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Förord 
Vi vill tacka våran praktikhandledare som har stöttat och hjälpt oss i vårat arbete. Arbetssättet 
som vi prövat kommer att ge återverkningar för resten av läsåret då eleverna har läst olika 
områden vilket i sin tur medför merarbete för handledaren då alla eleverna befinner sig på 
olika nivåer och läraren måste individanpassa stora delar av det återstående läsåret. Vi vill 
även tacka Åke Forslund som gett oss sitt fulla förtroende även i svåra stunder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Abstrakt 
Vi har valt att undersöka om elevinflytande påverkar elevers motivation och eget ansvar för 
inlärning. Detta har vi gjort genom att låta elever i årskurs sju på ett demokratiskt sätt välja 
arbetsområde, arbetssätt och examinationsform. Undersökningen gjordes i en årskurs sju 
genom att eleverna själva fick välja utifrån ett begränsat antal ämnesområden. Valen de fick 
göra gällde ämnesområde, arbetssätt och hur de ville presentera resultaten. I början av 
praktiken lämnade vi ut en enkät som eleverna fick svara hur de upplevt sin skolgång. I slutet 
av praktikperioden fick de en enkät som besvarade om eleverna upplevt någon förändring i 
motivation och eget ansvar med vårat arbetssätt. 
Under praktikperioden så utförde vi även observationer av eleverna. 
Resultatet av enkäterna visade att elevernas motivation och egna ansvar ökade med det ökade 
elevinflytandet. Även observationerna gav stöd för enkäternas resultat.  
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BAKGRUND 
 

Inledning 
Vi har kunnat se under våra ålagda praktikperioder att det inte är allt för vanligt med ett 
demokratiskt arbetssätt som Ferm definierar det i sin bok Demokrati i praktiken (Ferm 1999). 
Den demokrati som förekommer är tillrättalagd av läraren och medger endast ett begränsat 
urval för eleverna. När vi under våren -03 gjorde våran praktik i högstadiet förvånades vi över 
i den närmaste obefintliga elevdemokratin (elevinflytande), vår tanke var att den skull ha ökat 
med stigande ålder. Det har visat sig under våra tidigare praktikperioder att elevinflytandet 
sjunker från låg och mellanstadiet till högstadiet, stöd för våra observationer fick vi av Bengt 
Ekmans undersökning som visar att ju äldre eleverna blir ju mindre får de att säga till om 
(bilaga fig.1). En allvarlig effekt av detta kan enligt Ekman (Ekman 1985) bli en inlärd 
hjälplöshet, det vill säga att eleverna saknar verktygen för sitt kunskapsinhämtande. Vi kunde 
under våran praktikperiod (våren 02) se att motivationen var mycket låg hos eleverna. Under 
lärarutbildningen har vi fått oss inpräntat att motivationen är grundläggande för all inlärning 
allt enligt Piaget och Wygotskis utvecklingspsykologi. I verkligheten kunde vi se (praktiken 
våren 02) stora drag av inlärningspsykologin som även kallas behaviorismen. 
Inlärningspsykologin bygger på uppmuntran och bestraffning så kallad morot och piska Den 
ökande studiemotivationen som vi kunde märka i årsklass 9 (våren 02) förstod vi hade sin 
grund i elevernas strävan att få betyg som räcker för de kursvalen respektive elev gjort till 
gymnasiet, en klassisk morot och piska situation. 
 
I Lpo –94 står det även att läraren skall utgå ifrån att eleverna vill och kan ta ett personligt 
ansvar för sin inlärning och för sitt arbete. Lärarna vi kommit i kontakt med upplevde vi mer 
som kontrollanter som genom sin tillsyn utövade en press mot eleverna. Utan lärarens press 
och elevernas egna strävanden efter tillräckligt bra betyg presterade eleverna i princip 
ingenting. Med detta synsätt kan man tycka att lärarna går tvärt emot John Dewey syn på 
människan med sina fyra instinkter, (Dewey 1980) se nedan 
 

• intresse för att samtala och kommunicera 
• intresse för att försöka och förstå 
• intresse för att tillverka och konstruera 
• intresse för att utrycka sig konstnärligt 

 
Dewey betonade även barnens rätt till fri utveckling. Han ser barnen som aktivt sökande 
varelser som under sin aktivitet lär sig själv (learning by doing). 
Många verksamma pedagogers synsätt stämmer inte heller emot Lpo –94 där det står att 
lärarnas ska se till att alla elever oavsett kön, social ställning och kulturell bakgrund får ett 
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad 
 
En annan observation som vi gjorde våren -02 var att eleverna hade mycket låg 
motivationsnivå, vilket väckte vårat intresse att se om ökat elevinflytande ökar motivationen 
hos eleverna. 
Skolans svårigheter att efterleva Lpo 94: s intention angående elevdemokrati, kan möjligtvis 
bero på att universitetsutbildningen talar om demokrati men konkretiserar en klassisk 
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förmedlingspedagogik. Ferm menar att det måste finnas en överensstämmelse mellan det som 
sägs och det som görs, om det ska gå att åstadkomma förändringar. ”En person som står i 
katedern och föreläser om hur förkastlig katederundervisning är, upplevs knappast som 
trovärdig och genererar ingen förändring” (Ferm s.34). Vi menar att grundskolans lärare i 
allmänhet har ett demokratiskt tankesätt men hamnar i det traditionella 
undervisningssystemet. Enligt Demokrati i praktiken, (Ferm 1993) är det inom den svenska 
skolan långt till det demokratiska förhållningssättet som LPO 94 talar om. Som exempel kan 
vi nämna att lärarna ofta kan nå upp till A eller möjligen B nivå där man kan rösta om 
skolmiljöfrågor enligt Ferms demokratitrappa (bilaga fig.2) . Eleverna har klassråd där de får 
vara med och bestämma om skolmiljöfrågor men sällan frågor som rör våran undersökning. 
 

Definition av demokratibegreppet  
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folk (demos) styre (kratein). 
”Lärartjänsten är ett samhällsuppdrag som den enskilde läraren har att utföra. Därför är det 
mycket viktigt för läraren att veta vad demokratibegreppet står för. Vilken form av 
elevdemokrati som ska råda i dagens skola är svår att utläsa ur styrdokumenten. ”Demokrati 
har blivit vår tids mest värdeladdade ord men också mest missbrukade ord, ett ord som tycks 
kunna ge legitimitet åt strängt taget vilken handling som helst på den politiska arenan” 
(Liljequist 1999). Skolan tolkar demokratibegreppet som de mänskliga rättigheterna men vad 
därutöver kan tolkas in är väldigt skiftande från lärare till lärare.  
En viktig fråga för skolan är om demokratin skall ses som en form för elevernas samvaro eller 
en teknisk beslutsmetod. 
 
Demokrati som livsform, bygger på ett broderskap mellan folken som vi ständigt måste sträva 
efter att behålla. I detta begrepp är livsnerven det normsystem som berör elevernas 
förhållningssätt till varandra och mellan lärare och elever. 
Demokrati som besluts form kan uppdelas i två former, den instrumentella ock den normativa.  
 
Den instrumentella tolkningen av demokratin är en metod att fatta majoritetsbeslut som följer 
majoritetens vilja, Det kan synas enkelt men många frågor lämnas obesvarade. Vem ska ha 
denna beslutsrätt och inom vilka områden besluten ska gälla. Faran med denna demokratiform 
är att den gör det fullt möjligt att rösta bort demokratin eller att exempelvis tillåta mobbing i 
skolan. 

 
Den normativa beslutsformen begränsar röstningsförfarandet till beslut som är underställda 
den människosyn och de normverk som läroplanen stipulerar i Lpo 94, den västerländska 
humanismen och den kristna etiken. 
 
Enligt Liljeqvist förekommer ingen av dessa två demokratiformer i skolan i dag, den 
tillämpade demokratin är av formativ karaktär, det vill säga att elever röstar om former som 
läraren har tillrättalagt (Liljeqvist 1999). Lärarna och skolplanen ger ramarna för vad som ska 
studeras, eleverna har ett visst utrymme när det gäller att exempelvis bestämma när prov ska 
göras. När vi överför denna analys till skolnivå kan man fråga sig om eleverna ska få ställa 
krav på undervisningens innehåll. Enligt Ferm är vägen till Lpo:s intentioner är lång (den 
normativa beslutsformen) där det som ovan nämnts att elever ska få ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med 
stigande ålder och mognad. Kampen om makten är urgammal och maktdelning är inte lätt. 
Liljequist tar upp denna fråga ingående, 
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”I grunden ställde Tocqueville därmed samma frågor om människans kluvenhet inför makten, 
om hennes längtan efter både frihet och tvång, oberoende och trygghet, som tidigare ställts av 
Machiavelli och som allt jämt är en av demokratins svåraste frågeställning,” (Liljequist 1999). 
I skolans värld handlar maktdelning ofta om eleverna ska få bestämma om något annat än de 
yttre formerna för verksamheten. 

Tidigare forskning 
Ferm (Ferm 1993) menar att läroplanernas avsikter för elevdemokrati inte har förverkligats. 
Allt sedan 1962 har elevdemokrati omnämnts i läroplanerna Ferm menar att det beror på att 
de ledar och lärarrollsförebilder som finns är av det auktoritära slaget. Vi är benägna att hålla 
med Ferm i dennes påstående, även om vi kan tycka att elevdemokrati betonas i allt högre 
grad i dagens skola. Ferm påstår vidare att det måste finnas ett samband mellan det som sägs 
och det som görs om elevdemokrati ska bli verklighet. Även om vi kan se att olika 
styrdokument allt mer betonar elevdemokrati, har inte vi under våra tidigare gjorda praktiker 
sett att eleverna har något reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll. 
 
Isling (Isling 1988) hävdar att det bristande elevinflytande i högstadiet bror på skolans 
strukturer. Han menar att de tre olika stadierna (låg, mellan, hög) är onaturliga konstruktioner 
som bevarar de pedagogiska traditionerna. Ämneslärarsystemet i högstadiet låser arbetssättet 
vid traditionell katederundervisning, eftersom splittringen på olika lärare och lektioner inte 
ger möjlighet för aktiv elevinflytande. Med tanke på Islings åsikter blir det för oss väldigt 
intressant att pröva reell elevdemokrati på högstadiet. Man kan undra om ämneslärarna måste 
vara låsta till traditionell katederundervisning eller om vi kan låta elevinflytande råda fullt ut. 
Vi tror att ambitionen hos de flesta lärare i dagens skola är att arbeta på ett demokratiskt sätt, 
medan Isling hävdar att lärarnas ambition och yrkesresultat stämmer dåligt överens. 
 
Liljequist (Liljequist 1999) är förespråkare för en normativ demokrati inom skolan. Vilket 
innebär att ojämlika förutsättningar måste mötas med ojämn resursfördelning. Enligt normativ 
demokratitradition ska läraren indoktrinera demokratins värderingar och normer. I samma 
anda fortsätter Liljequist att hävda vikten av att eleverna lär sig kritiskt granska, opponera och 
göra motstånd för att bevara de demokratiska värdena. Han är förvånad över att inte heller 
Lpo94 sett uppgiften att lära eleverna kritisk granskning som ett uppnåendemål. 
Uppgivenheten är ett hot mot det demokratiska samhällets fortbestånd. Lärarna måste själv ha 
en stark tro på demokrati som livsform och beslutsmodell samt ha en gedigen kunskap om vad 
demokrati innebär som teori och tänkande. Enligt Liljequist är det uppenbart att lärarna i de 
flesta skolorna hellre undervisar om demokratins hårddata exempelvis presidentperioder, 
utskott och presidentperioder istället för de övergripande pedagogiska målen som ligger i 
läroplanens demokratisyn. 
 
Ekman (Ekman 1985) anser att den påstådda demokratin som råder i skolan ofta är 
konsultation från eleverna vilket innebär att de i efterhand får utvärdera verksamheten i 
skolan. Det är då knappast troligt att eleverna själva får någon fördel av sin utvärdering. De 
efterföljande elevskarorna kanske kan få ta del av en förändrad undervisning men har inte 
själva kunnat påverka den. Ur demokratisynpunkt är det förkastligt då en elevgrupp talar om 
(genom en utvärdering) hur en annan elevgrupp ska ha sin undervisning. Skall man inom 
skolan ha ett reellt elevinflytande så måste eleverna själva tillsammans med sin lärare besluta 
i dessa frågor.  
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Dewey (Dewey 1980) hade en lidelse för demokrati som närmade sig religiösa förtecken. 
Även om elevernas inflytande över sin skolgång inte i Deweys tanke var av det slag som vi 
åsyftar idag. Däremot menade Dewey att om inte aktiv medverkan tilläts, avtrubbas lätt 
intresset och ivern hos de utestängda. Följden hos de utestängda menade han skulle bli en 
brist på motivation och verklig ansvarskänsla 
Hinder mot elevdemokrati 
Elever som vi frågat om det moderna demokratiska tänkandet har tydligt utryckt att det vill ha 
tydliga direktiv med snäva ramar för att kunna begränsa sina insatser. 

Problem med elevdemokrati 
Vi tror att lärarnas yrkesutövning blir enklare med ett auktoritärt arbetssätt där man slipper ta 
hänsyn till elever, föräldrar och deras synpunkter på hur lärandet ska bedrivas. Elevernas 
motivation och egna insats kan däremot bli lidande av bristande elevdemokrati 
 
Demokratiska fallgropar för pedagoger 

• Lärarnas egen utbildning enligt en instrumentell demokratisyn, lärarutbildningen 
förespråkar demokrati men praktiserar gammaldags förmedlingspedagogik så kallad 
katederundervisning (Ferm s.34). 

• Om man tar på sig allt och därmed har totalkontroll med fullständig förplanering av 
lektionerna är man ingen bra ledare (Ferm sid. 38). Elevernas delaktighet försvinner 
och demokratin uteblir. 

• Kollegialt motstånd (Ferm sid. 120). Kolleger kan uppleva ett demokratiskt arbetssätt 
som ett hot eftersom även deras elever vill vara delaktiga i sina studier. 

• Lärarnas traditionella prioritering av kursplanens fasta innehållsförteckning framför 
läroplanens diskuterande anvisningar (Liljeqvist s.137). 

• Betygsystemets krav på lärarna att via poängsatta prov kunna ge eleverna ”rättvisa” 
betyg och läroböckernas prioritering av hårdfakta. (Liljeqvist s.137) 

• Lärarnas osäkerhet inför de mindre strukturerade kursplanerna och elevernas möjlighet 
till överklagan av satta betyg gör att lärarna tenderar att värdera hårdfakta (skriftliga 
prov) i än högre grad istället för de mjukfakta (muntlig delaktighet) som fostran till 
demokrati, solidaritet, empati social kompetens. (SOU 2002:121)  

 
 

Elevdemokrati inom styrdokumenten 
Eftersom läroplanen ger direktiven för  pedagogens arbete i vardagen, har vi studerat de 
tidigare läroplanerna och sett att begreppet demokrati har betonats olika. 
 

Läroplanerna 1919 & 1955 
I dessa läroplaner nämns inte demokrati och särskilt tydligt är frånvaron av elevinflytande. 
Det går dock att hitta tankar på medborgar och arbetsskola med influenser av Dewey redan i 
1919 års läroplan. 

Läroplanen 1962 
Första gången ordet demokrati används i någon läroplan är i den som kom ut 62, där det 
nämns fem gånger. Denna läroplan brukar benämnas som den strukturalistiska läroplanen.  
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Läroplan 1969 
Den första läroplanen där elevdemokratin fick genomslag och som införde grupparbeten. Men 
var fortfarande till sin natur magistral. 
 

Läroplan Lgr 80 
Genom samhällets ökande intresse för demokrati under 70 –talet drogs även skolan med i 
diskussionen. Detta intresse låg till grund för Lgr 80 som var uttalat normativ. Skolans 
arbetsformer skulle fostra eleverna till en vilja och ett kunnande att aktivt delta i samhällets 
politiska liv. Lgr 80 är den första läroplan som strävar efter att klargöra vad man menar med 
demokrati 

Läroplan Lpo 94 
Lpo 94 relaterar man mer till kristen tradition och västerländsk humanism än till demokratin, i 
övrigt ger den inte så mycket stöd och vägledning vad det gäller tolkning av 
demokratibegreppet. Detta kan förmodligen delvis förklaras att den är på tjugo sidor jämfört 
med tidigare läroplaner som var på över hundra sidor. Man skulle kunna förklara det med att 
Lpo 94 mer betonar demokratins värdegrund framför själva begreppet demokrati. 
  
 
Skolan skall sträva efter att varje elev  
 

• Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
• Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet  i 

skolan  
• Kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former 
 
 
Alla som arbetar i skolan skall 
 

• Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 
kulturella och den fysiska skolmiljön 

 
Läraren skall 
 

• Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete 

• Se till att alla elever oavsett kön, social ställning och kulturell bakgrund får ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad 

• Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen 

• Svara för att eleverna får prova olika arbetssätt och arbetsformer och 
• Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda 

eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
präglar  ett demokratiskt samhälle 
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Skolverkets kursplaner 
Vi har även valt att citera skolverkets kursplaner för de samhällsorienterande ämnena vilka 
ger oss stöd för våran forskning. 
 

• Kursplanen talar om att utveckla och träna i ett demokratiskt förhållningssätt. 
(kursplanerna 2000) 

 
• ”Utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda 

demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som 
medborgare i ett demokratiskt samhälle” (kursplaner sid. 66). 

 
• De samhällsorienterande ämnena lyfter fram makt- och konfliktperspektiv såväl i 

förfluten tid som nutid och betonar värdet av samtal och argumentation mellan 
företrädare för skilda åsikter. Den demokratiska värdegrunden utgör utgångspunkt för 
det svenska samhällets besluts- och rättssystem. (Kursplanerna 2000) 

 
• De demokratiska värdena är inte en gång för alla givna. Samhällets medborgare måste 

tillsammans tolka, förankra, försvara och ständigt utveckla demokratin. Det är viktigt 
att varje människa utvecklar ett personligt förhållningssätt och en tillit till demokratins 
värdegrund som utgångspunkt för sitt tänkande och handlande i politiska, ekonomiska 
och existentiella frågor. I de samhällsorienterande ämnena är det ett viktigt inslag att 
låta eleverna urskilja och bearbeta etiska valsituationer, argumentera för och se 
konsekvenserna av olika ställningstaganden och tillvägagångssätt. (kursplanerna 2000) 

 
• ”Känna till och kunna resonera kring grundtankar i ett demokratiskt system och 

praktisera demokrati i vardaglig handling” (kursplanerna sid.69). 
 

Kommunala skolplanen 
Även den kommunala skolplanen ger oss stöd för våran forskning. 
I den kommunala barn och utbildningsplanen står det att personalen ska arbeta för 
elevmedverkan. Arbetet ska främja dialog om verksamheterna och dess innehåll mellan 
personal, eleverna och föräldrarna. Målen är att föräldrar och barn/ studerande ges möjlighet 
att påverka innehållet i den lokala arbetsplanen. 
Mål att sträva mot: utveckla och försvara demokratin mot icke demokratiska krafter. Har 
kunskap om demokratins betydelse och värde och gör aktiva ställningstaganden. Har 
förståelse för att demokrati och inflytande innebär såväl rättigheter som skyldigheter. Alla 
elever känner att de har ett verkligt inflytande av verksamhetens innehåll. 
 

Lokala arbetsplanen för Sjulnäs skola. 
Den lokala arbetsplanen för Sjulnäs skola, underbygger ytterligare relevansen i vårat syfte. 
 
”Elevmedverkan, i en demokratisk skola är det viktigt att alla känner sig delaktiga i fattade 
beslut. ”Vi uppmuntrar eleverna att påverka sin situation genom klassråd, skolråd, elevråd, 
mentorsgrupper samt skyddsombud” (Lokal arbetsplan för Sjulnäs skola 2003) 
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Syfte  
Utveckla elevinflytande genom att använda ett demokratiskt arbetssätt, för att se om detta 
påverkar elevers motivation och eget ansvar för inlärning.  
 

Metod 
Försökspersoner 
Våran undersökning riktade sig till årskurs 7 som bestod av nio pojkar och tio flickor. Vi 
valde årskurs 7 för att då har eleverna nått en sådan mognad att de bör klara av ett reellt 
inflytande över ämnesval, arbetssätt och examinationsformer. Årskurs 8 och 9 var aldrig 
aktuella för oss, eftersom vi studerar på Universitetets 1-7 program.  

Bortfall 
Eftersom två av eleverna var frånvarande när vi delade ut den första enkäten kunde de inte 
delta och fick inte heller fylla i den sista enkäten. Detta på grund av att vi ville mäta en 
eventuell skillnad mellan de olika arbetssätten. En av eleverna har av någon anledning inte 
svarat på fråga ett i första enkäten (figur 1: a), därför är det endast 16 svar på den frågan. 
Även på fråga fem i första enkäten (figur 4: a) har vi ett uteblivet svar. Medelvärdet har 
endast beräknats på det antal elever som svarat. 

Material 
Vi har använt oss av två stycken enkäter som vi utformat själva (se bilaga 2 och 3). Första 
enkäten (bilaga 2) delades ut under första praktikveckan, den andra enkäten (bilaga 3) delades 
ut under sista praktikveckan. 

Genomförande 
Vi sökte praktikplats på högstadiet där vi genomförde examensarbetet i årskurs 7.  
Första veckan vi gjorde praktik så avslutade eleverna ett arbetsområde. Vi hade en passiv roll 
där vi iakttog och lärde känna eleverna. Andra veckan startade våran undersökning med att 
förklara för eleverna att vi studerar på lärarhögskolan och att vi är ålagda att utföra ett 
examensarbete under den sista slutpraktiken. Detta examensarbete går ut på att eleverna ska 
arbeta med ett demokratiskt arbetssätt där de har stor möjlighet att påverka sitt ämnesval, 
arbetssätt och deras examinationsform. Sedan delade vi ut enkäten. 
 
Den första enkäten var utformad så att eleverna fick svara på frågor 

Om 
• Hur de uppfattar sin studiemotivation 
• Vilket ansvar de anser sig ha för sin egen inlärning 
• Vilket ansvar har läraren har för elevernas inlärning 
• Vilken inlärningsform har de tidigare använt sig av 
• Vilken tid de använder sig för lärande 

 
Eftersom enkäten är skriven med ett akademiskt språk förklarade vi tydligt varje fråga för 
eleverna. Vi förklarade även hur graderingsskalan fungerade där 0 stod för obefintlig och 10 
står för högsta möjliga värde. 
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 För att presentera de olika ämnesområdena, arbetsformerna och examinationsformerna 
använde vi oss av en PowerPoint presentation, vidare visade vi olika skolarbeten som elever 
tidigare gjort. För att bredda utbudet av examinationsformer påtalade vi även drama och gav 
eleverna möjlighet att komma med egna förslag. 
 
Eleverna hade sen tidigare tillsammans med klassföreståndaren utifrån den lokala skolplanen 
gjort en planering över vilka ämnesområden som skulle behandlas under årskurs7. Eftersom 
Lpo 94 förespråkar normativ demokrati lät vi eleverna fritt utifrån deras tidigare planering 
välja arbetsområde, arbetssätt och examinationsformer. De aktuella arbetsområdena som 
eleverna då fick välja mellan var 
 

• Planeten Jorden, 
• Länder och städer, 
• Egypten (historiskt),  
• Grekland (historiskt)  
• Bibeln 
 

Frågorna var många efter presentationen, vi ägnade därför ca. tjugo minuter till att  besvara 
och förklara deras funderingar.  
Eleverna valde själva om de skulle arbeta enskilt eller i grupp, vi skrev upp 
gruppsammansättningarna och vilka arbetsområden de valt. Många hade klart för sig vilken 
examinationsform de skulle redovisa arbetet med, andra grupper fick längre tid på sig att 
välja. 
För att hjälpa eleverna att strukturera upp arbetet gjorde vi en arbetsordning som vi satte upp 
på väggen. Den visade olika kontrollpunkter som innehöll  
 

• Val av arbetsområde 
• Val av redovisningsform 
• Mindmapp för att strukturera arbetet 
• Insamling av fakta. Sök på bibliotek gärna barnböcker, Internet, läromedel 
• Avgränsa arbetsområdet, sortera fakta. 
• Avstämma mot lärarna tidsmässigt hur de ligger till 

 
Eleverna kunde då kontrollera hur de låg till med sina arbeten. 
Vid varje lektionstillfälle startade vi upp med en genomgång av arbetena och över hur 
eleverna låg till. Dessutom försökte vi att ge tips över hur de skulle hitta information och att 
kunna begränsa sig. En annan uppgift var att hjälpa vissa elever som körde fast i olika 
”återvägsgränder”. Inför lektionerna har vi endast planerat stödåtgärder och strukturer detta 
för att underlätta elevernas arbeten. Vår lärarroll har varit av coachande karaktär som 
inneburit att vi uppmuntrat och drivit på eleverna.  
 
Eleverna studerade på olika platser i skolan, grupprum, allrum bibliotek och datasalar. Detta 
arbetssätt innebar att vi fick gå runt mellan olika lokaler. Lektionerna avslutades alltid 
gemensamt i klassrummet med en kort genomgång med eleverna, vi frågade hur de låg till.  
 
Vi märkte att de som valt länder och städer fastnade i detaljer exempelvis en grupp som 
jobbade med England skrev enbart om prinsessan Diana. Vi förklarade att arbetet med Diana  
var mycket bra och gick att använda som fördjupningsdel. Därför tillhandahöll vi dem denna 
lista med punkter som vi också tyckte arbetet borde innehålla. 
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Länder och städer. 
• Var ligger det 
• Natur 
• Geografi 
• Industri 
• Befolkning 
• Kultur 
•  
En liknande lista gjordes för grupper som arbetade med historia. 
 
• Vad kännetecknade deras storhet? 
• Religion 
• Kultur 
• Vad levde de av 
 
 Enkäten vi lämnade ut efter praktiken var utformad så att eleverna fick svara på  
om 
• motivering att studera hade ökat eller minskat 
• det egna ansvaret hade ökat eller minskat. 
• de använde mer eller mindre tid för lärandet 
• lärarens ansvar ökade eller minskade för inlärningen. 
• kunskapsinhämtandet ökade eller minskade 
 

Observationer 
Under våran praktik använde vi oss av dolda observationer och samtalade kontinuerligt med 
eleverna, både enskilt och i grupp. Syftet med observationerna var att kontrollera relevansen 
av elevernas svar på enkäterna. Orsaken till att vi valt att använda dolda observationer är att 
elever har en klar tendens att svara det de tror läraren vill höra  
Eleverna tog kontakt även utanför lektionstillfällena och samtalade om deras arbete inom 
samhällsämnet. Vi förde även en dialog med våran handledare angående eleverna och deras 
arbetsinsats. 
 

Avgränsning 
Demokrati måste få ta tid, under vår första praktikvecka kommer vi att introducera vårat 
arbetssätt. Efter introduktionen kommer vi att använda oss av det arbetssättet i ca fem veckor, 
för att sedan sista veckan utvärdera det. Demokratin som vi vill prova är normativ, det vill 
säga att innehållet är förutbestämt av kursplanen. Det som eleverna får besluta om är 
normativt, det vill säga ämnesval, arbetssätt, och examinationsform. 
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Resultat 
 
Elevernas tidigare arbetsformer har främst varit grupparbeten följt av egen forskning och 
föreläsningar. Det demokratiska arbetssätt som vi presenterade har de använt sig minst av. 
Vi kan tydligt se enligt enkäten att elevernas motivation har ökat med det demokratiska 
arbetssätten som vi använde oss av under den gjorda praktiken. Det framgår även att elevens 
egna ansvar för inlärning ökar även om den inte är lika markant. Antalet tillfällen eleverna 
studerade det aktuella ämnet ökade med nästan ett tillfälle per vecka med den demokratiska 
modellen som Lpo 94 stipulerar. Lärarens ansvar för inlärningen minskade enligt eleverna 
rejält när elevens egna val kom i centrum. Elevernas upplevelse av det arbetssätt vi 
presenterade mottogs väl av samtliga och de upplevde det som mycket bra att arbeta utifrån 
egna val av arbetsområden, arbetssätt och examinationsformer. 

 

Observationer  
De flesta eleverna valde med en gång ämnesområde, arbets- och examinationsform. En del 
elever satt villrådigt kvar och hade stora problem att välja när de fick frihet. Frustrationen hos 
eleverna var stor då de inte fick tillgång till datorer på grund av att andra klasser bokat 
datasalen. Detta problem uppstod vid ett antal lektioner och eleverna blev passiva och hade 
svårt att arbeta befintliga läroböcker och bibliotek. Vi kunde även märka att vissa elever hade 
lätt att fastna i detaljer.De  dolda observationerna verifierade elevernas enkätsvar. Eleverna 
arbetade med stor motivation under eget ansvar. Frustrationerna som eleverna upplevde vid 
datakrångel visade på deras höga ambitionsnivå.  
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Enkätsvar 
Diagrammens x – axel visar antalet elever. Eleverna har varit anonyma så att numreringen på 
x – axeln inte följer inte en speciell individ. 
Y – axeln visar hur eleverna graderar svaret, där 0står för obefintlig och 10 står för högsta 
möjliga värde. 
 

Hur uppfattar ni er motivation att studera?
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Figur 1:a 
 

Hur uppfattar ni er motivation att studera med den metod som 
vi använt oss av underr våran praktik?
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Motivation

 
Figur 1:b 
 
Figur 1:a visar elevernas upplevelse av studiemotivation innan våran praktikperiod och 
medelvärdet av den var 6,25. Figur 1:b visar att elevernas upplevelse av studiemotivationen 
under våran praktik ökade till ett medelvärde av 8,23. 
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Vilket ansvar har du för din egen inlärning?
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Figur 2:a 
 

Vilket eget ansvar för inlärningen har du för den metod som 
vi använt under praktiken?
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Figur 2:b 
 
Figur 2:a visar vilket eget ansvar eleven upplever sig ha före vår praktikperiod och 
medelvärdet är 8,18. Enligt andra enkäten fig.2:b ökar elevernas egna ansvar till ett 
medelvärde på 8,59 under våran gjorda praktik. 
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Vilket ansvar har läraren för din inlärning?
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Figur 3:a 
 

Vilket ansvar har läraren för din inlärning, med den metod 
som vi använt under praktiken?
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Figur 3:b 
 
Figur 3:a visar hur eleverna upplever vilket ansvar läraren har för deras inlärning före 
praktikperioden.  
Figur 3:b Hur eleverna upplever lärarens ansvar för deras inlärning med den metod vi använt 
oss under praktiken. 
Genomsnittet för figur 3:a ligger på 7,59 medan ansvaret för läraren med det nya arbetssättet 
minskade till 5,71  
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Hur många gånger per vecka ägnar ni er åt det aktuella 
området inom samhällsämnet som ni för tillfället studerar?
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Figur 4:a Eleverna svarade på hur många gånger per vecka inklusive lektionerna de studerade samhällskunskap 
 

Hur många gånger per vecka ägnar ni er åt det aktuella 
området inom samhällsämnet som ni för tillfället studerar, med 

den metod som vi använt under praktiken?
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Figur 4:b Eleverna svarade på hur många gånger per vecka inklusive lektionerna de studerade    
                Samhällskunskap under våran praktikperiod 
 
Figur 4:a vsiar hur många gånger eleven säger sig studera det aktuella samhällsområdet pr 
vecka före våran praktik. 
Figur 4:b visar hur många gånger eleven säger sig studerat det under praktiken aktuella 
samhällsämnet. 
Medeltalet före praktiken var 3,81 för att sedan öka till 4,59 under våran praktik.  
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Vilken form av inlärning har ni använt er av tidigare?
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Figur 5:a 
 
Diagrammet ovan visar vilken form av inlärning eleven tidigare använt sig av under sin 
tidigare skolgång. Vi kan se att grupparbeten har varit vanligast följt av egen forskning och 
föreläsningar. Vi kan se att möjligheterna för eleverna att välja arbetssätt och arbetsområde är 
den studieform som de arbetat minst med. 
 

Hur upplever ni att det arbetssätt vi presenterat påverkar era 
kunskaper jämfört med tidigare arbetssätt?
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Bra Mycket bra

Antal elever

 
Figur 5:b 
 
Diagrammet ovan visar vad eleverna tycker om det arbetssätt vi använt oss av under den 
gångna praktiken.. Resultatet visar att de allra flesta är väldigt nöjda med arbetssättet medan 
ett fåtal tycker att det är bra. 
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Diskussion 
 

Validitet 
Vårat syfte var att undersöka om elevers motivation och eget ansvar för sin inlärning påverka 
med ett demokratiskt arbetssätt. Genom enkäterna har vi tydligt kunnat se att eleverna ökat sin 
motivation och egna ansvaret för sin inlärning. Det gick sex veckor mellan de båda tillfällena 
då de fyllde i enkäterna, vilket innebär att inte har något minne hur de graderade svaren vid 
det första svarstillfället. Våra observationer ger även stöd för elevernas svar i enkäterna 
angående deras ökade motivation och eget ansvar för inlärningen. Det faktum att vi med 
handledaren var tre vuxna i klassrummet som kunde stötta och handleda vid eventuella 
problem, gjorde möjligtvis att eleverna upplevde arbetssättet mer positivt. 
Problem med tillgång till datasal, kunde möjligtvis göra att eleverna upplevde arbetssättet 
mindre positivt. De blev väldigt frustrerade och passiva när tillgång till datorer saknades. 
 
 

Reliabilitet 
Vi valde enkäter för vår undersökning därför att eleverna själva svarar bäst på om deras 
motivation och egna ansvar ökar genom det demokratiska arbetssättet.  Observationer och 
samtal färjas lätt av författare därför valde vi dolda observationer enbart för att kunna styrka 
relevansen i elevernas enkätsvar. 

Resultatdiskussion  
Resultatet av enkäterna visar på en odelat positiv effekt av det demokratiska arbetssätt vi 
prövade i vår forskning. Eleverna svarade att de hade lärt sig mer, kände sig mer motiverade 
och hade större ansvar för sin egen inlärning. Resultatet stämmer väl överens med tidigare 
forskning och Lpo 94: s intentioner att eleverna vill och kan ta personligt ansvar för inlärning 
och eget arbete. Det står även att läsa i Lpo 94 att läraren skall utgå skall utgå från detta 
faktum. 
Observationerna vi utförde visade att de flesta eleverna var motiverade och även tog eget 
ansvar. Den tredjedel av klassen som traditionellt klassas som stark var inte automatiskt den 
grupp som var mest motiverad. Vissa lågpresterande elever i klassen visade upp en stor 
motivation och arbetade flitigt hela undersökningsperioden. 
 
Vad som blivit uppenbart för oss under forskningsperioden är att motivationen för elevernas 
fria forskning inte nödvändigtvis behöver leda till att de når de kunskapsmålen. Den fria 
lektionsformen innebär att eleverna inte tar del av det vi anser vara relevant kunskap. Ett 
vanligt problem är att eleverna ofta fastnar i detaljer som gör att de missa helheten. Eftersom 
eleverna går vidare till gymnasiet och där ska bygga på grundskolans färdigheter så kommer 
de att ha kunskapsluckor. Som exempel kunde vi se när eleverna arbetade med Egypten så 
gick stor del ut på att ladda hem bilder på pyramider. De framkom inte vilken pyramid det 
var, varför den byggts, hur den byggts eller när den hade byggts. Vissa fastnade i sitt arbete på 
hieroglyfer medan andra fastnade i krokar som användes för att ta ut hjärnan på de människor 
som skulle mumifieras. Denna kunskap kan fascinera och intressera eleverna. En mer 
lärarstyrd undervisningsform kan fördjupa och bredda kunskapsområdet och öka förståelsen 
för det historiska skeendet.  
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Tänkvärt för pedagoger är att eleverna försöker att göra det som de tror förväntas av dem. Vi 
visade två redovisningsformer, en egen PowerPoint presentation och skickade runt två häften  
gjorda av elever som de fick titta på Vi försökte även trycka på andra former som exempelvis 
drama, ändå valde samtliga grupper häftesformen eller PowerPoint. Det är viktigt vid 
presentationer att vara övertydlig och visualisera så många olika arbetsformer som möjligt. 
Vad vi efter genomgången reflekterade över var att det krävs klarare styrning i form av 
strategier för hur man lägger upp sitt arbete. 
Under våran undersökning var vi oftast tre pedagoger i klassrummet, vilket var till stor hjälp 
då flera elever var rådvilla. Våran handledare fick sitta nästan hela tiden med två så kallade 
svaga elever för att hjälpa och stötta dem i deras arbete. Fastän våran handledare bistod dem 
så hade vi fullt upp med att hålla igång och stimulera de andra eleverna.  
 
Ett ständigt återkommande problem under våran praktik var datorerna. Vi hade inte kunskap 
om det praktiska förfaringssätt för datasalen vilket innebar att vissa lektioner var uppbokade 
av andra klasser. Vid de lektioner datorerna var upptagna blev eleverna väldigt oroliga och 
hade svårt att fokusera. De kunde inte se andra vägar som till exempel via böcker för att hitta 
information och när vi påtalade detta svarade de hela tiden att de inte kunde göra något utan 
dator. Även när de hade datorer gick mycket tid åt till tekniska problem och den dataansvarige 
läraren var inte alltid tillgänglig vilket gjorde att mycket lektionstid gick till spillo. Många 
elever hade bristande kunskaper i hur man använder datorer när det gäller 
informationssökning, PowerPoint och det kanske viktigaste att spara dokument på flera olika 
ställen. Många elever möttes av den tråkiga insikten att deras föregående lektionsarbete hade 
försvunnit och de fick börja om från början. 
Ett annat problem med datorerna är att hitta relevant kunskap som är anpassad till deras ålder. 
Eleverna visade ofta upp svåra texter som de omöjligt kunde förstå och inte ens orkade läsa 
igenom. Detta faktum var negativt för elevernas motivation och egna insats. 
När vi ser i backspegeln så ser vi att eleverna inte nådde upp till de stipulerade 
kunskapsmålen som skolan hade satt upp. Men enligt Lpo94 och våran lärarutbildning ska vi 
ge eleverna verktygen och inte de färdiga kunskaperna. Vi kan klart se att deras kunskap om 
datorn som arbetsredskap och inte leksak förbättrats genom de gjorda erfarenheterna. 
 
Trots att det i enkäten framgick att de var bekant med denna arbetsform så kan vi på grund av 
deras villrådighet ana att de inte använt sig av denna form i någon större utsträckning.  Detta 
arbetssätt som vi genomförde under våran slutpraktik kräver en längre skolning för att fungera 
tillfredställande.  
Vi tror att fler elever når kunskapsmålen lättare om pedagogen lotsar eleven till relevant 
kunskap för framtiden. Att tillåta eleverna arbeta med flera ämnesområden samtidigt 
omöjliggör för läraren att ha gemensamma genomgångar. En kunnig och påläst lärare kan 
levandegöra och skapa intresse för ett till synes tråkigt och meningslöst område inom ett 
ämne.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Enkät som lämnades ut i början av praktikperioden 

 
1. Hur uppfattar ni er motivation att studera? 

( sätt ett kryss efter linjen ) 
 

 
Mycket låg                                                                                                      Mycket hög 
 
 
     0         1          2             3              4             5          6             7          8         9           10 
 
 
 
 
 

2. Vilket ansvar har du för din egen inlärning? 
             ( sätt ett kryss efter linjen ) 
 
 
Mycket låg                                                                                                      Mycket hög 
 
 
     0         1          2             3              4             5          6             7          8         9           10 
 
 
 
 
 

3. Vilket ansvar har läraren för din inlärning? 
            ( sätt ett kryss efter linjen ) 
 
 
Mycket låg                                                                                                      Mycket hög 
 
 
     0         1          2             3              4             5          6             7          8         9           10 
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4. Vilken form av inlärning har ni använt er av tidigare? 
(Kryssa för ett eller flera alternativ) 
 

Grupparbeten Föreläsningar av 
lärare 

Egen forskning Eget val av ämne, 
innehåll, arbetssätt 
och 
examinationsform 

    
 
 

5. Hur många gånger per vecka ägnar ni er åt det aktuella området inom samhällsämnet 
som ni för tillfället studerar?    
( sätt ett kryss efter linjen ) 

 
 
Antal gånger per vecka 
 
 
      0         1          2             3              4             5          6             7          8         9           10 
 
                                                                                                                                       eller mer   
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Bilaga 3 
Enkät efter praktikperiodens slut 
 
 

1. Hur uppfattar ni er motivation att studera med den metod vi använt oss av under våran 
praktik? 
( sätt ett kryss efter linjen ) 

 
 
Mycket låg                                                                                                      Mycket hög 
 
 
     0         1          2             3              4             5          6             7          8         9           10 
 
 
 
 

2. Vilket eget ansvar för inlärningen har du med den metod som vi använt under 
praktiken? 

            ( sätt ett kryss efter linjen ) 
 
 
Mycket låg                                                                                                      Mycket hög 
 
 
     0         1          2             3              4             5          6             7          8         9           10 
 
 
 
 

3. Hur många gånger per vecka ägnar ni er åt det aktuella området inom samhällsämnet 
som ni för tillfället studerar, med den metod som vi använt under praktiken?    
( sätt ett kryss efter linjen ) 

 
 
Mycket låg                                                                                                      Mycket hög 
 
 
     0         1          2             3              4             5          6             7          8         9           10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

V 

 
4. Vilket ansvar har läraren för din inlärning, med den metod som vi använt under 

praktiken?    
            ( sätt ett kryss efter linjen ) 
 
 
Mycket låg                                                                                                      Mycket hög 
 
     0         1          2             3              4             5          6             7          8         9           10 
 
 
 
 
Hur upplever ni att det arbetssätt vi presenterat påverkar era kunskaper jämfört med tidigare 

arbetssätt 
( kryssa för endast ett alternativ ) 
 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Ingen skillnad 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 Vet inte 

 


