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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur ett elevaktivt arbetssätt med stort 
elevinflytande, fungerar i praktiken. Eftersom vi ville se hur elever i de tidiga skolåren klarar av 
att arbeta elevaktivt valde vi att arbeta med elever i år 2 i grundskolan. Gruppen bestod av 14 
elever. Arbetet med eleverna bestod i att de fick välja ett ämne att fördjupa sig i och de fick själva 
bestämma hur de ville arbeta vidare med ämnet och hur de skulle redovisa det färdiga resultatet. 
Vi gjorde en kvalitativ studie med hjälp av enkäter, observationer och dagbok som 
informationshämtande metoder. Eleverna fick besvara en enkät innan arbetet startades och en när 
arbetet hade avslutats. Under arbetets gång observerade vi eleverna och vi skrev även dagbok 
efter varje arbetspass. Vi har kommit fram till att ett elevaktivt arbetssätt fungerar bra i praktiken 
men en förutsättning är att läraren känner eleverna väl och vet vad de klarar av. Resultatet visar 
att när eleverna får möjlighet att arbeta med det de är intresserade av känner de lust att lära och är 
aktiva. Den viktigaste erfarenheten vi gjort under arbetets gång är att när man ger eleverna ökat 
ansvar för sitt lärande betyder det inte att de kravlöst ska arbeta helt på egen hand. Läraren har 
det yttersta ansvaret och samarbete, diskussioner och respons måste vara viktiga beståndsdelar i 
undervisningen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

Förord 
 
Vi vill tacka dem som gjort denna rapport möjlig. Först och främst ett stort tack till de elever som 
ingick i vår undersökning, det var en positiv upplevelse att arbeta tillsammans med Er. Vi vill 
också tacka vår vetenskapliga handledare Marja-Liisa Leijon för den hjälp vi fått under arbetet 
med vår rapport.  
 
 
Pajala, februari 2006 
 
 
Ingalill Niemi och Anna-Lena Lehto 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Vi har i vårt examensarbete valt att undersöka hur ett elevaktivt arbetssätt med stort 
elevinflytande fungerar i praktiken. I denna studie innebär ett elevaktivt arbetssätt att eleverna har 
ett stort inflytande över skolarbetet där de själva planerar, genomför och utvärderar sitt arbete. 
Det här sättet att arbeta förespråkas av Pramling-Samuelsson/Mårdsjö (1997) som menar att 
eleverna ska bli medvetna om hur och vad de lär sig och samtidigt utveckla tankar om hur man 
lär sig nya saker. Läraren ska fungera som handledare och ”bollplank” genom att uppmuntra och 
hjälpa eleverna att göra sitt bästa. Läraren är den som har det yttersta ansvaret för elevernas 
lärande. Vad vi i vår undersökning vill se är hur eleverna hanterar situationen när de får välja vad 
de vill arbeta med och på vilket sätt. Är eleverna motiverade och aktiva när de får möjlighet att 
arbeta utifrån eget intresse?  
 
Under vår lärarutbildning har vi tagit del av olika teorier och forskning angående barns lärande. 
Vi har därigenom förstått att elever lär bäst och har störst motivation när de får arbeta utifrån eget 
intresse och ta eget ansvar för sin inlärning. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 betonas att elever ska lära sig att arbeta självständigt 
och tillsammans med andra. Eleverna ska få möjlighet att pröva olika arbetssätt och vara med att 
planera och utvärdera undervisningen. Arbetsformer som utvecklar barnens nyfikenhet och 
ansvarstagande för de egna studierna rekommenderas.  
 
Vi har under olika praktikperioder mött lärare som varit kritiska till det arbetssätt där eleverna 
själva ska söka kunskap om något de själva har valt. Detta kallas ofta av lärare och elever att 
”forska”. Dessa lärare menar att eleverna bara kopierar text och inte lär sig någonting. Av en 
händelse fick vi också kännedom om en bok som är en granskning av dagens skola, Feltänkt av 
Inger Enkvist (2002). Enkvist är starkt kritisk till idén att eleverna ska ta ansvar för sitt arbete i 
skolan och själva söka kunskap. Hon menar att de inte är mogna för detta arbetssätt som enligt 
henne hör hemma på universitetet, där eleverna har grundkunskaperna och är mer motiverade på 
grund av att de är medvetna om att kunskaperna är användbara i deras kommande yrkesliv. 
Enkvist menar att effekten kan bli att arbetsformen inte fungerar på universitetet eftersom 
eleverna inte får med sig grundkunskaperna från grund- och gymnasieskolan. Målet borde vara, 
enligt Enkvist, att eleverna kan arbeta självständigt efter utbildningens slut tack vare sina 
kunskaper och färdigheter.  
 
Enkvists bok och vissa lärares kritiska uppfattningar väckte vårt intresse för att närmare studera 
hur ett elevaktivt arbetssätt, där eleverna själva söker kunskap och tar ett större ansvar för sitt 
lärande, fungerar i praktiken. Trots allt är det läroplanen (Lpo 94) vi ska följa och den är tydlig 
vad gäller att eleverna ska ta ett större ansvar för och ha inflytande över sitt skolarbete. Om 
eleverna ska klara av att ta detta ansvar måste man redan tidigt, anpassat till elevernas ålder, 
uppmuntra och hjälpa eleverna att nå dit. Eftersom vi kommer att arbeta med elever i de lägre 
årskurserna funderade vi på hur vi som lärare ska lägga upp undervisningen för att hjälpa de 
yngre eleverna att utveckla sin förmåga att ta eget ansvar för sitt lärande. Vad finns det för olika 
arbetssätt och hur fungerar de i praktiken? Vi anser att som lärare måste vi ha kunskap om flera 
olika arbetssätt för att kunna variera undervisningen och på så sätt tillgodose varje elevs behov. 
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Styrdokument 
 
Läroplanen uttrycker det som ska ligga till grund för all verksamhet i skolan. Det är vårt uppdrag 
som lärare att arbeta enligt läroplanens riktlinjer. Vad säger då läroplanen om elevens ansvar och 
inflytande i skolan? Enligt Lpo 94 är ett av skolans uppdrag att ge eleverna möjlighet att ta 
initiativ och ansvar. Alla elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Elevernas 
utveckling förutsätter att de tar ansvar för det egna arbetet och skolmiljön och att de får ett 
verkligt inflytande på utbildningens utformning. Genom att ta del i planering och utvärdering av 
den dagliga undervisningen och få välja ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 
förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 
 
Alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska arbetsformer så att eleven förbereds för att 
aktivt delta i samhällslivet. Undervisningen ska leda till att elevens förmåga att ta ett personligt 
ansvar utvecklas. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. Vidare säger Lpo 94 att utforskande, nyfikenhet och lust att lära 
skall utgöra en grund för undervisningen. Skolan ska förbereda eleverna för ett livslångt lärande 
och därför är en av skolans uppgifter att lära elever hur man lär sig.  
 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 
(Lpo 94 s. 7) 
 

Lpo 94 framhåller att skolan ska sträva mot att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära och tillit 
till sin egen förmåga. Skolan ska sträva efter att eleven lär sig att utforska, lära sig att arbeta både 
självständigt och med andra. Bland målen att uppnå i grundskolan ingår att eleven kan använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande samt har fördjupade 
kunskaper inom några ämnesområden efter eget val. Läraren ska utgå från att eleverna kan och 
vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan. Som vi ser det kan ett 
elevaktivt arbetssätt underlätta för eleverna att nå målen i skolan. Genom att läraren arbetar på 
detta sätt kan det vara lättare för läraren att leva upp till vad läroplanen understryker vad gäller 
elevens ansvar och inflytande.    
 
Läroplanen har som grund i vad inlärningsforskningen har kommit fram till på senare tid. 
Forskningen visar bland annat att eleverna tror mer på den kunskap de själva skaffat sig än den 
kunskap som andra presenterar för dem. När eleverna känner delaktighet och ansvar stärks 
motivationen vilken är viktig för inlärningen. Vidare blir inlärningen mycket effektivare när 
eleverna är aktiva istället för passiva. För att åstadkomma inlärning krävs också reflektion som 
hjälper eleven att tolka erfarenheten och att använda den i nya situationer. Helheten är viktig, att 
lära in detaljer utan sammanhang leder bara till ytlig utantillinlärning. (Maltén, 1997) 
 
Innan vi går vidare vill vi uppmärksamma att när Lpo 94 genomfördes bestämde regeringen att 
termen inlärning ska bytas ut mot lärande. Enligt Kullberg (2004) gjordes detta för att man inte 
skulle associera till att något transporteras in i någon. Vi väljer att använda termen lärande men 
när vi refererar till andra källor kan termen inlärning förekomma. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 
Inlärningsteorier i ett historiskt perspektiv 
 
I ett historiskt perspektiv har synen på lärande svängt radikalt under de senaste århundradena, 
men det har redan tidigt funnits föregångare som i stort hade den syn på lärande som nu är 
aktuell. Uppfattningen att elev ska vara aktiv i sitt lärande och att läraren ska utgå från elevens 
förutsättningar och intressen är inte ny. Enligt Egidius (1999) är Rousseau, Fröbel, Montessori 
och Key några föregångare som tidigt utgick ifrån att människan kan och vill ta ansvar för sin 
egen utveckling. De grundade sina teorier på humanismen vilken understryker den fria viljan och 
det personliga ansvaret. 
 
En som vände sig mot den överdrivna förnuftstron i upplysningens tänkande var Jean-Jacques 
Rousseau (1712 - 1778). Han framhöll känslolivets betydelse och menade att barnen ska drivas 
av egna motiv att lära. De skulle få tillfälle att utifrån egna upplevelser och i egen takt tillägna sig 
vetande och praktiskt kunnande. Vår tids tankar om den fria människan som själv tar ansvar för 
sitt liv har sitt ursprung i Rousseaus tänkande. Leken hade en central roll i Friedrich Fröbels 
(1782 -1851) pedagogik som gick ut på att barn skulle få utvecklas fritt utifrån sina inre anlag. 
Han ansåg att barns lek är något som kommer från dem själva och där ger de uttryck för sin inre 
natur. Fröbel startade den första förskolan år 1840. (Egidius, 1999) 
 
Enligt Maria Montessori (1870 – 1952) är eleven det givna subjektet i undervisningsprocessen, 
det vill säga att man utgår från elevens sätt att tänka och dennes förutsättningar. Motivationen ska 
komma från eleven själv och det är viktigt att läraren inte stör eleven genom att avbryta och 
korrigera i onödan. Genom ett undersökande arbetssätt inhämtar eleven kunskap och erfarenhet. 
Läraren och undervisningsmiljön ska stimulera elevens nyfikenhet och lust att utforska. (Maltén, 
1997) 
 
Ellen Key (1849 -1926) beskriver följande om lärarens roll i sin bok Barnets århundrade: 
 

Men hans väsentliga arbete skall bestå i att lära lärjungen göra sina egna iakttagelser, lösa sina egna 
uppgifter, finna sina egna hjälpmedel – i böcker, lexika, kartor o.d. -  själva kämpa sig till seger i sina 
svårigheter och sålunda nå den enda sedliga lönen för sina mödor: en vidgad insikt, en vunnen styrka! 
(Key, 1995, s. 64) 
 
 

Gemensamt för dessa föregångare är att de sätter barnet i fokus. De insåg att barnet har en egen 
vilja och drivkraft och menade att barnet ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar. De var 
verkliga föregångare i sitt sätt att tänka kring inlärning. Dessa synsätt kan lika gärna komma från 
en pedagog på 2000-talet.  
 
Vad finns det då för olika teorier som ligger till grund för synen på lärande? De två mest 
utmärkande teorierna, behaviorismen och konstruktivismen, har sin grund i beteendepsykologi 
respektive kognitiv psykologi. Det behavioristiska synsättet, som var aktuellt från slutet av 1800-
talet till mitten på 1900-talet, innebär att barnet ses som ett objekt, något som kan formas genom 
miljöpåverkan utan att ta hänsyn till barnets tankar och känslor. Man ser det nyfödda barnet som 
en blank tavla som ska fyllas, en passiv varelse som blir det hon blir gjord till. I skolan är det 
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läraren som ska undervisa, det vill säga överföra kunskap till eleverna. Genom yttre påverkan, 
belöning och bestraffning, kan vem som helst lära sig vad som helst ansåg man. Behavioristerna 
ansåg att det man inte kan mäta, till exempel tankar och känslor, kan man inte heller ta hänsyn till 
i forskningen. Traditionell skolundervisning där läraren förmedlar färdig kunskap till eleverna 
och elevernas uppgift är att reproducera denna kunskap har sin grund i ett behavioristiskt synsätt. 
Denna skolundervisning har också inslag av belöning och bestraffning genom ”bock i kanten”, 
guldstjärnor och betyg. Det är inte glädjen i att lära sig olika saker som är belöningen för eleven 
utan yttre företeelser som lärarens beröm och bra betyg. (Maltén, 1997)      
 
En av dem som förändrade synen på barns lärande var Jean Piaget (1896-1980). Efter att de 
behavioristiska teorierna länge varit rådande slog hans teorier igenom på allvar på 1960-talet och 
låg på topp i slutet av 70-talet. Hans teorier byggde på kognitiv psykologi som innebär att det inte 
bara är yttre påverkan som styr inlärningen utan att människan tolkar och värderar yttre 
stimulering. Enligt Piaget kräver all inlärning aktivitet, genom att använda redan inlärda 
tankemönster formas ny kunskap. Ingen kan lära någon annan något, man måste själv konstruera 
sin egen kunskap. Piaget ansåg att inlärning är en individuell angelägenhet mellan barnet och den 
fysiska omvärlden. (Imsen, 2000)  
 
Vygotskij (1896-1934) ansåg att språket och samspelet med andra är avgörande för barnets 
mentala utveckling. Som inspiratör och dialogpartner ska läraren locka fram elevens redan 
existerande erfarenheter och ur dessa få fram kritiska frågeställningar. Genom att problematisera 
inlärningen utmanas barnets förmåga till fantasi och kreativitet. Enligt Vygotskij finns en gräns 
för vad eleven klarar av på egen hand och en gräns för vad eleven klarar av med hjälp av en mer 
kompetent person. Området mellan dessa gränser kallade Vygotskij den proximala 
utvecklingszonen. Man kan säga att zonen innehåller skillnaden mellan vad eleven kan lära på 
egen hand och vad denne kan klara av med en lärare eller annan kompetent person. (Maltén, 
1997) Vi kan se att det Piaget och Vygotskij menar är viktigt för lärandet i hög grad finns med i 
tankarna kring ett elevaktivt arbetssätt. 
   
John Dewey (1859 -1952) har haft ett stort inflytande på pedagogiskt tänkande under hela 1900-
talet, speciellt i Sverige. Kärnan i Deweys filosofi är att bredda skolans funktioner för att bättre 
smälta in i samhället. Han ansåg att man lär sig genom att aktivt undersöka, pröva och 
experimentera för att sedan reflektera och med egna ord uttrycka vad man kommit fram till, det 
vill säga ”learning by doing”. Det är Deweys idéer som ligger till grund för prao (praktisk 
arbetslivsorientering) och grupparbeten som är vanligt i dagens skola. (Maltén, 1997)  
 
 
Lusten att lära 
 
Lusten att lära är en drivkraft i ett elevaktivt arbetssätt. Om eleverna känner lust i det de gör drivs 
de framåt i sitt arbete av egen förmåga. Enligt läroplanen, Lpo 94, ska skolan sträva efter att 
eleverna utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Hur kan man då definiera begreppet lust? Birgitta 
Kullberg (2004) menar att begreppet lust inte har samma innebörd som termerna lustig och rolig. 
För henne är lust för lärande bland annat att ha engagemang, intresse för att lära, glädje av att 
kunna något, av att få arbeta med vad man kan och utveckla detta, av att bygga upp och hålla 
kvar ett självförtroende och att känna att man duger. 
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Enligt Skolverket (2002) är det svårt att definiera begreppet ”lust”. När man i 
forskningssammanhang har bett personer beskriva ett tillfälle då de har känt lust, har många talat 
om aha-upplevelser och tillfällen då de helt har uppslukats av det de gör. Det alla har gemensamt 
är att de både har tänkt och känt. De praktiska och estetiska ämnena betonas av elever i alla åldrar 
när det gäller lust i lärandet. Skolverkets inspektörer har tillsammans formulerat en definition av 
begreppet ”lust att lära” på detta sätt: den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit 

till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap. 
(Skolverket, 2002, sid. 9) 
 
Utifrån undersökningar framträder olika faktorer som gynnar lusten att lära. Bland annat är det 
viktigt att eleverna förstår det de gör och att de känner att de lyckas. Uppgifterna måste vara på 
rätt nivå så att de kan lösas med rimlig ansträngning, tilltron till den egna förmågan är en viktig 
faktor. Det är också betydelsefullt att eleverna upplever innehållet i undervisningen som 
intressant och begripligt. Vidare är det viktigt att eleverna har möjlighet att påverka skolarbetet 
och att de känner sig trygga med sina kamrater och läraren. En stressfri miljö, arbetsro och att 
eleverna får återkoppling på det de gjort är faktorer som påverkar lusten att lära. Den mest 
betydande faktorn är hur läraren bemöter eleverna. Läraren kan öka elevernas lust att lära genom 
att vara engagerad och ha tilltro till deras förmåga. (Skolverket, 2002)  
 
Bengt-Erik Andersson (1999) menar att dagens skola tar död på elevernas nyfikenhet och lust att 
lära. Hans idé är att ersätta skolan med ett bildningscentrum där undervisningen bygger på 
elevernas egna intressen. Där är det elevernas nyfikenhet som är drivkraften bakom inlärningen. 
De krav som ställs på eleverna är att de ska lära sig så mycket som möjligt, de ska bli experter i 
sitt ämne. Omfattning på uppgifterna varierar med elevens ålder. Det viktiga är att de får känna 
att de lärt sig något och att det var roligt att lära sig detta samtidigt som de utvecklar läs- och 
skrivförmågan.   
 

Men övningarna i läsning och skrivning kan bestå i olika spännande kunskapsprojekt där man läser om 
sånt som intresserar en. Sedan kan man redovisa vad man lärt sig genom skriftliga rapporter. På så sätt får 
man övning i dessa färdigheter samtidigt som man ägnar sig åt sådant som intresserar och roar en. 
(Andersson, 1999, sid. 74) 
 

Även Steinberg (1998) menar att eleverna ska få ägna sig åt det de har lust till. Det betyder inte 
att de bara ska arbeta med sitt intresseområde utan att det ska vara en utgångspunkt för vidare 
lärande. Eleven lär sig att lära och det blir nyckeln till all fortsatt inlärning.  
 
Utifrån litteraturen har vi fått förståelse för att det kan vara svårt att bedöma om eleverna känner 
lust i sitt lärande eller inte. Det vi har tagit fasta på är om eleven har engagemang och visar 
intresse för sitt lärande. Att eleverna tar egna initiativ och är stolta över det de åstadkommet 
tycker vi också är tecken på att de känner lust i sitt lärande.  
 
 
Inflytande och ansvar  
 
I enlighet med läroplanen (Lpo 94) ska läraren utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt 
ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan. Enligt Skolverket (1999) är elevinflytande det 
effektivaste sättet att få eleverna att ta ansvar. Deras inflytande ska gälla både innehållet i 
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undervisningen och på vilket sätt den bedrivs. En förutsättning för att eleverna ska kunna nå 
målen är att de har inflytande över arbetssätt, arbetsformer och innehåll. För att eleverna ska 
kunna påverka och ta ansvar måste de vara informerade om och har tillgång till både nationella 
och lokala mål för undervisningen.  
 
Enligt Selberg (2001) visar flera undersökningar att elever fortfarande har lite inflytande över 
undervisningens form och innehåll. Detta trots att de senaste styrdokumenten mer och mer 
betonar vikten av elevinflytande. Vidare har man i undersökningar sett att elevers engagemang 
för lärande ökar om de får möjlighet att utöva inflytande på sin arbetssituation. Undersökningarna 
visar också att elever vill ha mer inflytande och en större koppling till sin egen veklighet men de 
tror inte att skolan kan och vill ge dem det. Genom sin egen forskning har Selberg kommit fram 
till att för elever som är vana att ta ansvar och ha inflytande fungerar ett elevinflytanderikt 
arbetssätt bra. Lärandet blir djupare ju mer erfarenhet de har av att ha inflytande. De elever som 
inte är vana att ha inflytande och ta egna initiativ i undervisningen, vet inte riktigt hur de ska 
hantera situationen när de själva får bestämma hur de ska arbeta. Imsen (2000) beskriver ansvar 
för eget lärande så att eleven aktivt ska delta i undervisningen och därigenom lära sig att planera 
och genomföra sin egen inlärning på egen hand eller tillsammans med sina kamrater. På grund av 
att elever har olika förutsättningar är det svårt att ge råd vid vilken ålder man kan börja träna att 
ta ansvar för eget lärande. 
 
När man talar om att eleverna ska ta ett större ansvar i sitt lärande kan man tolka det på olika sätt. 
Enkvist (2002) hänvisar till olika forskare som anser att elever inte kan ta ansvar för sådant som 
de inte vet något om, till exempel vad de borde lära sig. Vuxenvärlden frånsäger sig ansvaret och 
lägger ansvar på barnen som de inte klarar av att bära. Granath (2003) ser en fara i att 
individualiseringen och det egna ansvaret ska leda till att eleverna arbetar för mycket ensamma 
och att det tar död på lusten att lära. 
 

Varför tycker vi att våra barn och ungdomar ska vara så förtvivlat självständiga? Om en elev gör ett eget 
arbete om siameskatter, en annan om hockeystjärnor och en tredje om balett kan man stillsamt undra vad 
det offentliga samtalet ska handla om. Hur utbyter man erfarenheter, åsikter och tankar om alla kör sitt 
eget race? Hur går det till att känna den bångstyriga, starka lusten om man inte får dela den med någon 
annan? För eleverna, vill jag hävda, handlar det mesta i skolan om att erövra delaktighet i gruppen. Hur 
rimmar det med den trendriktiga individualismen, det egna ansvaret? (Granath, 2003, sid. 12) 
  

Kullberg (2004) menar att mycket tas för givet när det gäller eget ansvar, få förklaringar och 
definitioner ges av uttrycket. Hon uppfattar att eget ansvar ofta likställs med eget arbete och 
ifrågasätter att elever oavsett ålder kan ta ansvar för sin egen kognitiva1 utveckling. Läraren 
måste alltid aktivt delta i lärprocesserna. Däremot kan ingen lära någon annan något men 
pedagogen kan skapa möjligheter för eleven att kunna lära. Läraren måste ha kunskap om varje 
elevs förförståelse, det vill säga: behov, intressen, tidigare kunskaper och arbetssätt, för att kunna 
hjälpa eleverna på bästa sätt.  
 

Med en metakognitiv förmåga kan människan välja en för sitt lärande rätt strategi, förstå att ställa frågor 
inför en uppgift för att lyckas med denna samt att läsa om textavsnitt vars innehåll man inte har förstått. 
Den metakognitiva förmågan kommer med tiden och kan med lärares guidande hjälp erhållas tidigare än 
om eleven arbetat helt på egen hand. (Kullberg, 2004, sid. 51) 

 

                                                 
1 Kognitiv: Vad som sker på det mentala planet (Imsen, 2000). 
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Utifrån det vi läst förstår vi att det är viktigt att man som lärare har en klar bild över begreppen 
ansvar och inflytande. Eftersom inflytande är så betydelsefullt för att eleverna ska känna 
engagemang och motivation för sitt lärande måste eleverna tidigt få möjlighet att utöva inflytande 
och ta ansvar.  
 
 
Elevaktivt arbetssätt och lärarrollen 
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vad olika teorier menar med ett elevaktivt arbetssätt. Det 
som är genomgående i följande teorier är att eleverna ska vara aktiva på flera olika sätt och ta ett 
större ansvar för sin inlärning. Lärandet ska vara lustfyllt för att eleverna ska bli motiverade att 
lära. En konsekvens av detta arbetssätt är att lärarens roll förändras vilket vi också kommer att ta 
upp här. Till att börja med kommer vi helt kort att beskriva vad dagens forskare kommit fram till 
när det gäller hur hjärnan och minnet arbetar för att ta in och behålla information.  
 
Dagens inlärningsteorier bygger på vad forskarna har kommit fram till i fråga om hur hjärnan tar 
in och behåller information för att skapa kunskap. Hur hjärnan fungerar vet man fortfarande inte 
så mycket om, hjärna är ett väldigt komplext organ. Det man hittills har funnit kan kortfattat 
beskrivas på så sätt att hjärnan bygger kunskap genom att skapa kopplingar mellan nervceller 
som sedan bildar nätverk. Varje ny upplevelse bygger om de nätverk som är inblandade. Det är 
inte bara så att hjärnan skapar nätverk och sammanhang, den söker aktivt efter sammanhang. Vi 
ställer spontat frågor om det är något som engagerar oss men som vi inte förstår. Det verkar vara 
så hjärnan fungerar, det är naturligt för människan att fråga varför. Allt hjärnan skapar bygger på 
rörelse och sinnesintryck och när flera sinnen är aktiva leder det till fler kopplingar, mer kunskap 
och bättre minne. (Ladberg, 2000) 
 
Vad gäller minnet har forskarna kommit fram till att vi lagrar kunskap på två sätt, först hamnar 
kunskapen i korttidsminnet. Om denna kunskap väcker ett personligt engagemang och används i 
olika sammanhang hamnar det i långtidsminnet där det stannar kvar bättre. Om man lär in fakta 
för till exempel ett prov utan att känna engagemang och inte får använda kunskaperna i fler 
sammanhang glöms de snabbt bort. Det är en personlig fråga vad som motiverar oss när det gäller 
inlärning. När det gäller eleverna är det alltså deras egen motivation som avgör vad de lär sig. 
(Ladberg, 2000) Här kan vi inte låta bli att använda ett talesätt myntat av Ellen Key ”Kunskap är 
det som finns kvar när vi glömt allt vi lärt oss”. (Okänd källa) 
 
 
Elevaktivt arbetssätt 
 
För oss har begreppet aktivitet flera olika innebörder. Dels att eleven är fysiskt aktiv det vill säga 
att eleven utför praktiska övningar för att lära sig olika saker eller att eleven aktivt söker 
information på olika sätt. När eleven tar ansvar för sitt lärande genom att planera, genomföra och 
utvärdera anser vi att eleven är aktiv i sin lärprocess. Enligt Leontjev i Imsen (2000) är 
aktivitetsbegreppet viktigt eftersom det beskriver processen som binder samman omvärlden med 
individens inre värld. Samtidig påverkar individen omvärlden med sin aktivitet. Således anser vi 
att när eleverna samarbetar och lär av varandra är de aktiva. 
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Enligt Pramling-Samuelsson/Mårdsjö (1997) är grunden till ett elevaktivt arbetssätt att eleverna 
förstår att det beror på dem själva om de lär sig något. För att eleverna ska bli engagerade och 
intresserade måste innehållet vara meningsfullt för dem. Eleverna ska utveckla idéer hur man kan 
lära sig nya saker, de ska samtidigt bli medvetna om hur och vad de lärt sig. Detta gör de genom 
att själva söka kunskap, pröva sig fram och dokumentera den nya kunskapen. Steinberg (1998) 
beskriver ett elevaktivt arbetssätt där eleverna bestämmer i större utsträckning vad de vill lära sig, 
hur det ska gå till och hur de ska presentera det de lärt sig. Han benämner denna 
undervisningsmetod för ”processpedagogik”. Att arbeta på detta sätt kräver mycket kunskap och 
engagemang hos läraren. 
 

Det är absolut INTE fråga om att bara kasta ut en boll och låta eleverna leka. Det handlar INTE om att 
släppa eleverna helt fria att göra vad som helst. Det innebär INTE att helt slopa kontrollstationer. Det 
innebär INTE att de elever som är starkast eller mest högljudda ska bestämma över de andra. Det är INTE 
fråga om slarvigt genomtänkt och genomfört grupparbete ihophäftat i sista minuten. (Steinberg, 1998, sid. 
75) 
 

Det elevaktiva arbetssättet, som bland annat innebär temastudier och problembaserat arbetssätt, 
kräver kunskaper om undersökningsmetodik. Detta är färdigheter som man kan börja träna med 
de allra yngsta eleverna och vidareutveckla för varje år. (Steinberg,1998) 
 
Problembaserat lärande (PBL) är en pedagogik som kom till Sverige i början av 1980-talet. I PBL 
ligger inte fokus på läroböcker utan på problem och uppgifter. Poängen är att eleverna ska lära 
sig lösa den typ av uppgift som lärandet går ut på. När de ställs inför en problemsituation ska de 
läsa, observera, göra studiebesök och så vidare för att ta in den kunskap som de behöver för att 
lösa problemet. Kolb, som utarbetade PBL, menade att lärande är en kontinuerlig process, inte ett 
resultat. (Egidius, 1999) 
  
Utifrån dessa teorier drar vi slutsatsen att en viktig drivkraft i elevers lärande är engagemang och 
motivation. Det som eleverna tycker är intressant och spännande tar de till sig och kommer ihåg. 
Om läraren i undervisningen utgår från det barnen redan kan och är intresserade av är chansen 
stor att det leder till engagemang och motivation hos eleverna. Eftersom eleverna skapar sin egen 
kunskap är det viktigt att de får utmaningar som gör att de själva måste vara aktiva och få 
möjlighet att dra egna slutsatser. Vi ska inte dra oss för att ställa krav på eleverna. Kraven får inte 
vara för höga men för låga krav gör att intresset och motivationen sjunker. Om lärarens intention 
är att få eleverna intresserade och motiverade är sannolikheten stor att de kommer ihåg vad de lär 
sig i skolan. 
 
 
Lärarrollen 
 
Andersson (1999) menar att lärarens roll främst är som inspiratör och handledare. Det viktiga är 
att försöka inspirera eleverna att ställa sina egna frågor och söka svar på dem samt att uppmuntra 
dem när de väl gjort sitt val. Som handledare ska läraren hjälpa eleverna att söka och kritiskt 
granska information. Pedagogens inspiratörs- och handledarroll är särskilt viktig i arbetet med de 
yngre eleverna. Om det finns elever som av en eller annan anledning har svårt att uttrycka sitt 
intresse för något område är det pedagogens ansvar att locka fram det.  
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Vi kan se att även Steinberg (1998) är inne på samma linje. Han anser att läraren är någon som 
hjälper eleverna att upptäcka nya intresseområden. Som lärare ska man ställa krav på eleverna att 
prestera sitt bästa samtidigt som lärarens roll är att uppmuntra och hjälpa eleven vidare i sitt 
arbete. En annan mycket viktig funktion läraren har är att följa upp elevens arbete med bland 
annat reflektioner, frågor och diskussion. 
 

Du ska ställa kluriga frågor som hjälper eleven att sortera, prioritera och värdera. Konsten att ställa bra 
frågor blir en av dina viktigaste färdigheter. (Steinberg, 1998, sid. 48) 

 
Lärarens förhållningssätt till elevers inflytande har en väsentlig betydelse för elevernas 
skolarbete. Det är viktigt att lärare och elever arbetar tillsammans och att läraren visar sitt intresse 
att föra en dialog med eleverna. Ömsesidig respekt för varandra och varandras kunskaper och 
erfarenheter är grunden för en dialog. Läraren måste bekräfta och stödja eleverna och utnyttja den 
drivkraft som finns i elevernas intressen och behov. (Selberg, 2001) 
 
Arbetssätten som vi beskrivit ovan kan komma i konflikt med det traditionella sättet att se på 
lärande, där det är läraren som har kunskaperna som ska föras över till eleverna. För att ett 
elevaktivt arbetssätt ska bli framgångsrikt måste läraren arbeta utifrån ett nytt perspektiv. Ulf 
Blossing (2005) menar att många lärare kan uppleva den förändring som elevinflytande innebär 
som hotande. Av den anledningen sätter de gränser för elevers inflytande alldeles för tidigt. Han 
menar att elevinflytande leder till en ny situation och en ny lärarroll. Denna förändring kräver ett 
kollegialt, professionellt stöd. Vidare anser Blossing att varje skola måste diskutera uppdraget, 
man måste studera styrdokumenten och ta reda på vad det där står om elevinflytande. Nästa steg 
är att fundera över vad detta betyder för arbetet på den egna skolan.  

 
Utifrån litteraturen kan vi se att elevaktivt arbetssätt kräver mycket engagemang av läraren. Det 
är nödvändigt att läraren känner eleverna väl och vet vad varje elev klarar av att prestera. Läraren 
måste våga släppa taget och lita på att eleverna tar ansvar samtidigt som läraren måste ha full 
kontroll över vad som sker. Elevaktivt arbetssätt ska leda till att eleverna känner delaktighet i sitt 
lärande. Detta förutsätter att eleverna är medvetna om vilka mål de har att sträva mot. Det är 
lärarens uppgift att se till att eleverna får denna medvetenhet. Genom att planera, genomföra och 
utvärdera skolarbetet får eleverna större inflytande och känner förhoppningsvis delaktighet i sitt 
lärande.  
 
 
Sammanfattning bakgrund 

 
I ett historiskt perspektiv har synen på lärande svängt från att se eleven som en passiv mottagare 
av kunskap till att vara en aktiv skapare av den egna kunskapen. Mer och mer framhålls det 
sociala samspelet med andra och den egna aktiviteten i fråga om lärande. De senare teorierna får 
stöd av hjärnforskningen där man kommit fram till att engagemang och motivation avgör vad 
man lär sig. För att eleverna ska bli motiverade och känna lust att lära måste de ha inflytande och 
ansvar i skolan och skolarbetets utformning vilket också Lpo 94 lägger tonvikten på. Elevernas 
nyfikenhet ska vara drivkraften i skolarbetet och att ett elevaktivt arbetssätt ska utgå från 
elevernas nyfikenhet och lust att lära. De ska själva ta ett större ansvar för sitt skolarbete och få 
möjlighet att välja innehåll och arbetssätt. På sikt ska eleverna lära sig hur de lär sig på bästa sätt. 
Det är viktigt att eleven förstår att det beror på dem själva om de lär sig något.  
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Det finns även de som är kritiska till att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande och ha inflytande i 
vad och hur de lär sig. Mycket av kritiken handlar om att eleverna inte är mogna att ta detta 
ansvar. Risken finns att de inte får baskunskaperna med sig från grundskolan. Denna kritiska 
inställning står i motsats till det vi har fått lära oss under vår lärarutbildning vilket ledde till att vi 
i vårt examensarbete ville pröva ett elevaktivt arbetssätt och se hur det fungerar i praktiken. 
 
Vår definition av ett aktivt lärande är när eleven tar ansvar för sitt lärande genom att planera, 
genomföra och utvärdera sitt arbete. Det är också när eleverna samarbetar och lär av varandra. 
”Lust att lära” är svårare att definiera men för oss är det när eleven visar intresse för sitt lärande, 
tar egna initiativ och är stolt över sitt arbete. För att dra detta till sin spets valde vi att genomföra 
ett projektarbete där eleverna fick välja helt fritt vad de skulle arbeta med och hur de skulle 
arbeta. Projektarbetet gick ut på att eleverna skulle välja ett ämne som intresserar dem och som 
de ville veta mer om. Utifrån det skulle eleverna sedan formulera en frågeställning. De skulle 
själva söka fakta och information för att kunna svara på sin frågeställning. Avslutningsvis skulle 
eleverna redovisa sitt arbete för de andra i gruppen. Vår roll under projektarbetet var att inspirera 
och handleda eleverna. 
   
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ett elevaktivt arbetssätt med stort elevinflytande i 
grundskolans tidigare år fungerar i praktiken. 
 

• Leder ett elevaktivt arbetssätt till ett aktivt lärande och lust att lära?  
• Vad innebär detta arbetssätt för läraren? 

 
 

Metod 
 
Val av metoder 
 
Utifrån vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ studie. När man som vi studerar en process 
snarare än ett resultat passar det kvalitativa perspektivet bäst enligt Backman (1998). Patel & 
Davidsson (2003) beskriver det som så att man bör använda kvalitativa metoder då det handlar 
om att tolka och förstå människors upplevelser. Vi valde enkäter, observationer och dagbok som 
informationshämtande metoder. Tanken var att dessa metoder skulle komplettera varandra för att 
få en helhet i undersökningen. 
   
Enkät 
 
Vi valde enkätformen för att vi ville ha en större spridning än vad vi skulle ha fått om vi valt att 
intervjua ett fåtal elever. En annan anledning till att vi valde enkät, som också kallas 
standardiserad intervju, var för att kunna jämföra elevernas svar före och efter projektarbetet. 
Eftersom vi var två som intervjuade ville vi ha fasta frågor och svarsalternativ för att 
intervjusituationen skulle bli likartad för alla elever.  
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Graden av standardisering har sin utgångspunkt i principer om mätning varför helt standardiserade 
intervjuer ofta används i sådana sammanhang där man vill kunna jämföra och generalisera. En helt 
standardiserad intervju kan också skrivas ner och då har vi början till en enkät, eftersom enkäten just är 
konstruerad på så sätt att varje person ska svara på likalydande frågor i samma ordning. (Patel & 
Davidsson, 2003, sid. 72) 
 
 
 

På grund av elevernas ålder ansåg vi att det kunde vara svårt för dem att själva skriftligen svar på 
enkäten varför vi presenterade frågorna och svarsalternativen muntligt. Detta kallar Patel & 
Davidsson (2003) för en enkät under ledning eller en standardiserad intervju. Vi ser enkäterna 
som ett komplement till observationerna. Frågorna formulerade vi med tanke på elevernas ålder 
och försökte använda ett språk som de känner igen. 
 
 
Observation  
 
För att hinna med att observera varje elev valde vi att ha endast två olika observationskategorier2 
i vårt observationsschema3. Detta gjorde också att vi båda var tillgängliga för att hjälpa eleverna. 
Man kan säga att vi till viss del var deltagande observatörer som enligt Kullberg (1996) 
kännetecknas av att observatören skiftar mellan att vara en i gruppen och att vara en utomstående 
som ser på gruppen ur ett perspektiv utifrån. En annan anledning till att vi bara hade två 
observationskategorier var att det var svårt att förutsäga vilka kategorier som skulle kunna vara 
aktuella, alltså vad eleverna gjorde när de inte arbetade med uppgiften. Vi ville, enligt vårt syfte, 
observera hur aktiv varje enskild elev var med sin uppgift. Enligt Rubinstein, Reich & Wesén 
(1986) kan ett snävare urval ge mer detaljerad information men en nackdel är att man kan tappa 
bort helheten. För att undvika detta kompletterade vi observationerna med övriga iakttagelser 
som kan vara relevanta för resultatet. 
 
 
Dagbok 
 
Eftersom vi valde att göra observationerna med tidsintervall kände vi att det krävdes en 
komplettering till observationerna med övrigt som vi sett och hört. Detta gjorde vi genom att 
skriva dagbok med observationerna som grund. Enligt Egerbladh & Tiller (1998) är 
dagboksskrivande ett bra sätt att reflektera över tilldragelser och händelser. När de dagliga 
erfarenheterna ska omvandlas till lärande är dagboken ett bra hjälpmedel. 
 
 

Bearbetning och analys 
  
Enkät 1 och enkät 2 sammanställdes var för sig. Det vill säga att vi sammanställde hur många 
elever som hade svarat på respektive svarsalternativ vid varje fråga. Eftersom vi ville jämföra 
svaren från de båda enkäterna ställde vi samman resultaten i diagramform. Tre frågor lämpade sig 

                                                 
2  Observationskategori: Företeelse vi avser att undersöka (Rubinstein, Reich & Wesén, 1986) 
3 Observationsschema: Mall för observation. 
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inte att ställa samman i diagramform varför vi valde att göra skriftliga sammanställningar av 
dessa. Två av dessa hade inte fasta svarsalternativ och en var inte lämplig att jämföra mellan 
enkät 1 och enkät 2. Enligt Backman (1998) analyseras observationerna för att de ska få en 
användbar och tolkningsbar form. Detta för att observationsutfallet ska kunna relateras till den 
ursprungliga problemställningen. Vi sammanställde de strukturerade observationerna så att vi 
kunde se hur många elever som arbetade aktivt med sin uppgift vid de olika 
observationstillfällena under arbetspassen. De ostrukturerade observationerna lästes igenom och 
aktiviteterna grupperades för att vi skulle kunna se på vilka olika sätt eleverna var aktiva. 
Resultatet sammanställde vi i löpande text. För att analysera vår dagbok använde vi oss av 
kvalitativ kodning som enligt Svenning (2000) är en cyklisk process där materialet läses flera 
gånger och varje genomläsning ger nya infallsvinklar. I dessa genomläsningar söker man efter 
mönster och sätter etiketter där det går. När vi läste vår dagbok grupperade vi materialet för att få 
med det som var väsentligt och sålla bort sådant som inte var relevant för vårt syfte. Vi upplever 
att vi till viss del analyserade våra reflektioner redan under dagboksskrivandet. Även Backman 
(1998) menar att en stor del av analysen ofta sker kontinuerligt under datainsamlingsmomentet.  
 
 

Undersökningsgruppen 
 
Vår fältstudie har vi gjort i år 2. Vi valde denna åldersgrupp med tanke på att de flesta har 
kommit igång med att läsa och skriva och kan då arbeta mer självständigt och för att vår 
frågeställning är kopplad till skolans yngre elever. Vi arbetade med klassen två gånger i veckan 
under en fyraveckorsperiod, halvklass vid varje tillfälle. Klassen var redan indelad i två 
arbetsgrupper och vi valde att behålla grupperna som de var. Det var sju elever i varje grupp. 
 
 
Bortfall 
 
Två elever var sjuka vid ett observationstillfällen. 
 
 

Material 
 
Enkäter (se bilaga 1 & 2) 
Observationsschema (se bilaga 3) 
Dagbok 
Anteckningsblock och penna 
 

Genomförande 
 
Innan vi träffade klassen hade vi ett möte med deras klasslärare och berättade för henne hur vi 
hade tänkt arbeta. Vi ville veta om hon hade några synpunkter på det arbete vi tänkte genomföra.  
Ett brev (bilaga 4) med information om vilka vi är och om vårt kommande arbete med klassen, 
skickades hem till elevernas föräldrar. Veckan före första arbetspasset besökte vi klassen och 
presenterade oss och berättade om det arbete vi skulle göra tillsammans med dem. Vid detta 
tillfälle fick eleverna också besvara enkät 1. 
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När vi genomförde vårt projektarbete träffade vi klassen två eftermiddagar i veckan under en 
fyraveckorsperiod. Vid varje tillfälle arbetade vi med halva klassen. Vid första arbetspasset 
introducerade vi projektarbetet för eleverna. Vi började sedan varje arbetspass med en 
genomgång med eleverna. Därefter arbetade eleverna i egen takt med sitt arbete. Vi avslutade 
projektarbetet med att eleverna redovisade sina arbeten för varandra i sin grupp. För att de båda 
grupperna skulle få se varandras arbeten arrangerade vi en utställning. För en mer detaljerad 
beskrivning av arbetspassen se bilaga 5. Genom att använda oss av enkäter, observationer och 
dagbok ville vi se hur eleverna arbetar när de får välja vad de vill arbeta med och hur de ska 
arbeta. Leder det här arbetssättet till att eleverna är aktiva och motiverade? Vi ville också ta reda 
på vad ett elevaktivt arbetssätt innebär för läraren. 
 
 
Enkät  
 
Enkäterna hade fasta frågor och till största delen fasta svarsalternativ. Vi tog halva gruppen var 
och träffade eleverna en och en på skolan. Vi ställde frågorna och markerade deras svar. Eleverna 
informerades om att enkätsvaren kommer att behandlas anonymt. Eleverna svarade på en enkät 
före och en enkät efter projektarbetet. 
 
  
Observationer 
 
Under arbetspassen turades vi om att observera. När en av oss ansvarade för arbetspasset 
observerade den andra. Vi gjorde två strukturerade4 och två ostrukturerade5 observationer under 
projektarbetet. Under första och sista arbetspassen gjorde vi ostrukturerade observationer då vi 
satt i klassrummet och noterade vad vi såg och hörde. Vi gick även runt bland eleverna. De 
strukturerade observationerna gjordes med trettio minuters intervaller med ett 
observationsschema som grund. När vi gjorde observationerna gick vi runt i klassrummet och 
noterade vad var och en gjorde. Vid introduktionen av projektarbetet gjorde vi ostrukturerade 
observationer, där vi observerade och antecknade under hela arbetspasset, eftersom eleverna ännu 
inte hade påbörjat sina arbeten. När eleverna arbetade självständigt under arbetspassen använde 
vi observationsschema (bilaga 3), en strukturerad observation, där vi vid tre tillfällen under varje 
arbetspass markerade om eleverna arbetade aktivt med sitt arbete eller inte. I mån av tid 
noterades även övriga iakttagelser. När eleverna redovisade sina arbeten gjorde vi också 
ostrukturerade observationer.  
 
 
Dagbok 
 
Direkt efter varje arbetspass sammanfattade vi dagens händelser och våra reflektioner kring dem i 
en gemensam dagbok. 
 
 

                                                 
4 Strukturerad observation: Att observera och registrera något i förväg bestämt. (Patel & Davidsson, 2003) 
5 Ostrukturerad observation: Att observera och registrera ”allt” som händer.    
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Tidsplan 
 
Vecka 39 

- skriver och skickar ut informationsbrev till berörda föräldrar 
- eleverna besvarar enkät 1 

 
Vecka 40 - 42 

- första fältstudietillfället med introduktion av arbetet 
- andra och tredje fältstudietillfället 

 
Vecka 43 

- fjärde och avslutande fältstudietillfället med redovisning 
- eleverna besvarar enkät 2 
- utställning av elevernas arbete 
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Resultat 
 
Den grupp som ingick i vår undersökning var en klass år 2. I klassen var det sju flickor och sju 
pojkar. Klassen var sedan tidigare uppdelad i två grupper och dessa valde vi att behålla under 
projektarbetet. Enligt läraren hade eleverna ingen vana av att arbeta på det sätt som vi avsåg att 
pröva. Enkätresultaten redovisas till största del i diagramform. Observationerna och 
reflektionsdagboken redovisas genom skriftliga sammanställningar. 
 
 
Elevernas uppfattning om skolarbetet i stort i jämförelse med projektarbetet 
 
Enkät 1 (bilaga 1) gjorde vi före projektarbetet för att se vad eleverna tyckte om skolarbete i stort 
och enkät 2 (bilaga 2) gjorde vi efter projektarbetet för att få en uppfattning om vad eleverna 
tyckte om att arbeta med projektet. Med skolarbete i stort avses elevernas skolarbete med sina 
ordinarie lärare och med projektarbetet avses det arbete eleverna gjorde med oss. I redovisningen 
av enkätfrågorna 1-5 har vi jämfört svaren före och efter projektarbetet. Frågorna 6-8 finns bara i 
enkät 2 och avser endast projektarbetet. Enkätfrågorna finns i diagramrutorna. 
 
Fråga 1. 
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Figur 1. Antal elever som upplever att det ofta respektive ibland är roligt att arbeta i skolan i 

stort (enkät 1) och under projektarbetet (enkät 2). 

 

Av figur 1 framgår att 11 elever tycker att skolarbetet i stort (enkät 1) ofta är roligt och 3 elever 
tycker att det är roligt ibland. När det gäller projektarbetet (enkät 2) tycker 11 elever att det ofta 
är roligt och 3 elever tycker att det är roligt ibland. 
 
Kommentar: Resultatet tyder på att eleverna upplever skolarbetet i stort och projektarbetet lika 
roligt. 
 
 
 
 
 



  

  16 
 

Fråga 2. 
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Figur 2. Antal elever som tycker att de ofta respektive ibland lär sig något i skolarbetet i stort 

(enkät 1) och i projektarbetet (enkät 2). 

 

Av figur 2 framgår att gällande skolarbete i stort (enkät1) tycker 10 elever att de ofta lär sig något 
och 4 elever tycker att de lär sig något ibland. När det gäller projektarbetet (enkät 2) tycker 11 
elever att de ofta lär sig något och 3 tycker att de ibland lär sig något. 
 
Kommentar: Resultatet tyder på att eleverna tycker att de lär sig ungefär lika mycket både i 
skolarbetet i stort som under projektarbetet. 
 
Fråga 3. 
 
Om du ska ta reda på något du vill veta hur gör du då? (enkät 1) 
Hur tog du reda på det du ville veta? (enkät 2) 
 
Följande svar fick vi från eleverna: 
 
Enkät 1     Enkät 2 
- fråga fröken eller någon annan 11  - läste i en bok 6 
- läsa i en bok 2    - sökte på Internet, läste böcker 2 
- vet inte 1     - vet inte 2 
      - fråga fröken, läste böcker 1 
      - hittat på själv, läste böcker, sett på TV 1 
      - tänkte 1 
      - läste böcker, teori på stallet 1 
 
Av svaren på fråga 3 framgår hur eleverna kan tänka sig att ta reda på något de vill veta i 
skolarbetet i stort (enkät 1) och hur de sedan tog reda på fakta under projektarbetet (enkät 2). 
Resultatet visar att eleverna under projektarbetets gång hade kommit på fler sätt än tidigare att ta 
reda på fakta. 
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Fråga 4. 
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Figur 3. I vilken utsträckning eleverna upplever att de får arbeta med det de är intresserade av, 

gällande skolarbetet i stort (enkät 1) och projektarbetet (enkät 2). 

 

Av figur 3 framgår att gällande skolarbete i stort (enkät 1) upplever 6 elever att de ofta får arbeta 
med det som de är intresserade av och 8 elever upplever att de ibland får arbeta med det som de 
är intresserade av. När det gäller projektarbetet (enkät 2) upplever alla (14) elever att de ofta har 
fått jobba med det de är intresserade av. 
 

Kommentar: Resultatet tyder på att eleverna tycker att de i projektarbetet oftare än i skolarbetet i 
stort får arbeta med det de är intresserade av. 
 
Fråga 5. 
 
Hur arbetar du bäst? (enkät 1) 
Hur har du arbetat under projektarbetet? (enkät 2) 
 
Följande svar fick vi från eleverna: 
 
Enkät 1    Enkät 2 
Ensam  5   Ensam  13 
Med kompis 6   Med kompis   1 
I grupp  0   I grupp    0 
Helklass 3   Helklass   0   
 
Resultatet tyder på att eleverna har skiftande åsikter om hur de arbetar bäst i skolarbetet i stort 
(enkät 1) och att nästan alla ansåg att de hade arbetat ensamma under projektarbetet (enkät 2).  
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Följande frågor gäller endast projektarbetet (enkät 2). 
 
Fråga 6. 
 
Var det något som var svårt, i så fall vad? 
 
Eleverna svarade på följande sätt:  
 
– inget var svårt 4 
– att ta reda på fakta 3 
– att välja ämne 2 
– att stava rätt 1 
– att skriva 1 
– att veta hur man ska göra 1 
– att hitta bra böcker 1 
– att man varit borta ibland så man inte hunnit med det man ville 1 
 
Resultatet tyder på att det är stor variation på vad eleverna tyckte var svårt under projektarbetet. 
Vissa elever ansåg att ingenting var svårt medan andra ansåg att bara välja ämne var svårt.  
   
Fråga 7. 
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Figur 4. I vilken utsträckning eleverna anser att de fått hjälp när de behövt det under 

projektarbetet. 

 
Av figur 4 framgår att 8 elever anser att de alltid fick hjälp när de behövde, 3 elever ansåg att de 
ofta fick hjälp och 3 elever ansåg att de fick hjälp ibland. 

 
Kommentar: Resultatet tyder på att de flesta eleverna ansåg att de fick hjälp när de behövde  
det. 
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Fråga 8. 
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Figur 5. I vilken utsträckning eleverna anser sig varit aktiva under projektarbetet. 

 
Av figur 5 framgår att 8 elever anser att de alltid var aktiva, 5 anser att de ofta var aktiva och 1 
anser att den ibland var aktiv under projektarbetet. 
 
Kommentar: Resultatet tyder på att fler än hälften av eleverna anser att de varit aktiva under hela 
projektarbetet. 
 
 
Sammanfattning enkäter 
 
Resultatet av de två enkäterna visar att eleverna upplever skolarbetet i stort och det projektarbete 
de genomförde med oss lika roligt. De anser att de lär sig ungefär lika mycket i skolarbetet i stort 
som under projektarbetet. Efter projektarbetet kunde eleverna nämna fler sätt att ta reda på fakta 
än innan projektarbetet vilket tyder på en ökad förståelse för informationssökning. Eleverna anser 
att de i större utsträckning fick arbeta med det de är intresserade av under projektarbetet än de får 
i skolarbetet i stort. När eleverna svarade på första enkäten ansåg de flesta att de arbetade bäst 
tillsammans med någon eller i helklass. När de sedan svarade på enkät 2 svarade så gott som alla 
elever att de hade arbetat ensam med projektarbetet. Vi kan också se att eleverna haft olika 
svårigheter under projektarbetet men att de anser att de har fått hjälp när de har behövt det. Drygt 
hälften av eleverna anser att de har varit aktiva hela tiden under projektarbetet. 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att eleverna inte upplever så stora skillnader mellan skolarbetet 
i stort och projektarbetet. 
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Elevaktivitet under projektarbetet 
 
För att få en uppfattning om elevernas aktivitet under projektarbetet valde vi att göra 
observationer samt skriva dagbok. Resultaten bygger alltså på våra observationer och 
dagboksanteckningar. Anledningen till att vi använde oss av dagbok var att vi ville komplettera 
våra observationer för att få en helhetsbild av projektarbetet. När det gäller aktivitet har vi tittat 
på om eleverna arbetar aktivt och tar egna initiativ till att gå framåt i arbetsprocessen. Med egna 
initiativ menar vi att eleverna ställer frågor eller söker egna lösningar på problem de ställs inför. 
 
Under introduktionen var de flesta eleverna aktiva genom att komma med många förslag på olika 
intresseområden som de kunde tänka sig att arbeta med (bilaga 6). De hade däremot svårare att 
komma på vad som skulle kunna vara intressant att ta reda på inom de olika intresseområdena. I 
början verkade det också finnas en viss osäkerhet hos eleverna hur detta projektarbete skulle 
genomföras. De frågade mycket och fällde kommentarer som ”Jag vet inte hur man forskar”. 
Trots det var de aktiva genom att ställa många frågor och visade intresse för hur de skulle gå 
vidare. Eleverna var aktiva i diskussionen men efter cirka 45 minuter avtog intresset och de blev 
rastlösa. Efter avbrott med lekar fortsatte eleverna arbeta. Vi kunde se att några elever valde 
samma ämnesområde som kompisen. De var angelägna att välja ett ämne trots att vi uppmanade 
dem att fundera till nästa gång vi skulle träffas. Alla valde ett ämnesområde och nästan alla 
formulerade en frågeställning angående sitt ämne (bilaga 7).   
 
Eleverna var vid varje arbetspass ivriga att sätta igång, de var glada och positiva. Vid 
biblioteksbesöket sökte alla utom en aktivt efter böcker som de kunde ha användning för. De var 
även intresserade av att titta i varandras böcker. Tillbaka i klassrummet var alla elever aktiva och 
engagerade i arbetet, de sökte i böcker, ritade och skrev. Eleverna diskuterade med varandra 
angående sina arbeten och tittade på varandras arbeten. Vi uppfattade inte att någon satt helt 
ensam hela tiden. Vissa verkade osäkra och sneglade på hur andra gjorde. Det som var ett stort 
problem för många var att hitta information i litteratur. Andra elever verkade däremot helt på det 
klara med vad de skulle göra och på vilket sätt. Vi kunde se att mot slutet av arbetspassen avtog 
aktiviteten något för somliga. Det berodde till stor del på att eleverna blev färdiga med de olika 
momenten i arbetet olika fort. De olika momenten bestod i informationssökning, textbearbetning 
och att sammanställa arbetet på något sätt. De gjorde planscher, böcker, kollage, stall med hästar i 
papper, figurer av olika material. Under sista momentet, när de var i ”verkstan”, tog arbetet ny 
fart.  
 
Några elever arbetade in i det sista innan redovisningen och en elev ansåg sig vara långt ifrån klar 
”Det här gör man inte på två dagar”. Alla elever redovisade sitt arbete mer eller mindre 
omfattande. Under redovisningen lyssnade nästan alla på den som redovisade. De verkade vana 
vid att lyssna på varandra och visade respekt för den som redovisade. Några elever visade 
intresse och ställde frågor till den som redovisade. De gav positiva kommentarer till varandras 
arbeten. Ett par av eleverna hade dock svårt att sitta still och lyssna under redovisningarna. 
 
De flesta eleverna var aktivt med i diskussionerna, ställde frågor och gav förslag. De var inför 
varje arbetspass ivriga att sätta igång med sitt arbete, som en elev uttryckte det ”Det äger att vara 
här”. De flesta eleverna tog ansvar för sitt arbete, de planerade, sökte information och 
sammanställde materialet för en redovisning. Vi kan konstatera att flertalet elever arbetade helt 
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på eget initiativ, vi behövde inte påminna dem att de skulle arbeta. Det fanns elever som inte ens 
ville ta rast under arbetspasset. En elev som blev klar ganska snabbt påbörjade ett nytt arbete på 
eget initiativ. Alla elever redovisade sina arbeten och vi upplevde att de flesta kände sig stolta 
över resultatet. Det såg vi speciellt när de under redovisningen fick frågor om sitt arbete som de 
gärna svarade på. Allt detta sammantaget anser vi tyder på att eleverna visade lust i sitt lärande. 
 
Det visade sig att ett fåtal elever inte visade några tecken på lust och motivation när det gällde 
projektarbetet. De gjorde ingenting på eget initiativ trots att de själva hade valt sitt ämne. Dessa 
elever avslutade snabbt sitt arbete och var inte intresserade av att utveckla det. De tyckte att allt 
var jobbigt och tråkigt vare sig det gällde att söka information, skriva eller rita. De kom igång och 
var aktiva först när de började hamra i ”verkstan”.  
 
Det fanns också en elev som var aktiv och hade lust och motivation men inte förmågan. Det 
yttrade sig bland annat på så sätt att eleven skrev av långa stycken utan att egentligen förstå 
någonting av texten ”Jag vill skriva allt som står, det är roligt att skriva”. Eleven kunde inte 
återberätta något av det den skrivit och hade väldigt svårt att läsa det skrivna.  
 
 

Lärarrollen 
 
I vår roll som lärare valde vi medvetet att inte ta för stor plats. Vi uppmuntrade eleverna att 
komma med egna förslag både när det gällde ämnesval och arbetsmetoder. Vi samtalade mycket 
med eleverna om deras arbete men försökte att inte ge konkreta förslag på vad och hur de skulle 
göra. Många elever hade idéer som de behövde hjälp att förverkliga, till exempel ville en elev 
titta i ett mikroskop för att undersöka blod. Tyvärr kunde vi inte få fram ett mikroskop till honom 
så en bra idé gick om intet. Eleverna behövde även hjälp att hitta information och material. Under 
varje arbetspass var vi mitt ibland eleverna för att uppmuntra, hjälpa och vägleda dem. Ibland 
kändes det som om vi inte riktigt räckte till trots att grupperna var små. Vi gav eleverna mycket 
eget ansvar men ställde inte så höga krav, de fick arbeta utifrån sin egen motivation.  
 
 

Sammanfattning  
 
Resultatet av observationerna och våra reflektioner i dagboken angående elevernas aktivitet 
tolkar vi att de var aktiva på så sätt att de ställde frågor och hade många funderingar kring 
projektarbetet. Det tyder på att eleverna till en början var osäkra på vad som förväntades av dem 
men samtidigt tog initiativ till att gå vidare. I början av varje arbetspass var aktiviteten hög men 
sjönk mot slutet. Det visar att eleverna var motiverade och intresserade av projektarbetet men att 
vissa hade svårt att koncentrera sig på samma sak en längre stund. Observationerna visar att 
några elever blev färdiga ganska fort medan andra inte hann färdigt. Det tyder på att det är stor 
variation mellan eleverna i fråga om hur länge de vill arbeta med ett ämne och hur mycket arbete 
de vill lägga ner. Sammanfattningsvis anser vi att observationerna visar att merparten av eleverna 
tog ansvar för sitt lärande genom att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. De var aktiva 
och visade engagemang för sitt arbete.  
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Diskussion 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Med hög validitet menas att man undersöker det man avser att undersöka. I en kvalitativ studie 
där man vill upptäcka företeelser och tolka och förstå dessa, gäller begreppet validitet hela 
forskningsprocessen. När det gäller datainsamlingen är det viktigt att den ger underlag för en 
trovärdig tolkning. Med hög reliabilitet menas att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt 
sätt. När det gäller intervjuer och observationer är förutsättningen för god reliabilitet att 
intervjuaren/observatören är erfaren. Med standardiserad intervju6 och strukturerad observation 
kan man räkna med relativt god reliabilitet. I en kvalitativ undersökning är begreppen validitet 
och reliabilitet sammanflätade, därför används ofta endast begreppet validitet (Patel & 
Davidsson, 2003). Vi anser att vi i vårt examensarbete har undersökt det vi avsett att undersöka. 
Vi tror dock att validiteten kunde ha blivit högre om vi hade observerat eleverna i deras eget 
klassrum med ordinarie lärare. Detta skulle ha bidragit till en mer naturlig situation för eleverna 
och arbetsgången skulle ha blivit smidigare. 
 
För att få en täckande bild av det vi valt att undersöka använde vi oss av enkäter, observationer 
och dagbok det vill säga triangulering. Enligt Patel & Davidsson kan triangulering ske på olika 
sätt, bland annat kan flera olika datainsamlingsmetoder används. Vi är medvetna om att 
informationshämtande via enkäter har en svaghet i att vi inte vet hur eleven tolkar frågorna. Vi 
kan i efterhand se att frågorna kan tolkas olika av eleven utifrån dennes bakgrund och erfarenhet. 
Dessutom finns det en risk att eleven svarar det den tror att vi vill höra. Trots att våran intention 
var att vi båda skulle ställa enkätfrågorna på samma sätt för att eleverna skulle få likartade 
intervjusituationer, inser vi att det alltid blir vissa skillnader. Eftersom vi använde standardiserade 
intervjuer är dock dessa skillnader små. 
 
För att få mer detaljerad information och för att hinna observera alla eleverna hade vi endast två 
observationskategorier i vårt observationsschema. Ett snävare urval av observationskategorier 
kan enligt Rubinstein, Reich & Wesén (1986) ge mer detaljerad information men faran är att man 
kan tappa bort helheten. Vi är medvetna om att i observationerna är det vår tolkning av det vi sett 
och hört i olika situationer som kommer fram. Vi anser att det finns både för- och nackdelar med 
att som vi vara deltagande observatörer. Fördelen är att man är delaktig och får en inblick i 
elevernas arbete men nackdelen är att det finns en risk att information går förlorad när man inte 
fokuserar på gruppen utifrån. En annan risk enligt Patel & Davidsson (2003) är att observatören 
kan störa gruppens naturliga beteende. Med hjälp av dagboken har vi kunnat tolka enkäter och 
observationer på ett nyanserat sätt. Vi känner att vi fått en mycket fylligare bild av arbetet med 
eleverna genom vår dagbok och har i efterhand insett hur viktig den är för helheten. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Standardiserad intervju: Frågor med fasta svarsalternativ (Patel & Davidsson, 2003) 
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Resultatdiskussion  
 
Att använda ett elevaktivt arbetssätt fungerade mycket bra med den elevgrupp som medverkade i 
vår studie. Vi tycker att detta arbetssätt är väl värt att prova som en del i undervisningen. 
Resultaten visar att de flesta eleverna i vår undersökning var aktiva och visade tecken på lust i sitt 
lärande under projektarbetet. Vi tror att det beror på att de fick arbeta utifrån eget intresse och 
fick bestämma hur de skulle gå till väga. En annan anledning kan vara att det var ett nytt 
arbetssätt för dem och därför tyckte de att det var roligt.  Vi såg också att tron på den egna 
förmågan är en viktig del för att eleverna ska känna lust i sitt lärande, vilket även Skolverket 
(2002) poängterar. Att eleverna upplevde skolarbetet i stort och projektarbetet lika roligt kan bero 
på att eleverna är i den åldern då de fortfarande tycker att det är roligt i skolan. Vad vi har 
kommit fram till under arbetets gång är att aktivitet och lust att lära till viss del är sammanflätade, 
oftast ger det ena det andra.  
 
Vår uppfattning är att läraren måste planera arbetet på olika sätt beroende på vilket syfte man har 
med det. I vårt fall var det inte faktakunskaper som var det viktigaste utan vi ville att eleverna 
skulle utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt lärande och samtidigt träna på läsning och 
skrivning. Om tanken är att eleverna också ska få specifika faktakunskaper kan det vara bra att 
arbeta tematiskt. Vi kunde emellertid se att det ena inte utesluter det andra, genom att de tog 
ansvar för sitt lärande och tränade på att läsa och skriva fick de faktakunskaper på köpet. Vi 
tycker att eleverna lärde sig mycket under projektarbetet men har inte någon uppfattning om 
eleverna lärde sig mer under projektarbetet än i skolarbetet i stort. Eleverna ansåg att de lärde sig 
lika mycket i skolarbetet i stort som under projektarbetet vilket kan bero på att de varje dag möter 
något nytt som de lär sig av oberoende av arbetssätt. Trots det anser vi att eleverna i 
förlängningen har fördel av att träna sig i att ta större ansvar för sitt lärande. Vi kunde se att under 
de dagar projektarbetet pågick kom eleverna på fler sätt att söka information än de tidigare visste 
om. Detta visar att de har utvecklat sin förmåga att söka information vilket de kommer att ha 
nytta av i framtiden.    
  
Vi är medvetna om att vi inte alltid kan avgöra om eleven är aktiv eller inte, det kan pågå en 
febril tankeverksamhet som man inte ser. Vi upplever att aktiviteten var påtaglig när eleverna fick 
välja vad de ville arbeta med men det hade nog varit ännu bättre om deras val hade fått ”mogna” 
fram eller att de själva träffar på något de vill veta mer om. I det projektarbete vi genomförde 
med eleverna kan de ha blivit lite stressade av att de skulle välja något helt plötsligt. Tanken med 
introduktionen (bilaga 5) var att eleverna skulle inspirera varandra och vidga varandras tankar för 
att komma på ett intressant ämne att arbeta med. Vi tycker inte att vi lyckades uppnå det helt och 
fullt, det blev inte ett naturligt val för eleverna. Vi tror att i en vanlig klassrumssituation blir 
ämnesvalet mer naturligt för eleverna då de kan fånga tillfället när det dyker upp. Följden blev nu 
att några elever valde samma sak att arbeta med som kompisen. Det kan finnas olika förklaringar 
till det. En anledning kan vara att de helt enkelt har samma intresse, en annan anledning är att 
vissa elever är osäkra och väljer likadant som någon annan. 
 
Även om introduktionen inte fungerade helt som vi tänkt anser vi att eleverna visade stort 
intresse. Detta tycker vi visar att ett elevaktivt arbetssätt har möjlighet att motivera eleverna och 
få dem att känna lust att lära. Trots att de från början inte riktigt förstod vad de skulle göra gav de 
inte upp. De elever som visade mindre intresse kanske hade svårt att anpassa sig till den 
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annorlunda situationen under projektarbetet. Deras inställning berodde kanske på att de inte 
kände oss så väl och inte såg oss som deras lärare. ”Dom är inte fröknar” var det en som sa och vi 
tolkar det som att det var en anledning för eleven att inte behöva göra någonting. 
 
Att eleverna också visade intresse för varandras arbeten tycker vi tyder på att detta arbetssätt ger 
tillfälle till samarbete och att lära av varandra. Vi upplevde inte det som Granat (2003) anser är 
en fara med eget arbete, nämligen att eleverna arbetar var och en för sig. Även om eleverna till 
största delen ansåg att de arbetat ensamma under projektarbetet var det inte det vi såg i våra 
observationer och reflektioner, vi såg att de diskuterade med varandra och bytte tankar och idéer. 
Anledningen till att de ansåg att de arbetat ensamma kan bero på att de flesta hade valt olika 
ämnesområden under projektarbetet.  
 
Vad man måste ta med i beräkningen är att eleverna har olika förutsättningar. En del vill arbeta 
länge och noggrant med sina arbeten medan andra inte har tålamod till det. Det kan ha att göra 
med graden av intresset för ämnet och hur stor tillit till den egna förmågan eleven har i den här 
situationen. Vi kunde se att det var stor variation på vad eleverna behövde hjälp med och flera 
elever orkade inte koncentrera sig på arbetsuppgiften längre stunder utan behövde avbrott med 
andra aktiviteter för att få röra på sig. Vår uppfattning är att ett elevaktivt arbetssätt ger eleverna 
möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga för att kunna utvecklas. Det är av största vikt att ge 
respons på allas arbeten och alltid diskutera med eleverna om vad som är bra men även om vad 
som kan göras bättre nästa gång, vilket även Steinberg (1998) framhåller. För att kunna ställa 
krav på eleverna måste läraren känna dem väl och veta vad de klarar av att prestera. Under detta 
projektarbete hade vi inte den kunskapen och därför blev det svårt för oss att veta var vi skulle 
lägga ribban för varje elev. Under projektarbetet kunde vi ibland känna oss otillräckliga men vi 
blev positivt överraskade när vi i enkäterna kunde se att eleverna ansåg att de oftast fått hjälp när 
de behövt det.          
 
Vi inser att det finns en risk att eleverna bara kopierar text men att det inte alltid behöver vara 
negativt. Det kan vara bra för dem som behöver skrivträning rent motoriskt om de tycker att det 
ger dem något. Naturligtvis ska läraren uppmuntra och hjälpa eleverna att gå vidare så att de inte 
fastnar i detta reproducerande sätt att arbeta. Vi uppfattade att det som eleverna tyckte var svårast 
var att söka information i litteratur. Det är naturligtvis inte lätt och kräver mycket träning. Ett bra 
alternativ för eleven kan vara att fråga någon som har den aktuella kunskapen, en kompis, 
föräldrar eller någon annan. 
 
Utifrån de resultat vi har fått inser vi att de elever som hittar något som verkligen intresserar dem 
att arbeta med är aktiva och tar ansvar för sitt lärande. De har oftast egna idéer om hur de ska 
göra. Den största utmaningen är de elever som säger att de inte är intresserade av någonting. Vi 
tror att det beror på att eleverna inte är vana att få välja både innehåll och form samt en oro för att 
inte göra ”rätt”. Vi tror att alla elever är intresserade av någonting men att vissa kan ha svårt att 
koppla sina egna intressen med skolarbetet. Det är svårt att motivera dessa elever men vi anser, 
liksom Andersson (1999), att det är lärarens uppgift att göra det. Om man känner eleverna väl 
och känner till deras förutsättningar är denna uppgift lättare. Vi har också insett hur viktigt det är 
att läraren uppmuntrar eleverna att variera sina arbetsmetoder för att hålla intresset vid liv. Vi 
kunde se att projektarbetet stagnerade men tog ny fart när eleverna fick börja arbeta i ”verkstan” 
med mera praktiska uppgifter som till exempel att måla, klippa och klistra samt bygga olika 
konstruktioner.  
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Detta arbetssätt krävde mycket av oss som lärare. Vid olika tillfällen, speciellt i början av 
projektarbetet, kände vi att vi hade svårt att räcka till trots att grupperna var små. När eleverna 
bad om hjälp försökte vi resonera med dem och hjälpa dem att själva komma på en lösning 
istället för att direkt ge förslag på hur de kunde göra, vi hade bestämt oss för att inte påverka 
eleverna i någon riktning. Det kändes svårt att låta bli att komma med förslag när eleverna körde 
fast. En anledning till att vi ville undvika att ge förslag var att vi tror att eleverna ofta väljer något 
av det som läraren föreslår utan att fundera så mycket själva. Det finns dock tillfällen då man 
måste komma med förslag för att de ska kunna gå vidare men det är en utmaning för läraren att 
inte hjälpa eleverna för mycket. Att arbeta på det här sättet kräver mycket tid men det måste få ta 
den tid det tar för att eleverna ska få möjlighet att tänka själva.  
 
Vi menar att resultatet av vår undersökning visar att eleverna till stor del tog ansvar för sitt 
arbete. Vi tror att det är en följd av att eleverna kände att de hade inflytande när de fick välja 
innehåll och form i projektarbetet. Skolverket (1999) beskriver också att elevinflytande är det 
bästa sättet att få elever att ta ansvar. Vi kunde se att eleverna klarade av att ta eget ansvar men 
behövde olika mycket handledning. Det är inte meningen att läraren ska lämna över ansvar till 
eleverna som de inte klarar av att ta, att ta ansvar innebär inte att eleven ska klara av allting själv.  
Eleverna måste få möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar. Det är fortfarande läraren som 
har det övergripande ansvaret för elevens lärande vilket också har poängterats i olika teorier om 
elevaktivt arbetssätt vi tagit del av. (Kullberg, 2004; Steinberg, 1998; Selberg, 2001; Anderson, 
1999)  
 
Under arbetets gång har vi förstått att det viktigaste för läraren är att kunna motivera eleverna. 
Tidigare gjorde eleverna det läraren sa, ofta på grund av rädsla för någon form av bestraffning. I 
dag måste vi hitta andra vägar att motivera eleverna, det finns mycket som är roligare i elevens 
värld än att gå i skolan. Det är en utmaning att göra skolarbetet intressant för dagens elever och vi 
anser att ett elevaktivt arbetssätt kan vara en väg att fånga elevernas intresse.    
 
 

Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det vore intressant att jämföra två elevgrupper med varandra där den ena gruppen 
arbetar elevaktivt och den andra arbetar mer traditionellt. Vi kan i efterhand uppleva det som en 
brist i vår undersökning att inte haft en kontrollgrupp att jämföra med. Det vore också intressant 
att undersöka i hur stor utsträckning man arbetar elevaktivt i de olika stadierna i grundskolan och 
vad lärarna där lägger in i begreppet elevaktivt arbetssätt. 
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           Bilaga 1   

Elevenkät 1         

 
 
 
1. Tycker du att det är roligt att jobba i skolan? 
 
ofta  ibland  aldrig  vet ej 
 
 
 
2. Tycker du att du lär dig något i skolan? 
 
ofta  ibland  aldrig  vet ej 
 
 
 
3. Om du ska ta reda på något som du vill veta, hur gör du då? 

 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
 
 
4. Tycker du att du i skolan får jobba med det du är intresserad av? 
 
ofta  ibland  aldrig  vet ej 
 
 
 
5. Hur arbetar du bäst? 
 
ensam  tills. m. någon i grupp  helkl. 
 
 
 



  

   
 

 
           Bilaga 2 (2:1) 

Elevenkät 2 
 
 
 
1. Tycker du att det har varit roligt att jobba med detta projekt? 
 
ofta  ibland  aldrig  vet ej 
 
 
övrigt……………………………………………………………………………… 
 
 
2. Tycker du att du lärde dig något under projektarbetet? 
 
ofta  ibland  aldrig  vet ej 
 
övrigt……………………………………………………………………………… 
 
 
3. Hur tog du reda på det du ville veta? 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
4. Tycker du att du under projektarbetet har fått jobba med det du är 
intresserad av? 
 
ja  nej 
 
 
övrigt……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



  

   
 

 
Bilaga 2 (2:2) 

5. Hur har du arbetat under projektarbetet? 
 
ensam  tills. m. någon i grupp  helkl. 
 
 
övrigt……………………………………………………………………………… 
 
       

6. Var det något som var svårt, i så fall vad? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Tycker du att du har fått hjälp under projektarbetet när du behövt det? 
 
alltid  ofta  ibland  aldrig 
 
 
övrigt……………………………………………………………………………… 
 
 
8. Tycker du att du har varit aktiv och jobbat under projektarbetet? 
 
alltid  ofta  ibland  aldrig 
 
 
övrigt…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
 

Bilaga 3 

Observationsschema 
 
Kategori 1: Eleven arbetar med sitt projektarbete. 
Kategori 2: Eleven arbetar inte med sitt projektarbete, utrymme för kort beskrivning av andra  
                   aktiviteter. 
 

Elev  Kategori 1 Kategori 2 
1   
2   

 

3   
1   
2   

 

3   
1   
2   

 

3   
1   
2   

 

3   
1   
2   

 

3   
1   
2   

 

3   
1   
2   

 

3   
1   
2   

 

3   
 
Övrigt………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 



  

   
 

 
Bilaga 4 

 
 
 
 
Hej förälder/vårdnadshavare     05-09-27 
 
 
 
Under perioden 28/9 – 28/10 kommer vi, Anna-Lena Lehto och Ingalill Niemi, att vara i ert barns 
klass en gång i veckan. Vi läser till lärare vid Luleå tekniska universitet och arbetar just nu med 
vårt examensarbete där vi har valt att undersöka hur ett elevaktivt arbetssätt fungerar i praktiken. 
Det handlar om hur barn hanterar situationen när de får arbeta relativt självständigt med något de 
själva valt. 
 
Barnen kommer att få välja något de vill ta reda på mer om och arbeta med det under ett 
arbetspass i veckan. Vi kommer att vara där för att hjälpa och handleda barnen vid behov. För att 
få en helhetsbild av arbetets gång gör vi samtidigt observationer av gruppen. Vi vill också veta 
vad barnen tycker om att arbeta på detta sätt, därför kommer vi att göra korta intervjuer med varje 
barn. Intervjuerna behandlas anonymt. 
 
Om det är något Ni funderar över får ni gärna ringa till oss. 
 
Anna-Lena Lehto 
Tel: 717 67, mobilnr: 070-131 50 14 
 
Ingalill Niemi 
Tel: 511 38, mobilnr: 070-211 21 80   
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
 

 
Bilaga 5 (5:1) 

Arbetspass 1: Introduktion 
 
En av oss ledde arbetspasset och den andra gjorde en ostrukturerad observation.  
 
Vid första fältstudietillfället började vi med att förklara att de skulle få välja ett eget 
intresseområde att arbeta med och fundera på vad de skulle vilja veta mer om inom detta 
intresseområde. Tillsammans diskuterade vi deras olika förslag på intresseområde och vi skrev 
ner barnens förslag i form av en tankekarta. För att undvika styrning gav vi själva inga förslag. 
Tanken var att de skulle inspireras av varandra och vidga varandras tankar. När vi hade fått flera 
förslag pratade vi om varje intresseområde och uppmuntrade eleverna att ge förslag på vad man 
skulle kunna ta reda på om respektive ämne. Vi var noga med att poängtera att det vi skrivit bara 
var förslag och att de kunde välja något annat om de så önskade. Anledningen till att vi inte valde 
ett gemensamt tema för hela gruppen var att vi ville se hur eleverna väljer när de får välja helt 
fritt. 
 
För att få in ett avbrott och rörelse lekte vi ett par lekar med eleverna. Efter det frågade vi 
eleverna hur man kan ta reda på något som man vill veta. Även dessa förslag skrev vi upp på 
blädderblock så att alla kunde ta del av varandras förslag. På tavlan skrev vi ”Jag vill veta mer 
om…” för att hjälpa dem att formulera sin tanke och lättare skriva en frågeställning. Vi delade ut 
mappar till var och en där de skulle samla material till sitt arbete. För att låta all information 
sjunka in föreslog vi att de kunde tänka på till nästa gång vad de ville arbeta med. Flera av 
eleverna hade redan klart för sig vad de ville arbeta med och skrev ner en frågeställning och 
ritade en bild. 
 
Direkt efter arbetspasset bearbetade vi den ostrukturerade observationen och reflekterade över 
hur arbetet hade gått och vad vi hade sett.  
 
Arbetspass 2 
 
En av oss ledde arbetspasset och den andra gjorde strukturerade observationer varje halvtimme 
(tre observationstillfällen).  
 
Som inledning på detta pass repeterade vi vad vi hade pratat om förra gången. Vi satte upp 
tankekartan och elevernas förslag på hur eller var man kan ta reda på något. Nu visste alla vad de 
ville ta reda på mer om och kunde formulera sin frågeställning. Att gå till biblioteket för att söka 
information om sitt ämne var ett av förslagen som eleverna hade, därför bestämde vi oss för att gå 
dit. Eleverna fick hjälp av oss att söka lämplig litteratur. När vi kom tillbaka från biblioteket fick 
eleverna söka information i böckerna och fortsätta med sitt arbete. Vi fanns där och hjälpte dem 
att komma igång. Direkt efter arbetspasset reflekterade vi över hur arbetet gått och vad vi hade 
sett och hört. 
 
 
 
 
 



  

   
 

 
Bilaga 5 (5:2) 

Arbetspass 3  
 
En av oss ledde arbetspasset och den andra gjorde strukturerade observationer varje halvtimme 
(tre observationstillfällen).         
          

Vi inledde med att reflektera tillsammans med eleverna hur arbetet går. Deras synpunkter skrev 
vi på tavlan för att visa att deras tankar är viktiga för att de ska kunna gå vidare med arbetet. 
Vidare förberedde vi eleverna på den kommande redovisningen. Vi bad dem fundera över hur de 
ville presentera sitt arbete för oss andra i gruppen. De som kände att de hade hittat svar på sin 
frågeställning fick arbeta i verkstan med det de ville visa vid redovisningen. Övriga arbetade 
vidare tills de ansåg sig klara att börja arbeta i verkstan.  
 
Direkt efter arbetspasset reflekterade vi över hur arbetet gått och vad vi sett och hört. 
 
 
Arbetspass 4: Redovisning 
 
En av oss ledde arbetspasset och den andra gjorde en ostrukturerad observation.  
 
Vi gav tid till dem som inte var klara att färdigställa sina arbeten. Vi läste tillsammans med de 
andra under tiden. När alla hade avslutat sina arbeten var det dags för redovisning. Vi satt i ring 
på golvet för att vi hade uppfattat att några elever kände oro inför redovisningen. Efter varje 
redovisning ställde vi frågor och uppmuntrade även eleverna att ställa frågor till den som 
redovisat. Eleverna fick besvara enkät 2.  
 
Direkt efter arbetspasset reflekterade vi över hur arbetet gått och vad vi sett och hört. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
 

 
Bilaga 6 

Tidsplan 
 
Vecka 35 

- söker och läser litteratur 
 
Vecka 36 

- börjar arbeta med PM 
- läser litteratur 
- tar kontakt med undersökningsgruppens lärare 

 
Vecka 37 

- färdigställer och lämnar in PM 
- läser litteratur 

 
Vecka 38 

- vetenskaplig handledare utses 
- påbörjar utformning av enkäter och observationsschema 

 
Vecka 39 

- besöker och samtalar med undersökningsgruppens lärare 
- skriver och skickar ut informationsbrev till berörda föräldrar 
- färdigställer enkäten och observationsschemat 
- träffar eleverna som besvarar enkät 1 

 
Vecka 40 

- telefonkontakt med vetenskaplig handledare 
- första fältstudietillfället med introduktion av arbetet 
- börjar arbeta med bakgrund 

 
Vecka 41 

- andra fältstudietillfället 
 
Vecka 42 

- tredje fältstudietillfället 
 
Vecka 43 

- fjärde och avslutande fältstudietillfället med redovisning 
- eleverna besvarar enkät 2 
- utställning av elevernas arbeten  

 
Vecka 44 – 01 

- arbetar med rapporten 
 
 

 



  

   
 

 
Bilaga 7 

 

Elevernas förslag på ämnen de skulle kunna tänka sig att arbeta med. 
 
Ämne   Forskningsfråga 
 

Hundar   Vad heter hundens kroppsdelar? 
 

Hästar   Vad heter hästarnas kroppsdelar? 
   Hur gör man dressyr? 
   Vad heter delarna på sadel och träns? 
 

Kaniner 
 

Katter   Hur mycket väger en katt? 
    
Fiskar   Vad finns det för sorter? 
 

Matematik  Hur gör man multiplikation? 
 

Fyrhjuling  
 

Krabbor 
 

Luftgevär 
 

Rymden  Hur många rymdmonster finns det? 
   Hur långt bort ligger solen? 
 

Kräldjur  Vart tar de vägen på vintern? 
 

Havet   Hur många hav finns det? 
   Vad finns det för växter i havet?   
 

Blod   Vad innehåller blod? 
   Hur kan det bli rött? 
 

Blade 
 

Människan  Vad är skelett gjort av? 
 

Engelska 
 

Fotografering  Hur gör man foton? 
 

Dinosaurietiden Vilka dinosaurier fanns? 
   Vilka andra djur fanns?   
 



  

   
 

 
 
           Bilaga 8 

Så här valde eleverna: 
 
Ämne   Forskningsfråga 
 
Hästar   Hur många hästraser finns det? 
 
Hästar   Vilka olika sadlar finns det? 
 
Hästar   Vilka olika hästraser finns det? 
 
Kräldjur  Vart tar kräldjuren vägen på vintern? 
 
Krabbor  Hur gamla kan krabbor och pirayor bli? 
 
Flygplan  Hur många motorer kan ett flygplan ha? 
 
Flygplan  Hur stora kan flygplan vara? 
 
Spanska  Vad heter häst, hund och katt på spanska? 
 
Juratiden   Vilka andra djur förutom dinosaurier fanns på  
   Juratiden? 
 
Blod   Hur blir blodet rött? 
 
Bilar   Vilken är den snabbaste bilen? 
   Vilken var den första bilen? 
 
Katter   Vad tycker katter om att göra? 
 
Skelett    
 
Fiskar   Vilka fisksorter finns det? 
 

 
 
 
 
 
 
 




