge eleverna målen för lärprocessen och att de själva i samråd med pedagogen 
utarbetar verktygen för måluppfyllelse. Detta verifieras i Selbergs avhandling. Så här 
uttryckte sig en pojke i studien �Jag får bestämma vad jag ska jobba med. Planerar lite 
tillsammans med läraren.� Hansson för fram detta som en väsentlig del i montessoriskolan. 
 
Som vi ser det så är det vår uppgift att lära barnen att lära. 

Fortsatt forskning 
 
Det finns ett antal intressanta perspektiv för fortsatt forskning kring detta ämne: 
 

• Att ur lärarperspektiv göra en självutvärdering med inriktning mot tillåtande atmosfär 
för  inflytande och delaktighet hos eleverna 
 

• Att studera varför den nya agendan gör att pojkar upplever mer inflytande medan 
flickor ej upplever detta. Är den konstruerad ur ett manligt perspektiv? Hur skall den 
utformas för att flickor skall uppleva mer inflytande? 
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Bilaga 1 

 
Beskrivning av den gamla agendan. 
 

• Den gamla agendan var en liten handgjord bok i A5-format bestående av 3 st. 
hophäftade vikta A4 ark och ett omslag i färg. Framsidan bestod av en illustration och 
barnets namn. 

 
• Varje sida i agendan hade en rubrik motsvarande ett arbetsområde: svenska, 

matematik, geometri, biologi, historia och geografi. 
 

• På sidorna skrevs elevernas arbeten in. Allt eftersom  arbetena slutfördes av eleven 
ströks uppgifterna och nya skrevs in.  

 
• Eleverna hade inga mål i häftet och visste inte vad som förväntades av dem. Ingen 

kursplan fanns bifogad i häftet. 
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     Bilaga 2 A 1(2) 
 
Observationsrapport.  
 
1. Beskrivning av observationslokal: Montessoriskola i  mellanstor stad i Norra 

Sverige20 elever skolår 3-6 blandat pojkar/flickor. 2 pedagoger, 
montessoriutbildade arbetar heltid en pedagog arbetar men sv, ma. En pedagog 
arbetar med no-ämnen Skolan börjar kl  0830 och avslutas kl 1400 

2. Observationen genomfördes  torsdagen den 5/2 2004. Startade kl 0830  
3. Solig dag -10°C 
4. Jag är trött och lite stressad vid observationens början. 
5.  Observationen   se nästa sida 
6.  Observationen avslutades kl 1000 
7.  Under observationen gång blev jag lugnare och mindre stressad. 
8.  Sammanfattning av dagens observation  se sida.. 
9.  Analys och reflektioner   se sida� 
10.  Åtgärdsprogram   se sida.  
  
  
  
5. Observationen 
 
Eleverna kommer in i klassrummet. Tar en stol och sätter sig i en ellips , lokaliserad vid 
tavlan. 
2 värdar 1 pojke och en flicka redogör för dagens datum och väder: vindriktning, vindstyrka, 
lufttryck, luftfuktighet, temperatur både digitalt och analogt? Samt molnighet. 
Därefter dags för redovisningar. Både redovisningar av arbete, blodomloppet, jägarstenåldern 
och recensioner av lästa böcker. Eleverna ställer tillbaka de pallar som de sitter på.  
Därefter arbete vid arbetsplatser, en del hade fasta platser andra kunde välja. 
Individuellt arbete, tex matematik: frimärksspelet,  räknehistorier på kort 
Sv. uppgifter både i kortform och som färdiga arbetsböcker 
Kulturuppgifter där varje ämne och uppgift finns i en låda. 
Frukten äter varje elev, när det passar och på sin arbetsplats. 
En pedagog introducerar ett projekt om Egypten för en elev i skolår 6 ( fördjupning) 
Några elever tränar på arbete som de gjort färdiga för att redovisa. 
Två pojkar i skolår 3  tränar på Europas länder och huvudstäder, sittande på matta framför 
tavlan. En flicka i skolår 4 går hela tiden ut och in i rummet.  
Jag har blivit tilldelad en plats i främre delen av rummet. Måste flytta därför att en pojke kan 
inte arbeta utan är fokuserad på vad jag gör. Därefter går jag bort och får lite fika. Samt 
avslutar observationen. Men stannar kvar i rummet till kl. 11.15 när eleverna bryter upp för 
lunch och rast.  
   
8: Sammanfattning av observationen. 
 
Syftet med observationen var att se hur eleverna arbetade med sin agenda. 
Jag anser att det fungerade bra. Flickan som gick ut och in  var snuvig och gick till toaletten 
för att snyta sig. Pedagogen löste problemet med detta, hon fick en rulle papper på sitt 
arb.bord och en papperskorg bredvid. Därefter kunde hon arbeta. 
Jag fick många funderingar och uppslag till mitt eget arbete i mitt klassrum.  
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9. Analys och reflektioner av observationen. 
 
Eleverna har en agenda där de kan se arbetsgång och kursplan upp tom skolår 6. 
De planerar  veckans arbete, var och en, tillsammans med en pedagog. Mängd och stoff.. 
Eleverna tog ansvar för sina planeringar. De redovisningar jag fick vara med om , var 
innehållsrika, hade substans och de var välrepeterade. Eleverna kunde redovisa sin kunskap. 
Ingen innantilläsning utan redovisningar där man berättade om sin forskning med hjälp av 
bilder. 
Mina egna reflektioner härrör sig till förändringar och funderingar kring den arb situation som 
råder i mitt eget klassrum. 
Fruktbord eller inte? 
Redovisningsbok. Där man skriver in när man är färdig för att redovisa, och att man då kan 
det man ska redovisa. Repetition. 
Användningen av tavlan.  I obsklassrummet skrev man på olika sidor.  Vänster sida betydde 
hjälp av pedagog behövs.  Höger sida betydde hjälp med kulturarbete. Dvs No-ämnen. 
Bestämda platser? För några eller för alla? Detta tål att fundera på. �Mina � elever är ju 
betydligt yngre och behöver kanske den kontinuiteten och tryggheten. 
Miljön i detta klassrum är ljus och öppen. Avdelad i små rum med låga bokhyllor. Hur kan 
miljön i mitt klassrum bli mer harmonisk med mina höga hyllor. Tål att fundera på. 
Rumsavdelare behövs, för att göra små rum i rummet, där man kan koncentrera sig och få 
arbetsro.   
 
10. Åtgärdsprogram 
 
Att göra åtgärdsprogram för denna grupp är inte nödvändigt. Harmoniska och ansvarstagande 
elever fostras i detta klassrum. Positiv arbetssituation präglad av respekt för varandras 
arbetssituation och ansvar för sitt eget arbete. 
Däremot behövs åtgärdsprogram för min egen arb situation enligt de frågeställningar jag ställt 
mig i punkt 9.  
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Bilaga 2B 
 
Observationsrapport  
 
 
Observationen görs torsdagen den 15/1 2004 kl. 8.30 � 11.15 
Plats: En monterssoriskola i Norra Sverige. 
 
Jag känner mig glad och förväntansfull inför det jag kommer att få se och höra. 
 
Samling 
Från cd-spelaren spelas klassisk musik och eleverna kommer löpande in i klassrummet och tar 
en pall för att sitta på under samlingen. Jag bjuds att göra detsamma och sitter med i 
samlingen. Jag presenteras och får berätta vad jag ska göra och varför. 
Två elever är klassvärdar och redovisar dagens väder och kalendern. Några elever har haft i 
läxa att ta med tidningsartiklar som ska redovisas och dagen innan har de noterat i en speciell 
bok att de är klara för redovisning. Dessa artiklar ger också underlag till veckans frågesport. 
En del elever redovisar också arbeten som de gjort färdiga. Elever och lärare har en 
utvärdering av friidrottsdagen på en sportanläggning. De diskuterar också alternativ för 
framtida friluftsdagar. Samlingen avslutas med att lärarna anvisar eleverna dagens arbetsplats 
inför det stundande arbetspasset. 
 
Arbetspass 
Barnen har var sin agenda ur vilken de väljer arbeten. Ibland hjälper lärarna till att välja och 
håller också koll på var de olika eleverna befinner sig.  När eleverna är klara med en 
arbetsuppgift lägger de arbetet i en låda för rättning och kryssar av i agendan att de är klara 
med arbetet. Lärarna prickar av på ett  stort planeringsschema där de har en sammanställning 
av veckans planerade arbete för de enskilda eleverna. När eleverna behöver hjälp skriver de 
sitt namn på tavlan längst fram i klassrummet. På ena sidan skriver man namnet om man 
behöver hjälp i matte eller svenska och på den andra sidan skriver man namnet om man 
behöver hjälp med OÄ. 
 
Agendorna är uppbyggda utifrån Montessoriskolans kursplaner och de nationella 
styrdokumenten.  
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Bilaga 3  1(2) 
 
 
Intervju med pedagog på Montessoriskola, mellanstadiet. 
 
Datum 24/3 2004 
Intervjun ska belysa  på vilket sätt elevernas agenda kan påverka deras delaktighet och 
inflytande i sitt eget lärande. 
Vi bad pedagogen förklara innehållet i nämnda agenda. 
Framsida  innehåller elevens namn och datum när eleven började i klassen. 
Färgen visar vilken �årskurs� eleven går i.  
Ett löst blad täcker halva framsidan där veckoplaneringen är gjord. 
Första sidan innehåller ämnet sv. 
Varje rubrik = ett arbete i hyllan. 
 
Svenska  består av : Att skriva, Att läsa  och att förstå vad man läser. 
Uppsatser består av att uttrycka sig och att skriva så att andra förstår vad jag menat 
Reportage och intervjuer.  
 
Matematik; Addition och  subtraktion. Parallellt med detta räknehistorier där färgen Blå = 
lätta och   Gröna = svåra. Gäller alla räknesätt. 
Parallellt med detta de 4 räknesätten. 
Multiplikation/ Division 
Multipler 
Miniräknare 
 
Bråk de första övningarna 
 
Enheter/ Geometri 
Valuta, tid, året, längd, vikt och volym 
Geometri, geometriska kabinettet 
 
Engelska 
Sounds of the alphabet 
Tala själv; + rim, ramsor och sånger 
Pink material; cards and boxes 
Blue sentences 
The Farm( Wild animals) (Grammatik) 
Green boxes 
Sentences  
Grammar  
 
Kulturen eller NO-ämnen innehåller Biologi, Historia, Geografi Religion 
Biologi 
Höst och vår. Börjar med teori inne först och går ut i naturen sen. 
Botanik 
Arter, växtens delar 
Zoologi 
Bl. a Fåglar (Praktiskt) 
Fysiologi: atom  
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Människans skelett 
Muskler 
Nervsystem 
(Cellen) 
Näringslära i Hk  
Historia  
Jorden och universum 
Tidslinjerna 
Människans utveckling till stenåldern och de tidiga civilisationerna  
Geografi 
Världens namn Europa 
Sverige 
Omvärlden 
Moln, atmosfär, lufttryck, kretslopp 
Bergets kretslopp 
De övriga kontinenterna  
Religion 
Gamla testamentet 
Nya testamentet 
Världsreligionerna (grupparbete) 
Samernas religion 
Religionerna för länge sen  
  
Pedagog  planerar med eleven; mål för terminen och mål för veckan 
Veckans arbete planeras på måndag tillsammans med pedagogen. Arbetet skrivs in med olika 
färger för olika veckor. När ett arbete är klart skriver pedagogen in datumet i rutan för det 
aktuella arbetet. Pedagogen antecknar vad som introducerats och det som inte blir klart. Blir 
det inte färdigt blir det kommande läxa. 
Varje vecka skrivs dagbok. De felstavade orden där blir läxa. 
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Beskrivning av nya agendan   Bilaga 4  1(5) 
 
Agendan består av en offertmapp blå till år 2 och röd till år 1. 
På försätts bladets högra sida finns namn och datum då eleven började i klassen: 
 

Agenda 
 

Anita 
 

2001-08-25 
 

________________________________________________________ 
Ett löst A5-blad med följande disposition läggs innanför plastpärmen och arbetet fylls i av 

lärare och elev tillsammans. 
 

Arbetet _________________planerar vecka__________________ 

  Svenska: 

Läsa:___________________________________________________ 

Skriva/grammatik:________________________________________ 

 

  Matematik: 

Matte:__________________________________________________ 

Geometri:_______________________________________________ 

Enheter:________________________________________________ 

 

 Naturorienterade Samhällsorienterade ämnen: 

 

Biologi:________________________________________________ 

Geografi:_______________________________________________ 

Historia/Religion:________________________________________ 
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De följande bladen består av kursplaner från 3 år till 12 år för de olika ämnena utifrån Maria 
Montessori  och de nationella styrdokumenten: 
metall sandpapper öva på tavla öva i boken gruppera  Ljudanalys Ljudlek ABC- 

insatserna bokstäver     bokstäver     hyllan 

hexagon ord Först-sist- Rörliga alfa Rörliga alfa Rosa Rosa Rosa Rosa  

  inuti föremål bilder askar läspussel listor A-Ö 

Vokalhuset Blå Blå Blå Blå Blå Blå  Blå 

  lådor läspussel listor böcker meningar bild meningar A-Ö 

Gröna Gröna askar grön grön grön grön grön gröna 

A-Ö ljud r+t,s,d,n ng-ljud sj-ljud tj-ljud lj-ljud j-ljud listor 

Gröna träna mer träna mer träna mer träna mer lång/kort kombinera alfabetisk 

familjer ng-ljud sj-ljud tj-ljud j-ljud vokal stora/små b ord. Freeze 

Alfabetet A-Ö kort Barnens regnbågs- Vykorten Fri ord- Cykelns 

1.-8   lexikon kort   skrivning bilder delar 

Båtens  Bilens  Flygplanets rim-ord sammansatta Förkortningar     

delar delar delar 1,2,3 ord 1-5 1,2,3,4 Djur i mängd Djurens bon 

talesätt Homonym Synonym Antonymer suffix prefix Finskrivning Finskrivning 

1,2   1,2       alfabetet korten 

Skrivstil korsord ordspråk stavnings- Boken om       

      träning mig själv       

Substantiv Ord i  Bondgård konst plural konst plural artikel Artikel Bondgården 

samla omgiv. Fon fon föremål 1 föremål 2 en/ett 1,2 den/det1,2 1 

Adjektiv adjektiv  Verb verb verb verb subs. Ej fon Forma plural 

samla bondgård 2 samla akt kort fon djurens läten bondgård 3 ord i omg föremål 1 

forma plural forma plural plural plural plural plural plural bestämd/ 

bilder 2 ar,3 or, 4 er-r, 5  n, 6 ing. änd 7 omljud 8 obest form 

best/ obest Genus genus genus genus genus genus egennamn 

formsing/plu singular 1 singular 2 singular 3 plural 1 plural 2 plural3 artnamn 

Abstrakt/ kollektivt adjektiv Adjektiv subst och substantiv o Komparation komparation 

konkret plural pappersleken triangelleken adjektiv 1 adjektiv 2 regelbundet oregelbund 

Verb synonymer Tema Tema Adverb Verb/ verb/ Komp adj m 

akt.kort ejfo 1,2 regelbundet oregelbund aktiv.kort adverb 1 adverb adverb 

Prepositioner Pronomen Pronomen Pronomen Konjunktion- Interjektioner grammatik  

1,2   personliga lådor 1-6 er   kort 1-  

grammatiklå Adjektiv Verb adverb Preposition Pronomen konjunktion Interjektion 

substantiv A,B,C;D A,B,C,D A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C 

Gram symbo               

Subst, artik Adjektiv Verb Adverb Preposition pronomen Konjunktion Interjektion 

Satslära              

Subj/pred Direkt objekt indir obj adverbial attribut apposition pred. fyllnad  
 

Sandpap Siffer Minneslek Sifferkort prick- Tio- Allt ska  Grannar  

siffror skrivning 0-9 1-10. spel kamrater bli 10 0-10 F1:1-4 

Pärltr.Add Pärltr.Sub Seguin A Seguin A Seguin A Addbräd Subbräd Seguin B 

A2:1-10 S2:1-10 Kvantitet Symbol kvant+symb A3:1-10 S3:1-10 Kvantitet 

Seguin B Seguin B Grannar grannar-100 Tioskutt 100- 100brädet 100rulle 

Symbol Kvant+symb 10-20 F7:1 F8:1   kedjan     

1000- Tusen- grannar- 100skutt tusenskutt Växling Ormspelet Kedjorna 

kedjan rulle 1000 F9:1         1-kedjan 
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Kedjan Kedjan Kedjan Kedjan Kedjan Kedjan Kedjan Kedjan 

2-kedjan 3-kedjan 4-kedjan 5-kedjan 6-kedjan 7-kedjan 8-kedjan 9-kedjan 

Dec.syst Banken Banken Banken Birds eye Räkna  Banklek Banklek 

Pres.bricka Kvantitet symbol kvant+symb view igenom Hämta kvant hämta symb 

banklek Banklek Banken add Banken subt Enkel add. Add m växl Add m växl Add m växl 

hämta kv+sy addition A1:1-10 S1:1-10 A5:1-10 A6:1-10 A7:1-10 A8:1-10 

Add m växl Enkel subt Subt m växl Subt.m växl Subt. m växl Subt. m växl Subt m växl Additions- 

A9:1-10 S5:1-10 S6:1-10 S7:1-10 S8:1-10 S9:1-10 S10:1-10 lådan 1-6 

Subtraktions geom mult Geom mult geom mult geom mult geom mult geom mult geom mult 

lådan 1-6 1-ans tabell 2-ans tabell 3-ans tabell 4-ans tabell 5-ans tabell 6-ans tabell 7-ans tabell 

geom mult geom mult mult tom 9 mult tom 16 mult tom 25 mult tom 36 mult tom 49 mult tom 64 

8-ans tabell 9-ans tabell  M2:1-3 M3:1-3 M4:1-3 M5:1-3 M6:1-3 M7:1-3 

mult tom 81 mult tom 100 10-ans tabell kommutativa Alla tabeller Mult bräde mult m bank enkel mult 

M8:1-3 M9:1-3   lagen geometriskt   M1:1-10 M10:1-10 

mult m växl Pythagoras Multiplikation Div m bank div.tom 9 div.tom 16 div tom 25 div tom 36 

M 11:1-10 bräde lådan 1-6 D1:1-10 D3:1-3 D4:1-3 D5:1-3 D6:1-3 

div tom 49 div tom 64 div tom 81 Divbräde enkel div div m växl kort Div lådan 

D7:1-3 D8:1-3 D9:1-3   D10:1-10 D11:1-10 division uppg 1-6 

Lilla regnbågs-  Roliga     

regnbågen matematik  lästal     

Året       Klockan       

Året 1 Året 2 Läxa Diagnos Klockan 1 Klockan 2 Klockan 3 Läxa 

Klockan Pengar           

Diagnos pengar 1 pengar 2 Pengar 3 Läxa Diagnos   

Längd            

Längd 1 Längd 2 Längd 3 Läxa Diagnos    

Vikt            

Vikt 1 Vikt 2 Vikt 3 Läxa Diagnos    

Volym       temperatur      

Volym 1 Volym 2 Läxa Diagnos temperatur Läxa Diagnos  

Mäta             

Mäta 1 Mäta 2 Mäta 3 Mäta 4 Mäta 5    

Mastegen               

Mastege 1 Mastege 2 Mastege3 mastege 4 mastege5 mastege 6 mastege 7 mastege 8 

    Faktorer Multiplar     

mastege 9 mastege 10         

            

Bråk-delar Namn Egen Namn o skriv Likvärdig Likvärdighet Förk bråk Add m lika 

sensoriskt skrivsätt bråkbok sätt bl form m en hel   1.-6. nämn 1-6 

Subt m lika  Mult m hela Div m hela  definitioner Add m olika Subt m olika mult bråk m div bråk m 

nämn 1-6 tal tal 1,2,3,4 nämn 1-6 nämn 1-6 bråk bråk 

definitioner        

1 2 3 4        
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geo.kabinett geo. kab geo.kab geo. kab geo kab geo kab geo kab 

pres brickan cirklar kvadrat/rekt trianglar månghörning fyrhörning rundad form

geo kropp geo kropp geo kropp geo kropp geo kropp geo kropp  

sortera kon,klot, cyl prismor pyramider rundad form månghörn  

Rektangel- Triangel- Hexagon- Konstruktiva geo bräde geo bräde Tangram 

lådan lådan lådan triangl 1,2,3 kvadratiskt runt   

geo böcker Triangelns Triangelns Triangelns Kvadratens Cirkelns Månghör- 

1,-16 sidor vinklar delar delar delar ningar 

Fyrhörningar Geo bygg- Omkrets Areaberäkn. Area Area    

  låda 1,2,3   rektangel triangel cirkel geostege 1 

             

Geostege 2 geostege 3 geostege 4 geostege 5 Mäta vinklar gradskiva  
 

Årstider Månader göra egen årscirkel veckor ålder med Barnets Släktträd Dåtid/ 

    kalender     guldpärlor tidslinje   nutid 

Svarta  Era tidslinjen      Hur ett  2+x 1000 decennium fkr/ekr tidsl 

tidslinjen precambrium paleozoikum mesozoikum kenozoikum fossil blir till kedjan siffror sekel, millen tvådelad 

fkr/ekr Vita tidslinje Periodtidslin             

sammanfog kända pers precambrium kambrium ordovicium silur devon karbon perm 

      tertiär+ kvartär+ Människans Australopi- homo homo 

Trias Jura Krita epoker epoker tidslinje thecus habilis erectus 

homo sapien istiden Jägarsten- Bonde sten- Bronsåldern Järnåldern Tidiga Vikingar hus,mat, 

nanderthalis   åldern åldern     civilisationer skepp/färder kläder 

runor/ asatron kristendom berömda gravar (medeltiden) upptäckare siffrornas romerska 

runstenar     vikingar     uppfinnare historia siffror 

Skriftens Almanacka        

historia 1 och 2        

         

         

Big bang Universum         sandpapp- luft,land land/vatten 

  solsystem soldans planeterna månen stjärnorna glob vatten former 

        färgade Kontinenter liten världs-   världshaven

ö/sjö udde/bukt halvö/vik näs/sund globen stor världsk delskarta mapparna   

hemis- Jordens inre vulkanen bygga vulkan olika vattnets Flodens floder i bergets  

sfärerna tillverka glob delarna experiment vulkaner kretslopp delar världen delar 

bergskedjor bergarter Kontinental jordbävning vulkan- kontinentkart sjöar i  uddar i  bukter i 

i världen tidslinjen förskjutning   utbrott öar i världen världen världen världen 

halvöar i  vikar i näs i  sund i  Europas  huvudstäder blindkarta europakarta bergskedjor 

världen världen världen världen länder   europa floder i   

europas               sveriges 

öar sjöar uddar bukter halvöar vikar näs sund landskap 

sveriges         dag och klimat och atmosfären molnforma- 

städer, stor sjöar öar älvar berg natt årstider   tioner 

väder- Laboration lab lab andra världs     Syd- Nord- 

iakttagelser temperatur vatten luft delar Afrika Asien amerika amerika 

  Bergarts- Minerallåda (Longitud ( Tidszoner) (Karttecken) (Klimat- (Solens (Vindar) 

Oceanien låda   Latitud)     zoner) gränslinjer)   

(Havs-         

strömmar)         

         



 

 

xi

         

Levande- Lövträd- Trädets Blommans Rotens  Bladets  Svampens  Bladets Enkla blad 

icke levande barrträd delar delar delar delar delar uppdelning   

Samman- Motsatta- Bladkanter Bladnerver blad- blom- Nyttoväxten Trädets Örtens 

satta blad strödda blad     former former uppbyggnad utveckling utveckling 

Svampens  svamp- Sädesslag vårblommor träd svampar    

utveckling grupper            

Växtriket 1. Tidslinje 2. Freeze 3. Foto-     

Faner/krypt     (divisioner) syntesen     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Djur/växt Fiskens Amfibiens  Reptilens Fågelns Kons  Hästens Valens  Insektens 

  delar delar orm,sköldp delar delar delar delar delar 

Snäckans  Fiskens Amfibiens  Reptilens Fågelns Däggdjurets Ryggradsdjur Växtätare/ Djurfamiljer 

delar inre delar inre delar inre delar inre delar inre del katt ryggradslös köttätare   

Fiskens Grodans Fågelns Kattens Fjärilens Djurriket 1.freeze sol,  freeze 2 

livscykel livscykel livscykel livscykel livscykel tidslinje djurriket djurrike ryggradsdj 

sol däggdjurens Näringskedj Djurlivet      

ryggradsdju stamträd pyramider        

         

Människan bålens handens benets fotens armens ansiktets skelettets musklerna 

  delar delar delar delar delar delar delar   

blodomlopp/ nervsystem matsmältning hudens fortplantning     

andningen sinnesorgan   delar       

         

         

         

         

         

Religion         

         

Skapelse- Gamla Begrepp Nya  Kyrkoåret Julens Påskens   

berättelsen testamentet fkr,ekr testamentet   tidslinje tidslinje   

Världs- Fördjupning Fördjupning Fördjupning Fördjupning Fördjupning    

religionerna buddismen hinduismen islam judendom kristendom    
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Föräldrabrev     Bilaga 5 
 
Till föräldrar i klass MO1A och MO1B 
 
Under vt-04 skriver vi vårt examensarbete vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
utbildningsvetenskap. Vi ska göra en vetenskaplig undersökning. Enligt forskningsetiska 
regler måste vi, för att få göra en undersökning av barn, inhämta vårdnadshavarnas tillstånd 
för de enskilda barnen. 
 
Vår undersökning syftar till att ta reda på barnens upplevelse av elevinflytande  i 
klassrummet. Vi kommer att göra en enkät och intervjuer.  
 

1. Elevernas deltagande i undersökningen är frivilligt. 
2. Eleverna får avbryta undersökningen när som helst. 
3. Eleverna garanteras anonymitet. 
4. Uppgifterna kommer enbart att användas i examensarbetet. 

 
Vi behöver svar från er senast fredag denna vecka  dvs v 21. 
 
Skicka ett mail till oss på ahallin@ktv.nu eller lena@degerman.pp.se och meddela om ert 
barn inte får delta i undersökningen eller lämna in blanketten nedan. 
 
Hälsningar Anita J Hallin och Lena Degerman 
 

 
 
 
 
Namn:������������������������� 
 

Jag tillåter ej mitt barn att delta i undersökningen 
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Enkät      Bilaga 6 
 
1.  Jag är   Flicka Pojke 
 
 

2.   Får du välja ditt arbete själv i klassrummet? 
 

Ja Nej 
 
 
3. Hur ofta väljer du själv ditt jobb i klassrummet? 
 

Alltid  Ibland Aldrig 
 
4. Kan du byta arbete utan att be om lov? 
 
 Ja Nej 
 
 
5. Känner du att du kan bestämma vad du ska arbeta med? 
 
 Ja Nej 
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     Bilaga 7 
 
Intervjufrågor 
 
 
Årskurs   Pojke/flicka 
 
 

1. Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
 
 

2. Har du inflytande över ditt eget lärande? 
 
 

3. Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
 
 

4. Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
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Bilaga 8  1(3) 
Lena Degermans intervjuer 
 
Intervjuer: 
 
Flicka 4 
 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Vet inte vad du menar! 
Att du får vara med och planera. 
Jag tror det! 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Vad betyder inflytande? 
Att du kan vara med och påverka vad du vill lära dig. 
Kanske, jag vet inte riktigt. 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
Kanske lite mer. Den är bättre än den gamla. Det är lättare att se när det är på samma papper. 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
För det mesta kan jag vara med och säga vad jag tycker. Ibland blir det lite konstigt. Jag pratar 
lite för mycket när jag jobbar med någon, då jobbar jag inte utan pratar mest.  Då blir det inte 
nåt gjort. Då brukar fröken säga vad jag behöver göra, när jag pratat för mycket. 
 
Flicka 5 
 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Vet inte vad du menar. 
Får du planera ditt arbete? 
Jo jag får planera i min agenda. 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Förstår inte. 
Får du vara med och bestämma över ditt lärande 
Jo jag får vara med och bestämma. 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
Det blev bättre Man slipper öppna den. Kan se mycket bättre vad man ska göra! 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Det är samma som med den gamla! 
 
 
Flicka 6 
 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Förstår inte språket så bra. 
Får du vara med och planera? 
Jag vet inte riktigt. Jag tycker att det räcker. 
Har du inflytande över ditt eget lärande 
Vet inte vad det betyder! 
Att du får vara med och bestämma. 
Ja. Lika mycket! 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet: 
Vet inte. Tycker mer om den nya. Det är svårare jobb i den. 
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Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande 
Vet inte. Men den är lätt att ha när man jobbar. Man kan sätta den under jobbet. 
 
 
Pojke 4 
 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Vad betyder det? 
Att du får vara med och planera vad du skall lära dig! 
Ja det får jag. 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Vet inte vad det betyder. 
Att du kan påverka vad du vill lära dig! 
Ja det har jag mer nu 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet 
Att jag kan planera? 
Ja! 
Vet mer vad jag ska jobba med! 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Nya agendan kan man skriva in på en gång när man gjort färdigt nåt. 
Det går snabbare att skriva in. I den gamla måste man skriva in mer. 
 
Pojke 5 
 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Vad menar du? 
Att du får vara med och planera ditt eget arbete. 
Ja. 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Det där förstår jag inte. 
Att du kan vara med och påverka vad du skall lära dig 
Ibland. Fröken säger ibland hur mycket jag ska hinna innan MOII 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet 
Jag får lära mig mycket mer, Ser på ett annat sätt vad jag ska jobba med. 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Får mig att känna mig trygg i klassrummet. Mer att välja på. Får mer att jobba med. Den är 
mycket finare. 
 
 
Pojke 6 
 
Känner du dig delaktig? 
Vad menar du? 
Kan du vara med och planera ditt arbete? 
Ja. 
På vilket sätt? 
Vet inte! 
Har du inflytande över ditt eget lärande 
Förstår inte! 
Att du kan påverka vad du skall lära dig. 
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Ja. Jag gör vad jag vill tills det räcker. 
Hur påverkar den nya agendan ditt lärande? 
Jag får bestämma vad jag ska jobba med. Planerar lite tillsammans med läraren. 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Jo, jag får bestämma från den vad jag ska jobba med. Den är större och man kan använda den 
som underlägg. 
 
 



 

 

xviii

     Bilaga 9  1(2) 
 
Anita Johansson Hallins intervjuer: 
 
Flicka 1 
 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Ja! Vi brukar få välja jobb själv. 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Ja! Hon brukar fråga vad jag vill göra. 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
Mer delaktig! Hur då? 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Lättare att välja jobb ur den nya agendan. 
 
Flicka 2 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Ja! 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Ja! Ganska mycket! Hur menar du? Ibland brukar läraren bestämma och ibland brukar jag 
bestämma! 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
Vet inte! Jag tänker på nåt jobb och tar och hämtar det. 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Jag får inte vara med och bestämma nå mycket! Känns inte som jag bestämmer mer med en 
nya agendan. 
 
Flicka 3 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Ja! Jag får bestämma vad som ska stå där! 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Ja! Jag vet inte hur? Det har aldrig hänt att jag inte får som jag vill. 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
Mer med den nya agendan. 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Några gånger bestämmer läraren men inte så ofta har hon sagt det. Jag tycker den nya 
agendan är bra! Bättre än den gamla! 
 
Pojke 1 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Ja! Jag tycker att det går bra. 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Nej! Jag känner mig inte så nyfiken. (Intervjuaren förklarar inflytande) Jag känner det rätt så 
mycket. 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
Bra! Den känns ganska ny! Känner inget speciellt! 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Ingenting! Lite mer att säga till om med den nya agendan. Där står vad jag behöver göra och 
det tycker jag är bra! 
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Pojke 2 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Ja Jag känner mig delaktig. 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Ja jag känner att jag har inflytande över mitt eget lärande. 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
Lite! Kanske att den påverkar inte så mycket för att de flesta jobben som jag hade kvar i den 
gamla agendan finns i den nya agendan men jag har fått nya jobb. 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Inte så mycket ungefär lika mycket som den gamla. 
 
Pojke 3 
Känner du dig delaktig i ditt eget lärande? 
Ja! Hur? Vet inte det bara känns så! 
Har du inflytande över ditt eget lärande? 
Ja! Hur? Först säger läraren vad jag ska göra och sen väljer jag. 
Hur påverkar den nya agendan din delaktighet? 
Vet inte faktiskt! Har du blivit mer delaktig? Ja! 
Hur påverkar den nya agendan ditt inflytande? 
Svårt nästan omöjligt att förklara! Hur var det med den gamla agendan? Samma sak men den 
var mycket tråkigare. 

 
 


