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Johanssonstatsrådet YlvaTill

Ylvastatsrådetregeringenbemyndigade1995denbeslut 9Genom mars
det inrebelysamed uppdragkommittétillsätta attJohansson att en

föreslåochungdomochför barnskolväsendetoffentligai detarbetet
1995: 19.utvecklingen dir.pedagogiskadenstimuleraföråtgärder att

bilagabifogas,Direktiven se
kommitténsledaTillSkolkommittén.Kommittén attnamnetantog
deltararbetetHolmberg. IOlleutbildningsledarenarbete utsågs som
Ehrstrand,BörjerektornKerstin Bergöö,högskoleadjunktenledamöter

organi-Fellke,Pia-LottamellanstadielärarenEklind,Katarinaadjunkten
utveck-Mohn,GöranadjunktenKågström,sationspedagogen Lennart

biträdandeNilsson,adjunkten LennartNihlfors,Elisabetlingsledaren
teknologenochAnneli SpringefritidspedagogenSandahl,Pederrektorn

den 25Östman. entledigadesAnderssonLisbethSlöjdlärarenMarika
högskoleadjunkten Lenaledamot ochuppdragfrån sittaugusti 1995 som

ledamot.tillutsågsAulin-Gråhamn ny
skol-Hultinger,Eva-StinakanslirådetförordnadessakkunnigaSom

och sekreterarenJohanssonHenningprofessornHörnqvist,Beritrådet
sakkunnig denentledigadesHultingerEva-StinaLindskog.Ingrid som

förordnadesNorborgCharlottekanslirådet Anneochaugusti 19957 som
entlediga-HörnqvistSkolrådet Beritoktober 1995.densakkunnig 30ny

Zackari utsågsGunillaundervisningsrådetochoktober 1995dendes 30
sakkunnig.tilldag nysamma

tillframSiganderMikaelasyo-konsulentenarbetadesekreterareSom
fram tillSävborg-LundgrenGörelföredragandenochjuli 1995den 31

kanslirådetdärefterförordnadessekreterareseptember 1995. Somden 4
Wallentin den 21och Christeraugusti 1995denHultinger 7Eva-Stina

augusti 1995.
med parlamenta-två referensgrupper,knutithar till sigKommittén en

för-intresseorganisationer. Enför centralaföreträdaremedochriker en
i bilagafinnsbåda referensgruppemai deledamöternateckning över

heloriginalproduktionenför äroch ansvarigKommittéassistent av
Westin.Rauni

JohanssonYlvastatsrådetinför regeringenföredragningEfter av
Skolkommittén.förtidsramaroktober 1995denfastställdes 12 nya
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Sammanfattning

Detta betänkande, vårt andra, handlarär elevinflytandet i detsom om
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Med betänkandet vill vi

dialogöppna elevernas inflytande det lärandetöver med allaen om egna
verksamma i skolanär eller eller anledningsom ärsom av en annan

intresserade skolans utveckling.av
Huvuddelen vårt betänkande innehåller således inga förslag. Iav

stället vill vi bild hur eleverna i skolan upplever sitt inflytande,ge en av
eller sin brist på inflytande. Andra kapitlet inleds med fiktivtsnarare ett
samtal med elever, uppbyggt autentiska elevcitat, sammanfattningav en

undersökningar elevinflytande redogörelse för den aktu-av samtom en
ella samhällsdebatten. kapitletI finns dessutom genomgång huren av
elevinflytandet i dag hanteras i skolans styrdokument. Av redogörelsen
framgår de starka krav på elevinflytande finns inskrivna i lag ochsom
förordning. Vi för inflytandet, pekar också på detanger ramarna men
betydande friutrymme de läroplanema och kursplanernasom nya ger
skolan.

Tredje kapitlet innehåller rad skolkort, dvs. bilder från skolan. Deten
korta berättelserär det sker i skolan, berättelser konkretaom som om

undervisningssituationer, lärarsamarbete, elevernas skoldagar ochom om
skolor söker Devägar. avseddaär bild hurom som attny ge en av

komplex och mångfasetterad skolans värld För många olikaär. att
och individer ska känna sig berörda, har tagit med mångagrupper

kort. Flera dem innehåller våra kommentarer, de intetärav egna men
heltäckandesätt avseddaär utgångspunktutan för läsarensatt vara en
reflexioner. De inte avseddaår läsas vanlig betänkande-egna att som en
rakt igenom,text, tänktaärutan underlag för dis-utgöraattsnarare

kussioner i olika elev- och lärargrupper, där plockar några kortutman
relevanta för de frågorär särskilt intresseradsom ärsom gruppen av.

Men de framför allt avseddaär stimulera intresset för deltaatt iatt
arbetet med utveckla skolan.att

I vårt fjärde kapitel, Dialog, vi sedan denöppnar diskussion, som
hoppas få till stånd med elever, lärare och andra intresserade. Vi tar upp
några områden i skola och undervisning, vi själva har funnit sär-som
skilt intressanta diskutera inflytandeperspektivatt och ställerettur
frågor i anslutning till dem. Sedan inbjuder läsarna göraatt egna
kommentarer, ställa frågor och komma med synpunkter. Detegna mate-
rial, vi detta hoppas få in, skasätt sedan tillsammans med vårtsom
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huvudbe-för förslagen i vårtunderlagetarbetefortsatta utgöraeget
överlämnas hösten 1997.direktiven skaenligttänkande, som

inflytandeelevernashandlar såledesbetänkandetdelenStörre omav
elever-också kopplainflytande vill viTill dettalärandet.detöver egna

vi elevernaskapitlet konstaterardet femteinflytande.formella I attnas
Även in-elevinflytandet finnsskolanrättsliga ställning i är omsvag.

bra isärskiltfungerar det inteoch läroplanerna,skrivet skollageni
samtidigtochställning i skolanstärka elevernaspraktiken. För att

skolanide kompetentakraftigt markera störreär att ta ettatt ansvar
inflytande.formellaelevernasförslagfram någravilägger rörsom

kapitelförstaskollagensportalparagrafen iden s.k.Vi föreslår att
skärp-föreslår vidareelevperspektiv. Vitydligareomarbetas med ett en

grundskoleförordningen,ikapitleti tredjeskrivningenning somav
till-skaundervisningsgruppklass elleri varjestadgar elevernaatt ges

behandla frågor,med läraren är gemensamtfälle tillsammansatt avsom
fram-klart skaformuleringenföreslår detViför eleverna.intresse att av

vilken formställning till igrundskolan måstelokalt igå, taatt somman
med lärarentillsammanselevernaförskatid och avsättas attutrymme

frågorandrautformning ochundervisningensbehandla frågor rörsom
formuleringMotsvarandeför eleverna.intressehar gemensamtettsom

be-nuvarandeochgymnasieförordningenföras i ersättaocksåbör
klassråd.stämmelse om

respek-obligatoriskaför dei läroplanemavi detföreslårSlutligen att
förrektornsärskilt påskolfonnema läggs attfrivilligadetive ett ansvar

sådantutvecklasbeslutsforrner sättoch attskolans undervisnings- ett
inflytande.verkligtfåreleverna ett

förmöjlighetföreslår vigymnasieskolan öppnasgällerdetNär att en
anordnagymnasieskolansinomlandstingenochkommunerna att ram

ligger påi dagbeslutsfunktioner,radförsöksverksamhet, där somen
tillöverlåtasskola, fårförrektornellerför utbildningenstyrelsen en

majoritet.ielevernai vilkenlokal styrelse, ären
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1 Avstamp

Elevernas perspektiv

Det inrutat; lärde inte för kunna for skriva påatt utan attvar man prov.
Man inte till lära. Det negativtuppmuntras lära.att är ett monotont sätt att
Intressanta saker blir tråkiga. Världen blev så liten. Eleven någotär tomt

ska fyllas. sorgligt.Det ärsom

Någon lärare jättebra och vad ska gås igenomär och lyssnartar upp som
sedan till hur eleverna vill Då blir aktiva och intresserade.göra. Behand-
las med tilltro och respekt blir också därefter. hör dock inteDetman man
till vanligheten vi det bonus någon lärare låterutan närser mer som en
eleverna få inflytande undervisningen, definitivt inte rättighet.som en

Elever i gymnasieskolan

Elevrösterna hörs tydligt i detta betänkande elevers inflytande,om
delaktighet och Alla elever inte negativa, många det.är äransvar. men
De känner sig inte sedda och inte hörda. talarDe brist på inflytande.om

Om elever upplever maktlöshet så det till skada för skolansär upp-
gift och mening. Då åsidosätts grundläggande mänskliga behov och rät-
tigheter, då försvåras formall demokratisk fostran och då påverkasav
elevernas lärande negativt.

Elever har till inflytande. inflytandeDetta kanrätt inte förhandlas
bort eller överkurs. förutsättningDet för det arbetetas ärupp som en

pågår i skolan.som
Det eleverna bristen inflytande ofta generaliserandesäger ärom

och säkert ibland orättvist. Så dåligt det väl ändå inte, kanär man
invända. Och det det inte heller. Men vår uppgiftär har varit attnog
utgå från elevers uppfattning sitt inflytande i skolan. präglarDettaom
framställningen och den ibland kan tyckas kritisk.gör Detatt onyanserat

dock svårt tolka elevernas kritikär på något skolanatt sätt änannat att
faktiskt har problem det gäller elevers inflytande. detnär Sen är en

sak många elever ändå trivs mycket bra i skolan. kanManattannan
trivas ha inflytande eller medveten harutan att utan att attvara om man
inflytande.

Vi lyfter fram vad elever i intervjuer och vad de skriver isäger upp-
och enkätsvar. Vi har försökt undvikasatser reducera kraften iatt att

deras uttalanden alltför mycket gå mellan dem och läsarenattgenom
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till detåterkommereleverrelativisera. Om ärochoch tolka, förklara att
hållerständigtlärarei skolan,gåoch tråkigtpassiviserande näratt

allvarligtdettatråkigt ochdetockså ärmonolog, då ettär attatttror
skolproblem.

ochbarn-betänkandet präglasvarit låtaavsikt harVår ettatt ung-av
medi skolanhänderdetförsökahar velatdomsperspektiv. Vi somse

-i livetmänniskortillvaroutifrån deras utan-elevernas ögon som unga
beroendeförändrasskolanBildeninnanför skolansochför väggar. av

och lärareseleversskillnad påDetpå är stort.ex upp-ser.vem som
högstadietgamlaklass detföljtAllaskoldag.levelse ensomav en

frånhastatlektioner,allavarit medeftermiddag,tillfrån morgon
tilllyssnatitill lektiontillbakaoch ämne,lektion till skåp nyttettny

dramatiskti skolanelevperspektivet livet ärolika lärare attvetosv.
denannorlunda än vuxnes.

konsekventupprätthållavarit svårtflera skäldock ettharDet attav
inflytandekoppla elevernasvillungdomsperspektiv. Omochbarn- man

undervisningsinnehålltill bestämti klassrummet,händertill det ettsom
påallmännaproblem. Elevernasså fåri bestämt ämne, synett man

det finnslätt fådetundervisningenskolan och är att menom,grepp
inomskolarbetesittreflekterardär eleverframställningar, överfåtyvärr

också velatVi harundervisningsförlopp.beskrivnakonkretförramen
delaktighet. Dåhindrar elevernasvad detupptäckafå lärare äratt som

ochuppläggning,innehåll ochundervisningenstaladet viktigtär att om
undervisn-frånbilderutsiktspunkt. Deläraresfrånsaken ocksåatt ense

dethar oftastifram mestalängreing följer texten somsomsom -
fallvissaoch ilärarevuxenperspektiv. Detskolan ärskrivs ettom -

kunnaoch skulleharelevervilketförståförsökerforskare utrymmesom
skolsituationer.ochundervisnings-ha i olika

skolan,iverksamhetenperspektivolikaharochBarn menvuxna
ibland. Detyckas sådet kan ärvarandrasde inte ävenmotparter,är om

välbefinnande.ochglädjevarandrasberoendevarandra,beroende avav
från läraresfrikopplatinflytandeeleverstalasvårtDet är attt.ex. om

ellerhonmåstesina elever, såoch höraskalärareinflytande. Om seen
måstesåskaeleverhörd. Omsedd ellerockså blihan tryggavara

därför helaskola gällerDemokratiseringenläraren trygg. av envara
personal.ochbåde eleverskolan,

kani skolan. Detinflytandemycket begränsatharEleverna manett
få in-för demviktigasteperspektiv. Det är attalldeleskonstatera oavsett

detvardagsundervisningen och överklassrummet,flytande i över egna
våradelocksåhandlarDärförlärandet. stor omresonemangaven

förkallakanvadhar ocksåeleverna ettMenläroprocessema. man
elevernasreglerarbestämmelserfinnsinflytande. Detformellt som
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handlingsutrymme och i frågor gäller klassen, den enskildaansvar som
undervisningsgruppen eller hela skolan. finnsDet särskilt organiserad
verksamhet till för tillgodose elevernasär intressen. Elevrådatt ochsom
elevkårer driver elevernas frågor Detta tillhör det formella inflytan-osv.
det. Vi elevernas informella inflytande sitt lärande ochöver detser eget
formella inflytandet två aspekter detsamma: människorssom av unga
delaktighet och i angelägenheter berör dem. Vi har skrivitansvar som

dessa aspekter i skilda kapitel i detta betänkande, de hör ihop,om men
förutsätter varandra. Elever behöver det stöd bestämmelser kansom ge
för deras ställning i skolan ska kunna stärkas.att Om formellaman ger
garantier för elever ska bli hörda i skilda skolfrågor,att så säger man
samtidigt elever tillräckligt kloka for ocksåatt är vitt-att ettges mer
gående sådanEn hållning får återverkningar i undervisningen.ansvar.

Det eleverna vårt uppdragär här gäller, det deras situation viärsom
diskuterar. Vi vill komma till tals med alla verkar i skolan eller harsom
anknytning till den med elever, lärare, skolledare, personal,annan-
föräldrar för få synpunkter och förslag till förändringaratt kansom-
stärka elevernas inflytande. detMen lärarna har huvudansvaretär som
för undervisningens innehåll och uppläggning. Det lärarna harär som
makten det offentliga samtalet i klassrummet,över det elevernager
åtskilliga belägg för i detta betänkande. Det betyder det i första handatt

med lärarna viär måste diskutera ökat elevinflytande i undervis-ett
ningen.

utvecklingsstrategier

Vi skolan där olika erfarenheter och intressen ochser som en arena -
olika Elever, personal och föräldrarmöts. alla intresseradeparter är av-

förverkliga den goda skolan med utgångspunktatt i det samhällsuppdrag
formulerats i de nationella kraven utbildningen. förDet ärsom

elevernas skull skolan finns, och därför det också med elevernas bästaär
för iögonen skolan måste diskutera med varandra.parterna Dettasom
kan vi i alla högtidliga ochöverens ansvarskännandevara om samman-
hang. vilkaMen utvecklingsstrategier möjligaär

Vi har hittills arbetat med två strategier i vårt arbete. det förstaFör
har vi velat diskutera det inre arbetets möjligheter och svårigheter på
allvar med dem direkt ansvariga. Det utesluterär den retori-tommasom
ken och de enkla lösningarna. lärarenDet huvudansvarigär iärsom
klassrummet, och detta har inte minskat decentralise-ansvar genom
ringen. Då det också, med lärarenär del diskussio-sagt, storsom en av

måste föras. Staten kan inte och har väl aldrig kunnat- förändranen -
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undervisningens konkreta utformning utfärda rikt-centralaattgenom
linjer. hade inte heller varit önskvärt. i det konkreta samarbe-Det Det är

människor emellan de möjligheterna blir synliga.tet nyasom
inflytandetdet andra vi stärka för de skolarenanFör måste parter

haft för höras ordentligt.hittills allför Annarsröster attsom svaga
fungerar förra,inte det lokala samtalet. detta betänkande och i vårtI
Föräldrar i självförvaltande skolor SOU 1995:103, avsiktenär att ge
det lokala samtalet skolan innehåll och kraftnytt attom ny genom ge
elever och föräldrar självklar på så jämbördiga villkorrätt atten som
möjligt delta i detta samtal. Eleverna skolans egentliga brukare.är
Föräldrarna har grundläggande för sina barns välgång. Frånett ansvar
sina olika gångspunkter ställer de krav skolan, inte nödvän-ut som
digtvis med de krav formuleratsi full överensstämmelseär avsom
skolans bra det det förhopp-personal. så. DetDet är är äratt som ger

f°arning ska leda till insikter för alla Manmöte parter.att ett seom nya
med föräldrar respektive elever i majori-våra förslag lokala styrelserom

självklart de enda ochi detta perspektiv. Lokala styrelser inteärtet -
för skolans livinte de viktigaste mötesplatserna diskussionen omens -

signal tidoch utveckling. våra förslag detMen äratt att tager en om
roll, har det i debatten,elever och föräldrar allvar. Deras sagtsnya

professio-framför alltkan komma minska skolpersonalens, lärarnas,att
föräldrarskan elevers ochnella Vi det inte så. Tvärtomutrymme. ser
professio-skolutvecklingen vidga och fördjupa denaktiva deltagande i

personalen. detta ska ske detnella kompetensen hos Men är an-om
diskussiongeläget inte i första hand blirskoldiskussionenatt en om

fråga i förra betänkande:här skrev vi i denna vårtSågränser.

uttänkta mellan elever,alltför tydliga och i förvägGör ansvarsgränserman
så missarförvaltningstjänstemän och politikerskolpersonal, föräldrar, man

skadiskussionendel Det gränsernapoängen. är somom varen av
alltså viktigt söka efterdynamiken i utvecklingen. Det gränser-ärutgör att

finna dem.det inte lika viktigtär attna, men

Förändrade förutsättningar

för arbetethar skett det gäller villkorenGenomgripande förändringar när
handlarförsta betänkande.skolan. detta redan i vårt Deti Vi inne pâvar
skolanssådant gällergradvisa förändringar under lång tid, t.ex. somom

socialisationbarns och ungdomarslegitimitet och auktoritet i samhället,
relativtförändringar gåttdet handlar ocksåoch lärande, om sommen

besparingskrav.ökadedecentralisering ochsnabbt, styrsystem,t.ex. nya
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Alla arbetar skolan eller har anknytning till skolan påverkadeärsom
omvandlingen. Förutsättningarna för dagens mellan elever,möteav

personal och föräldrar skiljer sig därför från gårdagens. det följandeI
skisseras några drag i förändradedessa förutsättningar.

Elever

I direktiven till Skolkommittén formuleras utgångspunkter förnågra
beskrivningen samhällssituation för och ungdom.barnav en ny

eleverDe kommer till skolan annorlunda förr. Förhållandetär änsom
mellan barn jämlikt.och och ungdomar har livBarnär ett egetvuxna mer
utanför familjekretsen frånoch skolan i utsträckning skiljer demen som
tidigare generationer. inte avskärmade från detde världDe är närvuxnas
gäller kunskaper och erfarenheter. inte de ordDe förtar gott utanvuxnas
vidare. uppfattar på gestaltaDe det inte förhand givet hur deras liv skasom
sig, kanräknar med de själva och ska välja livsstil, verksamhet,utan att
bostadsort andra föreställningar för-har framtiden derasDe änosv. om
äldrageneration motsvarande stadium Många ochhade i livet. barn
ungdomar får tidigt erfarenheter andra länder andraoch kulturer, sättav av

leva och uppfatta medierna flöde intrycklivet. Genom deatt möts ettav av
och information ofantligt och tvingasmycket tidigare, deär större änsom
ständigt välja vad de ska sin uppmärksamhet.ägna

Utvecklingen innehåller betydande problem. Många människor trorunga
sig föräldrar framtid.i utsträckning sina kunna välja liv ochstörre änattom

verkligheten långtifrån välja dröm-I det alla kan och realisera sinaär som
Se vidare bilaga 1mar.

Den människa framträder i denna beskrivning sigtror attunga som om
kunna påverka. sina sig självI tankar hon inte offer förär ettom om-
ständigheterna, de sociala realitetema kan visa någotäven annat.om
Hon tycker sig möjligheter och val, inte tilldeladegivna ochse vanor
roller. Om det fråga förändrade livshållningar det finnsär natur-om -
ligtvis risker för idyllisering och missvisande generalisering så korn--

skolan påverkas. Elevinflytande blir fråga inflytandetatt närmer en om
ska slå igenom, inte behövs ellerdet kan tillåtas.om

Vi tänker återkomma till bred diskussion normförskjutningaren om
i vårt slutbetänkande. Utgångspunkten kan förändringardå Vilkavara:
i skolan nödvändiga med tanke avgörandedagens elever påär att
områden skiljer sig från tidigare generationer eleverav
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detbetänkandei dettaelever nästanskriverVi envoreomsomom
framvelat lyftaharviinte fallet. MennaturligtvisSåenhetlig ärgrupp.

frågorgällerdetbland elever,funnitssamstämmighet närden omsom
förhållandevisblivitelevernabeskrivningenDärför harinflytande. av

dettaföljerbetänkandenade tvåkonflikfri.och Ionyanserad som
etnicitetklass,kön,vid aspekterviktdock läggavikommer storatt som

funktionshinder.och

Lärare

vadgivetalldeleslängreintesviktar. DetläraryrketTraditionen i är
ellerhonhurgivetinteoch hur. Deti klassrummet ärläraren ska ta upp

kursplanernaoch sägsläroplanemalärare. Iuppträdaskahan som
lärareförutsätts gemensamtDärbörhur lärareningenting attgöra.om

kanlängreinteallt detplanerarsedanochmålentolkar de statliga som
diskuteratbetänkandeförrai vårtVi harmyndighetstexterna.utläsas av

uppenbartläraryrket.påverkat Det atthar ärtraditionsförsvagningenhur
beskrivaVilltidigare.lärare påkan sättinte mansomsammavaraman

harförändringarnakangenerelltmycket sägahänder attdet mansom
handlingsorienteradlärarroll: frånutvecklingenpåskyndat enen nyav

praktikerreflekterandetilltraditionenförankrad ifastlärare somen
lösningar.söker nya

hararbetepåverkar läraresochskettförändringardeMen somsom
mellanFörhållandetgrundbredaremycket styrsystem.än nyttetten

självklarlängreinteharförändrats. Vuxnaharochbarn t.ex. envuxna
själv-inte längreharLäraredärför deendastauktoritet äratt envuxna.

institu-vördnadsvärdalärare.de Dendärförendastklar auktoritet äratt
auktoritetläraresinteunderstödjerprofan ochblivitskola hartionen mer

sucka,iblandlärarelyder inte, kantidigare. Barnenpå sätt somsamma
och läraretider. Somtillbakanostalgiskt tänkaoch vuxensvunna

ochdenharvarförvisaauktoritet,sinförtjänadagmåste i manman
behålla den.arbeta för att

ocksåfostraninte enbartgällerauktoritet utanvacklandeLärarens
i klassennödvändigtvis den mest.vetintekunskaper läraren är som-

Efter-områden.särskildainomkunskapomfattandeelever harMånga
harhöjts,generellt hari samhälletkunskapsnivånochutbildnings-som

lärarens.överstigerkunskaperföräldrarelevernasmånga somav
ellerhonlängre,fungerarauktoritet intetraditionellaläraresOm om
i detanvändasstrategiermåsteklassen,bäst ihan längreinte är nya

strategisådan ärundervisningen. Enmed formanödvändiga arbetet att
medarbetetoch iläroprocessernastyrningeniinvolvera elevernaatt av
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skapa ordning i klassrummet.att Från dominans till samarbete, från en
allt bestyrande lärare till insiktsfull ledare och handledare.en

Dagens lärare måste synliggöra sådant tidigare så för givettogssom
det dolt i slagsatt vardaglig självklarhet. Kravet på synliggörandevar en

beror på kulturella förändringar, alltifrån den forna automatiskaatt
vuxenauktoriteten i dag måste förevisas och förtjänas till lärare iatt
alltmer kulturellt heterogena klasser måste lägga ochut texten om
förklara sådana åtgärder i klassrummet, tidigare självklara försom var
de elever i bänkarna. Men det handlarsatt också läraresom attom
måste kommunicera vad med andragör med föräldrar,t.ex.man vuxna,

kommer få alltmer inflytande i skolan,att och med kollegersom medav
andra yrkesidentiteter, ska samarbeta med. Ettsom nyttman styrsystem
med deltagande målstyrning, läroplan, kursplaner, betygsystem allt-förutsätter lärare synliggör undervisningens innehåll ochen som meto-
der, tolkar, värderar, och följer resultat.sovrar upp

Detta pekar yrkeskvalificering innehållermot reflex-en som mer av
ion vad detöver och inteär läraregör gör och vad detman ärsom som
sker i det tycks ske i skolan. lärareNär lyfter undervisningshand-som
lingar given tradition, där de varit del till naturligtur en etten av synes
beteende, till något utanför sig själv, synligt, så blir det både möjligt och
nödvändigt reflektera detta synliga.att över Denna reflexion kan sinta
början i kollegialt samtal, skolansett organisation börsom utrymmege
för. Ensamvargarnas tid säkert förbi.är Därtill lärares arbete alltförär
komplext. Lärare måste arbeta tillsammans, både för kunna tänkaatt
bättre och för få trygghet och stöd iatt gemenskapen med arbetskam-
rater.

Sko/ledare

Förr rektorn ofta den på skolan bäst informeradvar person som var om
de regler och förordningar gällde för verksamheten, kundesom som
tolka dem och vaka de efterlevdes.satt överatt Nuattsom ärvar reg-
lerna färre. denI decentraliseringen förväntas rektorn skolleda-nya vara

Staten och kommunen mål och skolledaren har utpekatre. ettanger
för målen uppfylls med deatt ofta krympande medelansvar som- -

står till förfogande.
I diskussionen skolutveckling skolledarenär viktigom en person.

Hon eller han förväntas ha huvudroll i det s.k. förändringsarbetet.en
Samtidigt förutsättningarna förär detta arbete annorlunda i dag än
tidigare.
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blivitharuppifrån. DetframgångsriktinteSkolutveckling kan styras
uppfattasdärför inteSkolledaren kanår.tydligare påallt som ensenare

uttänktagenomför i förväguppifrånoch kommunens agent,statens som
stör-orsakadeeffekteruteblivnadäriförändringar avansesprocessen
den. Imänniskor bärdeblandochorganisationenfaktorer i uppsom

möjlig-kraftfält intressen,imittskolledarenbefinner sigstället ett av
förskapaarbetet gåroch därmotstånd, utrymmeheter och ut att en

målen. Detdelinje medligger ihuvudriktningutveckling uppsattavars
konflikter.och intehandvändninginte gjort i utanär en

Är legalitetdetskolledare:varjekonfliktgrundläggande möterEn
enbartskolledareför arbetet Enbasenlegitimiteteller är somsom

läroplanenlegalitet vadfrånutgångspunktförslag medsinamotiverar -
riskeraroch kommunenskolplanen attvad sägeroch säger,staten -

motarbe-mångakringskuren ledareoch bliförtroendeförlora i somen
genomföroch baralegitimitet-påenbartskolledareEn satsartar. som
bli förval-genomföra riskerarpersonalen attsådant värt attansersom -

och iskolanstarka pådembärstradition ärtare somavsomenav
harpersonalen intedetpappersvändare, görförlängningen somsomen

renodlas,perspektiveningetkanverklighetenlust I mengöra.att av
tydlig.ändåmotsättningen är

detvärld, därdecentraliseradtydligare iblivitkonflikt harDenna en
personallegitimitet. Utanhaskolledare måstesjälvklart somär att enen

innehållersamtidigtförändring.verklig Mendet ingenengagerad blirär
allvaruttalade mål,kraftfullt utmanaralltmersamhällsuppdraget som

tillmotstånd tvingarochochföreställningarinvanda trotssomvanor
handling.

konkretharskolledarenkräverledarskapetpedagogiskaDet att
medarbetaSkaförändringar.finns förvetskap det utymme mansomom

varjesker i klassrummetdetskolan,centrala iutveckla det mestatt som
vilkaAll analysdär.livethuden kännapåocksåmåstedag, så avman

motsvarandeundervisningen byggermöjliga iförändringar är ensom
arbetsvillkor. Ettoch lärareseleverskonflikterna ide inreanalys av

oviljanförändringsobenägna,lärareoftaexempel: ärDet sägs att men
lärarehär: Alladet såkan är utsattaorsaker. Manrimligakan ha sina se

elever,ständigtdemeningenden möterförändringar iför att nyastora
problem,ochmöjlighetererfarenheter,individuellasinamedochvar en

hållaförsökerlärarei dessabehövs göroch den kraft möten attsom
peda-skolledaresopåverkade. Inågorlundasitt arbeteandra delar enav

praktikenreflekterahärdet överingårledarskap sättetgogiska att
utveckling.finns förmöjligheteroch vilka som

skolleda-skadubbla lojaliteterochkorskravprägladsituationI aven
behand-skolanförälderoch varjeelevvarjeför attgaranten avren vara
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las harsätt förväntaett sig.rätt Att både stå fast ochattsom man
hävda grundläggande värden och rättigheter och samtidigt med förståel-

och flexibilitet söka för det praktisktgränserna möjliga skolle-se gör
damas jobb fyllt motsättningar.av

Annan påpersonal skolan

deI skolor goda exempel helautgör personalenär engagerad isom ett
projekt, handlar människorsgemensamt bildning ochsom om unga

utbildning. Man har olika uppgifter, mål. Många situationermen samma
i skolan utanför den regelrätta undervisningen innehåller läromöjligheter,

alla indragna i och måste förhållaär sig till, både vaktmästaren ochsom
bespisningspersonalen, kuratom och städaren, läraren fritidspedago-och

betyderDet inte ska planera dessa situationer delattgen. man som en
undervisningen, inte heller eleverna ständigt skaattav omges av vuxna

förhåller sig till dem lärare. Men det betyder all personalsom attsom
delaktig i försökenär skapa miljö för elevernaatt ären som gynnsam

för deras sociala och kunskapsmässiga miljö där det särskiltväxt, ären
betydelsefullt eleverna har flera relatera till.att attvuxna

Föräldrar

Föräldrar inte opåverkade tidsandan.är inteDet bara blandärav unga
människor förändras. Föräldrar i dag mindre hög-är t.ex.som normer
aktningfulla inför det tidigare uppfattat myndigheter ochman som myn-
dighetspersoner och ställer därför hårdare krav på offentliga institutioner

skola och barnomsorg. Föräldrar vill ökat för barnsinata ettsom ansvar
också barnen vistas i dessanär institutioner. Vi har i förravårt be-
tänkande bl.a. i anslutning till Maktutredningen diskuterat människors
krav på brukarinflytande det gäller näraliggandenär vardagsangelägen-
heter. Skolan sådan näraliggandeär vardagsangelägenhet. Våraen
förslag lokala styrelser i grundskolan ligger i linje med detta. Vi ärom
övertygade efterhand på alla nivåer i skolan kommeratt haattom man

omfattande kontakt med föräldrar, och det kommer förut-en att ge nya
sättningar för skolarbetet.



Kapitel 1 151996:22SOU

Från praxistillnorm

roll ibeskrivitbetänkande styrsystem.ett nyttförrahar i vårt statensVi
fortsättningenimåstebetänkanden,formipropåer,Statliga t.ex. av

medfalli vårtnivån,lokalamed dendialogdelutformas enavsom en
regelstyrningen,gamladenbetyderpersonal. Detdessskolan och att

därefter,skollivetreglerade över-ärochvisste bästmed stat somen
finnsuppslagsrikedomdenberoendeSkolutvecklingengiven. är somav
inomfrirum,alltskolan fått störreocksåDärför harnivå. ettlokal

lustoch deraskreativitetmänniskorstillmöjligtvilket det attär ta vara
utvecklingsprocess.idelaktigaatt envara

hardärförbaraannorlundaradikalt att statenbliringentingMen
Uppifrånperspek-makten.decentraliserarinfört styrsystemett nytt som

ocksåUppifrånperspektivet ett utan-kultur. ärvårdeltivet är aven
konkretadenutanfördemfördet lättare ärförperspektiv, gör somsom

pläde-ochproblemenpålösningarnaidealadetycka sigpraktiken att se
praktik,ochretorikhistorialångfinnslösningar. Detför dessa avenra

område.skolansminstbör och Inteär.avav
förhållande gäller.skolan dettaibaraintedetMen är

erfarenhetersinaerkännaAtt

idealis-dentraditionkulturliv bärsskola, vårtvåruppfostran,Vår avav en
bok. Deni denna spännerbestämmaskajaghållningtiska nämnaresom

målenfördåligtmål och attomöjligt samvetemellan ettmänniskan ett -
till markentrycksviså starkblikanSpänningennås. attaldrig kanändå ner

harmarken.från Längebågelyfta ifådenkanden; attomvänt enossav
justkulturella livoffentliga ärvårttillentrébiljettensjälvavarit sådet att
denbetygandetmedförbundenmålen,idealistiskatill debekännelsen av

dåligasittochviljasin godabekännagällerotillräckligheten. Det attegna
accepterad.Då blirsamvete. man

villkor. HankulturarbetetsdiskussioniNermanskriverSå Bengt omen
vi iOmvioch hurvillvi är.hurmellanförhållandettalar varaom
vidaldrigochmålenhöga rörtill deenbartanspänningidealistisk ser

Nerman.omöjlig,utvecklingallerfarenheternaverkligade är menar
handlarfolkbildningsdebattenochkritik i kultur-återkommandeHans

folkbildningsarbetedetoch folket. Ifolkbildarenmellanförhållandetom

villkor,skapandetsstudie1 erfarenheten, En i1982: OmNennan, Bengt
Bonniers.Stockholm,
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han kritiserar har folkbildaren rollen god påverkare, denav som
känner sanningen, den medvetne, den ska vägleda det ovetande ochsom
okultiverade folket. Demokratins grundsyn kan inte bygga på någraatt
har insikten och andra måste påverkas den,överta Bengtatt Ner-säger

Kulturarbetaren måste lägga sig prästkappan. Kulturdemo-man. av
krati, han, betydersäger visa sitt ansikte och låtaatt andra behålla
sitt. Nermans föreställning hur blir till levande och skap-om man som
ande människa i spänningen mellan ideal och verklighet kan uttryckas
så här: Du måste först och främst erkänna dina erfarenheter

Nerman blev ordentligt utskälld i det kulturklimat fanns försom
några decennier sedan. Då handlade det tydligt skilja detattom som

kulturellt högtstående och det halt och föravar sämre att utsom var av
den goda kulturen till de behövande. Att människor erkände sina kul-
turella erfarenheter hur dessa såg kunde ledaän till farligt pluralis-ut
tiska luckradesynsätt, det och I dag harrätt.som santupp som var sam-
hällsutvecklingen fört Nermans kritik i blickfältet igen.

Det kan klargörande lägga det nermanskaatt perspektivet på detvara
handlar utveckling och förändring i skolan. Hanssom harom sätt att se

flera beröringspunkter med vårt arbete. Hans demokratiska vision gör
sig dessutom särskilt bra i decentraliseratett system.

Det lärarnaär nyckelpersonemaär i skolutvecklingen. Omsom
klassrumsarbetet ska förändras så det lärarnaär måste initiativtasom
till förändring. Därför riktas också den offentliga debattens alla inlägg

den goda undervisningen till lärarna.om
Ser på lärararbetet utifrån och uppifrån det lätt hamna iärman att

det föreskrivande eller norrnerande; det handlar vad lärare börsom om
vadgöra, de goda metoderna,är vad och vadärsom rätt ärsom som

fel. Många diskussioner läraryrket präglas idealistiskom av en yra; man
blir så hur villupptagen undervisningen skaattav man ut attse man
inte människan och omständigheterna.ser

Ett problem med detta läraressynsätt faktiskaär arbete ochatt er-
farenheter osynliggörs. Bilden undervisningen blir förenklad. Detav
svåra och ibland motsägelsefulla arbetet i klassrummet kommer inte
med. Den konkreta praktiken glider blickfältet. Diskussionenut ur om
läroböckernas fördärvlighet illustrativtär exempel. Det alldelesett är
tydligt läroböckema läroprocessemaatt alltförstyr mycket, samtidigt

de hindrar elevers erfarenheter få tillträde tillsom undervisningen.att
Elevernas inflytande och föröver sitt lärande blir därmed mindre.ansvar
Men kan anlägga perspektiv: Varför fortsätterett annat lärareman att
använda läroböcker i oförtruten omfattning, fastän kritikenen mot
läroboksanvändningen stundtals varit nedgörande Beror det på att man
inte tagit del kunskaper och kritik och förstått problemen Förmod-av
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med klass-ställethar iöverlevnadsförmågaLäroböckemasligen inte.
kontrolleraleda ochuppgiftmed läraresochrumspraktiken attgöraatt

eleverfår 30flyta Hurdet attfårarbetet där. Hur att varamanman
finnsdetsamtidigt attantal lektioner, utrymmeundersysselsatta ett som

lättarhjälpbehöver Hurstödja demochfrågorpå mansomsvara
vadfunderaoch får överhandlingstvånget attständigadet utrymme man

kunskapsfrågorna ärinte säkertkaos Detundviker är attgör Hur man
oviktigadetintebetyderdet ärperspektiv,detta atti fokus i pro-men

självklartlösning åt. Detslags attärläroböckemablem, manengersom
ochlärogångarnaläroböckemahurdiskussionen styrfortsättamåste om

intelärandet,det attinflytande utanelevernas överbegränsar menegna
problemen.förståochpraktikense

deframlyfterständigtmedsvårighet synsättEn ett somannan
sanning-pedagogiskaVissastrategiskidealenpedagogiska natur.är av

särskilthafthari sigdettatidunder långhar attar utanupprepats
vi berörtkan,förändringarnauteblivnaeffekter. Deöverväldigande som

slagit igenomhar sättkravpraktikens ettha berott somattovan,
förändringsef-tillorsakenuppmärksammat. Men atttillräckligtvaritinte

uppfattatläraremedocksåhar göra attblygsammafektema varit attnog
därförochkritikoförståendeandraellermyndigheterpåbuden från som
därförborde vivårtutredningsarbetelyssna. Ivarit ovilliga ettatt som
ställetoch ideför vad inte gördåligtlärareundvika samveteatt ge

faktisktvad dereflekterar gör.till lärare överbidra att

O

tillnormativafrån detuppmärksamhetenflyttavi villVi har attsagt
samtalinormativaundvika detnaturligtvis inte ettkanpraxis. Men man
under-ochSkolandet.önskarheller ingenundervisning. Det är somom

medavsikterharvärden. Vigrundläggandegenomsyradvisningen är av
avsikterdessavissa ärochsläktet,uppväxandedetbildningen avav

styrdokument.andraochläroplanerstatligaformulerade idessutom
kanundervisningenÄven hurmycketstår såintedet omnumeraom

metodiskaockså sinafastslåsvärdendehartill, såoch ska gå som
det.mångatill görinte Rom,bär ävenAllakonsekvenser. vägar om
dettaitalaväljerverklighetskolans attutsnittDe omsomur
våraspeglargjortval viDevaldanaturligtvisbetänkande är oss.av
ochvändaförsöktdockVi harochhållningarochvärderingar normer.-

dämpaför tvär-exemplen attansträngtkonkretavrida på de samt oss
fulltalltidintelyckas utMenmissionera.och lustensäkerheten att man

pekpinnarmångafortfarandefinnssig. Iföresattmed det textenman
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kvar. Vi hoppas de fungerar uppfordanatt till diskussion, intesom en
stoppsignaler i tilltänkt samtal.ettsom

Vi står för Skolkommittén, statligär kommitté. Leda-storsom en
människormöterna är just verksamma i skolanär eller harsom nu

direkt koppling till skolan, lärarutbildare. Skolkommittént.ex. som
består inte bara lärare och skolledare, dessa dominerar.av men grupper
Den officiella beteckningen expertkommitté.är

Denna sammansättning kommittén får konsekvenser för vad viav
i betänkandensäger och förmodligen också för hur dessa betänkanden

Det vi framför allttas kan förväntasemot. rimliga bedömningargöra av
möjligheternaär och för förändringargränserna i skolan om man ser

helheten praktikens perspektiv. Vad innebär läroplanens skrivningarur
för arbetet i klassrummet Vilka organisationsstrukturer läraresstyr
arbete så elevinflytandet försvårasatt Vad skolans utvecklings-gynnar
arbete och vad kan uppfattas hinder, saken inifrånsom om man ser

Uppläggning betänkandet- dialog med skolanav en

Detta betänkande elevers inflytande tvâ perspektiv. Det första ärser ur
elevers inflytande sitt lärande.över Här vi inga förslageget utanger

utformadtexten är diskussion och inbjudan till dialog. Detsom en en
andra perspektivet elevers formella inflytande.är Här vi förslag tillger
förändringar.

Utbildningsdepartementet bestämmer och betänkandet skanärom
på formell remiss till utvaldaut myndigheter, kommuner, skolor osv.

Skolkommittén skickar betänkandet till alla skolor i landetut med för-
hoppning få synpunkter på helaatt i första hand på dettextenom men

gäller elevers inflytande sitt lärande. Eftersomöver vi intesom eget
lägger några förslag på detta område tänker återkomma i frågan iutan
samband med slutbetänkandet, vill vi ha synpunkter från skolan, så att
våra förslag kan utformas så klokt möjligt. Denna uppläggningsom
fordrar särskild förklaring.en

Elevers lärande

Det elevers inflytandeär sitt lärandeöver huvudpoängeneget iärsom
vårt betänkande, och vi motiverar längre fram varför. När närmarman
sig elevers inflytande det här perspektivet kommer in allapå deur man
grundläggande frågorna kunskapsarbetets organisering och eleversom
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innehåll,skoldiskussionDecenniersi läroprocesserna.delaktighet om
undervisningenplats ioch deraserfarenhetereleversstyrning,metoder,

ochidealistiskalltförbliskadiskussioneninteFöraktualiseras. attosv.
funktionshind-ochetnicitetklass,kön,ocksåabstrakt måste ta uppman

elevernamedskervadanalysentillaspekterdessakopplaoch somaver
problem,komplexa närutomordentligtalltsåDetklassrummet.i reses

skalärandesittinflytande egetöverelevernasförstå hurförsökerman
stärkas.

bästaföreslå hur1997höstenhuvudbetänkandei vårt manVi ska
ingåruppdragdetta attutvecklingsarbete. Iskolansstödjakansätt

iutvecklingpositivförhinderframstårvadidentifiera ensomsom
dis-hinder. Dendessaundanröjakanåtgärderföreslåochskolan som

degällabl.a.kommerslutbetänkandet attiföravikussion attavser
skolan. Detiverksamhetenförstyrdokumentstatliga ramargersom

kunskaps-diskussionentillåterkommadär kommervi ombetyder attatt
ramfakto-och demetoder,ochinnehållundervisningensvillkor,arbetets

utveckling. Detochförändringbegränsarellerförutrymmesom gerrer
hurpåverkadåkommerinflytande atteleversgällerdetiakttagitvi när

helhet.skolutvecklingenpåvi somser
gällerförslagnågraläggadock intevitänkerbetänkande somdettaI

diskus-inledavill viställetlärande. Isittinflytande enegetelevers över
förändringarvilkaochlägetbildvår somskolornamedsion omavom

uppfattarniverkligheten sättbeskrivit ettvitänkbara: Har somär
harproblemVilkarelevantaÄr pekarviproblemderimligtsom

läggabordeSkolkommitténförslagVilka attupptagitvi inte menar
lärandesittinflytande egetöverstödja eleversför att

förutformadeDialog, attochSkolkort äroch fyra, geKapitel tre
andraiellerarbetsenheteriskolorna,pådiskussion sam-tillunderlag en

diskus-ochläsningenförhoppning närvår attmanhang. Det är man
radernågraskriverochdatornellergriperavslutadsionen är pennan
ingåsedankansynpunkterDessaSkolkommittén.tillsynpunktermed
börförslagoch deslutbetänkandetmedarbetetinförunderlag somi vårt

där.finnas
Stock-33103Utbildningsdepartementet,Skolkommittén,adress:Vår

såfrån snarthavillVi80.16 gärna08-723 erholm. Faxnummer: svar
1996.oktoberden lfall förevarjeimöjligt, mensom

dessskolan;medvill havidialogför dendå lagtviharHur upp
diskuterasskadetVadföräldraroch äreleverpersonal, som
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Bilder från skolan

Vi har samlat exempel från undervisning och från forskning och
dessa i kapitelpresenterar räcka bildertre tydligt inbördesutansom en

sammanhang, komponerade kansättett upphovmen tillsom ge
fruktbara motsättningar eller likheter. Vi har i de flesta dessa bilderav
försökt hålla isär beskrivningatt och kommentar. Ibland har vi underlåtit

kommentera. I allaatt bilder vår utgångspunktär elevers inflytande och
delaktighet i läroprocessema, och inteäven överallt har markeratom
detta, så det alltidär underförstått.

Vi har inte försökt täcka i beskrivningenatt yta skolarbetetav en av
i den meningen vi allt relevantviatt tar förär dettrorupp som ärsom
vår grundfråga. Vi har försökt välja sådana bilder vi kan ledatrorsom
till intensiv diskussion elevinflytande ochen undervisning. Attom
många perspektiv därmed inte finns med, behöver inte till förfångvara
för dialogen Dettvärtom. visar bara vi inte fárdigtänkta,att är och att-
det finns för diskussion.ett stort utrymme

Kommentarerna endast avseddaär påbörja reflexionatt våraöveren
exempel. De tänkta lämnaär plats för olikaatt tolkningar, ibland direkt
motsägande, och de ska oavslutade. Meningen läsare skaärvara att
kunna finna brohuvuden i där de känner fasttexten, och igenkännbar
mark under fötterna, och utifrån vilka de kan föra diskussion.en

Bildema, exemplen, eller skolkorten vi kallar dem längre fram,som
kan ibland utdrag resonerandeut lärarhandledningar ellerse som ur som
metodiska diskussioner kring konkret lärararbete. Det ingen tillfäl-är
lighet det har blivit så.att Vi diskuterar vad lärare Det lärarensgör. är
handlingar i klassrummet avgörande för elevernasär inflytande. Dåsom
måste också uppmärksamma dessa handlingar. Det inteman tillräck-är
ligt tala lärares förståelseatt eller intentioner. På intentionsnivån,om där
lärare tänker hur bör undervisaut och varför, finns ofta betydandeman
överensstämmelse med de officiella målen. Så det inte alltidär med
handlingarna. Om vi i vår diskussion utgår från handlingarna kommer
vi undervisningennärmare och dess villkor och samtidigt dennärmare
möjliga förändringen.

Efter bilderna försöker vi i kapitel med rubrikenett Dialog ta upp
några problem blivit synliga i bilderna. Vi utgår då från eleverssom
vilja till inflytande sittöver lärande och lyfter frameget vilka hinder

vi tycker Här diskuterar också inom vilkasom områden vioss se. tror
våra förslag i huvudbetänkandetatt kommer ligga.att
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inflytandeVarför elever haska

elevinflytande:för vårautgångspunkterVi har tre resonemang om
Eleverrättighet.mänskligdetdärförinflytandeska ha ärElever att en

uppgifter fostra demo-i skolansdet ingårdärförinflytande attska ha att
delaktighetdärförinflytandeha ärElever skakratiska medborgare. att

lärande.förförutsättningen
förmotiveringarmedutläggningomfattandeingendet följandeI görs

tydligtpekarLäroplanernautgångspunkter. utdessaoch avvar en
ochde målvill inte häroch viinflytande,ochelevernas upprepaansvar

någrapåkommentarervi endastDärförkända.redankrav är gersom
viktiga.särskiltpunkter vi ansersom

Mänsklig rättighet

enbart ielevinflytandekan intesig.viktigt i ManElevinflytande är se
förska hanågot elevernainte baraperspektiv. Detinstrumentellt ärett

Elevin-till något.socialiserasellernågotlära sigskade därigenomatt
bildningsuppgifter.skolans allmännaförbara instrumentflytande inteär

sig.viktigt iDet är
inte baraskolanpoängterade ärbetänkandeförravårt attI en

ungdomarochför de barnsjälvtlivetSkolanför livet.förberedelse är
allt debetraktaintekan göri tolv år. Devarje dagdärgår ensomsom

EleverpågårLivetkommaskaför någotförberedelse annat nu.sen.som
få in-nu-perspektiv. Iochi här rätten attinflytandepåockså ettser

respekterad. Densedd och bliingårdelaktigflytande och att varavara
där-eleveralldelesskull,för sinbetyder något oavsetträtten omegen

ifår övningellernyttigheterskolanssigtillägnalättaremed har att
demokrati.

demellanskillnad ifinnasdet synsättkanhär punktenPå den en
hostendensfinnsoch eleverna. Detskolani somvuxna,envuxna
hela skolanverksamhet,dessplanerarellerarbetar i skolan att somse

ochbarnplanerad förmedvetetmiljö,lärande attalltigenom geen
ochframtiden. Detförförutsättningar ärmöjliga gottbästaungdomar
alltskollivetifrånbortserbetydaintedet fårväl. attMen att somman

inordnasnödvändigtvis kaninteandra krav,ställerliv ocksåannat som
ocksådetsigtänkakanlärande-perspektiv. Mani medvetet attt.ex.ett
peda-detbort frånibland kommaför elevermänsklig rättighet attär en

därinnanför skolväggama,frirumskapa sigskolan ochtrycket igogiska
verk-derassig iläggernågonsin tidfår förvaltade själva utan att om

läroplansmålutvärderingsbara göra.medsamhet har att
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Elevernas rättsliga ställning i skolan är Det är mycket fåt.ex.svag.
beslut eleverrör kan överklagas tillsom oberoende instans.som Enen
elev alltsåär under hela sin skoltid avhängig skolpersonalens välvilja

Ävenoch yrkeskunnande. skolan ofta uppfattasom världsom en egen
ska eleverna ha stöd de rättsregler finns i samhället iav övrigt ochsom
i den allmänna på barn och ungdom detta samhällesyn uttrycksom ger
åt. Mot denna bakgrund det särskiltär angeläget uppmärksammaatt
elevers inflytande mänsklig rättighet och inom skolansom en överse
hur denna rättighet kan få form och innehåll.

Vilken har i skolan på elevers rättighetersyn man påverkas hurav
samhället helhet på barn och ungdom. Visom alla påverkadeärser av
de värderingsförskjutningar skett det här området. illustrativtEttsom
exempel är Det baraär 17 år sedan förbudetsynen aga. barnatt aga
blev lagfäst, något innebar att ett blevnytt sätt kodifierat.som att Dese

fysiska våld barn sågs for 100vuxnas mot år sedan kanske inte som en
självklarhet ändå nödvändig del barnensmen uppfostran.som en Detav
finns intressant historisk skillnad i påen våld och våldmotsynen vuxna

barn. Husagan,mot alltså husbondens rätt sina tjänstehjon,att aga
ifrågasattes redan vid mitten 1800-talet. Men föräldrars slåav rätt att
sina barn debatteras inte förrän hundra år Barn, framför allt småsenare.
barn, inte fara lika illaantogs få vuxnastrykatt Att detav som nu
finns generellt förbudett markerarmot vi påäratt vägaga mot upp-
fattningar likställer barn och i viktigasom avseenden. Attvuxna vara
barn inte fundamentaltär annorlunda än att tillnärvara vuxen man ser
mänskliga rättigheter. Detta får effektersynsätt också i institutionerna

det gällert.ex. när elevers inflytande och delaktighet.-

Demokrat/fostran

Skolan ska fostra eleverna till demokratiska medborgare. Det betyder
bl.a. eleverna i skolanatt ska kunna utveckla sina möjligheter bytaatt
perspektiv, visa social förståelseatt för andras situation, visa toleransatt
och empati. Detta kan inte ske inte elever involveras i samarbeteom
med andra, samarbete i vilketett de själva känner sig delaktiga, hörda
och respekterade. En sådan målsättning ställer krav hela miljön i
skolan och på elever får konkretaatt erfarenheter hur det är att taav

2 ÅsaLjungqvist, 1995: Från till agaförbud, i Framzider 1995:4,aga Stock-
holm, Institutet for framtidsstudier.
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demokratiskabyggersamarbeteiinflytande ettoch utöva somansvar
principer.

och i detoffentligadetbåde ibetydelsehardemokratisk fostranEn
kunnalyhördhetochsjälvförtroendemedskaElevernalivet.privata

församlingar,fackligaochpolitiskaidemokratiskadelta i den processen
studiecirklarochstyrelseridrottsföreningar, osv.ochbyalagiarbetslag,i

relatio-privatamänniskorsocksåpåverkarhållningardemokratiskaMen
myndigheter,ochföretagtillförhållandeivänskap,ochäktenskapiner

i köpcentrat.ochläkarbesökvid
individua-striktigenomförasintekanfostrandemokratiskaSkolans
praktiseraintekanelevsjälvt. Ensigdetstudiegångar, sägerliserade

inflytande,eleversocksåhandlarDärför somhand.demokrati på egen
bådeeleverfostran,demokratisk attkallasdetdel iviktig omär somen

Gruppenandra. ärmedsakochandratill görhänsyn gemensamtar
elevinflytande.aspekt påi dennaviktigalltså

elevinflytandedebattenoffentligadeniförskjutning omfinnsDet en
hängerindividuellt. Dettatillinflytande sammankollektivt ettfrån ett

modernai dettycksIndividensocialisationsförändringar.generellamed
vadhistoriaoch äntraditionertillförhållandeirörligaresamhället vara

individu-tilllettnågotgenerationer,tidigareivanligtvarit somsom
alisering.

indivi-detföreställninginbyggd attocksåkanske omharLärare en
frånkommerdetäkta än ennågot äruttryckta sätt somduellt mer

desjälva ärsig närelever ensam-uppfattar gärnaMan mersomgrupp.
varandradepåverkardet, nega-I sägslärare.med grupp,vuxenenma

uppfattasmedtillsammansochsigförVar vuxenroller.spelar entivt,
självklart attärliga. Detoch ärnyanseradeelever mersomsamma

situa-denvarförsvårtändådet att enaroll, ärspelargrupptryck semen
för-detställetandra. I ärdetbättresanningen änspeglaskulletionen

eleveruttryck. När ärtillsanningar kommerolikasåmodligen att
elevernaharklassenvuxenkontrollen, iökarläraremed enensamma

kanuppträdande. Detsittkraftitill gemensammasägaatt avommer
ikollektivtuttryckerelevervaddefrån motmisstrofinnas vuxnaen

ocksåbarnensigriktardärdetgårsmåklassernaIklassrummet. an -
klassen,bliräldreblireleverna avgruppen,närtill läraren, menmer

ochdepåverkadmindrealltoavhängig, vuxna,alltmerskäl avmånga
klas-iformulerasuppfattningardeökamisstronockså motkan somdå

sen.
individuella rätteleverstillbådeviktigtdetskolan attI är serman

viktigtockså taattDetklassens.eller ärtillochinflytandetill gruppens
avståndtill,ställning tamöjligheterelevens att taenskildadentill vara

beslut.ochuppfattningarklassensellerieller instämmafrån gruppens
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Elevers inflytande över sitt lärandeeget

Elevers lärande beroendeär de har inflytandeatt sinav över egen
kunskapsprocess. Om det eleverna arbetar med i skolan ska kunna
införlivas verklig kunskap förbundensom med deras tidigare erfaren-
heter och kunskaper, då krävs de djupt delaktiga.att är Kunskapsarbete

skapandeär och den skaparen måsteprocess, närvarandesom ochvara
delaktig i det sker. Det kan inte detsom någonärman vara om annan

hela förtar vad och hursom ansvaret ska lära sig, ochman om man
själv känner sig utanför.

Elevers inflytande sittöver lärande inte hellereget är det i grund-ett
individuellt företag. Det i kommunikationen är med andra elevensom

blir medveten sig själv och världen. Om elevensom uppfatt-om egen
ning inte läraresutmanas och kamraters, hur får dåav eleven påsyn
sådant ligger utanför den begränsadesom förståelsen, detegna som
finns där oupptäckt kunskapsom

Det finns begrepp återkommerett i diskussionen elevin-som om
flytande och lärande. Det metakognition:är lära sig lärandet.att Detom

inteär med eleverna har inflytandeattnog undervisningenöver i skolan.
De måste också ha språk för hurett deras lärande går till, dels för att
kunna sin kunskapsutveckling,styra dels för kunnaegen överföraatt
insikter från den lärosituationen till den andra. Om eleverena inte har

språk för dettaett blir deras inflytande begränsat. Ställda inför olika
lärare måste de kunna för varförargumentera den undervisnings-ena
strategin bättreär den andra.än

Den förlängda ungdomstiden

Människor växer samhälle. tillägnarett De sig och föreställ-normer
ningar, påsätt sig själva,att på omvärlden och framtiden,se som passar
i det samhälle där de ska leva, också i sig bär frö till föränd-men som
ring. Det finns inslag i den moderna socialisationen, ett avgöran-som
de skiljersätt dagens människor från gårdagens. Vi harunga anledning

under det häratt utredningsarbetet reflekteranoggrant på vilketöver sätt
socialisationsförändringarna påverkar eller borde påverka skolan och
undervisningen. Här ska vi dock endast lyfta fram perspektivett som

har relevans för diskussionenstormenar elevinflytande. Det gällerom
den förlängda ungdomstiden.

De flesta är överens ungdomstiden,att hur väljerom än attman
den, iavgränsa dag har förlängts. Människor går tidigare in och senare

ut.
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Pubertetungdomstidens börjanmedhari puberteten göra.Inträdet att
både köns-den handlarpsykologisk,ochbiologisk sidahar omenen

föräldrarna. Attfrigörelse frånochsjälvständighetmognad och om ny
uppgifterdeförstårflyttatsharbiologiskade gränserna somavman

Sverigemenstruation. Iförstaför flickorstidpunktenfinns varom
siffra 13,1. Närmotsvarandeår. 1970genomsnittsåldern 1844 16,2 var

vad detkunskaphar barnsförändringenpsykologiskagäller dendet om
dei dagbetydelse. Barninnebär vetstoratt vuxnasommervara vuxen

livderasvisar hurdehemligheter,innersta öppetatt servuxnagenom
varianter.livs mångadettagestaltarmediernaoch attut vuxnagenom

meningvissblir därför iochtidigareochalltsåBarn vet enmer -
tidigare vuxna.

under detlängreinträffar intePubertetenrimlig hypotes:En som
mellanstadiet.tillflyttatharhögstadiet.förut Den nervar

harförskjutits nedåt såungdom harochmellan barndomOm gränsen
Skoltiden haruppåt.förskjutitsvuxenhetochungdommellangränsen

traditionellaarbetslivet,ialltungdomar kommerförlängts, utsenare
arbetsmarkna-påinkörsportarfungeradetidigareungdomsjobb somsom

obero-meningdess socialaVuxenblivandet iförsvunnitden har avosv.
tid.allt längreunderungdomarförblirUngdomarfördröjts.ende har

det modernasituation ibeskriva ungdomensForskare brukar sam-
förKaraktäristisktmarginalposition.hjälp begreppethället med enav

mellan tvåbefinner sighonmarginalpositionmänniska i är att grup-en
barnhon varkenungdomstidenUnderi någon. ärriktigt fästeutanper

allt längreungdomarochtidsintervallet vidgas väntareller Närvuxen.
samhäl-roll iperiferarelativtderasocksåtydliggörsbli såpå att vuxna

isocialalet.: detoch intearbetslivetplats iingenharDe somansvar
avskärmningrelativasådan plats. Dennamedföljersamhällevårt en

frånavskärmningocksåinnebäroffentliga livvuxenvärldensfrån en
inflytande.

luckratsochungdommellanhar attNu attgränsen vuxenvaravara
intelivetdetkännetecknen ärunder år. De yttre vuxnasenareupp

hemifrån,flyttaBlirlängre.heller självklara att attgenomvuxenman
visserligenbil kanköpa Man sägafamilj och attbildaskaffa jobb,

integrationen isamarbeteoch detmeningdenungdomar saknar som
iföreningar,verksamheten idåbetydervadarbetslivet pop-menger,

ändådetdrasvårt ärstudiegrupper Det gränser,band, i är att men

och ungdomsso-3 UngdomskulturerOla 1985:Stafseng,ochFrönäs, Ivar
kommerKjell, Senoch Stridman,Lars-ErikLundmark,ciologi, i annanen

Liber/All-Stockholm,livsformer,och ungdomarsbarnstid. antologiEn om
förlaget.männa
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ovedersägligt dagens människoratt under fler år tidigareänunga ung-
domsgenerationer befinner sig i position, där de inte erkännsen av
samhället De i beroendeställning.är De inte efterfrågadesom ärvuxna.
för de har kompetens lösaatt samhälleligaatt uppgifter.

Ungdomstidens centrala konflikt mellan frihet och beroende har
skärpts på år ungdomstiden förlängts alltmer.att Frihetensenare genom
har ökat, inte minst traditionernas förvagning. Det tycks finnasgenom

frihet till andra liv det föräldrarnaän levat. Det finnsen också flersom
frirum i ungdomsvärlden i dag, dit inte har tillträde. Samtidigt ärvuxna
beroendet föräldrar, lärare och myndighetspersoner utsträckt alltav
längre i tiden i takt med utträdet på arbetsmaknaden kommeratt senare.
De och myndigheternas krav på kontroll ökar. Man måste hållavuxnas
reda på ungdomarna, de inte så involverade iär samhällslivet deom att
håller reda på sig själva. Både friheten och beroendet har ökat och det
skärper konflikten. denI här situationen ökar också de känslighetungas
för allt påminner dem de den friheten endast haratt trotssom om nya
barns myndighet. Det degör sig eller passiviserast.ex. att opponerar
i skolan de talar för dem eller visar desättom vuxna annat attom

eller barnsligaär och därför inte kanomogna ges ansvar.
Det finns självklar slutsats dessa den förlängdaen av resonemang om

ungdomstiden: Kraven ökar, framför allt på utbildningsinstitutionerna,
erbjuda människoratt meningsfullt arbete, meningsfullt samarbeteunga

och inflytande. Om detta inte sker,stort infantiliseringenom av unga
människor fortgår, då blir ungdomstidens motsättningar allt tydligare
och allt svårare bearbeta.att

Om för denna diskussion i skolan hamnar förmodligen tyngd-man
punkten de högre klasserna i grundskolan och gymnasieskolan. Men
förändringarna får återverkningar också för de eleverna. Tillsam-yngre

med flera andra skäl för vidgat elevinflytande bl.a.mans ett som-
diskuterats i den här framställningen den förlängda ungdomstidenger-

för nödvändig demokratiseringargument hela skolan.en av
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Plattform2

elevermedsamtalElevröster -

vi hämtatelevinflytande har ettundersökningarochFrån rapporter om
intressanta,bedömtelevrösterf vi harcitatvaltVi harantal varasom

ellerskolan,vad eleverförtypiska sägerdedärförantingen är omatt
betänkan-häri detvide frågorbelyserbra tarpåför de sättett uppatt

tillgängligafrån detutgångspunktmedmöjligtvaritintehardet. Det att
bakgrund,elevernasochmellan citatenkopplingnågonmaterialet göra

citaten etthemvist. Förgeografisk presenteraeller attskolatyp av
medsamtalfiktivtformdet ivaltvi etthartillgängligt göraattsätt av

alltsåCitatenår.till 18 är10i åldernungdomarochbarngruppen
fiktivt.samtaletautentiska, ärmen

O

därinflytandeelevernasskolan ochhärförhar samlatsVi att prata om
skolanskringfrågornågramedvilja börjaskulleoch att tajag upp

grundsko-litetbörjarOm viundervisningen. pratasjälva attkärna, om
med ochgrundskolan,går i attVad tyckerlan. ni, varaomsom nu

undervisningenpåverka

ochmedfårelevernaviktigthemsktdet attJag är varaatttror- motive-blirochroligaremycketblirundervisningen. Detplanera man
lära.lustrad, får större att

klassrummet.miljön ihar fått bestämmaVi om-
gång,någonhänthar säkertdetpåkommavad jag kanInte men-

kandetmellan,väljasakerolikatvåellerfår atteller varaenmanom
veckan,andraellerdennanågotvi skafrågardom göra menså att om

skadag vivilken göraellervi skavad göra,redan bestämtdom har
skalektionenhurfått väljavi ut.intejagnågot, setrormen

under-påverkaintekan videt Nulärarevilkenpå är.berorDet- ochnianundervi skavadschemalagt göraredanvisningen, det är
åttan.undervi skavad göra

35-36.sidan4 finns påkällmaterialetFörteckning av
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precis, det varierar från lärare tillJa, lärare, vissa lärare gårmen-
med ändra litet och så.att

kompromissa.Man kan-

Varför vill med och påverka lektionernani vara

lär sig har sådana lektioner vi har därMan Närmer. man som nu-
läraren bara står och tjattrar så lyssna. både lärMantröttnar attman
sig och det roligare roligttycker och tycker något såär ärattmer man
blir intresserad grejor händer,så omväxlandeman mer mer som

olika grejor får roligare blir det och då lyssnargöramer man man
Så det alltihopa på gång liksom.ärmer. en

Skulle vilja dåni ta mer ansvar

det, då fåroch klarar arbete,Jo, etttar manom man ansvar av-
bättre självförtroende då klarar kanske svårareoch något nästaman av
gång.

vihäftenskulle precis det, for i har vi tio olikaJag säga so som-
dåsjälva får tyckte det jättejobbigt ochjobba med. börjanI attman var

dettiden har försökt och klararpå sista mangav man upp, men nu man
så tycker det jätteroligt. Då får Innanäratt ta varman man mer ansvar.

fick skrivadet och läraren lade på på projektorn och såservat manmer
och det lär sig inget på.av man

skönare slippa det väl nyttigareDet är är ta.att attmen-
ochblir ordningibland det skönt också så detMen är att attta-

reda.

vad tycker undervisningenNi går i nisom sexan, om

lektion rolig, får med och vad självEn viär när säga manvara-
tycker.

och läser iska finnas variationer så inte bara sitterDet att man en-
bok, kan bygga saker och så.man

därJobba i bok i och engelska, bara uppgifter detoä göramatte,-
förutbara fylla inget kul. har liksom gjort detDet Manär äratt om
till.finns redan färdigaså. fylla i och så det DetBarasägerman svar

ingen utmaning.är



Kapitel 2 291996:22SOU

föralltså i ställetpå lektionerna,litetskulle få attMan göra mer-
hela tiden.babblardomlärarnasitta och lyssna påbara när

annorlundalitetgickoch igår nianNågra i ensexannuav er som
började skolan. Kan nilågstadium ihopförskola och niskola med när

flickorskola.sådan Ni igåhur det iberätta något att sexanenvarom
skolanden härvad detkan väl börja. Hur i

tillsammanstillsammans. Mankan ärmiglärdeJag att varaman-
ochframåtmindre så såg närlärde sig bådehär. Man att manvaraav

gjordemindre. Lärarnaförstå domsiglärdedåblev attstörre manman
kanha roligt,arbeta ochkanbåde attså roliga saker, att manman

barntillsammansför bam. Manbraoch så. ärtillsammans Detarbeta är
intejagmycket härganskamiglärdeoch barn och Jag somnogvuxna.

arbete,började. Detmycket jagkunde inte så etttänker på. närJag var
lek.det som enmen var

räknadebestämmer. Mandomochbåde barnenDet är somvuxna-
och så.gångpåstudsmattahoppa påoch lärde sig en

domoch hjälptemindredomläste för attvarandra. ViVi hjälpte-
måla...

dåpojkarnaVad säger

fickVipyramider.ellerhade vi NaturonsdagarnaPå t.ex.tema.-
böck-arbetsböcker,direktaingaharmycket. K...välja Här menman

sak. På A...liksomAlltingvälja.fickför Manett tema. sammavarer

alltsåA-skolan du nugår i

härharoch Omsvenskasvenska mattePå oä oä. t.ex.A... är man-
detdetverkademigspela spel.eller Förräknebokkan räkna i somman

småi mångadelades det äm-På A...K...enda ämnestortett uppvar
nen.

kalla detskulle duvadhär endaDet ämnet,stora

Arbete-
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Ni fjorton år har ocksåär gått skola däri fick bestäm-som nu en man
mycket själv. Var det svårtma

Nej, det gällde litet roligt. Man lärdeatt sig planera ochattspara-
tänka efter. Det inte vanlig skola. Man skulle ellervar nog som en -

fick kasta boll eller hoppa hopprep mitt Man vadman skavet man-
ha gjort. Så måste välja och lägga arbetet.man upp

viktigasteDet med det så bra fickatt välja mycketattvar var man-
vad skulle Det blir roligare då.göra. Jag lär sig lika bra,man tror man
kanske bättre.

Ni går i då, hurgymnasiet på skolan ochm inflytandetsom ser

Inom socialkunskap, harämne, viett ganska fritt faktiskt. Inom-
vissa så han det här kansäger ni få grupparbeteatt ochgöraramar om
så där och det kul. därSå harär ganska mycket tillsägaattman om.
Nu ska vi grupparbete och då hargöra vi bestämt själva.nästan Det är
jättekul.

Vi gjorde arbete EG-frågan därett skulle välja sida...om man-
avsluta med frågeställningar och redovisa det i kompendium.ettsen
Efter så hade vi debatt och där kände målet kommaatten attman var
till insikt vad EG innebär och analysera ochattom argumenten se om

tycker de relevanta eller inte. Och det kändesatt viktigman var som en
uppgift eftersom det så del detär allting sig kring.stor rören av som
Man kunde välja vilken sida skulle och arbetade igöra egetman man
intresse.

kanDe lägga fram plan i början terminen och såsägeren attav-
här har jag tänkt vi ska lägga vårterminen.att Och så får vi litetettupp
schema och vad tycker ni, har några invändningar Så får man
kanske 10 sekunder på sig någonting. Oftasäga så haratt kanskeman
ingenting komma med och de har planerat detatt där ganska länge
i alla fall.

lärareDe jag har i alla fall, inte går efter boken, de bryrsom som-
sig inte heller vad vi tycker deras undervisning de tyckerom utanom

de det bra.att gör
skaMan kunna ha förtroende för jag får fråga, hur mångaatt-

gånger helst ifall jag inte förstår. Och samtidigt eleverna måstesom att
ha känsla for läraren där for hjälpa dem.att är Som jag det såatten ser

skolan bedömningsinstansär läroanstalt.änmer en en
med inflytandeJag inte det jagtror finns i skolan. Detjagmenar-

med inflytande attjag har kontrollär det jag Jagstor övermenar gör.en
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ochmåletinsatt ihandlarinflytande attärtycker att manatt manom
någontingfår läggaochkommaskaprecis attvartvet uppmanman
påverka imöjlighethartycker ochvadfår läsa attsjälv. Att manman

diskussion.en
detlära sigförskadeharinflytande elever attärDet om-

under-möjligtdetinte,jaginte. Sen är attellererbjuds vet mensom
be-ochfickelevernabli bättreskullefallvisningen i vissa om

eleverna,lyssnaborde lärarnaIbland menstämma mernogmer.
ovidkommande. Ilitetdetbortockså kunna ärsamtidigt sortera som

pålyssnadelärarnabraskolan måskulleavseendenvissa att merav
eleverna.

skolanduvad tycktegymnasieskolan,hoppatharDu Eva omavsom

förför kunnaintelärde attså inrutat, utanattDet manvar-
lära.till Detinte monotontuppmuntrades är ettskriva Man attprov.

såblevVärldentråkiga.blirsakerlära. Intressantanegativtoch sätt att
sorgligt.fyllas. Detska ärnågotElevenliten. är tomt som

det KantyckerVadskolan. nielevrådochklassråd ifinnsDet ju om
grundskolanklassrådet ifrågorviktiga ita ex.uppman

aldrig läsa.fickvi självaboken,bara lästespråklärareVåran ur-
klassföreståndare.med vårdiskuteradeochklassrådetiviDetta tog upp

litetfall läsai allaoch fåspråklärarenmedpratadeHon mer.nu
ochmeningarolikaalla hariförsvinnerförslagenvettigaDom att-

gjortvettigtaldrig någotblir ettdetsåskriksdet bara att avutatt
förslag.vettigt

gjort någon-harnånkanbradet sägatyckerJag äratt omman--
kritiken.detochhjälpa domdå kan sägating, man

idetkvittarprecis, detdetingenting tarblirDet uppmanomav-
blir det inget,såså bradettyckerelevrådet inte ärklassrådet för attom

och så ju.beslutardomvadaldrig redafårman
vad domberättaoch gör.aulanställa ibordedom prata,Näe, upp-

falli såså, detellerbestämmerdealdrig något tarhänderDet när-
fram.kommerdettid innanfruktansvärt lång

I I6-0206



32 Kapitel 2 SOU 1996:22

Du Lena, går dui tyckergymnasiet hellervisst inte det funge-som att
så brarar

Nej, ska ungdomar få inflytande krävs det rektornatt ärmer ute-
i skolan, har kontakt med eleverna, hur miljön gårmer är,mer runtser

i klasserna och lyssnar på eleverna. krävsDet också lärareattmer är
intresserade sitt och eleverna självaämne initiativmer att ochtarav mer

inte bara sitter och andra skaväntar något.att göra

Vad Bossesäger

Klassrådet fungerar inte bra.så När jag ordförande detsatt var-
mycket odisciplinerat. Lärarna inte för elevdemo-tar tränaattansvar
krati, kastar ungdomarna på demokratins spelplan visa speletsutan att
formella och informella regler.

Ni tycks det viktigt signalerna kommerär uppifrånatt attvara ense om
och behöver särskiltni rektorns stöd. Om skulleatt vi litetprata mer

lärarna. hördeVi någon klass hadei klago-att tagitom nyss man upp
mål på lärare klassrådet, vadi detnisägeren om

Ibland tillsäger lärare viss lärare inte bra,att ärman en annan en-
dom har inte så mycket inflytande varandra, jag de gårmen menar

inte och skäller på varandra de fått höra någon gjort något fel.attom
Det känns ibland så får elevinflytande jag tyckeratt det ärom-

bra det bestämmer.
Eva lärare.vår Dom andra lärare hjälpte till. Karin ochvar var som-

Ingrid. Jag jag kände alla lika mycket. Vitror att tillsammans såvar
ofta Dom hjälpte varandra. Lärarna gjorde så roliga saker. Både att

kan arbeta och ha roligt, kan arbeta tillsammans ochatt så.man man
Det bra for barn.är Lärarna försökte alltid få med alla...

Det ingen idéär med läraren. Hon inteatt prata vad jagvet ens-
heter och märker inte jag borta. Det tvåär veckor innan hontogom
saknade mig och frågade klasskamratema jag När de svaradevar var.

jag slutat reagerade hon inteatt och ringde mig.ens
Det omöjligt lärare,är de så de kan.att gör Det tufftgott ärvara-

med trettio missnöjda, uttråkade elever. Läraren är ensam.
Lärare tål inte kritik Vi till lärare han måste ändra sinattsa en-

undervisning och han blev jättearg. delEn lärare väldigt bra och harär
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intresseradespecielltinteverkarAndradedeti gör.inlevelse varasin
katedem.vidframmetjatarochbaraoch stårsitt ämneav

intryckvilketmedmycket göraganskahar attdetJag atttror- allvarlig,ochskärptintrycket attlärare varaläraren avgersomenger,
inidjuptelevernaintesättöverdrivet suntettinte serutan -men

skahanvisar,ochtydligttalarallvarlig. Hanenkeltheltutanögonen - förochstraightblir förintedetsåhumorförsinne attlitethaockså ett
jag/../ Och attibland. trorlitetlättakanhan senallvarligt, attutan upp
läraredelsjälvförtroende. Enlärarensmedmycket göradet har atträtt

inteballarelevernakonstigt,litetsnackarochjättegladain menkommer
eleverskullegjorde sålärare sammafördet,för somannanenmenur

hurförsjälvförtroendeharkanske inteeller honför hanballa sammaur,
erfarenhetermedmyckethardetJagmed elever.handskas trorman

lärare.varitharlängeockså, hur man
kursdärsånnågonpåskullelärarnaviljaskulle attgärnaJag- idéerutbytaOchdär.såntochidéerbrightafå litetochnågontingeller

Dedem.förnyttigtskulleskolor. Detandrafrånlärare varamed nog
sig.fräschabehövaskulle upp

Vad mdiskussionen.igymnasister ansernågrasläppaskulle inOm vi
lärarnaom

ikommernågontingochförändras nytthållerLärarrollen att- därförkommer att tasjälva Processenlärarnamåstedetstället, se.men
ochförändringför ut-de stortmåste etttaEleverna äventid. ansvar

visadeocksåochsmådeuppskattasig stegenläramåsteDeveckling.
uppskattning.lärarnamotsträvigade

under-ochstårflestasig. Deändrabereddainte attLärarna är- vill intemaktfråga. Lärarnatider. Detalla ärigjortdevisar ensom
medoftadeförslagmed mötsviKommerspelplanen.påsläppa oss

händersedanochdetvälfårviellerkanske pratavälfår omJa, se,
ingenting.

ochigenomgåsskavadochjättebralärare tarNågon är somupp- och intressera-aktivaviblirDåvilleleverna göra.till hursedanlyssnar
därefter. DetocksåblirrespektochtilltromedBehandlas mande. man

bonus närdetvivanlighetentill enutan somdock inte merhör ser
definitivtundervisningen,inflytandefåelevernalåterlärarenågon

rättighet.inte ensom
och så,duktigahemsktsäkertoch menutbildade läraredeOK, är- deintelyssnar ävenoch dåbättreidénågon ärvi harkanskeibland som
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vi så här vill visäger kan inte detatt göra, Jo, det kanskegöraom
kan på Och blir aldrigprova sen. sen av.

Det också litet vår läraresär inställning hon lyssnar på deattav-
bästa eleverna och inte dem inte riktigt uppfyller de kravsom som
hon har naturelev hon då. Hon tyckersäger att ärnaturarnaen som
skolans elit.

Cecilia, du kan väl berätta din lärare du tycker så braom som var

Alla hatade den där läraren, för skulle hata honom. Jagatt man-
honom med attityden,mötte kom inte och snacka med mig för jag är

tuff. Jaha, tyckte han, sitt där och då. Gissa jag blev paff, hansura om
gillade inga spel, ställde justa samtal. Han behandlade migmen upp

tänkande människa och jag har lärt mig honomsom en attvuxen av
inte talar till folk med dom. lyssnadeHan vad jag ochutanman sa

tyckte mina åsikter spelade roll. fickJag självatt med ochen vara
bestämma vad jag skulle plugga. Allt förändrades för mig. Mina dåliga
betyg i höjden.steg

Alikael, du har helt bild din lärare...en annan av

Vi killartvå i klassen inte braså de teoretiskavar som var-
Då skulle lärarnaämnena. litet hjälp, dettro att extraman gav oss men

riktigt kändeMan de tyckte dettvärtom. mycket roligareatt attvar var
jobba med de elever hade lätt för sig, vi två för besvärliga, ochsom var
hur vi kämpade och satsade bra utifrånän våra Förutsättningar, så ham-
nade vi ändå bara på medel, för dom andra i klassen teoretiker helavar
bunten. Sen fick vi betyg utifrån genomsnittet i klassen, så vissteman

det kört redan i början eftersom alla i klassatt vårnästanvar var
jätteduktiga på de teoretiska tyckerJag skolan djuptämnena. orätt-var
vis. Dom redan duktiga lärarnas favoriter.som var var

Det här lärarna betyg, det drar för kritise-att sätter siggör att attman
lärarera en

Att kritisera lärare ganska djärvt, och därför kritiseraren anses som-
i allmänhet inte lärare. ska tillMan aktaexempel sig förman atten

kritisera lärarens undervisning eller uppläggning undervisningenav
särskilt läraren känslig den punkten.ärom
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ju,detsåbetyg, ärblir detÄr så sämreläraremedovän enman-
sånt.någotmedvaritaldrigjag har ommen

underlättardetbetygsfri,skulleskolantycktalltidharJag att vara- mångasig. Förmångaförlättare att yttradetskulleochmånga göraför
helaminskardeochdärsåoch attauktoriteter trorförjätteräddaär
sinatidenhelabyggeroch såbollbär på upptiden, manatt enman

såförstårintenågotdetfrågar ärvarje gångoch manpoäng omman
detbyggabörjaliksomfårsåoch uppåtta poänghalkar mannerman
blirmänniskorvissafördär,såntmedfarligtoerhörtsåigen. Det är

någon-intedomvågar göraoch sådärdomsitteroch såmösstysta som
ting.

medhängertill inteSäger manomman

skitersåochlöntdetinte ärtyckerofta manibland,Ja, manmen- till närdumtså sägakännsdet attgår,detdetfårsåochi det som
jag.justinteförstårandradom men

O

frånbildermed våravidarevi gårsamtal. NärfiktivavårtslutarHär
ielevernas röstervi kvarharoch slutsatser,kommentarervåraskolan,

ochkloktmycketeleverna sägerdet så,Visst attbakhuvuden. ärvåra
vad depåordentligtlyssnarvärdaskolan. De attärtänkvärt manom

lyssnaskaandraochlärarevill merungdomaroch att vuxnaBarnsäger.
allaiåterkommeruppmärksammade. Detochseddablivilldedem,på

deltagithaft ellerharsjälvaVielever av.medsamtalde som

Källor

lågstadiet,påmedinflytandeEleversElin.1985: DrömmenBjörklid, Pia om
Stockholm.Elin-projektet,

iskolan.demokratinochEleverna1991:KerstinLindvall,ochEkhohn, Mats
91:6,Forskningsrapportdiskussion,värderandeochEnkätbelysning en

Karlstad.iHögskolan
ochbarnmedintervjustudieskola. En1994: BarnensHenningson, Ingemo

Västervik.förskola-skola,från Kvännarensungdomar
Högskolan istrukturer,doldaochElevinflytande1995:ChristianLundahl,

institutionen/Pedagogik.Örebro, Samhällsvetenskapliga
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Mattsson, Ingrid och Svensson, Gunnar 1994: Elever och lärare elevin-omflytande i gymnasieskolan, Slav-projektet, Rapport 185, Uppsalanummer
universitet, Pedagogiska institutionen.

Skolverket 1995: Samtal med elever, Elevsam-projektet, Stockholm.
Skolverket 1995: Studieavbrott och mindre studiekurs gymnasieskolan,i

Skolverkets 85, Stockholm,rapport Liber Distribution.nummer
Svenska Kommunförbundet 1995: Ungdomar och inflytande. En sammanfatt-

ning I 8 konferenser med ungdomar frånav grundskola och gymnasium,
Stockholm.

Thorgren, Gunilla 1994: Per Albins barnbarn. Nio LO-ungdomars erfaren-
heter demokrati och Samtalrättvisa,av rättvisa, Rapport 16,om nummer
Stockholm, Brevskolan.

Undersökningar elevinflytandeom en-
sammanfattning

Elevinflytande inte särskilt kontroversielltär talarnär det i all-man om
männa på konferensertermer och liknande, kan bli det närmen man
kommer på skolan, i klassrummetut lärartummetfoch

Vad vet vi

dettaI avsnitt vi antalpresenterar undersökningarett litet olikasom
speglarsätt elevernas inställning till inflytande i skolan. Några reserva-

tioner vill innangöra vi går i materialet.
Många undersökningarna bygger på enkäterav med begränsningar,

försvårar tolkningen resultaten.som Vad det egentligenär elevernaav
har på Vad elevernasvarat med sina och harmenar de förstått vadsvar
forskarna eller andra intervjuare har med sina frågormenat Inflytande

långtär ifrån entydigt begrepp.ett
De olika undersökningar vi refererar alltså inte hela sanningen,ger

och kan inte det. belysergöra De inte det händer iprocessen, som
klassrummet, och fångar därför inte den inflytandetyp elevernaav som
har lärarennär lyhörd förär deras reaktioner på undervisningen och

sig efter dem. De belyser inteanpassar heller det betydande indirekta

5 Lärarförbundet och Elevorganisationen 1994: Det handlar demokratiom-fem elevinflytande,reportage Stockholm.om
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skolanisiginfinnainteelever attinflytande utövar t.ex. genomsom
ochdär. Mende sammantagna,sakerandra ärmed närsysslaeller

föregåendedetivielevcitatmed de presenterarkompletterade som
intetyckerElevernabild. atttydligändåforskningenavsnittet, enger

det.vilja haskulleochskolaniinflytandede har något

sko/situationsinpåverkavill kunnaEleverna

elevin-belyser1992grundskolanutvärderingnationellaSkolverkets av
utgångspunkter uppgifterFörutomolikafrångrundskolaniflytandet

föräldrartill elever,ställdaenkäterochskolbedömningarvidinsamlade
debeskrivits iundervisningeninflytandehar elevernasoch lärare

Skolbildsundersök-undersökningen.iingårutvärderingarämnesvisa som
grundskolansbilden.7 iungdomartillriktadesDenkompletterarningen

visarundersökningarnabåda attgymnasieskolan. Deoch ihögstadium
inflytandeför ärforumklassrådetmeddemokratinformelladen som

inflytandeelevernasgällerdetskolor. Menflesta närdeetablerad inom
planering,ochuppläggningskolarbetetsochundervisningenälvapå

läropla-tilllevaknappastkanskolorna sägasochproblemdetfinns upp
ambitionsnivå.nemas

viktigtdettycker attärelevernavisar attundersökningarnaBåda att
stigandemedocksåintresse växerskolsituation. Dettasinpåverkakunna

påarbetaskapåverka hurkunnavill elevernaalltFramförålder. man
fjärdebaradetskola.och Men ärväljaoch kunna ämnen varlektionerna

lärarnahurochinnehållpåverkasig kunna ämnenaselev ansersom
Än kunnasigdemindreutsträckning.i någonundervisar större anser

läromedlen.påverka
1991höstenfältorganisationSkolverketsiundervisningsrådenNär

femteknapptpåelevernadefannkvalitet, attskolornas varbedömde
arbe-inflytandeofta ioch utövaaktivt attdeltakanskola sägas mer

skolbildsundersökningen.irefererasBedömningenskolan.itet

32,Skolverkets1993, rapportskolan6 Bilden nummer1993:Skolverket av
Distribution.LiberStockholm,

1993/94,Skolbildsundersökningenskolantill7 Attityder1994:Skolverket - Distribution.LiberStockholm,72,Skolverkets rapport nummer
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Tidigare sko/beskrivningar bekräftar dagens bilder

Nulägesbeskrivningarna från den nationella utvärderingen skiljer sig inte
i någon högre grad från de tidigare undersökningar refereras isom
Skolverkets material.

I början sjuttiotalet gjorde Dorothee Simon sammanställningav en
undersökningar hade gjorts under slutetav 1960-talet och desom av

första åren sjuttiotalet samverkan i skolan mellan lärare och eleverav av
och formensskoldemokrati i olika Elevernas möjligheter påverkaav att
skollitteraturen eller undervisningen betecknades genomgående små.som

deI dåvarande länsskolenämndernas från 1980-talet konsta-rapporter
terade i de lägre årskurserna iatt grundskolan sådana arbets-man, var
former införda, eleverna fick medatt och bestämma sinvara om egen
arbetsprocess. På högstadiet hade elevernas inflytande inte ökat nämn-
värt.

Av studie elevinflytande i 35 grundskolor i på varandraen av tre
följande lägesbestämningar under femårsperiod framgår, vid näraatten
hälften högstadierna deltog inte eleverna i planeringen under-av av
visningen. Vid knappt tredjedel förekom det vid begränsade tillfällen.en
Oftast gällde det eleverna fick välja stoff underatt viss period. I öv-en
rigt kännetecknades undervisningen vad forskarna betecknadeav som

förmedlingspedagogiskt, lärarstyrtett arbetssätt.

Flickors och pojkars attityder till inflytande

I den nationella utvärderingen redovisas också skillnader det gällernär
attityderna till inflytande mellan flickor och pojkar i skolan och mellan
eleverna på med yrkesämnen och övriga i gymnasie-program program
skolan. Elever på studievägar med yrkesämnen betydligtgör positiv-en

bedömning sina möjligheter påverka både självaare undervis-attav
ningen och de förutsättningarna.yttre

Flickorna intresseradeär ha inflytande pojkarna,att fram-änmer av
för allt det gäller möjligheternanär till val och det gällernäregna
undervisningen. Flickorna tycker också i högre utsträckning pojkarnaän

de kan påverkaatt arbetssätt, och regler.normer

8 Simon, Dorothee 1972: Rapportsammanställning samverkan sko/demo--krati, Arbetspromemoria Dust-kommittén, Stockholm, Utbildningsdeparte-
mentet.
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inflytan-attityder tilloch pojkarsflickorsrelateraintressantDet är att
nationellademokratifrågor.till Denattityderi skolan till deras ut-de

fördjupade demo-flickor betonarvisarvärderingen so-ämnena attav
maktstrukturer. Påintresseradepojkarvärden, medankratiska är avmer

flick-bli bättre,framtiden skaändrasmåstefrågan vad taromsomom
nedrustning,ochmiljöhänsynanti-rasism,förtryck,frihet frånorna upp

frågan.engagerade isåinte verkarmedan pojkarna vara

inflytandeKvalitet och

mellansambandfinnsockså detvisarundersökningarSkolverkets ettatt
tillinställningderaskvalitet ochskolansuppfattningelevernas om

iinnehålletläraren ochbetyg eleverna ämnena,inflytande. Ju sämre ger
och destoundervisningenpåverkade kantycker dedesto mindre att mer
förvånandesärskiltinteUndantagetvilja kunna det.skulle de utgör --

bryr sigomdömet. Dedet allraundervisningende elever sämstasom ger
sko-heltförmodligenharpåverka ochförsökainte gettatt upp omom

lan.
undersökningar.andra Ibekräftasresultat rapportSkolverkets enav

skolledareochlärarebåde elever,Forsberg attkonstaterar Eva att anser
arbetsmiljönochundervisningsprocessen ärinflytandeelevernas över

begränsat detde intedesillusioneradesåeleverMånga attärytterst ser
elever-förändringar. Kommerförsöka åstadkommameningsfullt attsom

oftauppenbarligengår detundervisningenförslagmed ensomomna
hemsktsäkertochutbildade läraredeuttrycker det: OK,gymnasist är

ochbättreidéhar någonkanske viibland ärochduktiga så, sommen
vi intekanvill viså härvide göra,då lyssnar inte sägeräven attom

aldrig DetblirOchpåkanske vi kandet detJo,göra av.senprova sen.
det.någontingblir aldrig av

studiernaioch framgånginflytandesambandet mellandet gällerNär
Forsberg:sammanfattar Eva

inflytandeelevernasbedömermed andra elever,jämförtElevgruppen som,
påandraoch med lärarnaskolanbättre itrivs samtstörre, vuxnasom

till dennaochundervisningennöjda medgradockså i högreskolan. De är
pålyssnarlärarnaandel demfrågor.direkt knutna En attstörre anserav

eleverundervisningen. Dessaändragår få lärarnaoch deteleverna attattatt

9 skolverklighet EnVerksamhetsideal och1993.Forsberg, Eva process-- l80,Slav-projektet, RapportSkola 2000,projektetutvärdering nummerav
Pedagogiska institutionen.Uppsala universitet,
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också oftare initiativ och framgångsrikatar i sina förändrings-är även mer
forsök. Samtidigt, vilket intressant, fler demär det bästatt äranser av om
lärarna bestämmer vad eleverna ska arbeta med och på vilket arbetetsätt
ska bedrivas. Dessutom de i högre grad de andra eleverna detän attanser

viktigt alltid följa skolans ordningsreglerär ochatt de pågöra som vuxna
skolan beslutar.

Läroboken och lärarna styr undervisningen

I undersökning elevers inflytande det lärandet konsta-överen om egna
Gunvor Sehlberg de flesta elever inteterar tycker de har någon-att att

ting skolan.till i valet kunskapsområdensäga iatt Studienom av
omfattar totalt elever65 från årskurserna och5 8 i grundskolan och
första året i gymnasieskolan. Huvuddelen eleverna inte deattav anser
har diskuterat syftet med valet eller målet för kunskapsområdet, dvs.av
vad ska arbeta med i undervisningen. Flertalet inte hellerman attanser
de har haft någon möjlighet formulera tankar och frågorstörre att egna
kring detta. ställetI lärarna och läroboken undervisningen helt. Fåstyr
elever sig ha möjlighet diskutera de kunskaper de redanattanser som
har, skulle kunna ha eller borde ha utifrån sina behov och önsk-egna
ningar.

Eleverna har inflytandestörre /praktiskt-estetiska ämnen

Den nationella utvärderingen visar vissa skillnader i elevernas attityder
till det inflytandet mellan olika Eleverna tycker generelltämnen.egna

de kan med och påverka undervisningenatt och planeringen i devara
praktiskt-estetiska betydligt i de övrigaämnena Detän ämnena.mer

positiva resultaten får slöjdämnet. Två tredjedelarmest elevernaav upp-
de i slöjden får lära sig lösa konkretaatt problem ochtager ansvar,

jobba bli jämforda. fårDe ofta med och planerautan arbets-att ettvara
Överområde i nio tio elever slöjd viktigttaget. och likaärattav anser

många tycker roligt.ämnet är

° Sehlberg, Gunvor 1995: utlovadeDet elevinflytande Undersökning om-elevers inflytande deras lärande,i Högskolan i Luleå.eget
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frågorperiferainflytandeha översig baratyckerHögstad/ee/ever

antalpåelevernabelyst hurLindvall har ettKerstinochEkholmMats
inflytande." därskolorantalvaldeDesitthögstadieskolor uppfattar ett

skulleelevernaavsiktenoch därelevinflytande attpåhar satsat varman
under-visardettainflytande. Trotspraktiseramöjlighetverkligha atten

lektionernainnehållet ipåverkamöjligheterelevernassökningen attatt
inteharmycket liten. Deanvändasskaläromedel äroch vilka som

hemuppgifter.ochgällerdettillmycket närheller sägaatt provom
ielevmedverkanerfarenheternastuderatocksåharForskarna av

skolor.niopåarbetsenhetskonferenser
besvaradeoch 98i årskursernaelever300drygtelevgruppEn

tyckerElevernaarbetsenhetskonferenser.imedverkansinenkät omen
begripitharDetillvarit lugna tröga.har gränsenkonferensernaatt
nyttiga.varitde hargradövervägandeityckerskedde och attdet som
hög.överdrivetpåverkamöjlighetendock intebedömer attDe som

arbetsen-meddetframgår sämstamed elevernaintervjuer attAv
respektbristandedeochmötesordningenhetskonferensema är vuxnas

mötestider-problemsedandeskala attfallandeför den. I somangeren
ochmycketför attlärarnalektionsschemat, pratarutanförligger attna

ignoreras.elevernaförslag från
påuppfattningfram sinförasvårtdettycker öppetEleverna attäratt

frånsynpunkterkritiskaframföradetsärskilt svårtkonferenserna, är att
ocksåDetnärvarande ärmötet.enskilda lärare, ärpåklassen som

helahärda mötet.stilla ochsittasvårt utatt genom
flickorflerjämställdhetengällerdet är attIntressant närnoteraatt

klassråden.iordförandepojkaroch flersekreterarevarithar

Några elevröster

antal1994/95underanordnade stortKommunförbundet ettSvenska
disku-gymnasieskolanochgrundskolanfrånungdomardärkonferenser

förbundetredovisarkonferensernaskrift frånelevinflytande. Iterade en
läraremellanrelationenbl.a.med ungdomarintervjuerlängrenågra om

demokratinoch iEleverna1991:" KerstinLindvall,ochEkholm, Mats
Karlstad,Högskolan idiskussion,värderandeochEnkätbelysningskolan. en

91:6.Forskningsrapport
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elev.och Eleverna tycker lärare ska aktiva och intresseradeatt vara av
sina elever. ska bry sig eleverna,De förstående, ha positivom vara en
attityd fängslandeoch kunna lära på Ungdomarna talar vidaresätt.ut ett

behovet lära känna skolledningen för kunna få stöd ochatt attom av
hjälp. handlar också för betyget ska påverkasDeras attsvar om oron
negativt kritisk lärare eller undervisningen.är mot motom man en
Ungdomarna uttryck för de ofta känner sig maktlösa och i under-attger
läge. För öka tryggheten i relationerna mellan lärare och elev vill deatt
ha kontinuitet, dvs. färre lärarbyten, fler aktiviteterstörre gemensamma
och delaktighet från skolledningen.större

Rättvisa och likvärdig behandling lyfts fram viktiga komponent-som
i vardagen. Eleverna vill behandlas med respekt och rättvisa. Lärarnaer

bör utgå från och så han eller hon kan under rådandegöratt gottvar en
omständigheter.

Eleverna har klar uppfattning utvärdering, prövotid och ettatten om
ökat ansvarstagande från skolledningens sida skulle värdefullt närvara
det gäller vidta åtgärder lärare inte lämpliga för jobbet.äratt mot som

tycker det viktigt rektorn intresserar för elevernaDe sig mycketäratt att
och lyssnar till dem. känna de har medmåste någonDe att att prata om
de får problem lärare.med en

förEleverna tycker dialogen viktig. ska finnas öppenhetDetäratt en
samtal mellan ungdomar och de problem uppstår. Allavuxna om som
måste få och kritik och beredda det iblandvåga påta emot attvara
behövs ganska radikala förändringar för lärare och elever ska kunnaatt

under fonner.mötas nya

Gymnasieeleverna mellan lärareefterlyser dialog och öppenhet
och elever

från gymnasieleversI Slav-projektet har belystrapporten annan man
inflytande. inflytande,flesta elever tycker de har begränsatDe att ett

framhåller olika fördet olika lärare och i olika Lärar-är ämnen.attmen
har avgörande betydelse för det ska bli inflytande förnågotna en om

eleverna och skillnaderna i deras inställning betonas. möjligheternaMen

z Svenska Kommunförbundet 1995: Ungdomar och elevinflytande. En
sammanfattning konferenser med ungdomar från grundskola och18 gym-av .Stockhohn.nasium,
3 Ingrid 1994: Elever och lärare elev-Mattsson, och Svensson, Gunnar om

Uppsalainflytande gymnasieskolan, Slav-projektet, 185,Rapporti nummer
universitet, Pedagogiska institutionen.
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Svenska och Samhällsoriente-till inflytande varierar också med ämnena.
friare. det vanligtrande liksom idrottsämnet Där är attämnen anses

Naturorienterandeeleverna får med och planera och påverka.vara
vissa eleveroch språk i allmänhet bundna, ävenämnen mer omanses

de skaundervisningen i naturkunskap eller språk,just närnämner ge
eller läroboken hårt i vissaexempel inflytande. Kursen ämnen,styr

med centralasärskilt i ämnen prov.
och målen förinsatta i kursplanernaEleverna de inte ärattuppger

depåverka. skiljerundervisningen och därför har svårt Iatt svaren
det svårareundervisningen och arbetssättet. De tyckerinnehållet i äratt

gäller hurdetpåverka innehållet arbetssättet, även näränatt manmen
inflytandet begränsat.ska arbeta kan vara

öppenhettalar behovet dialog ochMånga elever störreenom av en
alltfåelever. har dock inga krav på bestämmamellan lärare och De att
villkompromisser. Varje elevsjälva, betonar det handlarattutan om

baraoch interäknas, någon läraren lyssnar pånågon somvara som som
erfarenhetertycker också de harblir i mängden. Eleverna att somen

bättre. Fleraskulle kunna undervisningenlärarna inte har och görasom
motivationochihop med aktivitetelever betonar inflytande hängeratt

ochundervisningen roligareskulle kunnaoch detta göraatt mer av
lära sigintressantare. Därmed skulle de mer.

vill ha möj-undervisningen.vill med och planera DeEleverna vara
ochaktivafördjupa sig ochligheter välja efter intresse, attatt att vara

kreativa.

gymnasieeleverAvhoppade

gjort studie-intervjuat elever harundersökningSkolverket har i somen
gymnasieskolan. kom-ungdomar i sjuStudien omfattar 143avbrott i

varför de har avbrutit sinaberättelserUngdomarnas gymna-ommuner.
uttryck för under-allamycket samstämmiga.siestudier Nästan attär ger

inflytandehaft för litet eller ingetvisningen dem. harinte Depassar
lärandettakten iinte kunnat bestämmadet lärandet. harDeöver egna

ochhalkat efterde lätt harutifrån sina tidigare kunskaper. Det gör att
stilla och lyssna timmede måste sittagivit Många beskriver attupp.

upple-sak hela tiden.efter efter och det Detimme, år år, äratt samma
föranvändbara.kunskaper skolan Deinte de äräratt gerver som

gymnasieskolan,studiekursStudieavbrott och mindreSkolverket 1995: i
Liber Distribution.Stockhohn,Skolverkets 85,rapport nummer
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teoretiska. Eleverna upplever skolarbetet teoretiskt de självanärsom
passiva och lärarna aktiva ochär undervisningen har förär litetnär

koppling till deras verklighet.egen
Skolmiljön skäl till ungdomarna inte trivsär i skolan. Deett annat att

det stimmigt och rörigt i skolan ochär personalen inteatt attuppger
klarar hålla ordning. De också skolan föratt tar äratt stor,av upp
lokalerna otrivsamma och miljön opersonlig och otrygg.

Undersökningen vittnar det inte till skolledare och lärareärattom
ungdomarna i första hand vänder sig de får problem i skolan. denär Av
ungdomar hade gjort studieavbrott 23 de,84 innanattsom uppgav av
de avbröt studierna och fortfarande gick kvar i skolan, pratade med
någon lärare problemen i skolan. dessa ungdomarAv upplevdeom
hälften kontakten negativ. hadeTre haft kontakt med skolledare,som

ingen dem hade varit nöjd med den kontakten. Många elevermen av
berättade de hänvisats till syofunktionären för diskutera och lösaatt att
sina problem. Framför allt flickorna beskrev dessutom den kontakten

negativ.som
Skolan verkar ha tolkat elevernas problem brist hos indivi-som en

den, medan eleverna själva problemen fanns i skolan: i under-attmenar
visningen, hos läraren, i skolmiljön eller i skolans regler.

Skolverkets tidigare relaterade attitydundersökningar bekräftar bilden
elev-lärarrelationerna inte alltid de bästa. Bara hälften elev-att ärav av

tycker det lätt vända sig till sina lärare med problemäratt atterna som
har med skolan fjärdeNästan elev tycker det svårt.göra.att ärattvar

bildDenna med den framkom vidöverensstämmer statenssom ung-
1992.domsråds ungdomsundersökning Några våra elevrösterav ger en

bild ungdomarnas upplevelser: Det ingen idé med lärar-är att prataav
Hon inte vad jag heter och märker inte jag borta.vet ären. ens om

Läraren och jag gick inte ihop. Läraren ville inte mig.se
finnsDet skillnader i ungdomarnas attityder mellan olika gymnasie-

utbildningar. Eleverna på med studieförberedande ämnen ärprogram
negativa till vända sig till lärare, medan elever femmest att tre av

med yrkesämnen det lätt eller ganska lättäratt attprogrammen anger
Överhuvudtagetvända sig till någon lärare. eleverna påger programmen

med studieförberedande betyg till skolan vad elever-ämnen sämre änett
i grundskolan och på med yrkesförberedande ämnenna programmen

gor.

s ÅrsbokStatens ungdomsråd 1992: ungdom 1992. Ungdomars hälsa,om
Stockholm.
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elevgrupp-olikamellansamstämmigskolanbildUngdomarnas ärav
invandrare,ochsvenskarpojkar,ochflickorbedömningarDe somer.

mel-inteinomvarierarhögutbildaderespektive görtill lågbarn men-
lan grupperna.-

ingårrättviseutredning rapportLandsorganisationens omI stora en
arbetar-nio ungdomarmedskolan. intervjuerbl.a.innehållerDen ur

Alladen.talaintehelstvillskolgång. Dederasklassen geromom
olustkänsla.formför någonuttryck av

demintresseradelärarnadem mestFlera varsomsäger att avvarav
hjälp,litetlärarnatycka extraskulleduktiga. ... menatt ossgavman

roligaremycketdettycktedekänderiktigtMan attdet tvärtom. varvar
besvärliga.baratvåvifor sig,hade lättmed eleverjobba varatt som

migbehandladeHanlärare.räddadessidanandraCecilia å somenav
honom,mighar lärtOch jag attmänniska.tänkande manavvuxenen

vad jaglyssnademed dom. Hantalartill folktalarinte attutan man
ochmedsjälvfickroll.spelade Jagåsikterminatyckteoch varaattsa

dåligaMinamig.förförändradesAlltplugga.skullevad jagbestämma
höjden.ibetyg steg

upptäcktskolanvarför inteocksåfrågarförfattareSkriftens ung-
denskolan etttalar deVarfördomarnas voreomsomomresurser.

tilltillbakablickenvill vändaoch intekravlat sigdehålsvart ursom

inflytandeska ha störreelevernaattintetyckerLärarna

synpunkterlärarnasbelystocksåutvärdering harnationellaSkolverkets
elevernastyckerintelärarna attkonstaterarochelevinflytande attpå

betydelsefull. Elever-särskiltundervisningsplaneringen ärmedverkan i
ochpåverkamöjligheterelevernas attbedömningarlärarnasoch avnas
in-elevernasofta åt. Lärarnasig attskiljeråsiktersinframföra anser

dettyckersjälva är.elevernavad attflytande änstörreär
forsk-refereradesinisynpunkterlärarnasForsbergEva ovantar upp

lärarnabl.a. attkonstaterarHon att1993.Forsberg anserningsrapport
tycker.detill vadhänsynochelevernapålyssnarskolan taride vuxna

miljöfrågor.ochtrivsel-elevinflytandeökat övertillpositivaDe ettär
kunskapertillräckligaharinteelevernaläraretycker många attDäremot

arbetsfonner.läromedel elleroch bestämmamedför att omvara

rättvisa, Rap-Samtalbarnbarn,Albins6 1994: PerGunilla omThorgren,
Brevskolan.Stockholm,16,port nummer
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Forsberg redovisar rad hinder for elevinflytandeökatett t.ex.en
läroböckernas styrande effekt, ämnessplittringen och schemats utform-
ning. Andra hinder kan lärarnas pressade arbetssituation, bristen påvara
demokrati i den utbildningen, den traditionella lärarrollen ochegna
problem med vad förhandlingsbart i skolan.ärsom

Ingrid och Gunnar Svensson belyser i sin tidigare nämndaMattsson
lärarnas intresse för elevinflytande. längeLärarnarapport attmenar man

har arbetat med inflytandefrâgorna i skolan och skolklimatet så små-att
ningom har blivit lyfter fram eleverna harDeöppnare. att ett stort
inflytande planeringen undervisningen. handlar främstDetav om
valet stoffurval for fördjup-arbetssätt, också och områdenav ommen
ning.

Sammanfattning

Om kort ska sammanfatta den bild forskningen elevin-ger avman som
flytande, eller gymnasie-kan konstatera varken i grundskolanattman

inflytande undervisningen.skolan har eleverna något egentligt De
och innehåll ikan inte påverka undervisningens uppläggning någon

påverkahögre grad, inte med och väljer läromedel och kan inteär prov
sextiotalet ocheller hemuppgifter. Undersökning efter undersökning från

framåt visar bild.samma
Skolverkets utvärderingar pekar samtidigt entydigt eleverna villpå att

innehållha inflytande just sin dagliga arbetssituation, ämnetsöver
mindreoch undervisningens uppläggning. Andra undersökningar är

skolformer.entydiga och visar skillnader mellan elevgrupper ochpå
i alla undersökningar, där eleverna får komma till tals, betonar deMen

vikten och fungerande dialog mellan lärare och elever.öppenav en
bli lyssnadeoch ungdomar har behov bli sedda, på,Barn ett stort attav

bli bli allvar.bemötta med respekt och påtagna
Elevernas forslag, de fall de överhuvudtaget får chansen lämnai att

vi får väl se,några, leder sällan till förändringar. ofta med jaDe möts
kanske eller vi får väl det och sedan händer ingenting.prata om



Kapitel 47SOU 1996:22

debattenaktuelladenSkoldemokrati om-
elevinflytande

uppfattningendärmedförändras ochhåller påDemokratibegreppet att
demokratitraditionellademokrati Denvad är. som ensynenom

funktionendärbörjathar ersättasformell, atttrög apparat annan,enav
iindividenochformenviktigare är centrum.änär

debattskriftförändras.samhället Itill dettaanledning ärEn att en
samhälls-SO-lärarföreningen bildföljandeförfattarnafrån avger

utveck-lingen:

påverkadesförändrades,ochutveckladesindustrisamhälletEfterhand som
kultur-Bondesamhälletsvärderingar.gamlaochreligionpåmänniskans syn

denlevde kvar. Dettainflytande, trotsstarkapå kyrkansgrundatmönster,
alltsamhälle iskapadeutvecklingenteknologiska ettochekonomiska som

medvi,åren har20idealen.gamla Demed de senastesamklangsämre
religion,vad gällererosiontillvittnensamtidavaritord,ZiehesThomas en

kultur.politik och

auktoritetinstitutionellstarkframburenkulturen,gamla troDen enav
presenskulturharåterkoppling,stark historisk ersattsoch enaven

låtaintenu ochochhärlevaIdealet attindivider.med fria är att
intedettafriheten. Att överens-personligadenbegränsanågon annan

levnadsbetingelser ärfaktiskamänniskorsflestade demedstämmer
förändrats. Iliv har ettvadpå är gottuppenbart, ettsomsynenmen

försvårtdetoändligasig ärvalmöjlighetema nästansamhälle där ter
IslingÅke hurbeskriveri tillvaron.sin platshittamänniskor attunga

fram:samhällepostindustriellt växerett

omvälvandeupplevtlandvi i vårtharefterkrigstidenUnder sam-en ny
frånrycktsÅterigen befolkningendelharhällsomställning. stor uppaven

sin utkomstvilja söktsin orter.ellermedboplatser ochsina mot nya
i detkrävt detta. Vägenförvaltning harnäringsliv ochStordriften inom

såpåinfonnationssamhället harochservice-samhället-postindustriella -
fortsät-samhället kommerpostindustriella attin i det/../ Vägenbeträtts.sätt

ytterligaredatoriseringen,teknik,markeratfrämst atttas nyengenom-

såDemokratiskolan,den goda7 ochSamhället1992:m.fl.Båth, Sten
årsskrift.SO-lärarföreningensklart

AktuellÅke allmänmänsklig kompetens.s förGrundskola1984:lsling,
sidan 231.Sober,Stockholm,tillbakablick,historiskochskoldebatt
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kommer förändra våra levnadsvillkor.att Det har datoriseringensagts att
kommer medföra lika omvälvningaratt den industriellastora revolutio-som
nen.

Den tekniska utvecklingen ställer demokratin inför utmaningar.nya
Även det kan finnas risk överbetona betydelsen denattom en av nya
tekniken det uppenbart denär mängd informationatt spridsstora som
på många olika förändrar människorssätt medvetande.

Demokratibegreppet

Det finns inte på demokrati,sättett många.att Statsvetare,utanse
sociologer, pedagoger och andra forskare har under 1900-talet lanserat

uppsjö teorier demokratin. Vi behandlar i det följande tvåen av om
huvudinriktningar vi tycker viktiga diskuterarär hurnärsom man man
ska på demokrati i skolsammanhang.se

Det första perspektivet gäller distinktionen mellan demokrati som en
individuell respektive kollektiv I från Skolverketrapportprocess. en
skriver Sonja Thuresson med Maktutredningen kan talaatt man om en
förskjutning demokratins innebörd från samhällscentrerad kol-av en -
lektiv individcentrerad.tolkning till en-

individcentreradeDet perspektivet bygger på idén det föreliggerattom
harmoni mellan fria individuella val och samhällets välfärd och välstånd.
Samhället skall utvidga den enskildes handlingsutrymme och inte gripa
i individens val inte dessa till direkt skada för andraär människor.egna om
Samhället skall präglas frivilliga byten och samordning. Enspontanav
central den fria konkurrensmarknaden.ärarena

I den samhällscentrerade tolkningen förutsätts den enskilde solidariskvara
och både för och andrasta intressen delta i samhäl-ansvar attegna genom
let. Solidaritet innebär vilja för andras välfärd ochatt ta ävenen ansvar
rättvisebegreppet bygger på viljan bidra efter förmåga och efteratt motta
behov. Det samhällscentrerade perspektivet skeptiskt till fri konkurrens.är

Den betonar elevernas inflytande har samhällscentre-som som grupp en
rad eller kollektiv på demokratin. Den i stället framför allt villsyn som
lyfta fram den enskilda eleven har individinriktaden syn.

9 Thuresson, Sonja 1993: Demokrati och inflytande skola. Eni inventering
och genomgång litteratur, utredningar, och resultat, Skolver-rapporterav
kets 36, Stockholm, Liber Distribution,rapport sidan 48.nummer
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demokratimellandistinktionengällerperspektivet somandraDet
demokratiformalistiskt sättinnehåll. attEttrespektiveform sesom

röstPrincipenbeslutandepå de enpersonfokuserat om enär organen. -
riksdag. Denochkommunfullmäktigetillvalliksomsådan form,är en

angelägenformer attdemokratins ärförsig omintresserarfrämstsom
verkligadehurmindrekanskesigbryrtill,allt ska omrätt men

intress-demokratisynfunktionellMedinflytandetillmöjligheterna en
Detfunktion.ochinnehålldemokratinsförfrämstochförstsigmanerar

praktiken.iharmänniskorinflytandemyckethurväsentliga är som
beskrivasytterpunkter kanrespektivesinamedperspektivtvåDessa

placeraförsöktvihar attdiagrammetnedan. Idiagram,med ett se
kraftigtexemplen ärObserveraelevinflytande. attfyra utsagor om
socialainkluderalärandet kandet t.ex.Maktförenklade. över egna

kanLikasåmänniskor.andraförrespektochsamarbeteförmågor som
individuellthamobbningeller etttrivselfrågormedelevrådsarbete

modellenmellan sig,skottingahar vattentätafältenfyra menanslag. De
ligger.debattenityngdpunktenbedömaföranvändaskan att var

Fonn

kurservalFriaEievrådsarbete av

IndividKollektiv

detMakt över egnaplanerarKlassen
lärandettillsammans

Funktion

blivitharelevinflytandedebattenitendensertvå somfinnsDet om
kollektivfrånflyttatsharFokusfem åren.under de entydliga senaste

förskjutitsmåni någonocksåharIntressetindividinriktadtill syn.en
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från form till funktion. finnsDet emellertid viktig skillnad mellan deen
båda tendensema. Förskjutningen från kollektiv till individ allmän,är

det gäller frågan elevinflytandenär form eller funktionmen om som
finns det skillnader mellan olika aktörer.

För närvarande gäller diskussionen huruvida elevinflytande i första
hand ska fråga fritt val skolor, kurser och lärareses som en om av
form eller det framför allt handlar elevernas möjligheterom attom
påverka det dagliga arbetet och de läroprocesserna funktion.egna

När går igenom policyskrifter från organisationer, debattartiklarman
och liknande material framträder dessutom två olika förhållningssätt som
har med på makt:göraatt synen

Konfliktperspektivet. Makt i skolan har den i konflikt mellan° som en
olika intressen fäller avgörandet. vissaI frågor kan det t.ex. vara
rektorn, i andra lärarna.

Konsensusperspektivet. Makt i skolan handlar skilda intress-inte- om
står varandra. i ställetDet fråga hitta lämp-ärmot atten som en om

liga roller för elever, skolledare, lärare med flera.

följdEn de förskjutningar vi har beskrivit från kollektiv tillav som -
individ och från form till funktion allmän förskjutning frånär en-
konflikt till konsensus. Detta följd individen har kommitär att atten av

Ändåbetonas framför kollektivet. finns det kvar olika uppfattningar om
hur ska på makten. Som exempel kan vi Landsorga-nämna attman se
nisationen betonar konfliktperspektivet medan Lärarförbundet lägger
tyngdpunkten på konsensus. finns intresseorganisationerDet intesom
konsekvent håller sig till det eller andra perspektivet i detena som
skrivs, Elevorganisationen. Vilket perspektiv väljs berot.ex. kansom

riktar sig till och den enskilde författaren till skrift är.vem man vem en

Några organisationers på elevinflytandesyn

Elevorganisationen i Sverige det skolpolitiskaI finnsprogrammet ett
elevinflytande.avsnitt demokratisktEtt förhållningssätt ska präglaom

skolans undervisning:

2° Elevorganisationen 1995: Skolpolitiskt sidanprogram,
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delfår ielevernahur viktigt detunderstrykaskan inte är att taDet nog
pågåsamspelmåste ständigtklassrummetutformning.undervisningens I ett

/../Kännerska läsa i skolan.vad och hurkringelever och läraremellan man
utbildningsinpåverka och utformamed ochoch fårsig delaktig varaman

sig.lättare lärameningsfullt och det blirkänns det attmer

inflytandevackra ordmångadet stårdet faktumkritiserarMan att om
ska finnasElevinflytandeefterlevs.dessa sällanläroplanema,i attmen

beslutandei skolansochi klassrummetska finnasalla nivåer. Det
ochmyndigheteroch centraltkommunaltockså attgenommenorgan,

till elevernasbeslutsfattare lyssnar representanter.
skriver iElevorganisationen,iordförandeChristopher Tägtström, en

inflytan-nämligenidelas inkandemokratibegreppetartikel tre steg,att
makt." mån på-i vissInflytande betyderochdelaktighetde, att man

hela beslutspro-med idelaktighet innebärverkar besluten, äratt man
ska fattas. Tägströmbeslutvilketoch makt avgöratt sommancessen

demokra-innebördenpreciserarhananvänder dessa begrepp när av en
skola:tisk

kun-denmaktenskilde elevendenskolademokratisk överEn egnager
genomförandetuppläggningen,idelaktigaelevernaskapsprocessen. Den gör
inflytandeelevernaundervisningen. överDenutvärderingenoch gerav

frågor.utbildningspolitiskaövergripande

administrationendelarmakt deskola elevernademokratisk överEn avger
elevernaläromedelsinköp.exempel Dentill görspecifikt,berör demsom

skolan.enskildapå denadministrationenkringi beslutsprocessendelaktiga
beslut bestämmerpolitiskadeinflytandeelevernaDen över ramar-somger

verksamheten.förna

skola,demokratiskutvecklandethinder förredovisarTägtström enav
skolornasochprovhetsenbetygen,ställning,läroplanenst.ex. svaga

förslag tillföljandehan blandDäreftersituation.ekonomiska annatger
lösningar:

Kritiskrättighetl, i2 Elevinflytande1995:Christopher ut-ärTägtström, en
Stockholm.79,bildningstidskrüt, Krut, nummer
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Elevfackligt arbete på skolschemat. Genom detta det möjligtgör- man
för elever påverka gå miste undervisning.att utan att om
Minska ojämlikheten i skolan. Det borde inte så lärarna° t.ex. attvara
har rökrum, samtidigt elevernaett enligt lag förbjudnaärsom att
röka skolans område.

elevernaLåt påverka i det lilla. Genom eleverna får med ochatt° vara
bestämma sådant skolans matsedel eller målningen trapphusetsom av
får de ökad tilltro till sin förmåga påverka och kan sedanatten
lättare hävda sig i diskussioner svårare frågor.av
Genomför riktiga utvärderingar verksamheten. Utvärderingar° av
borde utformade tillsamman med eleverna inte bara riktas tillvara -
dem.

ElevrådsSveriges samarbetsorganisation efterlyser preciseringen av
de allmänna forrnuleringama elevinflytande i skollagen, skolförord-om

läroplanema.ningarna och vilkenI utsträckning ska eleverna få på-
verka undervisningen och sin skolmiljö På vilket ska inflytandetsätt
förverkligas Organisationen orolig för elevinflytandetär bliratt utsatt
för godtycke på de skolor inte har lyckats finna hållbara, lokalaattsom
lösningar för inflytandeformema.

Basen för elevinflytandet elevråd, organisationen.är bordeDetanser
framgå lag det ska finnas elevråd varje skola företräderatt ettav som
samtliga elever. Elevrådens betydelse för skolans kärna, det vill säga
undervisningen, bör öka organisationen. Man understryker attanser
kommunikationen med skolledningen, lärarna och övrig personal är
viktig.

framhållerMan det inflytande tillkommer föräldrarnaatt påsom
lägre stadier, bör överföras till eleverna på gymnasienivå. det inteOm
sker, skulle gymnasieskolan bli den skolform där brukarinflytandet är
minst.

Lärarförbundet har gjort policyskrift tillsammans med Elevorgani-en
sationen. Organisationerna missnöjda med bristenär på inflytande för
eleverna. Sämst fungerar inflytandet undervisningen. förkla-över Som
ringar till bristerna skolans motstridiga målnämner och nedskär-man
ningarna, vilka leder till klasser. Man ocksåstörre lärarutbild-attanser

22Skrivelse från Sveriges Elevråds samarbetsorganisation till Skolkommittén
1995-07-14, diarienummer 25/95.
23Elevorganisationen och Lärarförbundet 1994: Vår på elevinflytande,syn
Stockholm, sidan 10.
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demokratisktningen de blivande lärarnamåste bli bättre att ettge
förhållningssätt till eleverna.

organisationernafå positiv utveckling betonarFör till stånd treatt en
utvärderingarefter mognad,områden, nämligen gemensammaansvar

därbland följande:och arbetsklimat. Flera förslagpositivtett ges,

uppfyller riksdagensvarje utvärdera hur skolornaSkolverket bör år°
intentioner elevdemokrati.om

för lokala arbetsplaner kommerSkolledningen bör sitt attta ansvar-
Klassråden,undervisningen verkligen utvärderas.till stånd och att

samrådsorgan.bör utvecklaselevråden skolkonferensemaoch som
lärare och elever haranvändas till diskutera hurStudiedagama bör att-

förskavilja ha det och vaddet skolan, hur skullepå göramanman
blidet ska så.att

respektive organisationordförandena ihäfteI ett gemensamtannat ger
ochlär sigelevinflytande: Elevernaflera for ökatargument ett mer

demo-blir samhället blirarbetssituation bättre,effektivare, lärarnas mer
ansvar.får bättre möjligheterkratiskt och medborgarna att ta

häfte denelevinflytande idiskuterarLärarnas Riksförbund ett om
skolan. skriver blandgoda Man annat:

uppskattadesig alla elevergod skola kännerSkolan till for eleverna. Iär en
detoch tyckerdelaktiga i verksamhetenbetydelsefulla. äroch De attär

motiverande ochupplevsUndervisningenroligt komma till skolan.att som
ochrespektsjälvändamål. Eleverna visarblir intekunskapsinhämtandet ett

och positivi skolan. vänligoch för de Enhänsyn for varandra stäm-vuxna
ochsig lektionerförtroende och spriderning skapar allmänt över raster.

genomförandeplanering ochuttrycker sig följandeFörbundet på sätt om
undervisningen:av

undervisnings-innehållet isin professionalismutifrånLäraren ettavgör om
sig fordet lämparinom elleravsnitt skall behandlas ämnesöver-ämnet om

färdig-behovfor elevensundervisning.gripande Läraren att avansvarar
levande. Utifrån dettakunskaper hållsoch inlärdahetsträning tillgodoses att

24 demokrati,handlarLärarförbundet 1994:Elevorganisationen och Det om
Stockholm, sidan 4-5.
25 sidan ochskolan, Stockholm, 4godaRiksförbund 1990: DenLärarnas
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väljer läraren i samråd med eleverna vilken arbetsform bästansvar som- -
fyller undervisningens syfte.

demokratiskMan skola förutsätter inflytande för elever ochattmenar en
föräldrar. kan ske olikaDetta och i olika former. Elevernassätt
synpunkter bör främst tillvara i det vardagliga arbetet i skolan.tas
Lämpliga instrument klassråd och elevråd. skolansI arbetsmiljöarbeteär
måste elevernas inflytande stort.vara

skoldemokratiLandsorganisationens elevinflytande handlarochsyn
skolans roll i skapandet demokratiskt samhälle änettmer om av om

utbildningspolitik.inflytandet i sig, enligt aktuellt häfte Tillgångett om
till kunskap har aldrig varit så viktigt i dag.som

De förändrar kunskapsbehoven för framtiden. ochVarmönstrennya en
jobbet behöver hela jobbet, sammanhang blir överordnat sak-göra mer av
kunskap. Social kompetens blir viktig, kunna samverka, utvecklastötta,att
och kommunicera. Förmåga lära blir viktigare någonsin. /../ Attatt nytt än
kunna lära av och ha förändringskompetens blir viktigt i framtidens
arbetsliv.

uppnåFör detta måste elevernas möjligheter påverka utvecklas.att att
Elevernas delaktighet och ska byggas successivt underansvar upp
skoltiden. Man talar också vikten eleverna får aktiva iattom av vara
undervisningsprocessen. Passiv förmedlingspedagogik inte vad fram-är
tidens medborgare betjäntaär av.

Svenska har i fleraKommunförbundet sammanhang berört frågan om
elevinflytande. har blandMan hållit elevkonferenser fleraannat

samtalen.platser i landet och dokumenterat harAnderssonKenny
skrivit häfte i frågan, utgivet Kommunförbundet. talarHanett av om

decentraliseringen.elevinflytande funktion Maktförskjut-som en av
ningen går från till kommun och vidare föräldrartill och elever. Destat
centrala begreppen i skolutvecklingen decentralisering, frihet,är ansvar,
konsekvens och tydlighet.

26Landsorganisationen 1994: Utbildningspolitik för Stockholm,rättvisa,
sidan 22.
27Svenska Kommunförbundet 1995: Ungdomar och elevinflytande, Stock-
holm.
28Andersson, Kenny 1995: utvecklingsperspektivFem på grundskolan,
Stockholm, Svenska Kommunförbundet, sidan 12.
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och icke traditionell kun-lyfter fram elevrollAndersson enen ny
elevroll. Eleverna måste kunnaskapssyn. förespråkar aktivHan en

bör delta i kommunika-med och fåkomma initiativ Deta ansvar.mer
utvecklas bör få utvärderauttrycksmedel och detion där olika språkliga

lärarroll, det innebär inteleder tillverksamheten. Detta menen annan
förändras denroll; lärarnas roll bör sålärarna ska ha passiv attatt en

elevrollen.till denpassar nya

för inflytandeRamar

nationella målen för skolan.uppgift formulera deDet är statens att
läroplanema,skollagen,statliga styrdokumenten:Målen i deanges

skollagen, i läro-skolförfattningar. Både ikursplanerna övriga s.k.och
elevinflytandet framlyftsplanerna och i andra författningstexter ettsom

verksamhet.viktigt inslag i skolans
friutrymme, dvs.för skolansocksåStyrdokumenten ramarnaanger

och skolanshuvudman, kommunen,vilket skolansdet inomutrymme
och undervis-organisationenbestämmapersonal och elever kan omom

fördärmed ocksåuppläggning.ningens innehåll och De gränsernasätter
kapitel titta litetvill vi i dettainflytande. Därförelevernas närmare

ställer ochkusplanernaoch läro- ochframför allt skollagenvilka krav
tankeviktigt medinte minstvilka möjligheter de Detta attäröppnar.

läropla-kraft. Vi vill hävda deiläroplanerna nyligen harså trätt att nya
förord-tidigarekursplanernaoch större änännu utrymmegernerna

innehåll och uppläggning.undervisningensningar lokalt bestämmaatt

skolaninñytande iEleverna ska ha

inflytande i skolan.elevernas Detvalfrihet det gällerfinns ingenDet när
skall haElevernaskollagen 1985:1100står i och kap. 24 5 att

kapitlet,utformas. fjärdeutbildning Iinflytande hur derasöver som
in-omfattningen elevernasfinns tilläggetgäller grundskolan, att av

ålder och mognad.efter derasflytande skall anpassas
läropla-konkretiseras istadganden ochSkollagens allmänna tas upp

följande:inflytandeElevernas ochUnder rubriken sägsansvarnerna.
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De demokratiska principerna kunna påverka, och delaktig,att ta ansvar vara
skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling
förutsätter de allt for det arbetetatt och for skol-tar ett större ansvar egna
miljön de får verkligt inflytande utbildningens utformning.samt att ett
Enligt skollagen åligger det alla arbetar i skolan verka för demokra-attsom
tiska arbetsformer kap.l §. Lpo2 94

De demokratiska principerna kunna påverka, delaktig ochatt tavara ansvar
skall omfatta alla elever. Elevernas for planera och genomföraattansvar
sina studier deras inflytande på såväl innehåll former skallsamt som vara
viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla arbetarsom
i skolan verka for demokratiska arbetsformer kap.1 ochatt 2 9 §§. Lpf
94

Härutöver finns det också anledning FN:s barnkonvention,nämnaatt
själv.barnets bestämma sigtar rätt att översom upp

Elevinflytande således inte projekt kanär igång ochett sättaman
avbryta vid skola, ingen pigg profil kan välja ha, elleratten som man

försöksverksamhet kan driva under någon period. Varjeen som man
skola har uppdrag till alla elever, kön och social ochett att att oavsettse
kulturell bakgrund, får verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformerett
och innehåll i undervisningen. iLärarna grundskolan har ålagts ett
särskilt för flickor och pojkar får lika inflytande.att ett stortansvar

Läroplanernas riktlinjer

Läroplanema den värdegrund skolans verksamhet ska ut-anger som
formas i överensstämmelse med. det gällerNär värdegrunden kan och
ska skolan inte kompromissa. Skolan ska för skildaöppenvara upp-
fattningar och försde fram, alla verkar i skolanuppmuntra att men som
ska hävda de grundläggande värden, läroplanema och klartsom anger,

avstånd från det strider dem.ta motsom
Några nyckelbegrepp skollagen och utvecklas itarsom upp som

läroplanema människolivets okränkbarhet, individensär frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och

solidaritet medmän ochsamt utsatta.svaga
När det gäller och värden läroplaneni skolan skasägs attnormer

aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna omfatta vårtatt

29Utrikesdepartementet 1990: Mänskliga rättigheter. Konventionen bar-om
rättigheter, i UD informerar 1960:6, Stockholm.nets
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samhälles värderingar och låta dem komma till uttryck igemensamma
praktisk vardaglig handling. Det står också de demokratiska prin-att
ciperna kunna påverka, och delaktig, skall omfatta allaatt ta ansvar vara
elever.

Värderingar och inte gång för alla givna. måsteDeärnormer en
ständigt utvecklas och hållas levande. Frågor etik och olika värde-om
ringar måste därför få framträdande plats i skolans undervisning. Hären

det också naturligt frånutgå elevernas erfarenheter, derasär att egna
kunskaper, behov och önskemål. människor villUnga diskutera viktiga
livsfrågor och har behov kunna sådana frågor medett att taav upp
varandra och med engagerade Skolan måste förutrymmevuxna. ge
dessa diskussioner inom både för den ordinarie undervisningenramen
i olika och i samband med skolans övriga aktiviteter. ochämnen Barn
ungdomar måste i dessa diskussioner känna det deras problem ochäratt
deras verklighet det handlar och diskussionerna dem bättreattom ger
förutsättningar för hantera olika problem i livet. Härigenom kanatt
skolan bidra till barn och ungdom får självförtroende ochstörreatt ett

fördjupad förmåga hantera verkligheten, också kännaatt atten men
samhörighet, solidaritet och för andra människor.ansvar

läroplanemaI några övergripande riktlinjer för skolansanges upp-
drag. läroplanenI står i undervisningen i alla skaatt ämnenman an-

fyralägga övergripande perspektiv: det historiska perspektivet, skasom
utveckla elevernas beredskap inför framtiden och utveckla deras förmåga
till dynamiskt tänkande, miljöperspektivet ska beredskapett som ge en
för för den miljö själv direkt kan påverka,att ta ansvar som man men
också förutsättningar för personligt förhållningssätt till övergripan-ettge

globalade miljöfrågor, det internationella perspektivet ska förut-som ge
sättningar den verkligheten i globalt sammanhang, skapaatt ettse egna
internationell solidaritet och förbereda för samhälle med kontak-tätaett

kultur- och nationsgränser, det etiska perspektivet skaöverter samt som
bidra till självkänsla och självförtroende och handlingsberedskap ige
livets olika skiften.

Dessa riktlinjer för undervisningen ligger fast och kan inte ändras i
diskussioner mellan elever och lärare på enskild skola. inomMenen

för de ganska allmänt hållna riktlinjerna imåste varje skolaramarna
samråd mellan skolledningen, lärarna och eleverna, och det gällernär

elever också föräldrarna, diskutera hur målen ska konkretiserasyngre
och hur ska förarbeta sig dem.närmaattman

Vi det fullständigt klart skola, ska levaäratt attmenar en som upp
till läroplanernas mål och riktlinjer det gäller kunskaper, ochnär normer
värden, för inte tala elevernas och inflytande, måste arbetaatt om ansvar
mycket aktivt tillsammans med eleverna det gäller alla frågor inär
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skolan. Eleverna måste hela tiden finnas med i diskussionerna kring hur
i skolan ska arbeta inom läroplanernas och med de förutsätt-man ram

skolanningar lokalt har.som
Elevinflytande i skolan måste också individuelltän ettvara mer

projekt enskilda får inflytandedär elever det arbetet. Likaöverett egna
viktigt samspelet med övriga elever och i detär ansvaretgemensamma
för klassens och skolans verksamhet.gruppens,

Valmöjligheter i skolan

valfrihet de läroplanerna. Såväl elevernaEn ökad delär en av nya som
skolan förhar lagstadgat val.getts utrymmeett egna

grundskolan ska elevens val enligt propositionen 1992/932220I En
läroplan innebära varje elev ska ha själv välja vilketrätt ämneatt attny

fördjupa skolti-hon eller han vill bredda eller sig i under viss del aven
denden. uppgår enligt timplanen till cirka 8Utrymmet procent av

föreskrifter hurtillgängliga tiden i grundskolan. finns ingaDet om
grundskoleförord-skolan ska organisera elevens val. står det iDäremot

allsidigtningen Styrelsen skall erbjuda eleverna1994:1194 ettatt
tillgodo-urval elevens val. Styrelsen skall eftersträvaämnen attav som

utnyttja de möjligheter finns inomelevernas val attse genom som
för gällande bestämmelser.ramen

gymnasieskolan kan eleverna välja och intentionernaI är attprogram
tillgodosedda.flertalet elever ska kunna få sina förstahandsval Härutöver

har de möjligheter inom för det valda välja olikaatt programmetramen
kurser.

Utvecklingssamtal

utvecklingssamtalsamband med den läroplanen har begreppetI nya
lärare och för-införts i grundskolan. Utvecklingssamtal mellan elever,

och regelbundet grund-äldrar ska del skolans arbete hållasavvara en
skoleförordningen, kap. 2 §.7

Vi vill möjligheter utvecklingssamtalen förhär peka de öppnar att
stärka elevinflytandet i skolan. regelbundet återkommande samtal skaI

och sinaeleven stå i och få möjlighet med sin lärarecentrum atten
föräldrar återkoppling till sittdiskutera sin kunskapsutveckling och få en

utvecklingssamtalen ocksåarbete i skolan. borde naturligt iDet attvara
frågor allmänna trivsel, eventuellahar med elevensgörata attupp som

problem och i läraren kan samtalen innebärasvårigheter skolan. För en
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möjlighet lära känna eleven bättre och få aktuell bild hur hanatt en av
eller hon sinpå skolsituation. Läraren kan också få återkopplingser en

Äventill den undervisningen. elever och lärare har dagligegna om en
kontakt och många möjligheter olika frågor, kan detatt ta upp vara en
fördel speciell tid för samtal, där både eleven och lärarenavsättaatt en
har möjlighet förbereda sig och de får ostörda.att vet att vara

Samtalen också till för föräldrarna ska få regelbundenär att en
kontakt med sitt barns lärare och tillsammans lärare, elev ochatt man -
föräldrar ska kunna etablera förtroendefullt förhållande ochett ta upp-
viktiga frågor barnets skolgång. bör präglasDerör storsom av en
öppenhet och för ömsesidig information och ömsesidigautrymmege
åtaganden. För skolans del kan samtalen viktig möjlighet attvara en
informera föräldrarna skolans mål och verksamhet kanskeom men
framförallt bild skolans vardagsarbete.ge en av

Att arbeta med grundskolans kursplaner

Grundskolan har fått kursplaner i alla Kursplanema skaämnen.nya
enligt nämnda proposition En läroplan utformas på ettovan om ny
sådant de klargör vad alla elever bör lära sig, samtidigt desätt att som
ska lämna för lärare i samverkan med elever ochett stort utrymme att,
hem, välja stoff och arbetsmetoder.

Alla kursplaner uppbyggda efter struktur. har in-Deär samma en
ledande där syfte och roll i förhållande till skolans allmän-ämnetstext,

mål beskrivs och där i sitt sammanhang. Kursplanemaämnet sättsna
delas sedan i huvudområden: mål sträva ämnetstre att mot,upp upp-
byggnad och karaktär mål eleverna ska ha efter detuppnåttsamt som
femte och det nionde skolåret.

De kursplanerna allmänt hållna och lämnar därförär ett stortnya
för lärare och elever bestämma undervisningens konkretautrymme att

innehåll och hur ska arbeta för nå målen.attman
Timplanens betydelse ned i propositionen. vårt tidigare be-Itonas

tänkande självförvaltande skolor redogör vi för hurnärmareom man
kan använda timplanens timmar flexibeltpå sidan ff.36sättett

Kursplanema i läroplan1980 års Lgr byggde stadieindel-80 en
ning och uppdelade i huvudmoment för 151g-,mellan- hög-respektivevar
stadiet. Kursplanema innehöll detaljerade krav elevernapå vad skulle

i olikapå stadier och ocksågöra anvisningar vilketämnet gav om
borde arbeta. Till kursplanerna fanns dessutom detaljerade ochsätt man

normerande kommentarmaterial, ytterligare anvisningar vadsom gav om
borde ingå i undervisningen och hur den borde bedrivas.som



Kapitel60 2 SOU 1996:22

kursplanernamellan de och gamlaVi vill illustrera skillnaderna nya
frihetsgrad titta litetoch konkretisera de planernas närma-attnya genom

och i matematik.kursplanerna i svenskapåre
huvudmomentensvenska uppdeladgamla kursplanen iDen var

studier massmedier,skrivinlärning, läsning,tala och lyssna, läs- och av
länderna. Varje huvud-språken i de nordiskaskrivning, språklära samt

föruppdelat de stadiema. Moment momenttremoment angavsvar
ochfrån ljudenlig stavningskulle eller lära sigdär vad eleverna göra

aktuellakonsonanter till diskuteraenkel- och dubbelteckning attav
konflikter.problem ochhändelser,

inte pågrundskolans nio och byggerkursplanen omfattar årDen nya
sekvensering innehållet påstadieindelning eller sätt ännågon annatav

det femte ochminst ska ha nått eftervilket mål elevernadenatt anger
med skolansinledande avsnitt beskriver syftetnionde skolåret.det Ett

sammanhang.i sittsvenskundervisning och sätter ämnet
skasin undervisningvilka mål skolan iSedan kursplanenanger

ellerska kunnai vad elevenMålen uttrycktaärsträva tennermot. av
utvecklar sådanelevenExempel målutveckla. på sträva ärmot attatt en

för andramed respektskrift hon eller hanspråklig säkerhet i tal och att
sammanhang ocholikasig tydligt i mångakan, vill och vågar uttrycka

skapalitteratur ochlära läsautvecklar sin fantasi och lust att attgenom
hjälp språket.med av

språk ochuppbyggnad och karaktär skriverUnder attämnets man
vikten elevernasinnehåll. talarlitteratur centrala Manär ämnets avom

delas ihävdar inte kanspråkutveckling och ämnet momentatt somupp
innebör-Avsnittet ocksåvarandra i given ordning.bygger på tar uppen

betydelse.och skönlitteraturensgoda språkfärdigheterden av
alla eleverkursplanerna den lägsta nivåuppnåmålenI att somanger
Målenfem respektive nio skolår.underska möjlighet uppnå attattges

för svenskans delhandlarfor det femte skolåretuppnå attt.ex. om
ochfaktatexter for barnungdomsböcker ochkunna läsa barn- och ung-

till ochläsningen och kännaoch med flyt idom med god förståelse att
vanligasteskriftspråket och dereglerna förkunna tillämpa de vanligaste

niondeanvända ordlista. Efter detstavning kunnareglerna för och
sammanfatt-skriva berättelser, brev,ska eleverna bl.a. kunnaskolåret

därvidinnehållet framgår tydligt ochredogörelserningar och så att
meningsbyggnad och brukför stavning,skriftspråketstillämpa normer

ochverkende skönlitteräraskiljetecken känna till några storasamt avav
ingår i vårt kulturarv.författarskapen som

ochbeskriver syftet medkursplanen matematikiDen ämnetnya
förmågautveckla elevernasmatematik skabetonar utbildningen i attatt

problem.lösa
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ställetI för den tidigare kursplanens detaljerade anvisningar vilkaom
skulle gås igenommoment och de dåvarande stadier-vartsom ett av

i grundskolan inom områdena aritmetik, reella tal,na mätningarprocent,
och enheter, geometri kursplanen vadetc., de elever, gåranger utsom
grundskolan minst ska kunna i matematik. De ska ha sådana kun-t.ex.
skaper i matematik behövs för kunna hantera situationer ochattsom
lösa problem vanliga i hem ochär samhälle och behövssom som som
grund för fortsatt utbildning. ska kunnaDe använda metoder, måttsys-

och mätinstrument förtem bestämma eller uppskattaatt längder, voly-
och vinklar och kunna tolka och värdera data i tabellermer och dia-

gram.
Också här finns det många nå målenvägar och många möjligheteratt
lägga undervisningenatt på sätt till lokalaett ärupp anpassatsom

förutsättningar och till elevernas och lärarnas önskemål och behov. Den
matematiska problemlösningsförmågan kan i många andraövas sam-
manhang på matematiklektionerna,än för beräkningart.ex. göra ochatt
mätningar i slöjden, tabeller i samhällskunskapengöra och ritningar i
bildämnet.

Kursplanema innehåller inte längre någon uppräkning momentav
ska gås igenom och inga anvisningar hur undervisningensom skaom

läggas finnsDet inga normerande kommentarmaterial lämnarupp. som
förslag läromedel eller arbetsmetoder. Det därför svårt medärom att
stöd kursplanerna hävda vi måste hinna med kursen ellerattav att
detta ingår eller ingår inte i kursen.

Elever och lärare har alltså mycket för kommaett stort utrymme att
överens vad ska arbeta med, på vilket ska arbeta ochsättom man man
vilka läromedel behöver. Eftersom målen intesträvaattman sättermot
något kunskapstak, eller några för vad kangränser tasanger som upp,

kursplanerna också möjligheter individualiserastora under-rymmer att
visningen och låta eleverna arbeta i sinatt takt.egen

Det har varit svårt för kursplaneexpertema för första gången for-att
mulera kursplanernas innehåll i måltermer, och det också här kritikär
har riktats dagens kursplaner. harmot Det blivit många mål och målen
ska tolkas lokalt. Då kan målen i praktiken komma hanterasatt
liknande tidigare kursplanemoment.sätt Kursplanema kommersom
säkert, efter ha i praktiken,prövats kunnaatt vidareutvecklas ochatt
användarna blir rimligen efterhand allt mindre bundna tidigare tradi-av
tion i sina tolkningar dem. Det kan alltså litet tid innan det friut-taav

vi vill hävda kursplanerna har, kommeratt utnyttjasrymme, tillsom att
fullo.

Det faktum det finns kursplaner för de olikaatt i grundsko-ämnena
lan ska enligt vår uppfattning inte till intäkt för undervisningentas att
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ska kunnaelevernautgångspunkt från vadMedämnesuppdelat.ska ske
vill för nåvilkaväljaskolan, kan attlämnar vägardenär manman

målet.

gymnasieskolaniKursplaner

utformade påprincipi sättkursplanerGymnasieskolans är somsamma
undervisningenförmålen attdvs. de utangrundskolans, ge an-anger

innebärarbetsmetoder. Detelleruppläggning attstudiernasvisningar om
kommaoch lärarestuderande över-förfriutrymme attocksåde ettger

Samtidigtinnehåll.ochorganisationundervisningens närmareomens
inte kanfriutrymmetforriskdet finnskortakurser så attmånga attär

utnyttjas.
dettimomfång. Menbestämthargymnasieskolankurs iVarje ett

ellerkurserintegreringhindrarbestämmelserfinns inga enavensom
sådanförHindrenkurser.från olikainslagmedämnessamverkan en

kursut-nämligenidé,kursutformningensi attliggerutveckling snarare
olikadeinomvälja kursermöjligheterskaformningen att pro-storage

motsättninginbyggdliggerDetolikamellanoch enprogram.grammen
samverkanochintegreringåstadkommaeftersidani å sträva attatt ena

valfrihet.åstadkommasamtidigtsidanandra storoch åatt en
ochuppföljningarför flera utvär-föremålf.n.Gymnasieskolan är

diskussionenin ianledningingenoch videringar att omennuser
till dessaåterkommavikommerutveckling. Däremotframtida attdess

huvudbetänkande.i vårtfrågor

tidSchemabunden

arbetslivet.iplaneringsinstrumentnödvändigtoftaSchemaläggning är ett
imycketdiskuterasområdendetillhör ocksåArbetsscheman sam-som

möjlighetanställdasarbetslivet. De attreformeringenband med av
viktig delschemanför sina äreller självapåverka avta enansvar

demokratisering.arbetslivets
schemaläggning.detaljeradmycketmednormaltSkolan arbetar en

normaltskolårskolvecka och ärskoldag,undertimme ettVarje enen
skolverksamhetendelsjälvklarsåblivitharschemalagd. Schemat aven

någotverkligen talakanskolanisällan ifrågasätts,det somomatt man
både peda-schematekniska hänsyn överRiskenschemabundet. tarär att

till in-möjligheterlärarnasochoch elevernasövervägandengogiska
flytande. i
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planering.flexibelförhinderanförs oftaTimplanerna en mersom
uppfattningbör enligt vårolikafördelningTimplanens ämnen ses

Undervisningsplane-omfång.kursplanernasförplaneringsramsom en
mål.kursplanernasfråntimplanen,utgå frånsåledes intebörringen utan

betänkandetidigarei vårttankarnautvecklat de härVi har närmare
ff.sidanskolor 36självförvaltandeFöräldrainflytande i

olika formermedarbetarde skolorhosgenomgående dragEtt som
schematinrutadelämnar detdeocksåarbetsformer,förändrade är attav

kursmoment.projekt ellerplanering påsinstället baseraför i teman,att
sådanarbetspass. Enlängresedan påfördelasdisponibla tidenDen

Viplanering.arbetslagsoftast frånutgårplanläggning ett gemensamma
schemaläggningtill skolansförhållningssättmindre låst som enettser

möjligheterlärarnasochbåde elevernasför attförutsättningviktig
undervisningen.planeratillsammans

3 60206l
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3 Skolkort

Detta kapitel innehåller bilder och exempel från skolans värld. Vi lyfter
fram vardagliga situationer och belyser företeelser vi har be-trorsom
tydelse för elevernas möjligheter till inflytande. Skälet till detta viär att

elevinflytande skainte någontingatt speciellt, vid sidanmenar vara om
den vanliga verksamheten.

Vi insåg tidigt vi aldrig skulle kunna skrivaatt kapitel skolansett om
praktik blev heltäckande. Men det inte heller nödvändigt förär vårtsom
syfte, underlag förär diskussion.att ett Det visom ärpresenterarge
glimtar och nedslag.

Skolkorten ganska olika Många dem börjar med bildut.ser av en av
något slag. kanDet bilder visar undervisningent.ex. ivara ettsom

vad händer olikaämne, ställen i skola vid visst klockslagsom etten
eller några elevers dag. Till bilderna har ofta gjort kommentarer,egna

dessa inte på något slutgiltigaär eller desätt enda tänkbara.men
Vårt råd till läsarna hoppa hit och dit i kapitlet.är Det går braatt att

börja helst, eftersom korten inte kommer i logisk ordning.var som en
Om ni vill orientera bland korten, kan förteckningen nedan tiller vara
hjälp. bör kunnaDen hum vad de handlarge en om om.

Några ord varje skolkortom

Fjorton byråbenpistoler och berättelserett elevinflytandetre om-
islöjden 66

Vad kan jag egentligen elever reflekterar uppnåendemålen iöver-
svenska för årskurs nio 68

Vad livär utveckla miljömedvetande hos elever iattom-
grundskolan 76

mångaHur pizzerior finns det elevers och lärares olika idéerom-
vad viktigt studera 82är attom som

Släpp inte dom några elevertaget gick frånöverom om som-
högstadieskolor till skoldaghem 84ett

Tänk själv kommunicera med elever i brevformatt 92om-
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från grund-och elevtexterschemandagarnadom helaVad gör -
skolan 98

från sjundeklass 102dagboksanteckningarTidsguden en-
gymnasieskolan 107undervisning ihistorialektioner iFyra om-

har för sigpå vad elevernalektionkontakterFyrahundra omen -
läraren undervisar 113när

små betygsdebatten 119inlägg iordFem ett-
Åååå iochblå, rödafärdigtvi grönaaldrig hinner grupperom--

skola och fritids 122förskola,

i gymnasiesko-specialarbetetlättdet skulleDom trodde omvara -
lan 127

i skolan 132sån kommunikationVi diskar med hemma omen -
Bifrost i Hemingvid barnskolanbesökFjädern och Rosen ettom-

i Danmark 139

öka elevinflytan-gick villehur detförsökEtt lärorikt när manom-
gymnasieskolori fem 145det

dagskolan vanlig 150på sker ialltLyfta taket ensomom-
biblioteket iockuperadebarneni telefonDet närär omungeen -

Sandviken 155

och styrning 158läroböckerlitet djupStor bredd och om-
det kanhur svårtroligtReligion borde kunna attvaraomvara -

lärarproblem 162hantera ett

skolledares vardag 168går alltid foreakutaDet om en-
för lä-handledningsgrupperarbeta medVar fjortonde dag attom-

173rare

arbeta i lag 177samarbeteEn for attomarena -
yrkesetiklärares 183Måste talpedagogenhan till om-

lärandetprivatiserade 189detFääärdig om-
effekter mel-någon skillnader ibetydelsepedagogikenHar om-

vanliga skolor 192experimentskolor ochlan
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Fjorton byrábenpistoler och ett

Lena AuIin-Gråhamn slöjdlärare ochär ledamot i Skolkommittén. Hon berättar
några historier hon har upplevt i sin undervisning.som

Slöjd känsla koppla med något for gångs skullattger ären av av som en
kul och sitt bästa på gång. kanDet integöra beskrivas iatt ord.nästanen

Jag arbetade slöjdlärare på grundskola med många olika sorterssom en
elever. Just den här hade jag fjärdeklass och pojke kommorgonen en en
fram till mig med ovanligt tindrande Han hade liten teckningögon. en
med sig. Teckningen föreställde bukig byrå. Pojken hade varit hem-en

hos sin helgen och fått på hennesöver bruna, blanka,ma mormor syn
gamla chiffonjé med lönnfack och allt.

Jag vill byrå med lönnfack sade pojken.göra blev litetJagen
ställd. har aldrigJag varit speciellt bra nej, så jag sade jaha,sägaatt

får fundera litet. Han visade teckningen lönnfacken skullevar
någonstans. tänkte minaJag erfarenheter möbeltillverk-vara egna av

ning: några stolar, två bord, några lampor, vävstol, väggskåp ochetten
faktiskt fastbyrå, rak minsta lilla lönnfack och lådornautanen en -
kärvar betänkligt det höst.när är

Det svårt härsån byrå.är rätt göraatt en-
kanJag-

långDet väldigt tid, du kommer ha gått skolan innan dutar att ut-
färdig med den.är

Det inget, jag vill ändå.gör-
får förklara litetDu bättre hur du tänker.-
ska lönnfackJag ha i benet också.ett-

Kan du inte börja med benet då Rita hur du har tänkt det skaatt-
fungera, så kan vi prata mer sen.

Pojken arbetade med sitt ben med lönnfack hela terminen. Han
sågade, hyvlade, borrade, täljde och till slut gick han hem med sitt ben
med lönnfack, nöjd och belåten.

O

lät barnenJag använda arbetsböcker, små häften där de skrev och ritade
vad de ville slöjdlektionerna. Tanken de skulle skrivagöra attvar
något slags dagboksanteckningar, det svårt få tiden räckaatt attmen var
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skriva och skulletill. På slöjden ville de slöjda, inte svensktimmama
de göra annat.

och skrev Jag vill pistol. hadeEn pojke ritade pistol Jaggöraen en
och ville markera motstånd våld såinte några barn ännu ett motegna

tillbaks med boken. hade två pistolerjag sade nej. kom Han ritatHan
pistoler. skrattade litet, sadeoch skrivit Jag vill två Jaggöra men

och gjorde den lektio-fortfarande blev och ingentingnej. Han arg sur
hade pistol-med boken igen. ritat fjortongång korn han HanNästanen.

slutadeJag vill fjorton pistoler.och skrivit fjorton gånger Detgöraer
granbräda båda litetmed sågade två pistoler och vihanatt ut en varur

klokare.

O

eleverna skulle arbetai femma. hade bestämtundervisade JagJag atten
valfriheten kundemed Mitt jorden,hem på De görastor. ettvarmen

kunde arbeta i ellerilandskap, hus eller Deettett grupp, parrum.
hem, inte verkliga.deras drömda derasskulleDet varaensamma.
söderhavsöar, bergslandskap,slöjdsalensvämmadeSnart över av

med,kollega, jag delade lokalmycket Minflickrum och annat. som
arbetade mexitegel-förtvivlad. pojke medbörjade bli smått En ensam en

Vink-koppartak. inte lätt.valmat Det såvilla i spånplatta med ett var
kopparplåten minnsdyrt blev det fast Jaglarna många, och tunn.varvar
blyga beslutsamheten.och densvettpärloma på hans panna

Våra kommentarer

de flestaskolan och samhället trivsperifera ställning islöjdensTrots
nationella utvärderingen tyckte 74Enligt deneleverna slöjdtimmama.på

ochundervisningen ide kan påverkaeleverna trä-attprocent me-av
textilslöjden. intarJämfört med andratallslöjd, något färre i ämnen

viktigttyckte slöjdtio eleverslöjden särställning. Nio att ettvaraven
tyckte slöjdsju tio eleveroch roligt det attämne, varsommen var av

svårt ämne.ett
särklasseleverna uppfattas det islöjdVad detär gör att somsom av

lita elevernapopuläraste grundskolan Jonasi Kanämnet man
stå-slöjdundervisningen i sinaGardell begått lustmord påhar ettett av

Slöjd, Skolverkets1994:Carlberg, Lundqvist, Bert OweAnn rapport
Liber Distribution.Stockholm,24,nummer
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upp-framträdanden. handlarDet sandpapper, sandpapper och återom
Ärsandpapper. den bilden lika sann

Att något själv, det detsammagöra inflytandeär Att kunnasom
välja mellan hylla eller lådagöraatt ohyvladesortsen en av samma
furubrädor, det inflytande Attär röda eller blå shorts, detett ärsy par
inflytande Kanske det intensiva arbetet med förvandla träbit elleratt en

tygbit till något den från början, kanän elevernaannat göraen attvar
Ärkänner de kan påverka och bestämma själva. detatt människornär

får gestalta sina idéer de får inflytandeegna som
Åtta tio elever ansåg i den nationella utvärderingen de skulleattav

kunna med och påverka mycket eller ganska mycket. vittnarDetvara
åtminstone stark tilltro till de möjligheterna.om en egna

Vad kan jag egentligen

Gunilla Molloy, har skrivit det här kortet, lärareär och lärarutbildare isom
Stockholm. Hon arbetar mycket med skrivandet metod elevernaattsom en

reflekteraatt sina erfarenheter åsikter.över och formulera sina

härDet exemplet har jag hämtat från undervisningen i niondeklass.en
Min upppgift för eleverna kommentera uppnåendemålen förattvar
årskurs 9 utifrån den aktuella kunskapspositionen i Deämnet.egna,
olika stilgenrer uppvisar beror eleverna i sin skrift-texterna attsom
liga reflexion skulle välja språklig och försöka hålla den konse-en genre
kvent den efterföljandeI diskussionen skulle elevernatexten.genom
jämföra sina innehållssynpunkt för kunna lägga fram önske-texter ut att
mål ämnesinnehåll inför vårterminen. de skulleMen också lyssnaom
varandras val språkliga för kunna positiva kommentarerattav genrer ge
och eventuella förslag till språkliga förbättringar. Uppgiften såledesvar
dubbel; dels reflektera uppnåendemålen för årskurs och delsöver 9att

självald språkligtränaatt en genre.

Uppnåendemålen åk 9

tittarJag sakta på den duken i klasssrummet och kursplanensstoraupp ser
alla svåra punkter. Sakta börjar ångesten krypa inom mig. Vad kan jag
egentligen Vad har jag lärt mig under alla dessa år tittar saktaJag påupp
den vita duken igen och läser långsamt den första punkten och igen.om om
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Eleven skall aktivt kunna delta i samtal och diskussioner kunnasamt
redovisa arbete såmuntligt innehållet framgår tydligt, ekar det inomett att
mig. jag verkligen redovisatHar muntligt Nej, jag har aldrig stått framme
vid tavlan alldeles kallsvettig nervositet och fått blackout precis närav en
jag ska för det jag stod där för åtminstone inte iöppna sägaattmunnen
detta klassrum /../ jag har läst mina reflektioner och diskuteratmen upp
dem i slags redovisning blackout och kallsvettning.utan utangrupp, en

allaNär läst sina reflexioner, skrev vi de intressantaste tankarnaupp upp
kapitlet och de ideér alla hade lika där allting framgickettom papper

tydligt.

fortsätterJag med läsa den andra punkten från kursplanens Elevenatt text.
skall kunna läsa till ålder avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dags-
tidningarnas artiklar i allmänna med god förståelse så innehålletämnen att
återges sammanhängande. jag kan läsa skönlitteratur eftersomJag vet att
jag läser böcker hemma och i skolan Därvans Flugomas herre,t.ex. resa,
Trägudars land, Ondskan mfl saklitteratur vad det minnsJagärmen

vi återberättade Skriftens historia med ord. Vi läste först faktaatt egna
skriftens historia och sedan skrev vi faktan, formuleringarom om egna av

Ärvad vi mindes det saklitteratur Om inte, vad hör då Skrift-texten.av
historia tillens

kan inteJag minnas vi på läsa dagstidningars artiklar, detövatatt att men
jag varje ändå, så inga problem där.gör nästan morgon

jag läser punkt förstår jag måsteNär det viktigt i livet jämtnästa att attvara
bli förstådd. två kursplanens punkter framgårI det måste bliattav man
förstådd. Vad händer ingen skulle förstå mig jag då misslyckatsHarom

årskursmed halva nios läroplan eller med hela livet Vi mångaskrev
berättelser i åk sju och åtta. minns jagJag skrev min första berättelse,när

sommarrninne Vistasdalen. tyckte det så svårt. skulleJag Jagett var
blanda naturbeskrivelser och känslor tillsammans, något jag aldrigsom

i förut. tycker jag däremotNu det lätt, kommer jag påanvänt ärtext atten
handlingen så rullar bara på.resten

sammanfattningar brukar efter varje lektion i Loggboken; vadgöra om
gjort och vad jag lärt mig under de två lektioner precis gått. Stav-som

ning, meningsbyggnad och bruk skiljetecknen, lillahoppas jag, denav
skrämda eleven bland mängden, verkligen jag kan. Meningsbyggnad ochatt
grammatik höll vi med mycket under åk sju och åtta, dess mindre i nian.

något tråkigtDet behövs i min lilla hjärna.är är tommasom men som
Stavning och skiljetecken vill jag jag klarar eftersom det,gärna tro att av,
till del, ingår åk femsi läroplan.en
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språkkunskaper, olika på.punkt handlar talaJag Jagnästa sättatt attomser
minns i åttan vi olika slags tala på. braskrev Detsätt ärtext att ettomen

skriva på. Utspelar sig berättelsen för sedanlära sig längesätt att texter
mig det gammaldags språket ochanvänder jag tvärtav om.

på den sista förskräckligaSå äntligen befinner jag mig kursplanensav
punkter, det lättar trycket på hjärtat.

OverödderSara -95

Lärarens kommentar

och skriver i berättande och personligtSara har valt dagbokens genre en
stil. laddar från början sin medfärgad, snudd skönlitterär Hon text

stycket diskuterar hon sedan hur träning i samtal,ordet ångest. förstaI
varit upplagd; dvs. smågrupper ochdiskussioner och redovisningar i
medvetet vald metod för motverkakombinerad med skrivande, atten

just denna ångest.
saklitteraturhon begreppet ochandra stycket reflekterarI över

Skriftens historia vilket ocksålösning kringprövar ett moment omen
också central punkt i undervisningsmeto-korrekt. berör honHär envar

uppslagsböcker,får högläsningdiken; fakta inte presenterasatt som ur
fakta språk. innebäreleverna ska kunna återge på Dettaettatt egetutan

språk.ämnesfakta filtreras elevensuppslagsböckernas egetatt genom
svenska hon ocksåigenom uppnåendemålen iSara lästNär ser

kommunikationsämne; det måstekärna, svenskaämnets är ettatt var
förstådd. till den tredjeviktigt jämt bli går sedani livet, Hon överatt

från Under dennasin skrivutveckling årskurspunkten och diskuterar
sammanfattningar. kommenterar dettapunkt finns också Sara moment

loggboken, elevens kunskapsjour-hänvisa till äratt som egengenom
anteckningar sin arbetsprocess.för eleven löpande Dettanal. I denna om

delför i utvärderingen ska kunna låta lärareneleven sedan taatt av var
och för densvårigheterna har legat, både föri vissa moment gruppen

för eleven ska kunna sinenskilda eleven. ocksåMen att ut-egense
förstå sinveckling, förståelse infor ochsin växa momentnyase egen

leker interpunkte-till kunskap. detta stycke också medI Saravägegen
ring medan hon skriver det moment.somom

reflektion kan vissahar avslutat sin läsareNär Sara noterasom
ångest, kallsvettig 7 93så svårt,ord dröjer sig kvar, ord somsom ,

3min hjärna, kursplanens for-den lilla skrämda eleven 73 tomma,
elevpunkter inte det slumpskräckliga Jag ärtror atten en som,osv.
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leka litetoch kan tillåta siguppgiftenbehärskarhon även atttrots att
sitthon skriveranvänder dessa uttryckändåkring vissa närmoment, om

heller honinteskolarbete. Jag äratttror ensam.
innehåll ochelevinflytande undervisningensbörjan tillförstaEn över

medsamarbeteläraren idärför kunnaarbetsmetoder skulle attvara
sedanförsituationer utlöserdeförst blottläggereleverna attorosom

under-inbyggda i mångafinnsde strukturerundanröjagemensamt som
och fårångestelever väckerhos mångavisningssiutationer och som

kallsvettas.dem att

Uppnåendemål för åk 9

svensk-Rålambshovsskolan harKlass 9e ipå förmiddagen.Klockan 10är
hörsljudetmummel och vartannatlektion. Oroligt pennvässareprat, omav

blektoverhead kastarstårvid tavlani klassrummet. Framme ettsomen
punktadestårPå overheadende smutsigasken noggrantväggarna.över

åkforuppnåendemålen

sig.lära Ettoch vad de behöverredan kanned vad deska skrivaEleverna
tenni-slutetbevisade.få deras kunskaper Ipedagogisktmycket sätt att av

kunskaper.utvecklat sina Dettamycket dehurelevernakan ansersenen
i Stock-LärarhögskolanundervisarocksåMolloy,Gunillaläraren som

skolarbetet.engagerad ivaritmycket elevenhurResultatet visarholm. även

Alla skriverhörs.rispetklasssrummet. Barablir iDet tystsnart av pennor
frenetiskt.

Närklassenskolår tjej idessa Ensig under säger:eleverna lärtVad har
jag tänkteSvimfärdig. Menblev jagpunkterna närläste igenomjag nästan

helmigjag lärtunderfund medjaginnebar komvad deigenom att ennog
del.

har bl.a.Deskriva olika slagsövning ifått mycketKlassen har texter.att
intresserade harDede självamed yrkefått intervjua ärett av.personen

med såsomallt skadialog,inte baraskrivit ned intervjun, utan varasom
yrketde sigPå så lärmiljöbeskrivningpersonbeskrivning, sätt omm.m.

deyrket,informationfår ihurochplus skriva tagtext somatt ommanen
frågor.formulera braför kunnainnnangöra atttvungna attvar

Berg -95Anna
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Lärarens kommentar

Av den här stilmässigt ligger tidningsprosan,texten, närasom presente-
bara den första tredjedelen, eftersom i behandlarras resten stort sett

Sarasmoment text.samma som
Varför jag valt den första delen beror Anna använderäven 0rdatt

oroligt prat och Svimfärdig hon skriver elevernanär dvs.som om
sig själv. Detta inte unikt för Sara och Anna, många flickorutanvar
beskriver i sina hur olika undervisningssituationer förknippadetexter är
med fysisktoch obehag. Detta välstämmer med den under-överensoro
sökning skolöverläkaren i Stockholm, Görel Bråkenhielm, 1991som

Skolungdomar.utförde på 302 undersökningenDen visade 60att pro-
flickorna besvärades sömnproblemcent och spänninghuvud-av av oro,

värk. Bland de fysiska flickorna det ocksåsymptom smögsom angav
psykosocialt; de kände sig inte sedda ochett ingen brydde sig om

hur de mådde.
Det svårt se alla elever i klass,är framför allt några inteatt en om

heller visar sig själva, hämmas sin blyghet och sin förutan attav oro
fel. Så mycket angläget borde det då lärare och eleversvara attmer vara

samarbetar kring metoder alla elever kan bli seddagör på någotattsom
någon. Denna någon behöver intesätt alltid läraren, eftersomav vara

kamraternas åsikter och omdömen i denna ålder har högre dignitet.
Samarbetet skulle kunna fokuseras på alla elever inflytande ochatt ges
möjlighet i sig i föra fram sin åsikter.träna Detta ställer kravatt påatt
lärarens val metodik.av

Eftersom språk kommunikation bör elevernaär få mycket träning i
kommunicera och då kring något intresseraratt dem. Den intervjusom

Anna skriver skedde under praotiden i årskurs då elevernasom om
alltför ofta hamnar på arbetsplatser och bland yrken de själva intesom
valt. Inget detta, eftersom inblick i främmande miljöeront kanom ge
kunskaper och förståelse eleverna inte skulle fått. Mensom annars
elevinflytande undervisningen ska kunna innebäraöver eleverna fåratt
utgå ifrån intressen och behov.egna

Att förstå vuxenvärlden, själv bli och välja yrke,att att ärettvuxen
något ungdomar ofta och därför naturligt arbetsområde.pratar ettom
Bakom de knappa åtta rader Anna använder för beskrivaatt ettsom
arbetssätt döljer sig gamla läroplanens huvudmoment i svenska: läsa,
lyssna, tala, skriva. Eftersom dessa inte låter sig arbetas medmoment

3 Bråkenhielm, Görel 1992: Hälsoläge, arbetsmiljö och stresshantering,
Stockholm.
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isolerade, så har de integrerats i kommunikationen åtskilliga andramed
fram till intervjun kantades kunskapssökande,Ty vägen egetvuxna. av

byggde de redan fyra nämnda och då i samspel medmomentensom
människor utanför skolan.

Välkommen till skolan på Kungsholmen

Välkommen till den elevutvecklande skolan Kungsholmen. har viHär
valt särskild vikt vid svenskämnet eftersom vi det ele-läggaatt att geranser

förberedelse för framtiden. avspeglar i de studie-god Detta sig godaven en
resultat skolan uppvisar i samtliga ämnen.

Skolan belägen vid den natursköna Rålambshovsparken, med sinaär som
vackra stimulerar eleverna till språkliga upptäckter.vyer

fastställdaVi arbetar efter kursplanens uppnåendemål med metoder som
samarbete och kreativitet. All undervisning utgår från skönlitteraturgynnar

undervisningsgruppen tillgodogör sig Vi föredrar läsaattgemensamt.som
författare Pohl, Wahl ochmorgondagens klassiker Mats SvenPetersomav

lättare kan jämföra dagsaktuella böcker medeftersom elevernaWemström,
tillvaro.sin egen

iviktigt grundläggande mål eleverna aktivt ska kunna deltaEtt och är att
bidra erfarenheter ochdiskussioner, både med attatt genomgenom egna

lyssna såväl i smågrupper, i denandras. Detta tränas storasom gruppen.
någonSkolan tillgång till modern och välutrustad studio där elevernahar en

filmargång under högstadieperioden gruppsamtal.ett

till skrivande. Elevenskönlitterära läsningen ligger grund för elevernasDen
får boken i den skrivna jämförs med denvälja ett tema texten egnasomur
situationen. i såväl poesi och reflexioner.Detta övas prosatexter som

identiteten.Vi arbetar aktivt med hjälpa eleven i sökandet efter denatt egna
människors olikaled i det arbetet eleven uppmärksam påEtt är göraatt

bokspråkbruk. undervisningsmaterial har bl.a. Ulf StarksSom använt
Låt erfarenheter praovistel-isbjömama dansa och elevernas från den egna
sen.

önskas till spännande och utvecklande årDu välkommen tre

Brendler-LindqvistMaria -95
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Lärarens kommentar

skriver valHär elev i sitt valt parodin. därmedHon haren som av genre
också valt driva med den kommunala skolans behov profileraatt attav
sig med broschyrer framställer verksamheten bästai möjliga dager.som
Ironin slår igenom i beskrivningen skolans läge vid Rålambshovspar-av
ken, som med sina vackra stimulerar eleverna språkligatillvyer upp-
täckter. skolan belägen mitt i hårt trafikeradAtt rondell tillhör detär en

måste förtigas i sådan här uppskattas dentext,som en men som av
insatta läsaren.

den visarPoängen med Marias på enkeltär sättatttext ett attannars
praktisera elevinflytande i undervisningen, nämligen den ifrånutgåratt
elevernas egna erfarenheter.egen situation och Det raster som
läraren tillför erfarenheteroch elevens möjlighet bliattsom ger egna
något erfarenheter, skönlitteratur undervisnings-privataän ärmer som
material vilket gamla läroplanen förespråkade. läsa andraAtt om
människors erfarenheter för däri kunna spegla sina kan lyftaatt egna,
elevernas upplevelser från det privata till det allmängiltiga. läsaAtt om
andra tider och andra sociala miljöer eleven kunskaperär sättett att ge

världen utanför skolan och därmed djupare förståelse för andrasom en
språk och sociala hemvist. använda elevernasMen ävenatt texteregna

form elevinflytande.undervisningsmaterial ocksåärsom en av
detta undersökande världen via skönlitteratur och medI ut-av

gångspunkt från elevernas erfarenheter och så kan ocksåtexter,egna
ett identiteten få hjälp. kan då kanskesökande efter den Detegna
också bli lättare inte bara bli förstådd skrev,Saraatt utan attsom
också förstå sig själv.

Våra kommentarer

Eleverna de fåttfår i detta exempel reflektera den undervisning haröver
och fundera vad de egentligen har lärt sig och på vilket Lära-över sätt.

använder läroplanen/kursplanen utgångspunkt för elevernasren som en
funderingar lärande.kring sitt

Molloy skriver själv inledandei kommentar till elevernas texteren
de elevinflytande ämnesinne-vanligaste överatt ett argumenten motav

hållet repliken då ska eleverna först läsa hela kursen för sedanär att
välja lämpliga avsnitt. intressanta med denna kommentar, skriverDetut
Molloy, antagandet kursen statiskt varken lärarenågotär äratt som
eller elever kan påverka. naturligtvis omöjligt vilketDet är ett argument,
Molloy också påpekar. eleverna först ska läsa kursen kanAtt
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förutsättning för elevinflytande undervisning-knappast överettvara en
tvekan inför ökat elevinflytande och deras invändningarLärarnas etten.

låta påverka kan hänga med deeleverna attmot att mera, samman
krav egentligen ställs dem.känner sig rådvilla vilka på Mångasomom

använder sig aktivt läroplanen eller kursplanerna och kanlärare inte av
och den lokala skolplanens planeringha svårt deras intentioneratt se

hjälp till elevinflytande.som
läraren det viktigt ha makten undervisningen,Om överattser som
innebära hot eleverna får tillgång till läroplan och kurs-kan det ett att

planer och därigenom får möjligheter ifrågasätta lärarens tolkningaratt
undervisningen. Positivt vink-vad måste eller inte måste igöraav man

får lära sig utgå frånkan också det så, elevernalat attatt omman se
möj-mål och reflektera dem,läro- och kursplanemas över öppnar man

fruktbarläraren med sina elever föraligheten för tillsammansatt en
planering och uppläggning. ska vidiskussion undervisningens Hurom

befinner Vad har vi förarbeta för nå de här målen vi i dagVaratt oss
mindre braerfarenheter hittills, vad har fungerat bra och vad gick

självaUtvärderingen det arbetet får tyngd elevernastörreav egna om
ocksåhar varit med och valt arbetsmetoder och resultatet blir då ett ge-

mensamt ansvar.
svimfärdighet och dokumente-Elevernas visar klart detexter trotsatt

medegentligen svårigheter förstå meningenrad inte har några attoro
tilloch i stånd relatera sitt kunnandekursplanen mycket väl är att eget

sammanfattar sindess mål. handlar det niondeklassNu om somen
från sinahögstadietid. inte föreställa sig elever,Det svårtär att att som

det lärandet och blir med-första skolår i reflekteratränas överatt egna
sinmålen för undervisningen, successivt kommer uppövaattvetna om

både och lärarnas insatserförmåga planera och utvärdera sinaatt egna
i skolarbetet.

sigrimligen också lättare för elevernamåsteDet att engageravara
i skolarbetet, de väl insatta i syftet med olika undervisningsmo-ärom

oengageradeoch vilket mål på Många eleversär vägvetment mot.man
attityd till skolarbetet kan till del förklaras deras upplevelser aven av

och där desig i värld där beslut fattas deras huvudenöverröraatt en
vidbetyg på deras prestationer kommer överraskningsättssom som en

terminens slut.
Med relaterade arbeta med elevtexter skriver elevernasätt attovan

förmedlapå riktigt. skriver ska användas och skaDe texter som som
budskap till till den övriga klassen. Skrivandetläraren och är sättett ett
reflektera upplevelserna direkt användbart ochdeöver äratt egna som

förutom skrivövning, också tjänar bestämt syfteettatt somsom, vara en
utvärdering undervisningen.en av
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Vad är liv

Lena Persson undervisar i naturorienterande no Fjällenskolanämnen
i Järfälla. 1-9-skolaDet startade hösten 1982 ochär Lena Pers-en som

har varit med från början. Sedan 1991 har hon arbetat med ettson
internationellt miljöprojekt tillsammans med sina no-kolleger.

du berättaKan projektet Vad går det påutom

fråga har iDen stått hur ungdomar miljö-är görcentrumsom man-
medvetna. lära faktaDet något miljöfrågor. Fem s.k.är än att utmer om
dynamiska färdigheter har också varit viktiga, nämligen förbättraatt
elevernas förmåga gällerdet initiativ, arbeta självständigt,när att ta att

reflektera och tillämpa. Särskilt dom två sista punk-att ta att attansvar,
det vill reflexion tillämpning,och nådde vi sällan i vårsägaterna,

tidigare undervisning.
I Sverige det Fjällenskolan och fem andra skolor har varitär som-

med. har träffats två gångerLärarna år. Vid varje tillfälle harper var
och berättat vad hon eller han har gjort på hemmaplan. Vi har haften

samarbete med Harriet Axelsson, pedagogisk forskare vid hög-näraett
skolan i Halmstad. har följt projektet helaHon tiden.

underavdelning tillDet OECD initiativ tilltogvar en som pro--
deltagit.jektet, och det sammanlagt tjugo länder har Projektetär som

avslutades 1994, det blir eventuellt fortsättning. Sverige harImen en
lärarna på några skolorna träffats också efter projekttiden gickatt ut.av

Varför ville du och dina kolleger medvara

det här blev aktuellt hade vi kommitNär så långt vi under-attpass-
visade i integrerat. Själv hade jag biologi och kemi från början. Jagno
fortbildade fysikmig i tio och fortsatte med tio till förpoäng poäng att
jag tyckte det roligt. Mina kollegerså kompletterade sina utbild-att var
ningar på liknande och utbildade vi under dom förstasätt, sen varann
åren. vi fickDet bl.a. vi många timmar i klass. årIattvann var samma

32Axelsson, Harriet 1993: andEnvironment School TheInitiatives Ensi.-Swedish about the Environmental Education projekt, initiatedreport at
OECD/ Ceri, Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen, Rapport num-

1993: 01.mer
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undervisar jag i och i min klass kommer jag i elvatre grupper, egen upp
timmar jag också haratt matte.genom

hände FjällenskolanDet mycket under dom första fem, tio åren.-
Allt och fräscht, jag började få rutin på no-undervisningen,nyttvar men
och jag kände jag ville komma vidare. Vi med på introduk-att var en
tionsträff och då märkte det fanns lärare inteatt troen som var

vid. Vi hade varit mångapå studiedagar då alla kände sig ned-vana
tryckta efteråt, här budskapet kraften finns hos lärarna ochattmen var
eleverna.

varför nappade på miljöprojektMen ni just ett

tillfällighet.ingen Många på skolan intresseradeDet var var av-
miljöfrågorna, no-lärama.inte bara Vi bestämde 1992 gemensamt att
skolan skulle ha miljöprofil. denI ordnades det fortbildningen vevan
för all personal, och det har varit jättebra. Miljömedvetandet Detsteg.
första försvann smörpaketen i matsalen och engångsmuggarna.som var

behöver aldrig diskutera med vaktmästarn vilketNumera man om papp-
ska köpas in och alla kopierar båda sidorna.nästansomer

du berätta arbetsområdeKan Hur nigörettom

kan vårt första projekt vi hade i sjuan. Vi diskuteradeJag ta som-
i lärargruppen vad vi skulle börja med och bestämde för fotosyntes-oss

Vi visste bekräftatdet svårt område, och det hade vi fåttatt etten. var
nationellavi såg resultatet i det utvärderingsprogrammet. Detnär var

inte förstodmånga elever någonting. Vi tänkte kan detsämreattsom
aldrig bli, förloraså det inget Vi döpte projektet till Vad ärattvar
liv och mål Att förstå fotosyntesen. no-timmar-Vi anslogsatte som

under fem veckor och det blev totalt 25 lektioner.na
Vi öppnade med eleverna fick tänka frågan vad livöver är.att-
ritade bilder och fickFörst och eleverna diskutera i små-var en sen

Grupperna redovisade vad dom hade kommit fram till och vigrupper.
antecknade elevernas ord för vad kännetecknar framliv. komDetsom
mycket på det här viset. Nästa innebar eleverna valde vilkasteg att
experiment dom ville för undersöka vad liv Mångagöra är.attsom
lektioner ägnades åt laborationema, berätta dom och göraatt attom
sammanfattningar i smågrupper.

Några elever valde i burk med tättslutandeväxtatt stoppa etten en-
lock och upptäckte inte dog producerade Påväxtenatt utan eget syre.
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försökslutet drog slutsatser alla och avrundade med formeln förav
fotosyntesen. varken krånglig eller förDå den svår förstå elever-attvar
na.

du jämför det här undervisa med hur du arbetade tidigare,Om sättet att
vilka skillnadernaär

annorlunda inte hamnar. tillDet Jagär att veta var man var ex--
skulle viljarädd för djurexperiment, och detempel eleverna göraatt tror

jag jag inte hade klarat. Som valde alla arbeta med växter,att tur attvar
så det gick bra. början hade jag svårt låta bli lägga mig i alltingI att att

chans misstag och dra slutsatser.och eleverna göraattatt en egnage
har varit ställa mig,tid jobba så här.Det Jagtar att tvungen att attom
inteinte ständigt tänka eleverna har gjort något. eleverna gickNäratt

uppgifterna fotosyntesen funnitsi nian lät vi dom hade igöra om som
det nationella utvärderingsprogrammet. klarade det mycket bättreDom

fåsnittet för landet. skönt vitt på elevernaDetän att svart attvar
verkligen hade lärt sig något.

finnashar blivit kritisk till det innehåll brukar iJag mer som-
kan fåkurserna, och tycker eleverna Eftersom viatt styra tarmera.

mycket stoff, stryka hel del det normaltärnytt tvungna att en av som
finns med i no-undervisningen.

Använder du läroböcker

slutet på arbetsområde kan jag dom,Nej, väldigt litet. I ett ta-
Läroböckernasbörjan, för då förstår eleverna ingenting.aldrig imen

det gäller sånt ligger och detinnehåll ofta eleverna,näraär närtunt som
elektromagnetism exempel.det vi tycker viktigast. Taär är somsom

kort avsnitt i hemmet.har läroboken i slutetDär ett om
med elevernas frågor och dom skriver logg-Vi börjar alltså egna-

bok dag. Alla skriva vad dom har gjort, formulera resultatetvarje måste
lektionstillfalle avslutasoch fundera hur dom ska gå vidare. Varjeöver

reflekterar vad har lärt sig.med stund då eleverna domöveren

konflikter bland no-lärarna hardet uppstått någraHar göraattsom
med undervisasätt attert

mycket diskussiondet samarbetar vi bra, det blevFör mesta men-
skrivninghär det. Vi hade gjortSåett avom prov. var en gemensam

slag. Några dagar före provdagen, blev jag angripenganska traditionellt
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vanligtmenade medvad jagundrade att ettflicka prov.gesomenav
för dethelt ställd,blevhon.stället, Jagiskrivaväl fåkanVi uppsats sa

det,medgickpå. Så jaggrubblathadesjälvvad jagprecis menvar
tillochtillbakafram ochblev flerakluvna. Detkolleger turermina var

vanligtgjordetvåochklasser etttvåsist skrev uppsats prov.
Vimed sig.dethadenågotbra,intejagskötte gotthärDet men-

kanPåform foranvändbar uppsatsupptäckte uppsats enprov.att var en
ochundervisningenförståttharverkligendomvisa sereleverna manom

har.domattitydervilka som
delhelutvärderingochförformernautvecklatVi har enprov- och vielevintervjuerenkäter ochbl.a.använderVidess.sedan avoss

börjadeutvärdering. Närslagspaneldebatthaft etthar t.o.m. somen
under-uppfattningderasdomfrågadeochintervjua eleverna omom

vid.inteelevernaförvånade. Detdomblevvisningen vanavar

uppläggningmedno-undervisningenelevernaVad tycker nyaerom

ocharbetsområdevarjeefterutvärderingskriftligEleverna gör en- vad vitipsVi fårskriver.domvadläsamycketväldigtdet attger
dettyckervi eleverna attutvärderingarna attvetförbättra. Genomkan

experiment. Domoch analyseragenomföraplanera,intressant egnaär att
ochvad domreflektera görtidfå överbradettycker att grupp-är attatt

uppskattade.mycketdiskussionerna är
bradettycker är attpositivt. Dom attharFlickorna mestreagerat- Poj-hand.framsigfåserverad, prövalösningfå attinte utan egenen

direkt.fåfor svaretkarna attär mer
talabörjathartill elevernamärke attjag lagttid har attPå senare- domkankunskap säga.beståendehärdetGerkunskap.beståendeom
tvåstudiedagPåjag.tyckerutvärdering,slagsockså varDet enär ett
höreleverroligtarbetet. Det närberättade ärmed ochi nianelever om

ifortsättaochgick attdom uppmuntrarefterflera år utsig att ossav
stil.samma

eleverVi nåraktivare.mycketblivitharelevernatyckerJag att- annorlundamiljöprovhade vihöstasnådde förut. I ettvi inte avsom
till hurkritiskadomtill det,positivaElevernanian.slag i varmenvar

jagskrivelse,meduppvaktadeElevrådetgenomfördes.det somenoss
kapablasig och att taärelevernavisar ansvar.tycker att engagerar

nedan.skrivelsen återgesochProvet
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Har haftni några resurserextra

Våran rektor har timmar sågett ibland har kunnatattoss- vara
två lärare på lektion. harDet vi utnyttjat till observationersamma t.ex.

varandras undervisning, ungefärav metodiklektornär kommersom en
besök. Man har konstigheter för sig, det bra någonär talarattsom

för Alla lärare har också skrivit loggbokom precisen. eleverna,som
och det har bidragit till har fått distans tillatt sitt arbete ochman upp-
täckt saker.nya

Det projektet har betalt forstora och uppehälle lärarnanärresor-
från olika skolor har träffats. Respektive skola har stått for vikariekost-
nader.

Har du lagt hela din undervisningom

Nej, det går inte gång.göra Jagatt samlar mig till kraft-etten-
och i medtag arbetsområdetar tu i Elmagnetismett taget. är ett ex-

empel, där jag vände på steken i år och utgick från allt eleverna harsom
i huvudet. Dom rörde sig mycket i samhället ochrunt energi-om var
verket, vattenverket, kommunalhuset och flera andra ställen.

Man får impulser och börjar tänka i banor. Jämfört med andranya-
skolor har vi färre arbetsområden och varje område omfattandeär mer
hos oss.

Jag avskydde pedagogik har börjat läsa böcker isom ochämnet-
det har kommit igång pedagogisk debatt. Det känns tiden aldrigen som
räcker till för vi har så mycketatt att prata om.

Miljöprov

En internationell miljökonferens hölls i Stockholm den december13 1995. Alla
världens ledande politiker närvarande och följande viktiga beslut fattades:var

Svaveldioxidutsläppen ska minskas med ytterligare- 90 %
Koldioxidutsläppen ska minskas med 60 %°
Totalforbud for användandet CFC klorfluorkarboner° freonerav t.ex.
Endast elbilar får användas i storstadsområdena-
Konstgödsel kommer beskattas mycket hårt- att

Vad orsaken tillär har fattat dessa beslutatt skaHur uppnå målenman man
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dufrågor. Omovanståendedu besvararmöjligtutförligtSkriv så närsom
vad dendu förklaraväxthuseffekten så måsteföreteelse t.ex.nämner somen

innebär.

UlfSofie TittiLenaLycka till Benita

O

årskurs miljökunskapnio iAngående förno-provet

främst nioma,elevrådet,Vi ialla nioroktober hadeFredagen den 14 no-prov.
följande slutsatser:tillkommit framochdettahar diskuterat prov,

föralldelesinförlektionstidenförhållande till det provetI ämnetstora var-
mellan dessasambandenocholika delämnenaförstå dekort. kunnaFör att

genomgångar.ochlektionerbehövt flerhade vi
frågor,viktigarörde så mångaochsåMed tanke på ämnet stort, varatt var-

för kort.skrivningen alldelesförtiden

Skrivningstidenförutsättningar:fått olikaharolika klassernai deEleverna
frånplanscherfannsklassrumminuter. Imellan och 100varierade 80 ett

alls iintedeltogskrivningen. klassunder Enpåprojektet väggarnauppsatta
de övriga.vecka längrelektionerhade änmiljötidningen,arbetet med utan en

förslag:följandeelevrådet har viI enats om

omfattning.Öka medtill nivå ämnetslektionstiden stämmer överenssomen-
tråkigt, eftersomoch detomfattningen,minskaAlternativet att vorevore

och viktiga.aktuellabådedessa frågor är
undertillfällen,vid olikaskrivsflera delar,iDela sam-provet ensomupp-

minskaskulleminuter.80 Dettatvå dubbeltimmar átid,längremanlagt t.ex.
oavslutat.någotlämna inkänslanoch attstressen av

vill ändåviändra på någotdet förnaturligtvisVi inser attär sentatt nu, men
framtiden.undvikas iskaliknande situationersynpunkter förfram våraföra att

och intressant,viktigtmycketvi tyckerVi vill ändå ämnet ärattpoängtera, att
meddettaVi diskuterarbra.i gärnafrågeställningenoch provet er.att var

PärnillaOhlsson,Karlström, BjörnBond, Ann-Kristinelevrådet: SaraN iiorna
Nordgren.Dahlqvist, AnnaWallgren, KarinPerder, JosephineEmilSjöholm,
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mångaHur pizzerior finns det

Pia-Lotta Fellke skildrar årskurshur lärare i 4 lade arbetet meden upp
landskap. Hon lärareär och Iärarutbi|dare ingåroch i Skolkommittén.

Eleverna ska börja arbeta med Sverige utifrån landskap.att harDe
tidigare arbetat med hela Sverige och kartkunskapövat och tittat
olika slags bygder. detNu dags förär och eller två och tvåvar en - -

välja landskap ochatt reda faktaett eget landskapet.att ta Arbe-om
ska sedan redovisas inför klassen.tet
Läraren samlar eleverna för de ska få idéeratt vadgemensamt om

kan reda på. Eleverna har många idéer ochta efter deman ärett tag
samlade på tavlan i form minneskarta.av en

Im dot ridskola
Hur o golfbanoruna/det mangajWH
finnsdet/

Vilkd lawdsüars-âf
Hurdjuret :någonzzerior

X ftnnsdefLANDSKA Z
Land la /S owman / Enmdd nära kândimr

ur dardetloor där

Vilka hockeylaieuâr
Baâkühj

Läraren lägger till följande frågor till minneskartan: Vilka andra land-
skap ditt landskap tillgränsar Vad tycker du viktigt kunna frånär att
kartan ditt landskap Läraren vidareutvecklar elevernas Förslag ochom
ställer ytterligare frågor: Hur många bor det där bor detVar mest
människor Varför du de bor just där Om du varit där:tror att Berätta

minnen Vad kan i landskapetgöra kommer ditom egna man om man
turistsom
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detalarallt.reda på Lärarende måste attundrarelevEn ta omom
med:de hamåstepunkterfyravälja,kan men

kartkunskapenlandskap,till andraGränserna
varförochbormänniskornaOm var

landskapetBeskriva
Turistmål i landskapet

fått redaklassen hartilllärarenigångeleverna attInnan sätter ser
för sökabär sig åthurochfinnsinformationskällor attvilka mansom

bland dem.
Nilandskapet.beskrivamedBörjaläraren:Avslutningsvis attsäger

beskrivningar.ochbilderkartan,hjälpkan ta av

Våra kommentarer

gälleri detcentral frågaaktualiserarfrån skolanDenna somenscen
frågorfrån elevernasutgålärandet: Kaninflytandeelevernas över man

kunskapsarbetei skolanserfarenheteroch derasföreställningaroch
skiljerlandskapsarbetetiintressenelevernastydligtalldelesDet attär
förstadetpizzerior inteochkändisarRidskolor, ärfrån lärarens.sig

landskap.handla svenskaskaundervisningentänker på,läraren när om
landskapenhurintresseradeomedelbartintesida tyckssinEleverna å av

undervisningenikonkretvarandra. Hurtill gör mangränsar omman
undvikerfrågor styr Hurelevernasdetmedallvar äratt sommenar

riktigadefrågorlärarensvärderartydligtuppläggningen somattman
ikunskapsvärdedetFinnsutfyllnadoch elvemas ettfrågorna som

dehistorientillkopplaskanutbredningpizzeriornasfrågan omsomom
svenska landskapen.
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Släpp inte taget domom

Hur går det för ungdomar hamnar i skoldaghem Hur upplever desom
skolmiljön jämfört med miljön i den vanliga skolan Bernt Gunnarsson
belyser dessa frågor i studie skoldaghem med elva pojkarett ochen av

flickor.tre
Ungdomarna bodde i medelstor, invandrartät kommun meden en

dominerande industri. Gunnarsson följde dem under fem år i slutet av
1980-talet. komDe till skoldaghemmet där Gunnarsson själv var-
lärare från olika högstadieskolor i kommunen.tre Sju elever levde-
tillsammans med båda sina föräldrar och fem bodde ihop med sin

och dennas sambo. Det minst i familjernamamma var en vuxen som
hade förvärvsarbete, i många fall båda.ett Författaren karaktäriserar
flertalet familjer arbetarklass; några dem hade medelklassambi-som av
tioner.

Gunnarsson påpekar det inte går generalisera från så litenatt att en
fjorton elever. Resultaten gäller den undersökta ochgrupp som gruppen

inte mer. Studiens värde ligger i den går på djupet och sträcker sigatt
flera år. Någraöver eleverna gick till skoldaghemmet iöver åttan. Deav

övriga kom dit i början nian eller under höstterminen det året. Denav
första delen undersökningen handlar elevernas tid på vanligav om en
högstadieskola. Gunnarsson både elevernas, klassföreståndamas ochger
föräldrarnas bild denna period.av

Flertalet eleverna beskriver sig själva högljudda, störande ochav som
okoncentrerade. Jag den elev dom kundevärsta tänka sig. Fyravar av
dem uppträdde på De lugna och passivaett sätt. och fick tidenannat var

gå bl.a. med kamraterna.att Eva avvek frånatt båda dessapratagenom
Hon beskrivermönster. sig själv kritisk och diskussionslysten. Evasom

vågade stå för sina åsikter och valde bort det hon inte intresse-som var
rad Klassföreståndaren härså henne: Honsäger hadeav. ett annatom
beteende, hon tänkte helt enkelt. Jag honsätt tror attmognare
tyckte skolan kanske litet barnslig iblandatt /../ hon tyckte kanskevar
dels innehållet kände hon redan till elleratt /../ det fanns viktigareatt
saker i dom här ämnena.att ta upp

De flesta ungdomarna upplevde sig avvikande och kändeav attsom
de inte önskade eller respekterade skolkamraterna. några fallIvar av

de de blev trakasserade fleraoch dem kändeatt siganser av ensamma

33Gunnarsson, 1995:Bernt En annorlunda skolverklighet. Elevers upple-
velse traditionell och alternativ skolmiljö, Stockholm, Almqvist Wikav
sell International.
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välja bort skolanEfterhand kom många elevernai klassen. att genomav
lektionerna.skolka frånatt

de olikavad de tycktefrågade ungdomarnaNär Gunnarsson om
till läraren, under-handlade relationenfick hanämnena, som omsvar

varitLärarrelationen tycks haoch innehåll.visningsmetoderna ämnets
denöjdaeleverna i undersökningensärskilt viktig. En var omavgrupp

traditionell elev-lärarrelation, medankunde braha en annan gruppen
med sinaömsesidig personlig relationville haställde högre krav. De en

saknade.delärare, något som
skulle för bra.hur undervisningenEleverna fick tala att varavaraom

stödska få dettyckte elevernadet gäller arbetssättetNär att somman
och läraren ska intearbeta självständigtbehöver. roligtDet är attman

innehålletfått försöka själv. Eleverna ansågharingripa innan attman
Positiva dragdet inte får för svårt.ochmåste intressant att varavara

praktiskavanligare i deförhållandevisovanliga,dessa mensom var
prak-handladeteoretiska. undervisningeni de Näränmomenten om

utsträck-läroprocessen ikontrolltiska saker hade eleverna störreöver
ning än annars.

halvtomkring ochklassföreståndarna skeddemedIntervjuerna ettett
hade någraingen demlämnat skolan,efter eleverna hadeår att men av

nämligenklassen,varit ha dem iminnas hur det hadesvårigheter attatt
Ändå hadeklassföreståndarna deflertaletjobbigt. tyckteväldigt attav

klassföreståndarefemrelation med eleverna;haft fungerande anseren
relation med dem.de hade bratill och med att en

medförsöka lösa problemenklassföreståndama valdeNågra attav
ochelevvårdspersonalensmisstroddeeftersom dehand,eleven på egen

de för detlärare ansågnågot.skolledningens förmåga Dessagöra attatt
antingen inteövriga fall detmed eleven.hade bra kontakt Imesta var

olikai ärendet eller fleraengagerade signågon som varpersonersom
Klassförestândarensengagerade elevens situation.ieller mindremer

tillganska aktivtvarierade fråni dessa fallförhållningssätt attatt vara
passivt.ganskavara

klassförestån-problemeninslag i försöken lösavanligtEtt attatt var
samtal medkuratom hadei klassen, rektorn ochdaren, de andra lärarna

elevvårdskonferenser,ocksåsituation behandladeseleverna. Elevernas
Förändring-föräldrar.berörde eleven och dennesdenibland i närvaro av

specialundervisninghur skolansskolmiljön beroendei varavvarar
undervisningsgruppfick i mindreelevernaorganiserad. Några enav

fick lovochelev fick förlängdflerai eller Enämnen.ett annanprao en
ipojkar gickför arbeta. Tvåfrånvarande ibland kunnaattatt vara

eller kurator.med skolpsykologregelbundna samtal
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Skolorna använde sig genomgående traditionella lösasätt attav
problem i skolan, Gunnarsson. Eleven själv uppfattadesanser som en
ganska passiv varelse personligt Han eller hon förväntadesutan ansvar.

visst de åtgärder skolans befattningshavaresättettreagera som
vidtog.

En stark upplevelse hos klassföreståndarna de stodattvar ensamma
med problemet. fick klagomål frånDe alla håll och kände de gjordesatt
ansvariga för elevens handlingar. Varken kolleger eller skolledare gav
dem något stöd och det verkade inte finnas några lösningar. klass-En
föreståndare beskriver det så här: Att ska offra människornästanman
innan nånting händer, kan dom kunde offrat mig ocksåsäga,man
egentligen. några klassföreståndareFör förvärrades situationen attav
de hade klass de tyckte svår hantera.atten som var

Klassföreståndama hade i regel uppfattningen elevernas beteendeatt
i skolan hängde ihop med deras hemförhållanden och berodde egen-
skaper och brister hos eleverna själva. hadeDe inte tillräckligat.ex.
kunskaper för kunna hänga med på lektionerna och saknade intresseatt
för vissa eller för skolan överhuvudtaget. Andra förklaringarämnen var

de hade praktisk läggning, koncentrationssvårigheter och dåligatt en
uthållighet.

förefallerDet motsägelsefullt klassföreståndarna samtidigt pekadeatt
på ändringar i skolan skulle ha kunnat hjälpa eleverna. Klassföre-att
ståndarna nämnde bl.a. behovet relation mellan eleven ochnäraav en

fåtal lärare. lyfte också fram tydligareDe regler, lugnare miljö,ett en
förändrad undervisning och bli uppfattad hel människa, inteatten som

enbart elev. Förändringar detta slag emellertid inte möjli-som en av var
inom skolans och med tillgängliga menade klassföre-ga ramar resurser,

ståndarna.
Gunnarsson skriver lärarnas situation utmärktes upplevelseatt av en
maktlöshet och liten tilltro till skolans förmåga de problemmötaattav

uppstod i samspelet mellan skolmiljön och eleverna. tyckteDe attsom
de inte kunde vända sig någonstans för få hjälp. blev klaraMåletatt att

dag i taget.av en

Ett samarbete bygger på värderingar och mål, tarsom gemensamma som
tillvara erfarenheter och utvecklar kunskap, bygger delaktig-allasny som
het, stöd för den enskilde läraren, verkar också i utsträck-utgör ett storsom
ning ha saknats klassföreståndamas skolor. för-Detta sannoliktär en
klaring till det ofta i intervjuerna uttrycks kompetens saknades föratt att att
lösa vissa problem. sågs knutetKompetens till individ/specialistsom en
vilken skulle kunna hand problem. vår kursivering Kompetensta om
skapas emellertid också arbetssätt där erfarenheter diskuteras,ettgenom
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konstruerandeförutgångspunkttilloch bliranalyseras ett gemensamav ny
den formenhögstadieverklighet verkar gemensamtstudienskunskap. I av

vanlig.varit så linte haskolpersonalblandkunskapsutvecklande/lärande
mellanförtroendeklyftaha funnitsocksåverkar deti studienflera fall en

lärarnasSammanfattningsvis kan/../ sägaoch lärare. attskolledning man
utanför klass-inflytandelitetprägladesgradskolverklighet i hög ettav

rummet.

olikahade heltoch eleverklassföreståndarefastslårGunnarsson att
hand-tolkade elevernasKlassföreståndarnasituationen.perspektiv

beroddeperspektivdettadåperspektiv. Urindivid- ochlingar ettur
isittvilka hadesjälva,hos dembristerbeteende påelevernas ursprung
iihop sittkoppladedäremot sättliv. Eleverna atttidigarederas vara

nuperspek-ochmiljö-undervisningen,upplevdedeskolan med hur ett
mittemellan.någonstanshamnaruppfattningarFöräldrarnastiv.

hade häntdetskolankallade tilloftablev närföräldrarnaNågra av
skolanpåViså här:beskrivernågonting. möteEn ett var uppemamma

ochhänkunde gåttjagså såstudierektorn. Jagmedoch pratade arg,var
tittade handörren,kom injagmänniskan Bararuskat när genomom

sånhardet förvadinställningen,denfick ärmig. Jag ensommor
fruktansvärt.det någotsåöverlägsen,såpåg. Han varvar

tyckteskola. Detill sina barnskritiskaövervägandeFöräldrarna var
ochförSkolandåligt.skolan togmed storsamarbetet manatt varvar

medEleverolika behov.och harolikabarntillhänsyningen äratt
och lärare.elevermedskolaibortsvårigheter kommer avmassoren

denförskolanhand lastaförstaemellertid inte i attföräldrar villeFlera
beroddemenade detbättre,situationen snarastklarade attinte utanav

därgallahaskulle jag överJag spyttfel ipå systemet. menar vem
sigderasfall, helai såhela sätt att tadetDåegentligen. systemetvar
detill lärarna,positivadockföräldrareleverna. Många somvaran

engagerade.ochtyckte kunnigavar
ocheleverÖvergången Bådeskoldaghemmettill smärtsamt.var

skolan.vanligadentill lämnainställninghade kluvenföräldrar atten
kommithadedethot ochskoldaghemmetSkolan hade ettanvänt som

hadeelevernauppfostringsanstalt. Fleraslagsuppfattas ettatt avsom
undervisning,skoldaghemmetsförväntningarpositivadock som

där.hade gåttmed kamraterkontaktsiggrundade som
källa-Itegelbyggnadäldrei närafanns centrum.Skoldaghemmet en

ochallaktivitetsrumfotolabb,verkstad. Kök,fanns det matrum,enren
personal-inrymdevåningenAndrabottenplanet. ettlåg påarbetsrumett

ochelevernaföruppehållsrum ettlektionssalar,mindretvå ettrum,
kvinnligochmanliga lärarebibliotek. Tvåochkombinerat arbetsrum en
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fritidsledare arbetade hela dagarna skolan, åtta elever.tog emotsom
Skoldagen började med samling och frukost. Det lektioner företrevar
lunch och efter. Personal och elever lunch tillsammanstre i matrum-

disponeradeMan liten bussmet. användes vid utflykter ochen som
studiebesök.

Formellt skoldaghemmet enhet direkt under skolförvalt-sett var en
ningen, personalen självbestämmande. De anställda fattade allamen var
beslut gällde inriktningen verksamheten. De höll i planering,som av
schemaläggning, inköp och kontakter. Personalen kände den hade detatt
totala för skoldaghemmet och kunde bestämmaansvaret verksam-om
heten inom de givna.ramar som var

Arbetet skoldaghemmet byggde principer hade utvecklatssom
personalen. stället förI inrikta sig på enskilda elever villeattav man

utforma skolmiljön så fick till stånd bra samspel mellanatt ettman
miljö och elev. En viktig milj öförutsättning närhet mellan elevernavar
och personalen. Eleverna skulle uppleva respekt, de fickatt ta ansvar
och de kunde påverka verksamheten. Eleverna fick arbetaatt i sin egen
takt. De kunde välja arbetsmetod och ibland kunde de välja vad de
skulle Jag uppfattade min rollgöra. lärare skapa förut-att attsom var
sättningar för lärande, för lärandet låg på eleven själv.ett ansvaret Detta

präglade hela skoldaghemmetssynsätt verksamhet, skriver Gunnarsson.
En viktig princip ha samarbete med föräldrarna.näraatt ettannan var
Man fattade inga viktiga beslut deras medverkan. anställdaDe sägutan
sig själva främst lärare och förebilder, inte reservföräldrar.som vuxna

På den gamla skolan läroprocessen betydligt regleradvar mer av
läraren skoldaghemmet. Upplevelserän inte kunna,att attav vara
missgynnad, inte hinna med, inte kunna påverkaatt sämre,att attvara
uppstod inte på i den mindre reglerade lärandesituationensätt påsamma
skoldaghemmet och inte heller i utsträckning elevernagav samma
upplevelser avvika, maktlöshet och ojämlikhet. Elevernaattav av
trivdes bättre på skoldaghemmet tidigare och kopplar ihop detän med

de lärde sig De ansåg kravenatt på dem hade ökat, inte min-attmer.
skat. Det upplevelse för dessa ungdomar de kundestor att attvar en se
följa undervisningen och de lärde sig något.att

En intressant iakttagelse eleverna, tidigare enbart hadeär att som
varit inriktade med målet överleva, i skoldaghemsmiljönnuet att
började intressera sig för framtiden. Han har fått litet livsgnista till-
baka, förälder sin pojke. Föräldrarna överlag positiva tillsa en om var
skoldaghemmet. föräldrarEtt går till och med så långt de sägerattpar

deras barns negativa utveckling vändesatt på skoldaghemmet; detatt
kan ha räddat dem från bli kriminella.att
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undersökningsgruppen gick nian skoldaghemmetAlla elever i ut
har följa hur det sedanfick grundskolebetyg. kunnatoch Gunnarssonett

utvecklatsövervägande flertalet dem harför ungdomarna.gick Det av
skriver han.fungerande samhällsmedborgare,till väl anpassade och väl

högstadieskolorpersonalen deras gamlaska komma ihågDå attman
förutbestämda misslyckas.dei ansåg attsett attstort var

Våra kommentarer

ändåhandfull ungdomar. Menstudie gällde baraGunnarssons geren
kanskolmiljöer,inblick i två olikaundersökningen intressant somen

drag i grund-diskussion viktigautgångspunkt föranvändas en omsom
betydelse för hurvisar miljön harskolans fungera. Densätt att storatt

högstadiet respek-undervisningen. örhållandena påungdomar upplever F
haft inflytande derastycks också hative i skoldaghemmet sätt att

framtiden.sina möjligheter itänka sig själva ochom
kört föreller mindreansåg deti sjuan och åttanLärarna att var mer

räcktemärkte de intemaktlöshet dekändedessa elever. Lärarna när att
hinderorganisationenochtill för nå eleverna änettattatt snarare var

dystravisa lärarnasfacit i hand kanstöd. med GunnarssonMen attett
upple-tycks ha ökatUngdomarnas chanserprofetior inte slog in. genom

flesta dem klaratsannolikt hade deskoldaghemmet,velserna på avmen
studier harfinns andraerfarenheten.sig också den Det ettgettutan som

sig bättreoch ungdomar klararvill barnliknande resultat, det säga att
information forviktigderas lärare hade Detvad ärän trott.vuxnasom

och hurför deras före detta eleverfå hur det gårlärare reda påatt -
perspektiv på den.de har fåttdessa på skolan närser

tidensigde flesta hade klaratPåståendet utanatt nogovan om
nämligenidentifieradeskoldaghemmet behöver Gunnarssonnyanseras.
fanns detelever. denbland undersökningens Itvå ena gruppengrupper

värderingar.mellan hemmets och skolansöverensstämmelsestörreen
tillskolmiljö. gickegentligen inte byta Dei den villeEleverna gruppen

till skolsituationen.anpassade sig intei princip varje dag,skolan men
avstånd frånheltandra påEleverna i den sättett annattoggruppen

kundevuxenpåverkan överhuvudtaget. Detdet verkarskolan, och som
skoldaghemmetföräldrarna. inteminst i relationen till Ominteman se

haftsannolikt inte haskulle dessa eleverfunnits alternativhade ettsom
avståndstagandeockså sitthade troligennågon skolgång. De genom-

arbets-blivarit i riskzonen förfrån skolan och att permanentvuxna -
kriminalitet.och indragna i Gunnarsssonsberoende drogerlösa, av

ungdomarskolan inte släpperstudie viktigtvisar det är tagetatt att om
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och låter dem avbryta sin skolgång, försöker skapa alternativutan att -
vilket kan innebära Förändramåste den bilden vadgängseatt man av
skola och undervisning är.

Gunnarssons beskrivning klassföreståndarnas situation dyster.ärav
kändeDe sig de både skulle elevernas olycka ochnärutsatta ta emot
och kollegernas missnöje. upplevde ocksåDe deattoro ensammavar
problemet. svårigheter hänger troligen ihopDeras med två utmär-om

kande drag i skolors normala fungera.sätt att
det förstaFör lärare i utsträckning arbetar med sinatt stor ensamma

klass eller sina kan tanken och dessaManämnen. pröva att var en av
elever i stället hade gått i klasser där fyra lärare hade lagutgjorttre, ett
med för huvuddelen undervisningen. hade kunnatLärarna dåansvar av

varandra stöd i arbetet samtidigt de tillsammans hade haft störrege som
möjligheter ändra skolmiljön.att

det andra innebärFör arbetsorganisationen i skolan elever medatt
problem hänvisas till kuratorn, skolpsykologen och andra specialister

saknar inflytande flestapå undervisningen. På de skolor detärsom
tabubelagt för dessa föreslå förändringar i undervisning,läraresatt en
eftersom det skulle kunna uppfattas kritik dennas arbete. Dettasom av
förhållande leder till elevvårdspersonalen vanligen tolkar elevensatt
problem individnivâpå och föreslår åtgärder i anda.samma

Klassföreståndama i undersökningen hänvisade till bristande resurser.
De menade flera eleverna skulle ha behövt kontinuerligt.ex. att av en
vuxenkontakt med fåtal lärare, ordnadet inte gickett att attmen av
ekonomiska skäl. Och det naturligtvis ekonomisk fråga också.är en -

skoldaghem har andra vanlig skola. detEtt Detän görresurser en
möjligt lösa problem ipå inte enkelt kan kopieras densättatt ett som
ordinarie verksamheten. det bara fråga ekonomi detMen Kanär en om
inte också handla vid otraditionella lösningar och det finnsattom ovana
inbyggda svårigheter i skolan verksamheten till olika eleversatt anpassa
behov Lärarlag kan riktning lärarei liksom varjerättett steg attvara
har för mindre elever.ansvar en grupp

Några eleverna mycket tveksamma till flytta till skoldag-attav var
hemmet. De de trivdes i sin vanliga högstadieklass. Framförattuppgav
allt detycks ha varit rädda för förlora kontakten med sina kamrateratt
och bli avskilda från normala ungdomar. reaktionen be-Denatt är
griplig. Uppdelning barn och ungdomar alltid problematisk. Detärav
kan räcka med tillfällig nivågruppering i klass årskurseni förstaen en
för elev ska komma uppfatta sig själv avvikande. Utanför-att atten som
skapet kan för vissa elever bli tydligare de får hjälpän om av en spe-
ciallärare, vistas i specialklinik del veckan eller blir placerade i etten av
skoldaghem. negativa effekter kanDessa så resultatetstora attvara av
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åtgärderna blir till skada för individen. Därför viktigtdetän ärnyttamer
lärare och skolledare allt står i deras makt för förändragöratt attsom

den vanliga undervisningen innan de andra alternativ.överväger
undvika del nackdelarnaFör med ungdomar måste flyttaatt atten av

till skoldaghem ligger på plats, kan placeraett som en annan man
skoldaghemsverksamheten i den vanliga skolan. Rinkebyskolan utanför

1992.34Stockholm har sådan modell sedanprövat en
Klassföreståndarna de högstadieskoloma upplevde de itre att stort

saknade inflytande utanför klassrummet. tillKontrasten ärsett stor
förhållandena skoldaghemmet,på där personalen hade för helaansvar
verksamheten inom vid arbete byggde principerDerasen ram. som
de själva hade utvecklat och de kunde fatta beslut i många frågor utan-
för själva undervisningen. talar i makttermer anställdaOm tycks deman

skoldaghemmet ha haft makt lärarna högstadieskoloma.änmer
Samtidigt tycks elevernas makt läroprocessen ha ökat de flytta-över när
de till skoldaghemmet.

förklaring till eleverna började fungera de komEn bättre näratt att
till skoldaghemmet kan ha de fick relationvarit mycket närmareatt en
till stöd för sådan tanke i avhandling ungdom-Ettvuxna. en ges en om

kriminalitet. för dem lyckades lämna brottets banaGemensamtars som
de hade positiva relationer med andra deras förhållan-närattvar vuxna

de till föräldrarna dåligt.var
Skolpersonalens elever svårigheter troligenpå medsätt äratt reagera

frånganska djupt förankrat i samhälle och i skolans kultur. studieEnett
detta.Nordamerika belyser Forskarna jämförde kanadensiska och

amerikanska lärare med inuitlärare, det vill lärare för grönländskasäga
bam. På frågan vad de skulle deras elever fickgöra storaom om en av
problem, svarade de kanadensiska och amerikanska lärarna de skulleatt
anlita skulleskolans specialister. Inuitlärama sade de eleven närm-att ta

till sig.are

3" Ahnborg, Marie-Heléne 1996: Utvärdering Rinkebyskolans skoldag-av
hemsverksamhet, Stockholm.
35Chylicki, Pawel 1992: upphöra med brott. den kriminel-Att Vägar ut ur
la karriären, Lund University sidanPress, 181-182.
36Crago, Martha 1995: ana Cultures Canada. EvaluativeLanguages in
Educational Evidence; presenterad vid konferens i Stockholm iuppsats en
november med Flerspråkighet lärande".1995 och Cen-Arrangörer:temat

för tvåspråkighetsforskning vid universitet förStockholms och Centrumtrum
forskning i Lärande vid Högskolan i Luleå.
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Tänk själv

Jan Nilsson har skrivit den här Han har arbetat mellanstadielära-texten. som
på lärarhögskolan i Malmö.Han i dag lärarutbildareärre.

höstterminen i årskurs Klassen håller påi slutetDet är att av-av sex.
utgångspunktensluta handlar kulturmöten och ärett tema, ensom om

Bävertecknet Elisabeth Bokenskönlitterär bok, George Speare. ut-av
Nordamerikas vildmark i mitten 1700-talet och handlarspelar sig i av

indianpojkenmellan nybyggarpojken och Attean. DeMattmötetom
olika kulturer kommit kollisions-båda pojkarna två pårepresenterar som

och belysa skillnaderna mellan de olika kul-kurs. konkretiseraFör att
fått uppgift skriva och berätta pojkar-har eleverna bl.a. i attturerna om

och vad de skulle kunna lära varandra.egenskaper och kunskapernas
skriver individuella utvärderingaravslutas med elevernaTemat att av

undervisningen.

utvärdering:Utdrag Karinsur

det inte kul jagdiskuterar och lärt mighar lärt mig hurJag att menvarman
lärde sig saker.bondekulturen intressant och Jagtycker det med var man

hur kom till ochNordamerikas historia och USAhar lärt mig attomom
Washing-Frankrike slutade och hursju-årskriget mellan England och 1763
helt själv-självständiga kolonierna blevfick sitt och hur dom 13ton namn

första president och Maytlower komochständiga USAs attvarvem som
geografi /../från och det kul medEngland äratt

Utdrag utvärdering:Annasur

egenskaperoch Inget vaVilket jobb får vi Atteans Mattsatt vetagenom
beror betygen vilketdå sånt här till mig det inteVarfor vi Dugör attsa

har ifår. det. Visa mej endajobb detMen ettaär som enen personman
eller något inteändå blivit något bra advokat, pilotallting och annatt.ex.

korvforsäljare, toalettrensare.forskolelärare, brevbärare, Barastädare,som
de frågar hurskitjobb. ska vi klara i Szan, 9:anHur 7:an, ossnu oss om

egenskaper devi lärt vi ju. ochmycket Jo Matts Atteans ärmensvaraross
du de tänkerpåhittade heter bävertecknet. Vad dåbara i atttror omen som

insnöadeelever, har väl sovit på lektionerna. Vilkadå Vilka odugligaoss
lärde liteskit geografi, historia. just det viinte JoKan ett oss omungar. om

blir vällilla får vi inte glömma ellerNordamerika. Det sagtmen som
något skitjobb.inget änannat
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Den december18 terminens sista dag har jag genomgången av- -
elevernas utvärderingar. redovisningenI resultatet inför klassen tarav
jag särskilt Karins synpunkter vad hon hon har lärt sigupp attanser
och Annas utfall litteraturläsningen. harAnna undertecknatmot sin
litania med Anna den arga. Hennes attack kommer blixt frånsom en

klar himmel. Någon liknande kritik har inte förekommit tidigare.en
Anna också sinär värdering efter arbetet med Bävertecknet.ensam om
Under genomgången läser jag den kritiska Jag försökerupp passagen.
bjuda eleverna till diskussion Annas synpunkter, reaktio-en om men

uteblir totalt.nerna
Till varje elev har jag skrivit utförlig kommentar där synpunkteren
utvärderingama till diskussion. Efter de uteblivnatas reaktioner-ur upp
läser jag högt min kommentar till Annas värdering:na ur

Anna Tack för din utvärdering Det 0rd och inga visor, jag tyckervar men
det bra du talar vad duatt är tycker och försökeratt motivera varför.om
Så vi dina synpunkter i punkt tio direkt.tar undrarDu vilket jobb du får

Matts och Atteansatt egenskaper.veta Helt du får inget jobbgenom rätt,
alls. Men du går inte i yrkesskola Anna. Jag ska inte utbilda dig tillen nu,

spårvagnskonduktör, flygvärdinna ellersotare, civilingenjör. Men det jag ska
till du hargöra är möjlighet så småningomatt att utbilda dig tillattse ett

yrke du vill ha.som
Anser du ni har gymnastik för ni ska bli idrottslärareatt eller proffs-att

fotbollspelare
Anser du ni har syslöjd för ni ska bliatt sömmerskoratt
Anser du ni har bild för ni ska bli konstnäreratt heltidatt

duAnser ni har träslöjd för ni ska bliatt snickareatt
Anser du har engelska för ni ska bliatt engelsklärare eller resele-att

dare
Anser du ni har för ni ska bli ingenjöreratt matte att

duAnser ni ska lära alla världens länderatt och huvudstäder ocher
bergskedjor och floder och vikar och hav och sjöar för ni ska bliatt upp-
täcktsresande eller busschaufförer

Anser du ni ska lära all världens kungar,att presidenter och årtal förer
ni ska bli arkeologer /../att
Så det då Bäver-tecknet. Efter det andra kapitlet avbröt vi läsningenvar

för genomgång Nordamerikas och USA:s historia och geografi. Nien av
fick kartor och fickni anteckningar. Genomgångengöra tämligen stökigvar
och jag osäker på hur mycket ni egentligen hade förstått. Därför fick nivar

läxprov. De hade dåligtett läxprovet fick medsom vara om en ny
genomgång. Det förvånar mig du vill skaär läraattsom attsom oss
mycket bl.a. geografi och historia inte med på den genomgången.om var
Varför du inte detvar

Så det det här med läsa och skriva. Jag tycker ungefär såatt här:var
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någotböckerochförstå olikaläsa ochkunna ärAtt textersorters som
handlar inteOch deti hela ditt liv.och glädjehadu kommer nyttaatt av

bokdu läser iliv. Varje gånghela dittdet handlarskolan,bara enomom
Problemetläsa.så blir du bättretycker bokenvad duskolan attän om

du blivitvisaroch betygmeddet inte går poäng attgöraär attatt somprov
intervjuervi regelbundnadärför harbl.a.läsa.bättre på Det äratt som

tydligt hurandraellermed böckernavi talarmed När texter seromerer.
svåraregäller alltförstå och detläsa ochbättre påblivit mycketni alla att

böckerna och detarbetar medsedanböcker. Närkompliceradeoch mer
bättre. Genomförståvarandraså hjälper vihandlade ännude textenattom

tvingasbokenfrågeställningarolikaarbeta medtänka på och taratt uppsom
ocksåVi tvingasbättrehandlarvad boken attvi försöka sätt.ettomse

devarför dehar det, gör,de olika göri hursätta sompersonernaoss
själva iigenvi också kännaibland kanochdevarför de ärär osssom

påoch funderaläsa bokenvikanbokens Det göra, attatt genompersoner.
varför har dethar det ochvi självaförstår hurvii den, attpersonerna

harvi har detförstår varförvibättre Närdet påvi har sätt.ett somsom
i såvi leverdet samhälleförändraförockså lättare attdet blir det attoss

blir bättre.det
ochandramänniskor Bådemycketocksådu digdu läser lärNär omom

på. Ochbetygellergår inteMänniskokunskap sättadig själv. mätaattom
människokunskap.bra påvälbetalt arbetebrafår inte ärett om manman

medtillsammansmåste duarbetsplats,på dinditt liv,i helaMen även vara
människor.olika

digdetförklara ochförsökerförstår vad jagduhoppas attJag att ger en
ochmycketskrivitdet jagfunderar igenomvill dudel tankar. Jag att noga

dig.frånformha någonviljajag skulle gärna svarav
brev.Gärna ett

Vännen Jan

uppstårkunskapsdebattaktivt. NågonlyssnainteEleverna attutser
personligameddelasutvärderingarnadåi klassen. Förstheller inte ut

det liv i klassen.blirenskilda elevernatill dekommentarer
fåotåligalitetnyfikna på kommentarerna,märkbart attEleverna är

dis-offentligauteblivnatill denanledningdem det kan vara ense -
uppmärksamt.intensivt ochdedelas läserdekussionen. Då ut

fortfarandeochblixtsnabbtskriftliga argt:Annas ärsvar

arbete AttnågotBävertecknet. Inte vetaarbetetmenade annatJag runt
ingetjagjobb på.får inget Menegenskapereller MattsAtteans omsaman
sprickernågothemmaharträslöjdsyslöjd, Det nytta t.ex. omavmanosv.

besökfårEllerkunnadet väl braDå är att avsömmarna. mant.ex. omsy.
från Sri Lankabrevkompisarminautlänningeller skriva brev,någon t.ex.

SJÄLVTÄNK vill ha svar.Jagengelskakunnadå inte bradetär att
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Våra kommentarer

Ärbrevväxling i elevinflytandeperspektivska tolka dennaHur ettman
eller förhänder uttryck för förtryckande lärardominansdet ettsom en

antingenfungerande elevinflytande säkert inte frågareellt Det är om
situationerna bland-eller. så mycket i skolan de praktiskaSom ärannat

förandra. förutsättningarnaningar det och det Utan att vetaenaav
tidigare, hur förhållandet mellanundervisningen, vad eleverna har gjort

hahar gestaltat sig tid det svårtlärare och elever är tvär-över attosv.
i skolan.hur ska tolka enskild händelsesäkra uppfattningar om man en

förreservationer kan ändå använda exempletmed dessaMen attman
undervisningsupplägg-förhållandet mellan elevinflytande ochdiskutera

ning.
elevsvi konfrontation mellan lärares och.harH. sätt att seen enen

årskurs tycksundervisningen. i slutet Annapå Det är uppta-varaav sex.
detsig för hurdags för högstadiet och hondet ärsnartatt oroaravgen

honmycket mellanstadietdå. hon lärt sig tillräckligt Harska gå Har
högstadiet hon fått kun-sådant högt värderat Harlärt sig ärsom

finns dragbehövs hon gång ska söka jobb Detskaper när avensom
kan förklara den argsintaseparationsångest i brev,Annas tonen.som

undervisningen mellanstadiet tidigare,hon trivts bra med påKanske har
kommer de ängsliga frågor-ska lämna trygghetenhonnär snartmen nu

läsa ochinte bryr sig jag kanTänk högstadielärama attomna: om
sättlitteratur Tänk de undervisaranvända mig ett annatav om

historia ochbryr sig vad jag kan iTänk de bara ämnena geogra-om om
Varför har vi inte arbetatfr blir till kritik:Frågorna sättannatett

sinnestämning.farhågor ochoch förberett Så kan tolka Annasoss man
kritik han inteläraren blir överraskadVad Han övergör en som

gillar svensk-tidigare. finns elev intetycker sig ha hört Här som enen
funktionellalåter eleverna arbeta med sitt språk iundervisning som

försvarspositionfrån läroböcker. intarsammanhang och avstår Han en
med långt brev utförligaoch drämmer henne i huvudet ett som ger

har varit för. kanmotiveringar för den undervisning hon Manutsattsom
förhennes för framtiden, för kraven,han missar poängen:säga att oro

ska håller sig till skolan, hon talarallt det komma. Han omnya som
tilli och lyssnar inte särskilt uppmärksamtlivet. övertalartagenHan är

förmod-vad eleven, har och det honomAnna, Dessutom, görsäga.att
säkert avsikt med sittligen till lyssnare, har han pedagogisksämre enen

villbrevsvar sträcker sig detta tal. HanAnnautöver att ge svarsom
pedagogiskachansen för hela klassen återigen lägga fram sittattta

därmed redan från början riktat till alla. KlassenHans ärsvarprogram.
elevernasockså vid de skriftliga utvärderingama, bådeär att attnog van

16-02064
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och lärarens, kan ingå itexter offentlig diskussion ien gemensam
klassen. detOm så, det inte hellerär särskiltär uppseendeväckande eller
okänsligt läraren läser brevväxlingen medatt enskild elev införupp en
hela klassen.

Men ändå: härDet kan tolkas typisk skolsituation medsom en en
dominerande lärare förtrycker stackars elev med helaattsom en genom
sin auktoritet slå ned på hennes kritik.vuxna

Men kan, vill, i den här brevväxlingen, sådantannatman om man se
pekar i riktning. Förtrycket verkar vidmotsatt påseendenärmaresom

milt. Anna inte alltförrätt tillplattad behandlingen.är Honvara av
återkommer med brev avslutas med uppmaningenett Tänkampert som
själv Läraren verkar dessutom väl medveten kan tolkaattvara om man
det skett olika När han skriver händelsensätt. döper hansom om

till just Tänk själv Det tydertexten både självinsikt och självironi.
Det råder god stämning i klassen och i förhållandeträtt mellannog en
lärare och elever. skulleAnnars inte Anna ha skrivit det hon skrev -
och absolut inte i sådan och med underskriften Anna den arga.tonen

denI här klassen verkar eleverna ha sin mening under-rätt sägaatt om
visningen och eleverna utnyttjar denna till levererarätt atten av en
grundläggande kritik, och det hon påtagligtgör ängslig förutan att vara
konsekvenserna. Och vad lärarens förhållaän säger sigsätt attman om
till kritiken och till eleven, han klappar henne i varje fall inte på huvu-
det och henne intetsägande komplimanger för hon varit så duktigattger
och sin mening. stället hanI henne blodigastesagt allvar ochtar
dundrar in med hela sin undervisningsförståelse. Han skjuter visserligen

målet han henne.över men ser-
Men drar konsekvenserna händelse denna. Vadutom man av en som

eleverna vill skrinläggagör undervisningnär de självaman en som
uppfattar intressant och spännande och läraren har stödsom som menar
i både läroplan och forskning, därför de vill sig till vad deatt anpassa

lärarna stadium kräver kantror Manatt nästa till det ännuspetsa
Vad elever, sig vidgör ha inflytandenär i under-vant attmer: man som

visningen, utnyttjar detta inflytande till avskaffa demokratinatt
skolaI En för barn finns konkret belysning det här proble-en av

met. Boken slutrapport från forskningsprojektetär Språkproduktion,en
där forskare under flera år följde två skolklassers arbete med särskild in-
riktning på elevernas språkliga produktion. den mellanstadieklassI som
beskrivs pågick intensivt arbete under och halvt år. Elevernaett ett ett

37Hansson, Hasse och Qvarsell, Birgitta, 1983: skolaEn fär barn, Stock-
holm, Liber Utbildningsförlaget.
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hade inflytande undervisningen; de både planerade ochöverstort ut-
värderade den i mycket demokratiska former. Det skedde i basgrupper,
samtalsgrupper och klassråd. i deDet små klassensvar grupperna som
arbete fördes framåt. Klassråden strikt förberedda formellaochvar mer
till sin karaktär. Undervisningen lades lärare och elever tillsam-upp av

arbetadeMan bl.a. i projekt, i regel förde barnen utanförutmans. som
klassrummet för undersökningar och intervjuer i det omkringlig-göraatt
gande samhället. Namnen på de fem projekt beskrivs Familjen,ärsom
Människokroppen, Havet och rymden, Dansen kring ommössen att

sin hörd i den kommunala byråkratin och Skolavslutninggöra somröst
utmanade skolavslutningstraditionen. klassrummetI använde eleverna
olika kreativa uttrycksformer för gestalta och bearbeta sina erfaren-att
heter och sin kunskap. här låter idealundervisningDet i bästasom en
läroplansanda. idyllisktSå det dock inte. Projekten misslyckadesvar
ofta, klassen oöverstigliga svårigheter eller direkt motstånd.när stötte
Ändå kvarstår intrycket levande och kunskapsutvecklande under-av en
visning med mycket omfattande elevinflytande. Vad händer då iett
mitten på femman här beskriverSå forskarna händelseutvecklingen.

hörFörst vi eleverna iEva, klassen, i intervju:en av en

vi måste vänja införJag litet högstadiet, för det måstetog attupp oss man
Vi kommer få chock vi kommer i högstadiet.nästan göra. näratt en upp

Det fick dom andra en sjundeklass; vår anmärkning börjadeannan som
högstadiet. gick jättedåligt för dom i börjanDet jag det i alla falltror

jag har hört det. Och tycker måste bättre förberedda domatt änvara-
då i såna fall.

klara problemet föreslogFör kunde arbeta hög-Evaatt attav man som
stadiet litet ungefär "halva-halva vårtenninen i flestaDeett tag, sexan.
eleverna eniga de på eller borde lägga sig i träningsättatt ett annatvar om
inför högstadiet. Vad diskuterade hur länge behövde Påträna.man var man

klassråd ställde de följande altemativ:ett upp

Halva vårterminen i årskurs-
Hela vårterminen i årskurs-
Halva höstterminen och hela vårterminen i årskurs-
Hela årskurs-
Vårtenninen i årskurs hela årskurs5 samt-

Majoriteten eleverna röstade för det sista alternativet. Därmed röstade deav
i demokratisk ordning och med omedelbar verkan bort samtalsgrupper, egna
projekt, planering och utvärdering, dvs. sitt inflytande in-eget överegen
nehåll och arbetssätt i skolan. införde i fastDe stället schema med klara
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läroböcker lektionerökad användning lärarstyrdaämnesgränser, samtav
med och läxförhör.prov

Samtliga barn de blev intervjuade; vår anmärkning.när överens attvar om
det övergången till högstadiet fick dem ändra sitt arbeta.sättatt attvar som
Alla i klassen blivittyckte också klimatet sämre.att

lärarkår.gick i traditionstyngd skola med etablerad DeBarnen en en
under-hade skapat sig bild vad väntade dem högstadiet- hursomen av

hurvilka lärare undervisade i olikavisningen upplagd, ämnen,somvar
haft medde få kontakter barnen och läraren hadeDestränga etc. somvar

högstadiet hade dessutom varit negativa.
de arbetade "annolunda och visste detmedvetnaBarnen attattvar om

hellerinte fanns för sådant arbetssätt högstadiet. kunde intestöd Deett
stadieövergång-luta sig mellanstadielärare kopplades bort vidsinmot som

lyckas i detflesta barnen kände också föräldrarnas kravDe atten.
motstånd försvann slutligen heltfortsatta skolarbetet. Möjligheterna göraatt

hade inte chans.sammanhållningen i klassen rasade i Barnennär ensexan.
realistiskt.sig till högstadiet välgrundat ochBeslutet att varanpassa

dagarnaVad dom helagör

skolan för-uppläggningen iinledningen vi påI sättetsäger attatt se
deras dagar.eleverna i skolan och del Enändras följer tarman avom

skolschema och bekan då titta påutgångspunkt närmare ettattvara
dagar från det de gårelever beskriva hur derasnågra ut uppser

slump-sig kvällen. Vi hartills dess de går och läggermorgonen
flicka och pojke från åtta och niamässigt valt elever,tvåut enen enen

derasStockholm. Vi har fått lånai vanlig skola i kommun näraen en
schema.dem. intill vi pojkensscheman och litet med Här återgerpratat
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intervjuI berättar Julia, går i åttan, hon trivs ganska bra iatten som
skolan. läserHon franska tillval därför hennes har varitattsom pappa
mycket i Frankrike och det roligt kunna det språket. tyckerHonattvore

det bra med omväxling i schemat,är detatt skulle bli jobbigt med
alltför långa måste sitta och lyssna hela tiden.när Vipass, man var
några i kommittén träffade Julia tisdag och frågade henne vadsom en
hon vanlig dag efter skolan.gör Vad gjorde hon i gårt.ex.en

Jag slutade skolan vid tretiden, gick hem och åt, läste litet franska
och sandpapprade stol jag skulle måla. Gick och lade mig.en som

Vad hon kvällarna daggör En i veckan går hon påannars om
konstkurs på mellan klockan 17.00 och 19.00. Annars läserett museum
hon läxor, träffar kompisar, läser böcker PohlPeter bl.a. Ibland åker-
hon till Stockholm och tittar i affärer och kanske går på kafé.något

Lars går i nian i skola och tänker söka till naturvetarprogram-samma
i gymnasieskolan. Han tycker också det ganska bra i skolan.met äratt
läserHan tyska tillval. Roligaste i skolan idrott. Enämnet ärsom annars

vanlig dag hangår hem efter skolan och något. Sedan spelar hanäter
ofta dataspel. I går han hemma hos kompis och kollade video.var en en

läserHan inte så mycket läxor, det går bra ändå. När han inte hemmaär
och spelar dataspel eller tittar på video han på med kompis-är ute stan

De går kanske in på Clock och spelar bilspel. har inga in-Hanarna.
rutade aktiviteter och inte med i några föreningar. På sommarhalvåretär
spelar han litet golf.

O

I Skolverket driver projekt heter Elever medforskare.ettman som som
Man har bett antal elever, 43 stycken bestämt, från olikaett närmare
kommuner regelbundet brevväxla med verket. skriverDe några brevatt

termin efter kortfattad instruktion. Vi har hämtat citat frånettper en par
elevernas brev, där uppgiften beskriva vanlig dag.är att en

skaNu jag berätta vanlig tisdag. vaknarJag 06:50. jag gårMen inteom en
förrän 07:00 har jag min25 mig frukost mig borstaatt äta tvättaupp sen

tänderna klä på mig och springa de till100 bussen. bussenImetrama pratar
jag ofta med kompisarna eller tänker läxan jag inte gjort.

idagJust har vi Musik första timmen. Det jättetråkigt fast jag tyckerär att
det kul sjunga. tycker det tråkigtär Jag for aldrig får sjungaatt äratt att
vad vi vill. skaNu du få läsa dum sak, och det vi bara har 5 minär atten
mellan musiken och engelskan vår andra lektion dagen.for harSenärsom
vi 20 minuters innan tyskan. Det samtalsämnet denna dagenrast stora var

vi skulle gå på disco och vad vi skulle ha påom oss.
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dag fick vi nån blandatI med nåt kött i jag han inte så längepasta ätamen
för harvi ändrat schemat och jag visste inte vi började eller viatt när var
skulle for vissa onsdagar i bibblan den här timmen idagärvara men
skulle vi datasaleni och innan så hade jag hadematenva gympa men
inte kläder med mig för jag trodde skulle dansa, det nånatt att var som

det till mig.sa

Efter den har vi det roligaste i skolan nämligen detMenrasten ämnet matte.
Ävenbara jag tycker det. där hade vi vikarie. Sen har viär ännusom en

sån sak.där dum min mellan och svenskan. Och villBara 5 matten man
helst inte jäkta till svenskan eftersom det tråkigt eftersomoch vår lärareär
inte så bra, för vi alltid saker. Sen slutar skoldagen kl.är göratt samma

jag inte hemma förrän Och det beror på hämtar14.45. Men 15.30. viär att
fler i högstadieskola. tycker jag då får åkaDet dumt. Förär attannanen
buss i kvart.tre

O

går klockan varje dag fast jag inte vill. brukarJag 6.00 Påupp morgonen
jag hinna både och duscha innan jag måste tillcykla ned bussenäta som
går kl. fast skolan inte börrjar förrän0725 8.30.ca

Halv nio börjar första lektionen tisdagama kemi. tisdags höll viIärsom
på med och eldade. vi har i kemi faktiskt ganska justeXxx, ärsyre som
Ungefär 1/4 kanske inte riktigt alla elever verkar komma försent tillav
varje lektion. väldigt enerverande vissa bara då ochDet är när stampar
då for bidrar börjardet till det bara blir stökigare. i veckanEnatt morgon
vi tidigt och då kommer elever i tid. kommer det3-4 Resten närextra ca

min. På for då20 eller 10 kvar lektionen. det väldigt sköntär sätt ärettav
det lugnt första lektionen. kemin så tioden delen Efter harär av man

minuter Då går vi bara och med folk. Andra lektionenrast. runtmest pratar
teknik. har vi med skolans bästa lärare, enligt migDen Justär nuxxx.

håller vi på och löder. tisdags brände jag mig. Så jag och två killarI som
också hade bränt sig, gick till hon inte där. hannMen Jagsyster xxx. var
bara löda spik på hela lektionen har Efter har viSen rast. rastenen
engelska, mitt Vi har oftast vikarie, detär värsta görämne.som nog men
ingenting for hon kan knappt engelska och så får vi så tråkiga saker.göra

har vi lunch.Sen det så det jätteäcklig Potatisama heltFör är ärmesta mat.
smuliga och får såmakaroner det På lunchrastenärom man som en soppa.
brukar köpa något i cafeterian, med sig.harätaattman om man pengar
Ibland spelar vi kort. Klockan brukar vi till omklädningsrummet förett
idrotten börjar tio Efter idrotten har vi Då kanske försökeröver. rast. man

igen. så Efternågot Sen kanske går och med alla. detätaatt runt pratarman
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så tillvalsspråk. Efterhar vi franska, mitt franskan som alltidär ärsom
dötrist så slutarklockan tjugo i fyra vi.

forskolan slutar åker jag hem. ibland jag kvar i skolanNär Men stannar att
snacka. och jag brukar sitta och allt möjligt. Oftast så harXxx prata om

jätteont i vid den här tiden. brukar jag inte hinna medhuvudet Hemmaman
timma. längreså mycket. hem från min till hemresanResan 45 1 Att ärtar

på ditresan har jag bestämda tider. jag kommerditresan beror Närän att
tittar jag ochhem jag läxoma till 18.00 TVgör äter.ca: sen

Tidsguden

Gunilla Granath berättelsen. Hon frilansjournalist medhar skrivit den här är
påinriktning ungdom, skola och kultur. Under termin har hon deltagiten som

på"elev" alla lektioneri sjundeklass i vanlig skola. Hon har varit meden en
med eleverna.och deltagit i alla andra aktiviteter i skolan tillsammans

handlat lag och Idag får viVi har haft flera lektioner rätt.som om se en
misshandelsmål. vi talat litetvideo från rättegång Närett omen om

dramatiserafilmen frågar läraren ifall vi har lust rättegång. Nästanatt en
alla har lust. får marschera i korridoren,En stannarut annangrupp en
i klassrummet.

får sitta springer folk framtillhör i korridoren. DärJag gruppen som
blir otrivsamtoch tillbaka har tillräckligt med sittplatser.och vi inte Det

skolor deoch okoncentrerat. alltid brist på iDet ärär trots attrum
inte ska kunna sittafullproppade med lokaler. dåDet är atttusan man

Vi har fått kvartoch arbeta i lugn och någonstans. Jagen oss.ro
märker de övriga i också det.känner mig helstressad och äratt gruppen

ska domare Vad ska det förVi till och med fort: Vempratar varavara
rånare Maria anmäler sigbrott Mord Nej Rån skaJa Vem vara

stressad lusten.och i racerfart. blir så jagvi börjar spåna Jag att tappar
det Klara affärs-Vi försöker och komma sker.konstruera rånet ärvar

innehavare guldsmedsaffar.och har en
klarakommer och frågar viLäraren ärut om nu.

och detvi har bara kommit fram tillNä, ärär att ettvem som vem-
rån.

fem minuter till.OK,-
repliker försvinn-utforma sin roll och hitta på sinaCharmen med att

tillvaro där tidsgudeni töcken. Vi lever absurdstressigt tyran-etter en
lektion, detniserar det börjarNär när,nästa när ärär när mat,rast,oss.
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Vad det vitidsguden.förstörsgoda idéerna ärnär De stressarnär, av
alla dettycker vigrundenfördjupa oss Ifår vi aldrigVarför attemot

jätteroligt.med rättegångenhär är
såMaria någotorsakerna tillundersökavi fått ärTänk att ovan-om

Å detinvandrare,sidan honandra stäm-kvinnlig rånare. ärligt som en
lustigtPelle ville,varför detbrottsstatistiken. Ochmed nog,mer mera

doma-få konstruerajurist. Tänkhans fardomare. Jag är atttror attvara
och vadpersongalleridettafördjupa ifåbakgrund, att seossrens

veckoreller tvåefterfolkdjupet. Ochsvenskai detskulle hitta pre-en
persongalle-spännandepjäs meddetaljeradbra ochriktigt ettsentera en

ri.
lati-ochlongituderkartbilder,viso-lektionPå pratar omannanen

hjälp detta.medplaceradeolikahurska reda påtuder och ärorterta av
pekar på kartan.hanGolfströmmenin på närkommerLäraren

läggerhär, han,det istidkollapsa blevskulle sägerdenOm men-
saken.och avslutarstickspårdet därtillskyndsamt ettatt varsen

på-människanstala det Omviktigarevad kan änMen att omvara
lärarnamedhinner vi intemiljö. däroch sägerklimat Detverkan nu,av

faktiskttillfälleden dettonfall. Sakenbeklagande närmed är attett man
aldrig inträffar.sakenskulle ta upp

bakterier.ochmellan virusskillnadentalar vino-lektionPå omen
Dianaoundvikligen HIV.vikommermed virussambandI ryser

sjuk-hemskadennabot;finns någondet intepåtänkerhon attnär att
döden.medslutaralltiddom

Erika. Detdöden,medhemsktdet så sägertycker inteJag äratt-
sjukdomen.självahemska är

bekla-genuintoch för sigmed idå läraren,vidska justNågon ettta
intressanta,filosofiskade därtonfall, ärgande säger att resonemangen

demtid gåvi intehar atttyvärr nu.meramen
helamagiska bollenvi filmen DendiskuterarsvensklektionPå somen

Filmengivande.ochbåde intressantsamtalet blirochhadeklassen sett
självkänsla kontraafrikansk väster-handlarAfrika ochutspelas i om

berördablirinvandrarelevemaSpecielltkolonialism.ochländsk arrogans
härdethonavrundaskaslutligenläraren säger attengagerade. Näroch

tid.för långalldeleshar tagit
detistället förgjortskulle havad detalltidundrarJag är manman

sysslarvii skolan. Såneurotiskt dragklarthöll med. snartpå Det är ett
skärVarföroroliga.blir lärarnamätbartintemed något är mansom

intealltdiskutera, ärgårexistentiellt, alltalltalltid att somsomav
inbillatharneutral kunskap. Vemallså påvärderingsfritt Jag är trött

neutraltkunskap ärattoss
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Det mild höstdag ochär vi har blivit utsläppta från fängelset. Deten är
meningen vi ska i skogen och samlaatt ut vi ska under-växter som
söka Varför eller vilken tanke ligger bakom detta plötsligasen. som
utbrott konkretion får vi inte veta.av

Efter tjugo minuter i den ljuvliga septembersolen vi tillbakatravar
till vår klassrumsbur med eklöv, rönnbär, liten svampstack-stensöta, en

och luktar kiss.are mossa som
När kommer tillbaka till klassrummet grips vi alla svår-stortav

mod. Håglösheten intar varje fiber våra kroppar lärarennär sägerav
slå våra naturfynd i Floran ochatt skriva litet varjeoss växt...upp om

Måste vi slå dem vi redan kan frågar jag. Jag detvet attupp-
här eklöv.är ett

Ja, skriv litet ändå, hon uppmuntrande.sägergrann-
Ingen har lust skriva. Språket i Floran dessutom heltatt ärav oss

obegripligt och vi kan inte få någon geist. Det många harärupp som
plockat rönnbärkvistar. Det mycket roligare kastaär rönnbär, detatt
tycker skamligt jag med, och flyger bären klassrummet ochövernog nu
landar överallt. Läraren blir och vi får rönnbär och torka därarg sopa
de kladdat in i golvet.

Numera hatar jag Floran. kanHur komma på något så idiotisktman
slå eklöv och och vad detatt och skrivastensöta detärsom upp nu av

redan står i boken. Till vilken nytta Vad kontraproduktivt Densom
dag jag grips fascinerat och lidelsefullt intresse forett skastensötaav
jag slå i Floran, aldrigmen annars.

Allvarligt talat blir jag upprörd jag tänker hurnär renons
kretsloppstänkande skolan inteJag någon utilist,är. är skamen om man
lära sig saker sammanhang bara för lärandets skull blirutan det me-
ningslöst. Vi har lyckats läsa helt kapitel och lavarett utanom mossor

läraren har andats enda liten stavelseatt dessa starktatt ärarteren om
utrotningshotade inte bara i vårt land i världen. sigDetutan rör om
cirka 2 500 hotade betyderDet någonting Det väldigtarter. säger
mycket hur vi lever. Varför får vi inte lära det livs-ärom oss om som
nödvändigt Varför får vi inte läraatt sammanhangenveta. iattoss se

och hur vi själva ingår delnaturen den eller hursom en av snarare
tillåtit ställa utanför och baraatt utnyttja den.naturenoss oss

finnsDet farlig kunskap. Det den kunskapen jagären massa ser som
livsnödvändig. Att gå i skolan borde kunna få sökande efter deettvara
dolda sammanhangen, de kan sig självgör i samhälletattsom man se
och kunna välja sida. livsnödvändigaDen kunskapen med andra ordär
alltid farlig för någon. Vilka krafter i samhället exempelvis till attser
förgiftning och försurning kan fortgå
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Det mycket möjligt vid första påseende kan den farligaär att man se
kunskapen politiserat undervisa. redaMen påsättett att att tasom
orsakerna till varför och lavar utrotningshotade inte i sigär ärmossor
politik; det söka verklig kunskap världen. verkligAttär sättett att om
kunskap sedan ofta leder till olika former ställningstaganden bordeav
bara glädjande.vara

O

börjanI terminen det ingen lärarna har bestämt hur ele-ärav av som
ska sitta i klassrummet. Kanske hade de inte tänkt saken ellerverna

kanske hade de inte hunnit itu med frågan.ta
Det gåta lärargruppen inte självklart börjar den förstaär att ter-en

minen på högstadiet med aktivt arbeta med gruppdynamiken klass-iatt
en.

inga eleverDet vill erkänna de vill bestämdahaär nästan attsom
platser, egentligen det pina för de allra flesta slå sigär attmen en ner

plats vid lektionens början. Man kan bli kan sigöver, sättaen man
i bänk bara för upptäcka kompisen gick precis bakomatt attner en som

har sig på ställe med någon Ska då sitta kvarsatt ett annat annan. man
eller snabbt snubbla till bänk i närheten sin kompis. Bådaöver en av
sakerna förödmjukande. Otryggheten monumental och ångestska-är är
pande. förstår det för vissaJag elever inte finns någon psykiskt kraftatt

själva undervisningen. Det ångestfullt komma in iöver ägnaatt är att
klassrummet, det ångestfullt och Med ska gåär äta.att vem man
Med ska sitta Tänk bordet förstaden väljer inte ärvem man om som
tillräckligt så just jag blir utanför vid bordEnsamstort att ett annat

duKan gå och hämta mjölk med mig skulle viljaJag hämta mat,mera
följer du med tillmåste gå skåpet, hänger med livsfarligtJag Det är

Folk kan inteDet äratt att ärtro attensam. syns man ensam. man
önskvärd. Det går så fort bli stämplad. kallOron går kåreatt som en
genom gruppen.

Så småningom börjar lärarna placera eleverna. lottar, andraVissa
bestämmer sig plötsligt för placering slumpvis uppstått underen som en
lektion. vi suttit visstMen på tid börjar klassen be vinär sättett atten
ska få ändra platser. väl tryggheten finnsNär kommer efter för-suget
ändring. Kanske just den förändringen kan leda till allt blir mycketatt
roligare, blir kompis med någon kollat in.att man man

föredrasLottsystemet de flesta kan ha och kan haturav man man-
inte för obehagligt väljande där riskerarutsättsotur ettmen man man-

bli över.att
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I mitten oktober har vår och mattelärare och halva klassensav no-
handledare inte gjort någon placering klassen. Vi sitterännu egen av
ibland på och ibland svenska och alla har hållasvårt attsom so som
reda på hur vi ska sitta.

Någon föreslår vi själva ska få bestämma hur vi ska sitta. Klass-att
resurslårare och no-läraren konfererar snabbt och till slut sägerens

resursläraren det går bra, villkor: Klassen ska heltatt ettmen vara
enig förslagdet lämnas in.om som

får vi jobba med förslagetNär undrar Sara.-
får ni väl jobba medDet på resursläraren litetsägerrasterna, vagt.-

Irriterat mummel i klassen. På Löjligt. Då inser väl allarasterna
lärarna det inte blir skanågot Hur kunna samlas iutom att av. man

korridoren finns inte tillräckligt med plats ellerDär Någon undrarro.
vi inte kan få i klassrummet och diskutera fall.i alla någonAvom vara

anledningen rinner detta förslag i sanden. Resursläraren detsägerut att
mycket svårt komma fram till enigt förslag ochär att ett ettger oss

datum då vi ska klara.vara
ochDe ansvarstagande i klassen jobbar då och då olikapåmogna

förslag. Paula och Klara Mikael sporadisktgör görett, ett annat, as-
sisterad Andreas. alltid det någon missnöjd, alltidMen är ärav som
någon får rädda och ansvarstagande börjarDeögon stramsom mun.
misströsta. hjärtslitande hur de månar de lyssnarDet är att se om svaga,

Jack och Nelly villhelst sitta.var
dag det dagen Till faktaI hör vi inte lyckas lämnaD.är att ettom

enigt förslag får vi resurslärarens och no-lärarens placering.acceptera
Självklart klassen inte enig och resursläraren till orda ochär sägertar

vi har haft chansen, inte lyckats.att men
dovt ochEtt missnöjt mummel driver mellan bänkarna. kanIngen

artikulera sitt missnöje, lärarna kommer gå iöverens att utmen om
korridoren fem minuter vi ska få chansså att att enas.

Mikael sig fram till tavlan och framgår tar stressatreser upp, en
ritar de fyrkantema fyra bänkar i varje för-Han ochpenna. upp sex

söker desperat ihop konstellationer folkska nöjda.sätta görasom
Skynda Vi har så litet tidnuer oss.-

vill inteJag sitta där-
Klassrummet inferno och skrik och jag djupkännerär ett av rop en

Efter hand efter inser vi alla vi slagna,tystnar ärattsorg. ropen, en en
vi inte kan, vi inte duger. Vi känner det precis vad lärarnaatt äratt att

förväntat sig.
hämta dem dåJamen nu-

lärarna slutligenNär kommer in det stilla i klassrummet, de beseg-är
rades kuvade kan inte beskriva det på någotJagväntan. sätt.annat
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helsthade någonlärarevåranågonpåståtänker inteJag att somav
historienhelaskadeglada. Menskulledetanke på näpsa attatt varaoss,

ingetegentligenhar vielevertragedi. Somslagsmed placeringen är ett
frå-ständigtorder, viständigtföljerinflytande, vihelst svararsom

Såpersonligheter.lång radtilloändligai detvi enenanpassar ossgor,
villevioch Det görasjälvanågontingvill vi bestämmadag ta ansvar.

skullesig för. Fåkanabsolut svårastedetnågot ta vuxnamanvar av
omständigheter.slagsundersådan sakklara sammaen

förangelägenhetgradhögstadet ipåstådessutom ärvillJag att en
verkligfunnitsdet hadelektioner. Omderasvi sitter påhurlärarna en

skulle läggadesjälvklarthade lärarna sagt att nergruppenomsorg om
med Detillsammansplaceringbrautformalektionstid på att oss.en

samarbete Detochstämninghundrafalt i bättretidendenhade fått igen
svårtdetuppgift,delikat är atttid ochnaturligtvisskulle ta menvara en

lärorikt.tänka sig något mer
valthade vi VuxnametodVilkenfram tillkommitviVad hade

vaddiskuteratallvarligtochsamarbetaskulle kunnatoch barn gruppen
nedlagda där.finnskrafterkänslor ochvilkabestår somav,

finnsoch relationerkänslorgruppdynamiskagällerdetNär processer,
fortbildningellerkunskaptradition,helstingenmig,det, tycks det som

Ändå peda-detyrke därgradhögläraryrket i sålärarkåren. ettinom är
flerläggermänniskor mår. Manhuravhängigtresultatetgogiska är av

exempelvis depå lärarna,uppgifterterapeutiskafleroch nyanästan
helstfått någonlärarnainte hörtharutvecklingssamtalen. Jag att som

detta.gällervad deteller stödutbildning

historiailektionerFyra

Halldén. följdeHanOlaredogörelseexempel byggerFöljande aven
gymnasieklassvecka ihistoria underiundervisningsavsnittett enen

istorskiftesreformenhandladeAvsnitteti årskurstreårig linje ett. om
sistadär denlektioner,fyratotaltomfattadel700-talet. DetSverige på

skriftligtlektionen ett prov.var
lektio-ledersokratisk.undervisning Lärarenkallar lärarensHalldén

frågorkortatill eleverna. Detfrågor ärtill sompoäng genomnen en

inlämingsuppgifter Ett38 eleversetableras1986:Ola HurHalldén, exem-
Fackdidaktikred.,i Ferencehistoria, Marton,undervisning ifrånpel

Studentlitteratur.Lund,
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kan besvaras med ledning vad förut ellerär sagtav som genom en
rimlighetsbedömning. Läraren sig föranstränger händelseut-göraatt en
veckling trolig. Genom dra slutsatser från fåtal faktaatt skaett man
kunna sluta sig till vad händer. Fakta fors i undervisningensom

det läraren berättar och vad står i läroboken. Dessutomgenom som som
används källmaterial olika slag, tabelluppgiftert.ex. exportutveck-av om
ling, befolkningsforändringar och liknande. Läraren uttnyttjar också
ljudband, bildband och videoprogram.

Under lektionerna uppfattningen framväxer storskiftet nöd-att var
vändigt på grund den ägosplittringen i den jordbrukandestora byn.av
Refonnen upphov till skilda samhällsklasser med olika levnadsvill-ger
kor. Läraren framställer hattamas och ekonomiska politikmössornas

två olika hantera den uppkomnasätt situationen.attsom
Läraren eleverna frågor han endast sig korta, enklaväntarger som

på. Elevernas hand läraren och inlemmas itas detsvar svar om av
ska leda till den lektionens mål.poäng är Halldénresonemang som som

läraren driver tankegång med järnhand,att tilläggeranser en attmen
det säkert nödvändigt förär nå de slutsatser han vill nå.att Dettasom
innebär enskilda elever får mycket små möjligheteratt fullfölja elleratt

uttryck åt tankegångar, Halldén. Under de lektionernage egna tremenar
sig eleverna 177 gånger. Eftersomyttrar läraren duktig fåpåär medatt

eleverna och sprida frågorna mellan dem,att varje elev bara påsvarar
fåtal frågor. klassensAvett 27 elever det 25 sigär underyttrarsom

dessa lektioner.
observationsmaterialetI framträder inte enskilda elever med egna

funderingar, frågor, redogörelser och slutsatser. Det koll-är snarare en
ektiv tankegång speglas, skriver Halldén. Enskilda elever bidrarsom

eller mindre aktivt till föra den vidare på lära-attmer attgenom svara
frågor. Han tillägger den kollektiva tankegången den linjeattrens är

uppmärksam och välvillig observatör kan läraren läggersom en attse
och eleverna understödjer med sina Tankegången inteupp som ärsvar.

kollektiv i den meningen alla tänker så, målet för undervis-att men
ningen alla ska följa den,är det ska bliatt kollektiv tankegång.att en

Alla från eleverna inte rätta ochär användbara för förasvar att
framåt. Läraren korrigerar omedelbartresonemanget sådana medsvar

mild hand. Om eleverna i stället fick möjlighet utveckla sina fel-att
svar, Halldén det skulle kunna visa hur de tänkeratt omkring detanser
aktuella problemområdet.

Undervisningsavsnittet går visa hur förändringar i jordbruketut att
upphov till arbetslös underklass, kunde utnyttjas olikagav en som
Figuren påsätt. sida schematisknästa bild den kollektivager en av

tankegång byggs under de lektionerna.tresom upp
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skiftetsituationen före

anledning till ägosplittringen befolkningsökning

fördelar nackdelar

storskiftet

fördelar nackdelarekonomin
behöver
regorganiseras

arbetslöshet

inriktningekonomisk torpare, statare.ny
backstugusittare

hattarmossor

pásatsning industripásatsning
klasskillnader,underklassgruvarbete,
fler fattigajordbruk

någotnågot leda till Enfigurenpil iAnmärkning: En annat.sägsattanger
någotvarandradessa relaterade tilltvå punkter visarlinje mellan är utan attatt

gälla.orsaksförhållande påstås

ellerdet sju inläggförekommerobserverade lektionernaUnder de re-
enkla sak-handlar detinitierar. fem fallplikskiften eleverna I omsom

eleviniti-tvåbackstugusittare. Meninnebörden ifrågor bl.a. att varaom
annorlunda.erade inlägg är

fram anled-jordbruket vill han hatalar satsningen pålärarenNär om
anledning såelevningarna till denna satsning. En attatt en varsvarar

tyd-detjordbruket. instämmer,många sysselsatta i Läraren ärmenvar
denefter. Halldén inserhanligt det något ärär attannat uteatt som

dåliglandets ekonomiläraren vill haförklaring är att som envarsom
detelevkrigsutgifter och dåliga fredsslut. Dåföljd bl.a. säger attenav

självhushållning denmycket påkanske hängde ihop med detatt var
villekunna tolkas elevendetta skulletiden. Halldén attatt sommenar

jordbruketsatsningen påföra dimension iin resonemanget; atten ny
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gjordes för förbättra människors levnadsförhållanden. Lärarenatt upp-
fattade emellertid inte elevens så, frågaargument utan som en om
effektivitet; satsningen jordbruket effektivt återupp-sättett attvar
bygga ekonomin.

De inlägg från eleverna har enstakanämnts utsagor.som ovan, var
det sista falletI elevinitierade inlägg gäller det kort diskussionav en

mellan elev och läraren. Flera elever dras sedan med i ordväxlingen.en
Läraren inne på jordbruket i den oskiftade bynär orationellt ochatt var
driver bruka jorden elevtesen Enatt tvungen att gemensamt.man var

och vill det till valsituation;säger det gick brukagöraemot atten
jorden enskilt det rationellare det tillsammans.även göraattom var
Läraren går inte med på det och diskussionen kommer konkreta
frågor hur kommer fram med hästen, bära höet ochattom man om

hur det går med plogen. Läraren punkt slå fastsätter att attom genom
det praktiskt omöjligt bruka jorden enskilt. den sekvensenIattvar
visade eleverna förmåga till inlevelse i andra människors situation,
konstaterar Halldén. Arbetet i den oskiftade byn tycktes komma eleverna
väldigt Problemet väl det alltför specifiknära. ochär ärsnarast att en
praktisk fråga för den skulle få något utrymme, skriver Hall-att större
dén.

I Halldéns studie ingår också analys utfallet det skriftligaen av
efter undervisningen. bestod fyraProvet kortsvarsfrågor ochprovet av

essäfråga. lödDen Hur skulle lösa de nackdelaren senare man som
jordreformen medförde Ge exempel olikapå försöktevägar som man
lösa krisen och förklara resultatet eller konsekvenserna lösningama.av
Vi ska inte gå resultatet,på bara elevernasnärmare utan noterar att

mycket enhetliga. bara fyraDet hadesvar var var svar som en annan
struktur den läraren ville ha. övrigt handlarI detän attsom om svaren

ofullständiga. mindreInte elever harär endast tvåän tretton angett steg
i den orsakskedja läraren har beskrivit, och han har fyrasom som anser
steg.
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Våra kommentarer

undervisningenfinns idraginnehållerexempletdet härVi tror att som
uppfattning påvårVi stödjergymnasieskolan.ochgrundskolanbåde i

klassrumsobservationer.forskaresocherfarenheteregna
beskrivs,undervisningdenpositivt imycketfinnsDet är somsom

skolan. Föruppfattningslentrianmässigfrånavvikeroch omensom
undervisningsstilenhärrekommenderades densedandecenniernågra

förstrukturklarharlärarutbildningen. Lärareniganska allmänt en
kompli-förståelseförmedlainriktad på ettochundervisningen attär av

draförmåga nästanharHantill eleverna.förlopp atthistorisktcerat
användning.tillmedier kommerolikaoch mångai arbetetalla elever

förmedlaskunskapsmängdtill denhögEffektiviteten är somsermanom
lektioner.tre

idéermedkommaför elevernalitet attDäremot egnaär utrymmet
rolltydligtilldelatshar mottagareinfallsvinklar. Deoch avsomennya

ochutvikningar,ellersidospåringatillåterUppläggningeninfonnation.
Eleverdimensioner.elleralternativamindre synsätt somännu nya

Medhuvudspåret.tillbaka tillförssådantnågontingförsöker sig på en
eleverdessakörläraren överkanformuleringtillspetsad säga attman

Omtankegång.sinutvecklademhjälpaföri stället seratt manatt
elevinflyt-ochstyrdstarktundervisningendetlektionerna på ärsättet

minimalt.andet
allasäkervillhan atttroligenutgångspunkt attärLärarens vara
förseleversamtligaochbelysta garanteratblirviktiga sidor attämnetav

med 27fungerai klassensituationenfåmåste attHanframåt i kursen.
förkunskaper.varierandeocholika intressenharelever som

läraremångasåtolkasspråkforskare kannorsk attstudieEn enav
klassrumderasikommunikationenenkelriktadhurmedvetnainte är om

och sågolikaiär. lektionerobserverade ämnenDystheOlgafaktiskt
och elevernafrågormångaställerLäraren svarar.mönster.samma

monologdetverketsjälvaidialog, ärdetFormellt enärsett menen
luckomafyllerinpasskortauppgiftelevernas göraeftersom är att som

ochmonologdialogföreteelsenkallarDystheföreläsning.i lärarens
analyserathadehonförst närmedvetenblev mönstretskriver honatt om

liv ochForskning1995:39 Charlottaoch Einarsson,KjellGranström, om
monografl-SkolverketsStockholm,översikt,svenska klassrumarbete i en-

Distribution.Liberserie,
Skrivningklasserommet.4° samta-flerstemmige1995: DetOlgaDysthe, og

Gyldendal.AdOslo, Notamå here,for
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antal lektioner höllsett stort erfarna och duktiga lärare. Somsom av
lärare hade hon tidigare själv ofta använt leda lektioner,sätt attsamma

tänka på bristenutan på verkligtatt elevdeltagande. Mönstret gick igen
i alla i främmandeämnen språk, därutom eleverna aktiva ettvar

sätt.annat
Halldéns innehåller inga kommentarerrapport elevernas reaktio-om
eller vilket intresse de visade för undervisningen. Lektionernaner som

låg på hösten i årskurs i1 gymnasieskolan och kan tänka sig attman
eleverna då nyfiknaännu skolform och lärare. Menvar en ny en ny
vad händer med deras intresse för historia undervisning detom en av
här slaget lektion efter lektion, år och år in Till saken hörutupprepas
också de behandlas iatt gymnasieskolanmoment i de flesta fallsom
redan har behandlats eller flera grundskoletidenfgånger underen

Det slående elevernaär i exemplet fastaatt praktiska detaljertar
och tycks ha förmåga tänka sig i människornas levnadsomstän-atten
digheter i bondesamhället. Om använder etablerad skolsyn, kanman en

eleverna läggersäga vikt vid detaljeratt lärarensman synpunktsom ur
perifera ochär måste bort for eleverna ska tillägna sigattsom rensas

den rätta kunskapen. Om i stället utgår ifrån den referensramman
eleverna har, dessa detaljer inteär alls ovidkommande.som Halldén

det borde viktigatt uppgift i undervisningenmenar att göravara en
eleverna medvetna det finns olika referensramaratt och de fårom att
klart för sig vilken det tillämpas för tillfället.är Kan intesom ta ettman

till Borde det intesteg möjligt utgå från elevernas iatt synsättvara ett
sammanhang det beskrivna undervisningen behöverutan bliattsom
ytlig Därmed inte detta alltid skullesagt den bästaatt lösningen.vara

kanDet också ändamålsenligt ibland med det främmandeatt startavara
för successivt föra in elevernasatt erfarenheter.egna

Det innehåll eller kunskapsstoff skolan vill lära organiserasutsom
traditionellt enligt principen.den encyklopediska Fördelen under-är att
visningen täcker många olika företeelser inom område. I taktett stort
med kunskapsmängden inomatt området ökar blir mindre ochutrymmet
mindre för behandling varje enskild företeelse.av

Ett traditionelltannat organiserasätt studier detatt raktär motsatta,
det vill försäga djup inom begränsatatt stort område. En sådanett
specialisering vanlig bl.a. i forskningssammanhang.är En tredje harväg

4 Svingby, Gunilla 1993: Samhällsorienterande Huvudrapport,ämnen.
Skolverkets 17, Stockholm, Liberrapport Distribution.nummer
42Askeland, Kjell 1979: Pedagogiskt projektorientering pedago-ipoem om
giken, Malmö, Liber.
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sådecennierna. Dendeunder två,praktiserasbörjat senastetreatt
iorganiserasutbildningeninnebärprincipenexemplariska ettkallade att

arbetsområ-ochsak projektandra ord förexempel;fåtal ärsamma
generaliseringar,möjlighet tillde ärväljs såexemplenden. Om att ger

kunskapsområde.förståelseelevernasökadenna princip ettsätt attett av
studierna läggsi synnerhetöka deraskan ocksåDet omengagemang -

utanförinformationsamlaochexperimentfårså eleverna göraattupp
klassrummet.

prin-den förstaföljasig troligenkännerlärareMånga atttvungna
undervisningfinns deraskännerdekravförcipen motsvaraatt som

skolformer. Deöverliggandeföreträdare förfrånföräldrar ochfrånbl.a.
varandra;utesluteralternativbehöver inteprincipernatre somsomses

medarbetaelevernakan låtaläraredem.kombinera Endet går t.ex.att
tredjedelartvåkansketermin, vilketexempel undertvå tarstörre aven

skapalektioner åtövrigaanslåoch sedantillgängliga tiden, attden en
kunskaper.i elevernasökad bredd

exempletundervisningen itänker sighypotetisktOm attrentman
förstålärde sigelevernameningeni den etteffektiv attverkligen attvar

kanske kunnaskullehistoria, attSveriges accepteraskede iviktigt man
Halldénsingenting iemellertidfinnsså litet. Detinflytandeelevernas är

stället lutatycks idet.tyder på Han attprovresultatetanalys somav
dyna-iväsentliga faktorerundervisningendet i är menat ensomsom

enskildaframstårendastför elevernautvecklingen,mik driver somsom
skrivning.dem pååtergekunnasig förlärfaktum rättatt ensom man

Är delaktighetfelaktig.hypotesenkanskeeftertanke ärVid närmare
ska kunnamänniskaförförutsättningnödvändigställetinte i att enen

områdeförståelse inomutveckla ett

på lektionkontakterFyrahundra en

minuterför tioringde inNygårdsskolan. Deti påSolbritt lärare 5Bär
Afrikashar lektionenförkomsedan. eleverNågra sent, omnumen

hurberättabörjar medSolbrittigång. stortgeografi kommit att om
med defortsätterländer.andra Honjämför med storaochAfrika är

tavlantillframelev i gårkända bergen. Enoch deflodema tagetmest
sinmjuktSolbrittkartan.och bergenflodemaoch pekar ut varvar
detverkarbesökaretillfälligtill eleverna. Förmed frågorgenomgång en

intresseradeoch barneni klassen ämnet.ganska lugnt är avvara
och Erika. DeCharlottesitterfönstretbänkradenned iLängst mot

spelaskahonErika berättarhandboll.sitt intresse: attstorapratar om
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match i kväll. Flickorna håller samtidigt fröken, och Charlotteögaett
viftar med handen för få gå fram och peka Nilenatt på kartan.ut

Johan och Alexander sitter bredvid varandra i mittenraden. Deras
uppmärksamhet riktad Stani, sitterär bänkar bort.mot Deettsom par
tecknar frenetiskt honom skicka tillbaka biljett gälleratt en som
helgens rockkonsert och han har fått låna för titta Vapå. hanattsom

seg, Johan tillräckligtä högtsäger för åtminstone Stani ska höraatt
det. Men Stani bryr sig inte det, visar biljetten for kompisarnautanom

omkring. Den här behåller jag,runt han lagom utmanande.säger
I mittenraden sitter också Kajsa och Javiera. följerDe med i lärarens

genomgång och räcker handen i kör för få frågan. deMenett att ärupp
inte de samtidigt kan bläddraupptagna än i detattmer numretnya av
Frida och kasta tuggummi till Alondra, sitter bit bort. Låt blisom en
å kasta där nere, Solbritt snabbt innan honsäger vänder sig kartanmot
för till pekarIvar Kilimanjaroatt att ställe.ut rättse

O

En del klassrumsforskningen har handlatstor kommunikationen,av om
läraren.mellan eleverna och Bilden har varit entydig: Läraren talar

delen tiden och forskarnastörre har den så kallade tvåtredje-myntatav
delsregeln, innebär läraren normalt står för två tredjedelaratt alltsom av

i klassrummet.sägssom
Dessa studier har emellertid gällt den oficiella kommunikationen

eller med andra ord det har med undervisningen Undergöra.attsom
år har forskare intresserat sig för vad eleverna har för sigsenare

lektionerna, och ligger sidan De mycket medämnet. pratarsom om
varandra både undervisningen och privata saker. Eleverna kommuni-om

också bl.a. grimaser, kastagöra papperslappar, fnittraattcerar genom
och och knuffa tillstöna varandra. Sådana undersökningar visar att
lärarens andel den totala kommunikationen i klassrummet självaiav
verket liten.är

Ett exempel på sådan undersökning Kjell Granströms uppfölj-ären
ning tio olika tonårsgrupper under cirka hundra lektioner. Lärarenettav
hade i genomsnitt kontakt med varje elev vid tillfällen16 under 40-en
minuterslektion. ochVar eleverna hade kontakt med någon kamraten av
i genomsnitt 90 gånger under lektion. Vi kan här talaen snarare om en

43Detta avsnitt bygger på framställningen i Granström, Kjell och Einarsson,
Charlotta 1995: Forskning liv och arbete svenska klassrumi över-om en-sikt, Stockhohn, Skolverkets monograñserie, Liber Distribution.
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gångerelevernainnebärsjättedelsregel, vilket prataromvänd att sex
läraren.medlektionundervarandra änoftare med en

och påklasseri olikastudierforskaresexempelEtt ärannat samme
nedanFigurenkommunikationen.den privatabelysaförolika stadier att

årskursimatematiklektionundermellan elevernasamspeletvisar en
emellan.elevernautväxladesreplikerhur mångaSiffrorna somanger

tillfälle.vid dettaregistrerades intemed lärarenKommunikationen
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Flektion.8 underårskursiklassielevernamellanSamspelet enen
bänkar.OifylldaPojkar. tommarepresenterarFlickor; P rutor

medharelevernakontaktermångahurslående var-Det ärmest som
komflickorde tvåinnehasRekordetunder lektionen.andra uppsomav

repliker.utbyttaomkring 100Genomsnittetreplikeri 400 var
föreläsninglärarensfungerarkatedernfrånundervisarlärarenNär
aktiviteter,privataelevernasljudkuliss tillenbartmånga gånger som en

Granström.skriver
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denI undersökning tonårspojkar, nämnde identifieradeom som ovan,
tio ledare. Dessa valdes efter samtal med klassföreståndareman ut och

rektorer. Ledarna observerades på lektionerna. Observatörerna noterade
alla positiva och alla negativa signaler, uppskattande kommentart.ex. en
eller nedlåtande De dominerande elevernagest. slösade meden negativa
signaler, snåla med Ändåtecken på uppskattning och beröm.men var
fick de många positivata signaler frånemot sina kamrater. Ledargestal-

inte rädda förtema ignorera sina kamrater ochatt klippa derasvar att av
kontaktförsök. Själva blev de däremot sällan nonchalerade eller avbrutna
i samtal.ett

Ett intressant resultat denannat här studien lärarnaattav var gav
ledarna frihet andrastörre elever. fickän De gå i klassrummet, tittarunt
i kamratemas arbeten, fönstret, drickaöppna i korridoren ellervatten
ned till skåpet för hämta någonting. ledareatt En kunde ofta dettagöra

fråga läraren. Detutan förefalleratt således inte enbart kam-som om
behandlade ledarenraterna vördsamt andra, lärarenän särbe-ävenmer

handlar ledaren, konstaterar Granström. Utan läraren kan kontrolle-att
det och lärarens vetskapt.o.m. pågårutan mycket viktigra socialen

inlärning under så varje lektion.gott som

O

Sverker Lindblad har också gjort klassrumsstudier med fokus elever-på
naf Resultatet från hans och hans kollegers forskning bekräftar den bild

vi har De använder begreppetgett mikropolitiskasom strategierovan.
för beskriva vad eleverna faktisktatt lärarengör, de baranär tror att
håller med ämnet.

Vid tillfälle följdeett sjätteklass under någrat.ex. veckor ochman en
videofilmade lektionerna. Efteråt fick eleverna berätta de inspeladeom
händelserna. Under lektion, arbetade inär övningsböcker,en täv-man
lade två pojkart.ex. hinna först med boken.att Det tävlingenutom var
och inte innehållet i övningsboken viktig, enligt Lindblad. Närsom var
det grupparbete handlade mycket elevernas berättelservar vilkaav om

tillsammans, vilkasatt småpratade och hjälptesom varandra ochsom
vilka inte gjorde det. Kärlek både på och allvar återkomsom oftaret
i elevernas berättelser. Denna värld erfarenheter för mångaav var

44Lindblad, Sverker 1995: Om skolungdomars mikropolitiska strategier.
förstaEtt utkast till Skolkommittén, Uppsala universitet, Pedagogiska institu-

tionen.
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aktiviteterbild ytligthelt annorlunda denelever än sett sammaav --
hade.lärareni klassrummet som

forskninggrundval densammanfattningföljandeLinblad gör av
medverkathan harsom

skolanverksamheten iinflytandeeleverna faktisktdet första harFör över
självfallet i mycketInflytandetmikropolitiska agerande.sitt rör storgenom

för varandra.omgivning desjälva och denutsträckning dem utgörsom
olika ikännbart spel mellanmycket hårt ochiblandDet är ett grupper en

och fel och hurför vaddet finns olikaklass, där är rätt mansomnormer
elleri denfullvärdig medlemför räknasska att enasompersonvara som

det markerasstår lur ochUtanförskapetden andra ävengruppen. -
Skolangrupparbeteni klassrum, iständigt placeringar etturosv.genom

viktigadefinitionaspektervi sådanaelevperspektiv ärgör att persomser -
i skolor ochrelationerpersonligakan detta iför eleverna. Vi termer avse

underomständigheterde socialaockså dettaklasser. vi kanMen se som
kanandra. Och visjälva ochkunskap sigvilka utvecklarelever seomom

tillägna sig kun-vilka de skaomständigheter underde faktiskadet som
/../ visar justsituated kognitionForskningfirdigheter.skaper och om

delför lärandet. Elevernabetydelsesammanhangets utgör stor av var-en
sigintresseradetta anledningintesammanhang. Omandras är attannat en

värld.i skolansmikropolitiska strategierperspektiv ochför elevernas

Våra kommentarer

överhuvudtaget,gälleri skolan. Detinflytande litetElevernas är men
och vilka arbetssättundervisningenframför innehållet iallt som an-

vad elever-påfram lyssnarbildenvänds. denDet närär tonar mansom
och klass-enkätundersökningarfrånläsersjälva ellersäger rapporterna

rumsobservationer.
till elever-flyttar fokus från lärarenden bildenHur närstämmer man

aktiviteterför elevernaspedagogiska forskarebland ärna Intresset
sinaskriverfascinerade.dem verkar Deganska och delnytt, omen av

människor påkontinent ellerupptäcktde haderesultat en nyomsom
totalt,inflytandeelevernasomvärderaverkar viljaMars. De synen

undervisningen.påverkareleverna visstoch attmenar
sysslarelevernaför lärarnanyhetegentligen någondetMen attär

igenomgångenborde sigdemed mycket provetägnanärannat av
kemilaborationenförinstruktionerpå lärarensengelska eller lyssnaatt

Är förkänslamed utvecklarlärare årendet i stället såinte att envaren
stökigkoncentrerad tillskalan frånbefinner siglass för ögonblicket
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Det pågår mycket mellan eleverna i klassrummet läraren inte harsom
kontroll kanMan elevernaöver. skapar sig frirumsäga att ett som ger
dem möjlighet bevara mått integritet och upprätthållaatt ett attav
distans till lärarens undervisning. detMen inte detsamma haär attsom
inflytande undervisningen, åtminstone inte i någon positiv mening.

Även undersökningar elevernas mikropolitiska strategierom av
kanske inte ändrar bilden deras möjligheter påverka undervis-attav
ningen, kan dessa studier ha andra värden. Genom ha tydligtatt ett
elevperspektiv belyser de sidor elevernas liv i skolan, troligenav som
har betydelse för vilket utbyte de ska få skolgång.sin Blandstor som av
eleverna pågår ständig kommunikation tradition undertrycksen som av
i skolan. Men det inte möjligt lärarna skulleär ha glädjeatt att vetaav

samspelet mellan elevernamer om
Att eleverna sinsemellan har livlig kommunikation under lektio-en

kan både positivt och negativt lärarens synpunkt. Negativtnerna vara ur
det läraren sysslar medär sak, medan eleverna intresseradeärom en av

någonting helt historiaEn från nedgången skola i Harlemannat. en
belyser hur avståndet kan Under lektion småkryp istort vara. en om

frågade läraren hur många delar kroppnaturen bestårsom myrans av
och vände sig till pojke i klassen. Denne tittade på sinnästan ömten
lärare och sade: Jag önskar jag hade magistems problem.att

Elevernas samspel i klassrummet blir däremot något positivt när
läraren lyckas lägga undervisningen så innehållet dem.attupp engagerar
Om tjugo, trettio människor går för sak tillsammans med sinunga en
lärare, kan storverk Det kanske det pedagogik handlaruträttas. är som

Hur till elevernas hela kraft i läroprocess detarom: man vara en som
tycker meningsfull. Lärare brukar berättaär tillfällen jobbetnärom ger
dem lyckokänsla det just elevernas och lärarens målär nären sam--
manfaller
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små ordFem

gymnasieskolanlärare iHanberättelsen. ärhärskrivit denharHolménMats
s.k.till denspråk. initiativtagareHan ärsvenska ochiundervisaroch

samhällsvetenskapligapå detlokalSölvesborg.Ekopilotutbildningen i grenen
gränsöverskridande; attsyftar tillutbildning,bredDet ärprogrammet. somen

studietinaturvetenskapochhumaniorateori,ochpraktik avintegrera
ansvareteleverna att tasystematisktframtidsfrågor tränaattsamtangelägna

någraförsigutspeladehändelseskildrar hanHärlärande.sittför eget somen
på verkstadsteknisk linje.år i klasssedan en

verkstads-truligatjugofyramedsvenskaiLektionseptember.Mitten av
årskursielever ett.

tänker jag.med dom,talstillkommafall börjatvarjehar iJag- fått in-harjagskolerfarenheter ochderasdiskuterabörjatVi har att
grundskolan. Förrasvenskadensanningbeskochkassera omannanen

harhände. Jagdetskrivuppgift, Dagenförstaderasjag infickgången
jagskriverEfteråtbörjar.läsningenochskolberättelserallaskopierat

tavlan:frågor påföljandeupp

berättelsernaiegentligenhänderVad-
skolbråkeninblandade iVilka är-

bråkblir detVarför-

Matte,lärare,ochelevoch mellaneleverbråk mellanDet svararär-
analytiker.klassens

fäng-skolanJimmyfyller är ettvanligast,sistaDet är men-
else.

kvällarnaTobbe. Påförtydligar ärfångvaktare,lärarnaochJa, är-
hämtarigen,ifar vägpermispåhemma annarsmanmen senman

snuten en.
provokationenoberördjagfrågarlärareegentligenVad gör aven-

skolväsendet.svenskadetmot
Manne.undrat,ocksåhar jagdet muttrarJa,-

reptilsnabbtdetkommerlärareskadet, duduinteVet varasom-
från Nisse.

drarnyinlagtdoftskratt. EnvrålarKlassen rum-genomsnusavav
met.

sakligt.Mattenaturligtvis lära utska sägerlärareEn-
fråga.bekräftande. DumnickarandrarDe

berättelserdet ihanGör era-
verk.sinanedsighuvuden böjer överTjugofyra
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Nja, det kan inte beskylla honom för.man-
Vad hangör-
Håller ordning. Försöker hålla ordning.-
OK, lärare ska enligt undervisa och han ska hålla ordning ien er-

klassen, sammanfattar jag. Men läraren har arbetsuppgiftännu en som
så viktig, hanär inte sköter den,att får han sparken direkt. Vilkenom
den Hemläxa tillsär i Fundera den frågan, fåröver gärnamorgon:

diskutera med föräldrar.era
0

Nästa dag samlas klassen. Ingen försenad, osvikligtär teckenett
engagemang.

Om du sticker rektorn, föreslår Peter.ner-
Faller under allmänt åtal, jag kallt. Jag blirsäger inte avsatt- nog
lärare.som
Våldtar fem H-tjejer, föreslår Kalle.snygga-

Åtal.Taskig sits, medger jag.-
Nej, jag, det räckersäger med jag går till rektorn och lugntatt-
fem små 0rd. Rektornyttrar blir oerhört upprörd, till sistsäger attmen

jag kommer få sparken, eftersom jag inteatt fullföljt den allra viktigaste
mina arbetsuppgifter. Hemläxa: Vad jag till rektornav säger

O

jagNär kommer till svenskpass hängernästa klassen redan låsetpå och
lektionen får flygande Matte påpekar förebråendestart. han haren att
legat sömnlös halva och grubblat.natten

Vad jag till rektornsa-
Jag smittad Aidsär du.av sa-
Jag farlig knarklangareär en-

Förslagen haglar. Jag ruskar uppgivet huvudet. Fel, fel Klassen
får bakläxa.

0

Nästa svensklektion klassen i upplösningstillstånd.är Hela släkter har
uppenbarligen i mysteriet med de fem småengagerats orden. för-Nya
slag fram. skakarJag huvudet.smattrar Klassen byter strategi:

Du lurar oss-
Du det inte självvet-
OK då, jag, jag går tillsäger rektorn och så här: villJagsäger inte-
betygsätta

Luften går klassen punkterad ballong.ur som en
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fan du det inte värreVad Varsäger-
får sparken.illaDet Jagär nog.-

Förlust, anmärker kvickhuvud.Ingen större ett-
Är gjort det Tobbe.lärare hardet nån sägersom-

lärarefall den läraren intejag, i såinte,Vet är nogsvarar men-
längre.

o

själva tråden:lektion elevernaNästa tar upp
vilja betygskulle inte lärareVarför sättaen-

blir orättvist.väl tycka dethan kanJa, att-
orättvist.Det är-

få sparkenskulledet lärarenMen är attsant-
migoch fråga intesjälva till rektornGå trorom-

lyckahögtidligt, önskasmodigadelegationEn män utsestre unga
efter kvart,land. återkommerexpedition till fjärran Detill på sin en

röda i ansiktet.
fattade nollknäpp, hanGubben är-

Vad hansa-
hade variteleverkunde betyg,du intetrodde,Han sätta attatt-

dukunde betyg,skrek han, du intesjuka eller Vi åtså sätta attatt men
med dig,skulleorättvisa. Hanför du tycker betygville är prataattatt

hansa
till rektornblir inkalladDu-

i högan sky.Klassen jublar
han nåt merSa-

tjänstefel ochdetdu inte betygOmdetAtt ärrätt. sätternog var-
du blir avsatt.

dettadra för slutsatsVad kan vi av-
föreslår Eddie.flängd irektornAtt är roten,-
verkar betyg,viktigaste jobbAtt lärarens sättaatt svararvara-

Matte.
Tobbe.trodde det läraJag sägerut,att attvar-

Varförlärarejag. jag blevtrodde jag också, Innan ärDet svarar-
med får sparkentill ochbetyg, sådet så viktigt, sätta attatt omman

inte detgörman
ska bestämma Matte.det bestämt, duFör över sägerär attatt oss,-

vi inte har någonfå bestämma.inte själva ska FörviFör attatt
Ärchans. inte Matsdet sant,

mig.glor stadigti klassrummet. MatteblirDet tyst
Är det inte Matssant,-
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känsla obehagEn sprider sig i magtrakten. drarJag djuptettav
andetag. Då ljuder skolklockans gälla signal. Killarna rinner förbi mig
för komma först i matkön.att

Utanför fönstret virvlar det första höstlövet förbi.

Åååå... aldrig färdigthinner vi

Anneli Springe, ingårhar skrivit det fritidspedagog.här kortet, är Honsom
också ledamot i skolkommittén.som

Ekbackskolan lågstadieskola med integrerat fritidshem ochär etten
sexårsverksamhet. ligger mellan invandrartätt områdeDen medett
höghus och område med villor och radhus.ett

skolanI arbetar med med hemvisten. Alla barn tillhörett systemman
de fyra hemvistena, Granen, Enen, Tallen och Linden. Lindenett ärav

sexåringamas hemvist och de andra består vardera två ålders-tre av
blandade klasser tillsammans bildar fritidshem.ettsom

huvudpersonPetra, i den här skildringen, hör till detEnen. Iärsom
hemvistet finns klassläraretvå och lärare halvtid under-på bl.a.en som
visar i svenska för invandrare. Till personalgruppen hör fri-också två
tidspedagoger heltidpå och barnskötare. Skolan delar speciallä-en en

och fast vikarie.rare en
På Enen barnen indelade i den tvåor-är utgör gröna,ettornagrupper,
den gula och den rödatreornana gruppen.
Skolans träffaspersonal regelbundet i fasta Varje vecka harmöten.

timmes hemvistplanering för respektive arbetslag. Skolans lärareman en
har kategorimöten veckavarje och fritidshemspersonalen fjortondevar
dag. Skolan handledning gång i månadenterapeutarrangerar av en en
för arbetslagen. Slutligen har kvällsträff för skolansman en gemensam
personal gånger termin.tre per

O

Klockan före sju och har just hängt sig jackanPetra påär strax av
fritids. Så här tidigt har bara hemvist så alla barn behöveröppet,ett som

samlas Linden.påmorgonomsorg
God morgon-
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hjärta,framme i hemvistetsVälsparkar allt honpåPetra passerar.
Piaentré.fritidspedagog, hörthon Pia, Petrasköket, möterär somsom

kropp.och hopdragnastelaPetrasser
såinte dyktknät, det harhenne iPiaKom ärturtar uppsomupp-

vill sitta i knät.tid, och i dag Petraså hon harmånga barn än
du påVem är arg-

Pia.och blänger påklart,så PetraMamma säger surt-
hennes här.med handenstryker försiktigtPiaHm. över-

Hela tiden.hosvillJag pappa.vara-
ochinte bor ihopföräldrarihågPia kommer Petras attatt pappan

helg.brukar därstad,lever i Petra varannanvaraannanen
i helgendu varit hosHar pappa-

då vill jagålillebror han kommeroch du... minJa.... snartvet vara-
där.

efter helgen hos sinhelt slutPia börjar förstå Petra äratt pappanog
Fler barnmed dagen.ska orkaundrar stilla huroch hon Petra resten av

kin-hennestolen, strykerned påtill och Pia Petra översätterströmmar
den och går.

och fårefter går allafrukost och deni detTjugo minuter åtta utär
det inringerbörjar. Tio åttaluft innan skolanminuters frisknågra över

kvarPiatill klassrummet.gula gårgår i äroch Petra, gruppen,som
då och då Petra.tänkersexårsfröknama kommer. HonLinden tills

nio. Efterbörjar halvverksamhetenLinden därSexåringarna kvar påär
efter-underoch någradel barn hemgårförrniddagspasset stannaren

dem.föräldrar hämtartills derasdagisgrupp,middagen som en
medbörjarsamling innan barnenklass har kortare egetPetras en

i smårummenoch arbetarklassrummetgårarbete. Röda ut urgruppen
med fröken. Petratillsammansarbetarutanför, inågra gröna gruppen

undertill honfrökenjobba,ingen lusthar sägernär tarstörre att men
och bestäm-fram matteboken.viss Hon tröttnar snart matteprotest

ochfönstrettittardagboken.arbeta i Honsig för utatt genommer
drömmer.

planering, ochefterförmiddagsrastenföreAlla elever arbetar egen
gällersjälva och denhar de gjortPlaneringendet hela veckan.så är en

minimumbestämmerläraren,Planeringenvecka i ettstyrstaget. somav
mattebokenuppgifter ibestårArbetetvarje elev skaför vad göra. av

dagbok.ritaskriva ellerska ocksåsvenskboken.och Barnen egenen
Elever-med.bokstäver arbetafår olikadenEleverna i attgröna gruppen

därskrivbokoä-forskning ochbok förhari röda engruppen enna
skrivstilsmoment.skrivitfröken har ett

sådet arbetetläggaligger iInflytandet för eleverna attatt egnaupp
sitt veckobeting.de hinner med
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Dags för och frukt. harPetra glömt frukt, eller detrast mammavar
Petra hittar äpple köksbänken i hemvistet honett går förbi. Honnär

till Pia svischar förbi i lokalen.uteropar som
Jag äpplettar-
Ja, ja.-

Efter förmiddagsrasten har Petra och de andra eleverna i hennes klass
lektioner, det kan miljö eller svenska. Påt.ex.gemensamma vara ons-

dagar har all personal på hemvistPetras planering, då kommer Mia från
det andra hemvistet Tallen och har högläsning.

En stund före lunch målar dagPetra. I hon matvärd och går föreär
de andra för duka och ställa fram matkarotter. Klassenatt tillsam-äter

med den andra klassen i hemvistet och fyra arbetslagetsmans av vuxna.
Efter går Petra tillbaka till klassrummet.maten Innan FritisLena

kommer för musiklektion eleverna och fårär precisgöraen ensamma
vad de vill För det går det bra.tyst. mesta-

harPetra långrast tillsammans med alla andra på hela skolan. Gröna
går till fritids efter långrasten. För Petra och de andra i gulagruppen
blir det stunds datakunskap med Lisa, medan den röda hargruppen en

slöjd.
Efter datan slutar Petra och kollar läget fritids.på Aino, Martin,

Kalle och Kattis sitter i hörnsoffan och ñngervirkar, CD-spelaren dund-
Jag djävel kärlek ochärut med i refrängen.gänget gastarrar en

Petra suckar och går vidare. fårHon på Stefania sitter medtag som
Coco crazy, spel, och de börjar spela. När de har spelatett stunden

Ingis:ropar
förDax mellis-

Åååå... aldrig hinner vi färdigt-
Mellanmålet i matsalen. Efter mellanmålet går alla iutserveras en

halvtimme. Väl inne kan Petra välja hon ska sig månadensägnaom
lera, eller någottema, är annat.som

Petra och Stefania försök fortsätta sittgör spel. Olle där ochett att är
och de efter stund. Bästisenretas Clara i klass-är ettger upp en av

och målar. Petra har ingen lust med det så hon tillgår klass-rummen
bredvid och sig vid de två datorernarummet sätter och experi-en av

litet.menterar
När hon och fler vill användatröttnat datorn tjatar hon Ingis att

hon inte har något De sig nedgöra. med litet flersätter spelsugnaatt
barn och spelar Den försvunna diamanten.

Halv fem Petras avdelning och hon fårstänger gå tillbaka till Linden.
Då det bara kvar,är så barnen får fixa aktiviteter själva. Kvarten vuxen

fem ringer ochöver ber Petra komma hem. Väl hemma detärmamma
middag och sedan bär det till scouterna.av
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dagPetras

06.55 Petra kommer till fritids på Linden, Pia tar emot.
Frukost07.40 och frisk luft.

08.10 Samling med klassen frökenoch på Enen.
arbeteEget Petra väljer mattebok och dagbok.-

Rast och frukt.Rast
Högläsning med klassen och frånMia Tallen. Personalen

hemvist planerar.Petras
målar stund.Petra matvärd, dukar hemvistet.Petra åtären

Lunch Lunch med hemvistet och fyra vuxna.
Eleverna vad de vill i klassrummet.gör tyst-
Musiklektion med klassen och FritisLena.

Långrast Långrast.
Datakunskap med gula och Lisa.gruppen
Skolan slut.
På fritids med Ingis.Enens
Mellanmål därefteroch halvtimme utomhus.en
Månadens eller fritt vald aktivitet. väljer datorex-Petratema
periment och spela spel.att

fritids16.30 går tillbaka till LindensPetras Honstänger.
fritids.

17.15 ringer går hem.Mamma Petra-
Middag.
Scouterna.

Våra kommentarer

behöver tillsyn och skola.Petra omsorg,
Vi hur personalen försöker få det fungera försöker skapaattser en-

bra och meningsfull dag för det krävs ochPetra. För planering vi ser
tydligt hur personalen försöker hitta komma till tals medsättett att
varandra i hemvistmöten, kategorimöten och medmötengemensamma
hjälp och handledning utifrån.

Personalen har och insett behov och deras organisationPetras ärsett
försöka skapa helhet i hennes dagar, månader och år i barn-sättett att

och skola.omsorg
barnen i gula liv ochPetra Personalen ska skapaär ett av gruppen.

mening åt alla barnen i gula och rödagröna gruppen, gruppen gruppen.
konkret fåGenom följa enda dag vi det komplexa iPetraatt en ser
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personalens uppgift och deras ansträngningar. kan vi kanskeSom vuxna
leva situation och föreställa derasin i deras röster.oss oss

sammanhang, samspel eller lustSamtidigt det svårt något iär att se
flyter omkring och plockar med detbarnens arbete. Petra än änena

med det andra hela tiden hänvisad till sina val. Har Petra egent-egna-
ligen iså mycket val kommer samarbetet och samspeletVar gruppen

i hennes lärande Vi kan också jämföra med Bifrostskolan sidanse
finns genomtänkt pedagogisk idé och barnen arbetar från139, där en

sammanhang deras aktiviteter. detIett ettgemensamt tema som ger
med heldags-här exemplet verkar det handla lösa problemetattommer

eftermiddag.fritids och skola från tidig till Menmorgon senomsorg,
funnit sin slutligaEkbackskolan verksamhet, inte harär somen ny

Bifrostsko-form. har arbetat tillsammans i år medanPersonalgruppen ett
fleralan har utvecklats under år.

då och då. vad det egentligen honOckså hör vi MenPetras röst är
hon har det jobbigt hemma.får vi inte visäger Det Men attveta. vet

hela dagen. hon hjälp bearbetaproblemen bär hon med sig FårDe att
dem

med gåttintervjustudie Bamens skola barn har Kvän-I somen
röster. går sedanförskola-skola hörs barnens På Kvännaren mannarens

personalgrupperna kringlänge för samarbete mellan gemensamen
i Några citat:pedagogisk idé, där barnen står centrum.

varandra ocksåjobbade de tillsammans, de hjälptedetFör mesta vuxna
någonupplevde alltid det fannsmellan avdelningarna. Jag att attsom vuxen

självgå till, ville.om man

intevalfriheten och arbetet kändes roligt.viktigaste DetDet styrtatt varvar
ändå rörigt.blev intemen

välja och läggasig planera och tänka efter. gälldelärde DetMan attatt upp
arbetet.

känna alla lätt. inte.får bra kompisar. lär Man ManMan Man görretas mer
ochalla barnen domgemensamt vuxna.

45 med barnskola. intervjustudie1994: EnHenningson, BarnensIngemo
Västervik.förskola-skola,och ungdomar från Kvännarens
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deuppskattarochuppfattarbarnenintervjuernaitydligtblir attDet
tillsammans.arbetarallauppleversjälvadeochsamarbete attattvuxnas

iingårplaneringenpåverka. Denmed ochfårbarnenOckså egnavara
arbetet.delför sinochsammanhang tar avett ansvarman

lättskulledettroddeDom vara

igymnasielärareHanNilsson. ärLennartskrivetexemplethär ärDet av
ingår Skolkommittén.iochsvenskaochengelska

gymnasie-svenskai denolika omgångarförekommit iharSpecialarbete
huringåendefundera litet överförmodligenbordeochskolan, meraman

haft.har Detdeneffektervilkaochutnyttjatshararbetsformdenna
mycketbitvisfungerade70-talenoch60-förekomspecialarbete som
grund-ochsjälvständigagjordeeleverdåligt. Mångabitvis mycketbra,

inominte minstforskningskaraktär, naturveten-specialarbetenliga av
osjälv-mycketåstadkomAndraexperimentellaochskapliga ämnen.

såblevspecialarbetetKritikenarbeten.patetiska motständiga, närmast
avskaffades.småningomdet såstark, att

kravkomhögskolornahörda. Frånkritiskasig andragjorde rösterNu
ele-ansågsdeteftersom tränainföras igen,skullespecialarbetetpå att

i elementäraskola demochproblemtacklasjälvständigt ettattverna
specialarbetet.återinfördesårEfter någraforskningsmetoder.

underskulleelevVarjeföljande:anvisningarnadragI stora var
minstomfattaskulletidsmässigtvilketspecialarbete,årskurs göra etttre

forskningskarak-probleminriktad,skulleUppgiftenlektioner.80 avvara
elevvarjeforhandledareEnskriftligiredovisasoch rapport.tär en

samarbetakunde eleverSjälvfalletskolan.arvoderadesochutsågs omav
vitt jagsådetta,skolormångapåspecialarbetsprojekt,större varett men
slutbe-iinte betygsättas,skulleArbetetvanligt.särskiltinte menvet,

specialarbete. Omgodkäntutförthadeifall elevendet ståskulle etttyget
kunde dettatid,ispecialarbetet gjortfåmedmisslyckadeselev atten

högskolan.tillintagningenfördröjaavsevärt
utmärkt,naturligtvisspecialarbetemedidén ärSjälva genom-ett men

centralstyrning,exempelskedde på ärförandet tyvärr ettsättett som
tidenundertill vadhänsyndvs.den fungerar sämst, utannär somsom

skolorna.ihade hänt ute
ilärarnahadeavskaffat,specialarbetetperiod, dådenUnder var

elevernabörjatutsträckning tränai alltorienteringsämnenafrämst större

5 6-0206
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i justgöra självständigaatt större arbeten. Enskilt eller i fickgrupp
eleverna tackla uppgifter, skulle i skriftliga därutsom rapporter,mynna
något problemområde diskuterades. kundeDet gälla olika energiformer
i naturkunskap,ämnet jordbruksstöd eller i samhällskun-vapenexport
skap eller olika tekniska lösningar vardagsprylar i teknologi. I bästaav
fall dessa projektarbeten även ämnesövergripande. På denvar skola, där
jag verksam, harär vi i drygt decennium haft traditionett elever-atten

i årskurs på samhällsvetenskaplig linjetre S3 ochna naturvetenskaplig
linje samlar sig till större ämnesövergripandeett projekt. I S3-klassen

vi lärare, undervisadet.ex. tre i svenska, engelska,var historia,som
samhällskunskap och religion. Vi slog alla dessa timmar ochsamman
lät eleverna i veckor arbeta kring Afrika. Elevernatemat fick isex

eller enskilt välja uppgifter Islams roll igrupp Afrika,t.ex. Kvin-som
Ökenspridningenställning i afrikanska länder,trenans Det ekono-samt

miska beroendet och lånefällan.
Den har studerat den svenska gymnasieskolan under detsom senaste

decenniet har kunnat hur vanliga dessa projektarbetennotera, har blivit
på och Metoden har bådegott fördelaront. och radstora nackdelar.- en

En brist i många svenska skolorstor har raskt blivit synlig: frånvaron
planering och övergripande strategi. iav Läraregemensam ämnen som

samhällskunskap, historia, biologi, teknologi och religion har ofta kört
igång dessa projekt höra efter med kollegernautan att och utan att
samarbeta med svenskläraren. Om det vill sig illa, kan elev därfören
tvingas jobba med flera projekt samtidigt och skriva långa rapporter

få tillfälle diskuterautan att språk och uppläggningatt med sin lärare i
svenska. Sådana brister kan naturligtvis lätt till, dårättas krävs detmen

rektor eller studierektor uppmärksammar problemeten och sättersom
sig ned och med lärarna. Min erfarenhet alltförär, mångaresonerar att
rektorer inte har aning denna projektarbeteatt hartyp vuxiten om av
fram på deras skolor och samordning skulle pedagogiskaatt vinsterge
och skapa utvecklande studiesituation för eleverna. Man kundeen även
peka på klassföreståndama sällanatt initiativ till samordning.tar På de
flesta skolor saknas tradition, där klassforeståndaren försöker få klas-en

olika lärare sigatt pratasens samman.
Det hände, specialarbetetnär återinfordes, Skolöverstyrel-som attvar
plötsligt introducerade ytterligare arbetsuppgiftsen under redanen en

fullastad sista årskurs. I linjegymnasiet årskurs period, dåtrevar en
eleverna dels hade rad projektarbeten på gång, dels skulle börja fleraen

dels skulleämnen, läsa i svenska och troligtvisnya romaner ett par
språk, dels skulle sistagöra ansträngning höja betyg.att etten par
Under detta läsår skulle de även specialarbete,göra inteettnu som
skulle betygsättas.
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absurditeten i detta:och betona JustmåsteJag när ett pro-upprepa
be-fram i gymnasieskolan,arbetssätt har börjatjektinriktat växaatt

specialarbete, skaför införasig Skolöverstyrelsenstämmer att ett som
sådant det intedetundersökande, gör sätt,ett attmen manvara

extrauppgiftblirskolans arbete på vettigtinfogas i sätt utanutanett en
bestämma,övriga arbete. Genomorganiskt samband med elevernas att

inverka övribetygsättas och inte skaspecialarbete inte skadettaatt ga
i sko-och lärare inlemma detför skolledningbetyg, försvårar attman

övriga verksamhet.lans
gymnasister blevblev de flesta svenskaResultatet detta stress-attav

uppfattade det något måstespecialarbetet ochade görassom somav
det villsig väsentligheter,de kunde få tidundan, så sägaägnaattatt

kritiserafå kan naturligtvisdär de skulle betyg. Manarbete i de ämnen
högsko-från gymnasieskolanför detta, slutbetygetdem avgörommen

försöker höja sina betygdet väl rimligt elevernaleintagningen, så är att
bättrefrån deras efteruppgift, själ tidoch irriteras strävanav en som

uppgift, eleverna verkligenskulle därSpecialarbetetbetyg. vara en
skulle själva få välja arbets-sitt lärande.skulle få inflytande Deöver

grundfå självständigt. Påoch de skulle arbetauppgift och uppläggning
och skolledningarsvenska skolmyndigheterbristande eftertanke hosav

och hinderbara bördastället uppgift sågsblev det i ettensom somen
gymnasieungdomar.mångaav

elever följande rådjag minaklassföreståndare brukade närSom ge
specialarbete:skulle väljaårskurs tvåde i slutet av

verkligen väljeroch det därför viktigt duSpecialarbetet tid, är atttar-
du kan välja någotdig. Allra bästområde intresserar ärett somomsom

frivilligt skulle syssla med.du ändå

ditt betyg ioch ska inte påverkaSpecialarbetet ska inte betygsättas-
utmärktändå så, dusjälvfallet detnågot görär ettämne, att ommen

ochökar det ditt kunnande i detsamhällskunskapen, såarbete i ämnet
jobb. ditt slutbetygdu har gjort bra Omdin handledare att ettnoterar

i fråga specialarbetetdet kan din insatsoch istår väger ämnet, varaom
avgörande.

omfattande specialarbete. måstealltför och DuVälj inte storstilatett-
årskursmycket i trerealist. kommer haDu göraatt annat attvara

till elever. Special-sådana taktiska råd sinainte bra behövaDet är att ge
för, inte någotprojekt, det finnsarbetet borde ett utrymmevara som

och tidspress.eleven undergör stresssom
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När specialarbetet misslyckades jag ofta med intresseranytt, attvar
elever för språkliga eller litterära uppgifter i engelska. tvinga-Jagämnet
des erkänna enkla forskningsuppgifter i engelska krävdeäven betyd-att
ligt kunskaper, både i fråga ordkunskapstörre och beläsenhet, änom
vad gymnasister normalt besitter. kanDet ha varit så, jagäven att gav
för svåra eller för oengagerande förslag till uppgifter, åtskilligamen
kolleger på andra skolor gjorde erfarenhet.samma

Efter bestämdeår jag mig därför för föreslå, elevernaett att attpar
skulle kunna välja översättning specialarbetsuppgift. Dettasom gav
upphov till rad lustiga meningsutbyten med skolledare och kollegeren
och så småningom till flera utmärkta specialarbeten.- -

fast,Låt mig först slå jag personligen översättningatt att äranser en
mycket svår uppgift, ifall någorlunda kvalificerad ochärtextenen vare

Översättarjobbetsig det gäller skönlitteratur eller välskriven sakprosa.
kräver noggrannhet, envishet, förmågagod använda lexikon ochatt att
söka sig till andra källor omdöme, så insersamt gott näratt man man
eventuellt har missförstått Därtill krävs självfallet tämligen godtexten.

Över-stilistisk förmåga vad beträffar behandlingen det språket.av egna
sättningen i själva verket utmärkt exempel uppgift,är ett en som
kräver självständighet och kreativitet. Elever med förkunskapersvaga
kan inte tio rader godtagbartpå missförstårDeöversätta ett sätt.ens
alltför mycket, inser inte de inte begriper och skriver sedanatt texten en
svenska med många språkfel.grova

Många elever väljer tämligen enkla uppgifter sitt special-som
arbete. villDe skriva Nordamerikas indianer, och handledarent.ex. om
måste då lägga ned åtskillig möda få dem sitt arbetegöraatt att
probleminriktat föri stället bara sammanställning uppgif-göraatt en av

Översättningsarbetettvå, källor. tvingar på heltter tre sättett annatur
eleverna bra jobb. Därtill det arbete, demgöraatt ärett ett som ger
nyttiga insikter och erfarenheter.

kanMan naturligtvis diskutera, ifall översättning forsknings-ären en
inriktad uppgift. Låt mig lämna den diskussionen därhän för tillfället.
Det både roande och irriterande upplevelse behöva diskuteraattvar en
detta med kolleger och skolledare. del demEn läste ängsligt Skol-av
överstyrelsens anvisningar och ville helst förbjuda mig föreslå över-att
sättning specialarbete. En de beklämmande erfarenheter jagsom av som
har gjort under trettio âr i the ed biz del skolmänni-än är attmer en
skor oerhört osjälvständiga och ängsliga ochär oerhört benägna att
lusläsa paragrafer och myndighetstexter i förstället till andan iatt se
läroplanen. Jag har träffat skolledare, någotäven har verkatsättsom

ointresserade det centrala i skolan: elevers studier och utveck-vara av
ling. Folk jag resonerade med kunde instämma i översättningattsom av
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kunde intedeutvecklande jobb,ochkvalificeratsvår är etttext menen
myndighetens bestäm-brytaeventuelltängslansläppa sin motöver att

skaskolfolkvipå,i dagängslanoch närmelser. stöterSamma manoro
denbetygskriterier iochkursplanerutgivnacentralttolka gym-nya

nasieskolan.
mittnappadeförsta eleverdeexempel. Entill litetNu ett somav

populärve-valdelinje,teknisk översättapåelevförslag attsomvar en
brittiskadenkemiavancerademyckettenskapliga -texter urommen-

utvärdering,efteråt i sinerkände attScientist. HanThetidskriften New
mycketskulledentroddehanuppgiften därförhade valthan attatt vara
mycketvaltstället hadehan iomgående,tämligenfannlätt. Han att en

denförutomrad kemister,kontaktauppgift.svår Han att egnatvangs en
hittaoch försvåradiskuteraför attkemiläraren, svens-att nyapassager

Nomenklatur-Tekniskabrev tillhaninrådan skrevminPåka termer.
fackter-svenskaförslag tillmedlångaoch fick tvåcentralen nyasvar

skulledettrodde jaghan: Förstskrevutvärdering attsinI varamer.
efter-iNuintresserad arbetet.ochblev jagSedanskitlätt. avmermer

kunde fåförberedelse jagbästadendetjag barahand kan säga att var
Lund.iHögskolanTekniskakemistudierinför mina

Våra kommentarer

möjlig-elevernaeftersom detspecialarbetet,diskuteraDet är värt att ger
eleverflestadeoch det någotsjälvständigt, ärarbetahet att sommer

dettidigareallaspecialarbetet ifinnsuppskattar. Numera varprogram;
skullelinjernastudieförberedande göra ettpå deelevernabara som

specialarbete.
ibristerkommaspecialarbetet,inte attgår utanDet att ta upp

haninvändakanvisar. ManNilsson attvilket Lennartgymnasieskolan,
faktumreformen,före dengymnasieskolanskriver senaste menom

mellansamarbetetproblemsådantvidare. Ettlever ärproblemmångaatt
dehardär de lärareskolorfinnselever. Detharlärare somsammasom

förregelbundetträffasklassifyra, fem ämnenastörsta gemensamen
samarbetevanligt. Närdet inteerfarenhetvårenligtplanering, ärmen

tydligmediför detdetförekommerklassnivåpå mestaär program
yrkesinriktning.

för,tycks haskolaningen ipåfallande ärDet attär mest ansvarsom
arbetsveckaenskilda elevenshur densigbekymraverkligeneller om,

ochmeningsfullaroll huringenspelararbetsbörda Deteller ut.ser
för mångadettilldelats. Omharelev ärarbetsuppgifterintressanta en
kunskaper.godatillleder intestressig ochskoltillvaronsamtidigt, blir
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Ämnestraditionen i gymnasieskolan har lång historia. innebärDenen
varje framhålls mycketatt ämne starkt, vilket i motsvarande mån leder

till Övergångensambandet mellan inte betonas.att ämnena till en mer
kursutforrnad gymnasieskola innebär framhävs ytterligare.ämnenaatt
Därför det inte konstigtär företeelse specialarbetet bliratt en som
hängande i luften. finnsDet visserligen med i timplanen, någotmen

i egentligämne mening det inte.är
Betyg starkt. Det det finns ämnenstyr när inte skaser man som

betygsättas; varken lärare eller elever dem riktigt allvar. Special-tar
arbetet exempel,är öde drabbadeett bl.a. arbetslivsoriente-men samma
ring, fanns i timplanen for alla yrkesinriktade linjer.som

finnsDet också anledning fundera specialarbetets utform-överatt
ning. Måste alla specialarbeten i akademisk formstöpas och enligten

for hur skriver paper vid högskolorna Omettnormerna ettman
specialarbete skriftligt ligger det kanskerapporteras till handsnärmare

knyta till gymnasieskolansatt traditioner för skrivande. Ex-an egna
empel på utformningen i arbetslivet borde också kunnarapporterav ge
inspiration.

Vi diskar sånmed hemmaen

Det många forskareär har studerat det språkspel pågår isom som
klassrummen. Gunnar Sundgren använder sådana studier i aktuellen
bok, där han elevperspektiv.konsekvent tillämpar Innehållet i detett
här kortet bygger till del på den boken. Exemplet nedan hämtatstor är
från klass i fjärde årskursen. Läraren hjälperL elev E inteen en som

multiplikation.klarar av en

L: Nå, hur går det för dig då
Fint.E:

L: Ja, du har inte räknat så mycket här 14 13 uppställt för uträkning,x
vår kommentar

E: Hm.

46Sundgren, Gunnar 1996: Skolkunskap, vetenskapstro och elevernas rätt
till kunskapsprocess, Lund, Studentlitteratur.en egen
47Citerat efter Sundgren 1996; föregående Den ursprungliga källanot. ärse
Lundgren, Ulf, 1977:P. Model Analysis of Pedagogical Processes, Stock-
holm, Gleerup. Vår översättning från engelska i originalet.
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börjar duHur:
börjar med fyraJag gånger tre.:

Och det är
Ått... eh.
Vad blir det
Låt mig tänka.
Fyra gånger Vad två fyragångerärtre.
Sjutton tretton.
Vad fyratvå gångerär
Det åtta.är

fyraMm, gångertre
det fjorton.Tretton. Nej, är:

Nej, tänk efter. plus fyra,Du har åtta vad det Arbetar du ordent-är:
ligt vad blir detJa,
Åtta plus fyra:
Mm.
Åtta plus fyra eheh, nio, tio, elva, tolv.är:
Vad fyragångerär tre:

inte.Jag vet:
blir också tolv, välDet

visst.Ja,:

Språket i den här dialogen i sko-exempel vanligtär mönsterett ett
lan. Läraren den aktiva och pådrivande ställer korta frågorär som som
bara fordrar korta Elevens värderas läraren. kan skeDetsvar. svar av
klart och tydligt, läraren Nej, tänk efter. Mensäger:t.ex. attgenom
det kan också ske subtiltpå läraren forrnule-sätt,ett t.ex. attmer genom

frågan eller ställer fråga, leda till målet.skaomrar en annan vars svar
Språkspelet i skolan har liknats vid slags bollspel: fråga-svar-värde-ett
ring, fråga-svar-värdering, fråga-svar-värdering. Det bara det detär att

tidenlärarens helaär servegame
På 1970-talet myntade Ulf Lundgren begreppet lotsning förP. att

beskriva företeelse han hade i sina klassrumsobservationer.setten som
Definitionen löd så här: Lotsning betecknar undervisningssättett ge-

vilket lärare, kollektivt eller individuellt, förenklar problem så attnom
elever kan lösa dem enkel frågekedja, deatt trots attgenom svara en
inte förstår de grundläggande principer gäller for kunna lösaattsom
problemet.

48Hultman, G. 1994: Språket, skolan ochTor, makten, i Kritisk Utbild-
ningstidskrijt, 1994:1.Krut
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alltsåDet bara skenbart eleven lyckas lösa problemet honär närsom
eller han förkunskaperna.saknar de nödvändiga multipliceraFör 14att
med multiplikationstabellen. behöver13 måste eleven kunna Eleven
också kunna kombinera multiplikation och addition kunna multi-samt
plicera den cirkabåde ental och tiotal. aktuella klassen detI envar
fjärdedel eleverna saknade eller flera dessa kunskaper,avav som en
skriver Lundgren.

lotsning väl belagt många forskare, både i SverigeFenomenet är av
och i andra länder. förekommer inte bara i matematik och andraDet

tydlig struktur. Lotsning imed används också under-ämnen t.ex.en
bild.visningen i ämnet

forskarna förklara varför lärar-går meningarna isär skaDäremot när
framtvingas deanvänder lotsning. Lundgren lotsningenattna anser av

omständigheter gäller för undervisningen. rationellLäraren äryttre som
för åtminstone ytligt vadhon tillgriper lotsningnär göraatt sett som

förväntas henne, pressad hon allt ska hinnas med.ärav som av som
Lundgren läroboken den starkaste styrfaktom i undervis-ärattanser
ningen; den uttrycker konkret vilka krav läroplan och kursplansom
ställer lärare och elever. till Lundgrens uppfattning,på Om spetsarman
innebär förden det inte återstår något handlingsutrymme lärarna; deatt

nödda och handla deär gör.tvungna att som
Sundgrens förklaring litet annorlunda.Gunnar Hanär attmenar

lärare faktiskt kan lotsningen med andra former kommunika-ersätta av
tion mindre inte viljelösa objekt. detLärarna Iär ärstereotypa.som
aktuella slående det heltexemplet det och hållet handlarär att om en

sannoliktmatematisk operation, skriver Sundgren och detta ärattmenar
avgörande svårighet för många elever. frågor bundna tillLärarens ären

varandra i inre logik koppling till verkligheten.utanen
Lotsningen djupt förankrad i undervisningstraditionen och kon-är en

sekvens bestämd kunskapssyn. använda lotsning i sinGenom attav en
undervisning bidrar läraren till upprätthålla på kunskapatt somen syn

uppgifterutmärks hierarkisk struktur, mål-medel-tänkande ochettav en
med entydiga Sundgren lotsningen och den undervis-attsvar. anser -
ningstradition symbolvärld.den del premierar abstraktärsom en av en-
Om symbolvärldama olika för eleverna och skolan premierarär en av
dem, den abstrakta, detta fråga maktutövning och frihets-ärmest en om
inskränkning. detta ställer han undervisning praktisktMot ären som
förankrad i människors vardag. ifrågasätter konkretinteHan om en

Åsén,49 Sten och 1989: Bildundervisningen och detPettersson, Gunnar
pedagogiska Lärarhögskolan i Stockholm, Pedagogiska institutionen.rummet,
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skullesig,igenkunde kännaelevernamatematik, därundervisning i
förståelse.leda tillmeningsfull och störrevara mer

tvâsker påskolankommunikationen ivisatharGustavssonLennart att
emellan.människornivåer. samtalvanligaförsta nivånDen motsvarar

andraDenmed i vad dekänslor finnsoch säger.åsikterUppfattningar,
begreppspråk ochkommunikationformellslagsinnebärnivån omen
tillskolanSpråket iengagerade. ärpersonligt storindividerna ärattutan

dettyckersjälvaeleverna ärattkaraktären,dendel atttrotssenareav
Samtidigtdet.föredrarochnivån, göraden förstapå attnaturligt talaatt

begreppsnivå,vardagligfrånföra elevernauppgiftdet skolans attär en
därförgenerell. Dettill ärerfarenhet,sinnligförankring imed meren

uppstår.kommunikationsproblemsigförvånanågonting överinte attatt
Situatio-elev E.ochLläraremellanskernedanDialogen enen

språk.andra Lärarenssvenskaiundervisningenhämtad frånär somnen
böjsorddettaoch hursvälla attsamtbegreppetelevenläramål är att

med sigtagitharsvält.svällt och Lärarenskiljalära eleven enatt
medskålochtavelsvamp vatten.en

i dag.grejermig litetmedharjagDu attser:
Jaa.

dåhänderduvaddärden härlägger trorjagMmm, svampenom
blöt.blirSvampen

får dudenlägg ihänderå vadJaha, stämmer, se.mer,
flyter.Den

duvad händerden,det trorJa gör senmen
blöt.blir inteDen:

inteBlir den:
Nä.

får dudenDoppa se.ner
blöt.denblevNu

med den dåvad händerstorleken,tittar påduMmm, ommen
hög.intesidaåsida hög ärEn är en

dudet såbubblarvarförMm, tror
sjunker.Den:

dådenVarför sjunker:

Einarsson,Kjell ochi5° framställningen Granström,avsnitt byggerDetta
klassrumsvenskaarbeteliv och över-iForskning1995:Charlotta enom -

Distribution. Denmonograñserie, LiberSkolverketsStockholm,sikt, ur-
andTaught1988: LanguageLennartkällan Gustavsson,sprungliga är

Science 18.andStudies ArtsLinköpingUsed,Language
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Det finns hål där.: en massa
Ja varför sjunker den dåmen
När jag trycker den.: ner
Nja, har det hänt nånting med den: nu...
Den full medär nästan.vatten:
Javisst, du på storleken då, märker du inte nånting: men om ser

denJ00, litet högre...är
Jaa, den litet högre, den har... denär har svällt, den har blivit större,
mm
Den så igör vatten.:
Visst.:
Vi diskar med sån hemma.: en
Det ni ja.gör:

Eleven befinner sig på nivå och1 upplever påtagligtettsvampen som
föremål, något diskar med hemma. Läraren lyckas inte flyttasom man
eleven till nivå där det handlar komma fram till visst be-att ettom

Gustavsson spänningen mellan nivåerna leder tillattgrepp. tväramenar
brott och kast i dialogen, missförstånd och brist på sammanhang mellan
olika delar samtalet. Dialogen illustrerar Gustavssonsav tes attovan
eleverna mycket få tillfällen verkligen samtala med läraren påattges
lektionerna. Eleverna kan däremot utveckla meningsfulla dialoger med
varandra läraren intenär närvarande.är

Våra kommentarer

Dialogerna i de två exemplen skiljer sig hel del från mellansamtalen
två hör på eller på arbetsplats. har dragstan Depersoner som man en

förstår degör hämtade frånatt undervisningssituationer.ärattsom man
Ett sådant drag denär mycketatt dominerande.är Hon harena personen
initiativet från början till slut och ställer frågor tydligt märkersom man

hon på. finnsDetatt starkvet överordningsvaret respektive under-en
ordning i kommunikationen; talar inte med varandra påpersonerna
jämställd fot.

Icke jämlik kommunikation vanlig också utanförär skolans värld. I
vardagslag emellertidär vid det inte alltidatt ärman van samma person

i underläge ochär människa inte jämt ochatt ständigt befinnersom en
sig i situationer, där hon beroende någonär av annan.

Om kommunikationen på skola mellan lärare och elever för deten
har karaktär imesta exemplen krymper för ele-samma utrymmetsom

ha inflytande läroprocessen.att De vänjer sig vidverna mönsterett
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motverkar deras utveckling till demokratiska individer änsom snarare
eftersom vanligtden. det med ojämlika relationerMen är t.ex.gynnar -

i arbetslivet kanske det bra människor redan fåri skolanär att unga-
erfarenhet makten ojämnt fördelad, och chansdärmedäratt attav en
lära sig hantera tillvaron detta kan invända elevernaMotatt attman
framför allt lär sig det skillnad barn ochpå och lärareäratt vuxna,
elever i skolan och i samhället i övrigt.-

elevers inflytande hela skolan egentligen endaEn är ärattsyn en
lotsning, och den inte kan Tidigarenågontingstor att annat.vara gene-

rationer har samlat kunskaper, gjort erfarenheter och utvecklat värde-
ringar förmedlas till dem dettaska Detväxer ärsom som upp. som

Ärbeskrivs i läroplanerna och kursplanerna, enkelt uttryckt. det inte
ochhyckleri dölja detta faktum och låtsas eleverna ska medatt att vara

bestämma vad eleverna ska lära sig kan bli före-Frågan knappastom
mål för diskussion med eleverna. kan däremot ha åsikter hurDe om
undervisningen ska läggas vilket kan spela lärarennär avgörupp,
vilka metoder hon eller han vill använda. till sist lärarenDet ärsom

den professionella och har för undervisningen.är ansvaretsom som
förmedlaEn på detta det går kunskaper,inteär att attannan syn

erfarenheter och till ochvärderingar barn ungdomar det inte skerom
deras och de sig genuint delaktiga. övermodigtvillkor känner Det är av
den den kan välja det innehåll förgenerationen justatt tro att utvuxna
undervisningen tillägnamänniskor skulle ha störst nytt attsom unga av
sig för det med för enskilda indivi-sina liv. Och hur går respekten den
den detaljvia lärarna och undervisningen bestämmer istatenom - -
vad tidalla ska hålla på med under betydande del sin vaknaen av
mellan och tjugo års ålder Måste ,det inte finnas ett stort utrymmesex
för människor tänka tankar hur samhället ska kunnasinaattunga om
utvecklas

i bostadsområde bestämmer sig förNär ett startaattgrannar en
studiecirkel för lära sig förutsättningarna för avvecklingatt t.ex.mer om

kärnkraftverk, det självklart cirkeldeltagarna ska bestämmaär attav
både innehållet arbetsformemaoch de fåröver även expertom en av-
något slag handledare. grundskolan har de studerande däremotI ettsom
begränsat inflytande innehåll och arbetsformer. principiel-på Vad denär

skillnaden mellan studiecirkeln och grundskoleklassen detOm är
åldern, kan fråga vid vilken ålder utbildning tillåtassig kan attman som
övergå till verksamhet deltagarna. kanskeSvaret när-styrsen som av

ska sökas i skolan har andra traditioner studieförbunden. Iänmast att
fallså borde det ändra förhållandena detatt attom man anser-

finns tillräckliga skäl för det.
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Enligt Gustavsson utvecklade vuxenstuderande meningsfulla dialoger
med varandra läraren inte närvarande. Andra forskare har visatnär var

informell kommunikation överhuvudtaget har betydelse föratt stor
språkutveckling.elevernas alltsåDet språkutvecklande för barn ochär

ungdomar arbeta i och diskutera experiment elleratt att t.ex. ettgrupper
kontroversiellt gäller deDetsamma med lärarna ochämne.ett när pratar

andra i vardagliga situationer undervisning, interörvuxna som men
följer det typiska för skolspråket. Sådana situationer uppstårmönstret

eleverna diskuterar valet praktikplats, hur intervjuernågranärt.ex. av
ska för klasskamraterna, vilka förbättringar kanpresenteras görassom

det gäller distributionen skoltidningen varföroch laborationnär av en
resultat. Vid sådana tillfällen behöver eleverna verkligenoväntatettgav

använda det svenska språket för förstå någonting och sigatt göraatt
förstådda. de riktigt.Det gör är

Vilket språk elev använder viktigt för hur hon eller hanärsom en
uppfattas lärare och klasskamrater. elev använderEn abstrakt,ettav som
akademiskt fårspråk mycket respekt lärarna haroch mycketstörre av
lättare sig förstådd andra elever. Sättet tala ofta ocksågöra änatt äratt
avgörande för hur lärarna kritik från eleverna. lättare förDet ärtar emot

elev formulerar sig fåväl läraren lyssna, elevatt änatten som en som
visar sitt missnöje skrika läraren eller gå klass-att att utgenom ur
rummet.

När läraren lotsar elev, exemplen finnsvisar, det antydningaren som
vilka de i lärarens tala och ställa frågor.är rätta sätt attom svar som

Vissa elever kan lättare andra lära sig lista vad läraren vill fåän att ut
fram. blir därmedDe duktiga elever i lärarens fåroch lättare godaögon
betyg. och ungdomarBarn i medelklassen vid familj-språk iär ettvana

de lättare hävdar sig skolansi språkspel elevergör att änen som som
arbetarklassen.hör hemma i det förSvårast elever harär ett annatsom

modersmål svenska tolka undermeningar i lärarens tal.än att

5 bl.a. Lindberg,Se 1995: SecondInger Language and ofDiscourse in out
Classrooms, Studies of learner discourse the of Swedishin acquisition as a
second language educational Stockholms universitet,in Centrumcontexts,
för tvåspråkighetsforskning, Stockholm.
52Anward, Språkbruk1983: och språkutveckling skolan, Liber.Jan Lund,i
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och RosenFjädern

bildpedagogiklektor ihär kortet. Hanhar skrivit det ärHasse Hansson
påi skolanmed projektet KulturdessutomKonstfack och arbetar

Bifrostskolan i november 1995besökteHanUtbildningsdepartementet.
frånnågra Skolkommittén.ochmed kollegatillsammans personeren

Jylland. SkolanHerningligger idansk friskolaBifrost är somen
Rathe.Anna-Louise DeJohanssen ochBodilstartades två lärare,av
de utveck-hadeskola och tillsammansvanliganställda påhade varit en

situationidétraditionen.progressiva Derasdenlat pedagogik inomen
under-med kollegernauppstod konflikterdå dethade blivit ohållbar om

nollskolan frånstartade deninriktning.innehåll och Devisningens nya
harnödvändiga. dagabsolut Iendast tillät detbudgetoch med en som

fördeladeåldersblandadeelever iBifrostskolan cirka 160 tre grupper
och 6-9.årskurserna, 0-2, 3-5

inglasad ochombyggd fabrik. Entréninrymd iBifrostskolan ärär en
Öppenheten ifortsätterintryck.välkomnandeochskolan öppetettger

kommuni-förrumsbildning byggdochfåinteriören har väggar ensom
biblioteketbyggnaden liggerCentralt ikorridorkänsla.kation och utan

Överalltsig.vilket hållfrånböcker synliga närmarär oavsett manvars
arbete.elevers och läraresspårsyns av

ochklädernahängerin, småpratar,olika åldrar droppariBarn upp
årskursmellantrinnetCirka elever påsamlingspunkter. 50till sinagår

imed Sångtextersinring medsittande isamlas pärm3-5 stor varen
unisona sångenackompanjerar denlärareknät. En tregruppensav

från deljud ochhörsuppstårgitarr. de kortaI röstersvagtpauser som
samtal ilärarnasamling. Efter sångenbarnens etttar av uppenyngre

allaoch dethände i gårmellan detSamtalet växlar somsomgruppen.
litenhanden. Enräckerdag. har någotstår inför i De sägaatt uppsom

fjäderplockar honplastpåsesig och djupetflicka upp enav enreser ur
och finnersamtalet bearbetasdyker ifår Problemgå runt. som uppsom

denhäftiga rörelser ingetingalösningar. hårda störsina Inga röster, -
spröda morgonstämningen.

jämlikadetundervisning i Bifrostskolanför allUtgångspunkten är
ochbarnens frågorsamtalet uppstårmellan och bam.samtalet Ivuxna

riktning deti vilkensjälvt bestämmerundringar och det barnetär som
mycketkan lära sigväljavill handlar inte bara Mangå. Det rätt.attom

felaktiga val.även av
danska,detaktiviteter. daghar fler Idag på schematIngen ärän tre

verkstadsarbetetverkstad. föroch Tematpraktiskt-estetiska ärämnen
till grundbok liggertitelnocksåFjädern och Rosen, är somensom



140 Kapitel 3 SOU 1996:22

för arbetet. Elever och lärare fördelar sig på de verkstäderna,tre som
kallas laboratoriet, ateljén och skrivstugan.

laboratorietI bildas ring. frågarLäraren barn för barn: Vaden ny
Ärgjorde du i går blev detHur du nöjd med arbetet Vad du igör

dag Varje barn med kortare redogörelse, och övriga lyssnarsvarar en
intresserat. Allt låter naturligt och självklart. Fjädern i fåglarärtemat
och i denna verkstad ska eleverna skriva med tjäderpennor. dennaFör
övning finns fárdigtryckt linjerat med kort instruktion.ett Depapper en
ska också tillverka fågelmat frön, flytande och medsnöreettav vax en
plastmugg gjutform. Fågelmaten ska hängas någonstans ochutesom upp
barnen ska observationer och anteckna vad degöra och upplever.ser

ateljén sitterI barnen uppstoppade fåglar, de tecknarrunt som av.
Syftet med uppgiften skaffa sig kunskap fåglarnas form,är att om
utseende och färg. tyckerJag barnen sitter för fåglarna ochatt nära
tecknar några ingående iakttagelser.göra Resultatet blirutan att mer
ändå hyggligt.

skrivstuganI har barnen tillgång till med färdigtryckta bladpärmar
fyllda med olika fågelarter. Varje finns i två upplagor. bladEtt medart
bild och och blad med linjeteckning pojke harEntext ett utan text.en
valt bysvale och letar i uppslagsbok för få den i färg. Hanatten se
finner den inte och får hjälp äldre kamrat. Uppgiften färg-är attav en
lägga linjeteckningen och skriva till, vilket han så småningom Igör.
skrivstugan ligger elevernas arbetshäften med skrivna illustra-ochtexter
tioner. Häftena har omsorgsfullt gjorda omslag där det står Emnes
Fjederen Rosen och Temaz Magi. Olika barn har tagit fastaog
olika episoder i berättelsen.

lärarlagetLärarna i tillverkar själva sitt undervisningsmaterial. De
håller till i arbetsrum, samtidigt fungerar personalrum.ett som som

pojke skriverEn sitt förtryckt Arbejdsseddel där han skanamn en
överenskommelse med sig självgöra ställning till vadatt taen genom

han vill arbeta med inom vad han vill lära sig och varför han hartemat,
valt just den här uppgiften. skaHan plan och bestämma vilkagöra en
verkstäder han vill han vill arbeta själv eller inte, hur lång tidvara om
det får och han vill visa sitt arbete han färdig. Påta när ärom upp
arbetssedeln ska han löpande vad han har gjort. hela avslutasDetnotera
med självvärdering där han ställning till han uppnådde dettaren om

han hade föresatt sig och han nöjd med resultatet. Hanärsom om
också hur länge han höll på med arbetet. Varje elev självnoterar tar

för sitt arbete. frågarNär dem, så de vad de skaän gör,vetansvar man
och varför de det.göra gör

Även skolans sociala liv kräver regler och överens-gemensamma
kommelser. äldreDe barnen har för garderoben köket,ochansvar
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mellanbamen sköter biblioteket och datautrustningen och de yngstaom
till lekplatsen.ser

Under dagens lopp uppstår det brott överenskommelsermot som en
eller flera lärare omedelbart finns ingen tvekan iDet lärarnastar tag
handlande, och i korrigeringen finns hela tiden uttalad moralisken
ståndpunkt ligger i skärningslinjen mellan individuellt ochsom gemen-
samt ansvar.

Verkstadsarbetet avslutas och förövergår de barnen i TV-ettyngre
också det handlar fåglar. harFemmorna settprogram som om program-

tidigare och sitter utspridda i små och räknar. Lärarenmet grupper
vid några tillfällen filmen för uppmärksamma eleverna påstoppar att

något anknyter till vad de tidigare har typisktDet ärpratat ettsom om.
skolprogram, detaljerat med många upprepningar, och långt. Så små-
ningom visar barnens kroppsspråk deras intresse detOmatt mattas av.
beror på intensivadet arbetet under förmiddagen eller mängden
fåglar får osagt.vara

På schemat danskastår det svårt någon markeradär attnu men se
tidigaremellan detta och den aktiviteten. eleverNågragräns ämne

skriver vidare sitt redan påbörjade arbete.på Andra hämtar böcker,
finner lämplig plats och börjar läsa. Några elever får läshjälp.extraen

sista arbetspasset för dagen P-ämnen,Det betyder praktiskaär som
och estetiska och omfattar textilslöjd, och metallslöjdämnen trä- samt
bild. Julen sig och i träslöjdsalen barnen i full medgångnärmar är att

julklappar. flesta har redan tillverkat flasklåda med handtagDegöra en
Ärgjord träribbor där det får plats flaskor. lådan till far kan denav sex

öl och den tänkt for mindre syskon det läskedryckerär ärettrymma
gäller. objekt introduceras, enkel kastrullvärrnare medNästasom en

värmeljus. Uppgiften för barnen ihop färdiga delarär att montera som
läraren har köpt eller till. fritidspedagogsågat Läraren utbildadärsom-

visar för hur delarna ska fogas Uppgiftenmoment moment samman.-
ganska komplicerad. andra arbetar fritt med trådDenär tyg,gruppen

glas metallföremåloch och den tredje med linoleumsnitt.samt gruppen
skär sina bilder efter förlagorDe de har tecknat själva. syfteEttut som

med dessa aktiviteter lära barnen olika tekniker och material,är att som
de ska kunna använda sig i det tematiska arbetet.av

Samtal, självverksamhet och präglar hela skolan. Ieget ansvar en av
de äldre frånutgår den danske tonsättarentextgrupperna man en av
Carl Nielsen handlar hans bamdomsminnen. läserLäraren ettsom om
stycke i och lämnar ordet fritt för kommentarer. myck-Eleverna ärtaget

intresserade. Någon elev talar länge vilken fantastisk det äret textom
och hur viktigt inte bara får i livet,Han påämnet är. attmenar man rusa

måste våga och minnas, tänka sina minnenöverutan att stanna attupp
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och bearbeta dem. allt ungdomarna klokt,Nästan säger är över-att som
tänkt, lekfullt roligt. finns hela talarlistan.och tiden elever påDet nya

fårDet starkt intryck på mig eleverna behålla ordet sågör ärett attsom
länge de vill, och kamraterna tycks lyssna till vad och säger.att var en

har självklar auktoritet i klassrummet och leder samtaletLäraren en
full kontroll.mjukt och inkännande under

pedagogiskaInspirationen till all undervisning kommer enligt skolans
därför centralidé från kulturen. Musik, litteratur och konst har rollen

kvaliteti undervisningen. Uppfattningen konsten besitterär att somen
värdefull också sinnenas språk och innehåller bådei sig. Konstenär är

känslomässiga och intellektuella dimensioner. har konstnärerDessutom
annorlunda världen och i det ligger utmaningarsättett att som gerse

produktiva provokationer.
Eleverna har skapat flera de målningar pryder skolans väggarav som

med danske målaren förebild. finnsden Heerup Här även ett stortsom
sammanställtAndersen i lyskraftiga färger.H.C. Det ärporträtt avav

Skolans lärare plane-mindre och målade lika många barn.72 porträtt av
studerat Picasso,temaarbete Picassos liv. harLärarna gettettrar om

utvecklande frågeställningar. harstruktur och skrivit ned Deämnet en
vilka upplevelserockså lämpliga delteman ochövervägt gemensamma

utförasskapas årskurserna vad kankan tvärs över samt som somsom
finns förutom måla-verkstadsarbete och kurser. Bland skissade teman

och idoler, Picassos djur, Picassoskonst och liv, Picassos vännerrens
under-minutiösa förberedelsernaden fria kärleken. deTrotsöga samt

har aning hur projektet kommerstryker lärarna de inte attatt en om
varandra.först projektet och elevernagestaltas. Det möternärvet man

allt.bereddaLärarna är

O

folkskolepe-Bifrostskolan arbetsskola med i den progressivarötterär en
i barnendagogiken. ingen tvekan eleven stårDet är att centrum, attom

omväxling, koncentrationlär och arbetet innehållergöraatt attgenom
förbryllar mig besökare helaoch arbetsglädje. Det är att man somsom

pedagogiker. Freinets andetiden kastas mellan olika sättetsvävar över
arbetetundervisningen. Verkstäder, för detorganiseraatt egnaansvar

inslag ioch självvärdering i stället för betygsättning det typiskaär-
Freinetpedagogiken. förtroende för det enskilda barnetLärarnas är stort

ochoch Freinet från barn vill uttrycka sig, arbetautgår liksom attman
jag Loris Malaguzzi, grundarenlära sig varandra. tänkerHär ävenav

pedagogikReggio Emilia i Italien.de berömda förskolorna i Hennesav
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kommunicer-ochforskandehandlingskraftiga,starka ochfrån detutgår
barnet.ande

emeller-föri sigkvalitetkonstenbetoningBifrostskolans ensomav
konstsyn.Walldorfpedagogikensriktning,itankarna mottid annanen

sigvänderrektorskolans motmediekulturen;ocksådelarMan synen
undervis-imediekulturenerfarenheteranvända barnenstanken att av

överhuvudtaget. Deterfarenhetspedagogikbegreppetochningen mot
harbarnenskolani ettbehandla någotanledningingenfinns att som

innehåll.tveksamthardessutomochskolan ettutanförövermått somav
innehåll. Deskolansförbarnen ansvaretoch intelärarna tarDet är som

besöketunderjagkunskapsprocesserochundervisningsmetoder sersom
FjädernkringVerkstadsarbetetunika.intetpåBifrostskolan sättär

arbetsområdesmetodik.välkändmedgenomförsoch enrosen
skapande ochfrittmellanpendlarpraktiskai deSkapandet ämnena

ochtemaarbetenatillkopplingfinnsdetarbete,ganska styrt enett men
positiv.verkarhelhetenpedagogiskaden som

ochläror,pedagogiskaandrafleraocksåspår sammaJag avser
praktiserarBifrostskolanskillnader.ochlikheterbådefinns det ensätt

pedagogisk lära. Det ärrenodladhapedagogikheltäckande attutan en
pedago-ochgränsöverskridandenuppbyggtprojektpostmodemtett

rikt-pedagogiskaolikafrånidéerlånatharblandformer. Lärarnagiska
inlemmatpraktiken,ibehovhaft prövatharvadefterningar av,man

danskt. Detocksåkanske ärnågotoch skapatförkastat eget-eller som
befriande.ochkreativtklokt,känns

ocharbetsformernademokratiskadebådegällersamtaletjämlikaDet
igrundläggandeoch detverksamhetkulturell enSkolanspråket. är en

diskuterar ogärnafrihetyttrandefrihet. Dennaverksamhetsådan manär
talarintedetochskola,ochpedagogikmed barn, omsambandi man
svenskaDenrelevans.ingenharriktigare,kanskeellerintefinns - ålders-ingakännerrättigheterochfri-grundläggandeförfattningens

tillförsäkradallmänna yttran-detmedborgareVarje gentemotärgränser.
meddelaellerbild sättellerskrift annattal,ifrihetdvs.defrihet, att

bamkon-känslor. FN:sIochåsiktertankar,uttryckaupplysningar samt
yttrande-artikelnbörjarfölja,åtagit sigSverige har attvention, omsom

yttrandefrihet.tillhaskaBametmening: rättföljandemedfrihet
utgångs-från dennaBifrostskolanreflektera överintressantDet attär

harpraktikenpedagogiskadenföribarnetpunkt. Sätter centrumman
skapaDå måstebarnet.tilllyssnasig för enockså bestämt manattman

underlättarundervisningenförformsocialocharbetsmiljö somen
svårt.kanvilketsamtalet, vara

skolanochsamhället ärimarginaliserad avenBarn är gruppen
ochska höras,barns rösterinstitutioner. Förviktigaste attsamhällets
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deras vilja respekteras, måste skolans sociala radikalt förändras.arena
BifrostskolanI många exempel sådana förändringar,ser man t.ex.

rutinerna kring arbetssedeln grund för självverksamhet och själv-som
värdering, de samlingarna och de ritualiserade frågornagemensamma
inför dagens arbete och för deansvaret Deutrymmena.gemensamma
åldersblandade har sin speciella betydelse för skolans kultur.grupperna
Bamkulturens traditioner förmedlas från äldre barn till Denyngre.
tillämpade sociala formen ökar barnens möjligheter lära sigatt av var-
andra.

I den framväxande arbetsskolan spelade det praktiska arbetet med
händerna central roll. Lära eller begripagöraatten genom attgenom-
gripa utgjorde viktig del den progressiva plattformen. Deten av-
handlade vidare kunskapsbegreppett det vanligtvisän tillämpasom som
i skolan och får i Bifrostskolan.renässans liggerDetsom en väsent-en
lig skillnad i det konstnärliga skapandetatt antingen kunskaps-se som
form i undersökande arbete ellerett det fritt skapandeatt vidse som
sidan skolans övriga undervisning. Det centrala i yttrandefrihetenav är

kunna meddela upplysningaratt uttrycka tankar, åsikter och käns-samt
lor. Ju varierad och nyanserad människas uttrycksförmågamer är,en
desto möjligheter harstörre hon kommunicera med sinatt omgivning.

Under med rektorn,ett möte några lärare och föräldrar iett par
skolans styrelse uppstod frågan: Vad drivkraften iär elevernas arbete
Bams upplevelser och naturliga nyfikenhet, svarade lärarna. Det är

skolan har pedagogiskatt idé och god lärarkultur med människoren en
brinner för något, svarade föräldrarna. Jag vill läggasom till: Enen av

social form och helhetssyn på språk inte motverkar barnkultu-en som
läroprocesser.rens egna

Bifrostpedagogiken väcker många frågor innehållet i undervis-om
ningen. Skolans rektor avstånd fråntar nämnts begreppet erfaren-som
hetspedagogik och speciellt de erfarenheter hänger medsom samman
mediekulturen. Jag heller inte några påtagliga spår denna kulturser av
i skolan. Där det konstkulturenär dominerar. Vid besöket fanns detsom
inte tid undersöka vilka erfarenheteratt eleverna bearbetar i sinasom
tematiska studier vid sidan det på den offentligaäger skol-av som rum

Medierna speglar inte enbart verkligheten,scenen. spelar ocksåutan en
aktiv roll i barns och ungdomars socialisation. De har betydelse istor
deras ständigt pågående arbete med konstruera sig självaatt och därmed
också verklighet. Det således inte möjligtär föraen någotegen iatt
skolan inte redan har tematiserats medierna.som av

Mot denna bakgrund kan också ha synpunkter Bifrostskolansman
val konstnärer och det konstbegrepp dessaav Dagensrepresenterar.som

författare, musiker och konstnärer drar Bifrostskolanunga intesom upp
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handlarmediekultur. Detochkonstkulturmellanhård gräns ommeren
sinharpopulärkulturenkan läggasTill dettablandformer. ävenolika att

banbrytandemästerverk och utövare.stilförändringar,och sinahistoria
populärkulturentilleleverBifrostskolansförhållande harVilket

kultur,smutsigakontakt med deniinteelevernakommerAntingen
erfa-sig dessadehängereller ocksåmediernaframsipprar avursom

elevernasådet närskolporten. Kanigenomde går attrenheter när vara
förtill förmånsådanttänka påfrån annatavståri skolande att somär

de så här:tänkermed Ellerkontaktikommernormalt intede
baraoch intesakervi fårintresserade,inte göralärareVåra är men-

ochtyckertill vad vi storhänsynpå,och hörasitta tar ger ossman
litetdomsakdet ärområden. Senflesta attdefrihet är annanen

får taSåntkonstnärer.med sinaknäppa stora man
vilkaharmig inteandra medochjagEller det så sett resurserär att

olikaförståttharoch inteallt möjligt,tillegentligen har atteleversom
blandasnödvändigtvisvarandraintillfinnaslivsvärldar kan attutan

det intesigfrågadessutom ärlärarperspektiv kanSett ett ommanur
behärskar,intedemedievärldisiginteklokt lärarna utatt somengeav

i under-innehålletkontrollenriskenundviker överdeså att tappaatt
visningen.

ställaungdomskulturperspektivochbarnkanSlutligen ettman ur
undandramakt föri derasståralltinte attelevernafrågan gör somom

skolansfrånprivatlivoch sitterfarenhetersinakänslor,tankar ochsina
kontroll.

försökläroriktEtt

skol-förändraförsökmisslyckadeovanligt med attDet rapporterär om
ilärarhögskolanvidforskarepedagogiskSundgren,Men Gunnaran.

sådan. fortbildnings-1993börjanlhar skrivitStockholm, togaven
gickprojekttillstad initiativ ut-Stockholms ut attchefen i ett som

tidigtkopplades inSundgrengymnasieskolan.demokratin i ettveckla
huridéerinledningsvisuppgiftoch hansstadium presenteraatt omvar

gäller elevernasdetförverkligasskulle kunnaläroplanen närden nya
inflytande.ochansvar

Lärarhög-53 förhinderñmedGymnasiedemokrati1995:Sundgren, Gunnar
institutionen.PedagogiskaStockholm,skolan i
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Grunden till projektet lades under sammanträden skolförvaltningen
där Sundgren deltog tillsammans fortbildningschefenmed och skolledare
från några gymnasieskolor. Sundgren skrev utkast till projektplanett en

innehöll följande aspekter demokratibegreppet:påtresom

Demokratiskt förhållningssätt-
Formell demokrati-
Självständigt kunskapande-

Det meningen fyra eller fem gymnasieskolor skulleatt delta undervar
år. Kravet på skolornatre det fanns generellt intresse föratt ettvar

demokratifrägorna och lärare ville sig i arbetet.att en grupp engagera
Valet demokratiaspekt överlåts till respektive skola. Sundgrensav upp-
gift stödja dessaattvar grupper.

Svårighetema genomföra projektet blev långtatt någonstörre än
inblandad hade skriver Sundgren. Under vårenanat, 1993 deltog skol-
ledare från fyra gymnasieskolor i förberedelserna. På hösten anmälde sig
ytterligare skola. dessaAv fem skolor det bara skola harären en som
arbetat vidare med projektet på På ytterligare skola tyckssätt.avsett en
någon form fortsättning fram. det följandeI beskriverväxa vi hante-av
ringen projektet respektive skola.av

förstaDen gymnasieskolan kom egentligen aldrig med i projektet.
Den rektor med i förberedelsearbetet under våren 1993 slutadesom var
innan höstterminen började och det fanns ingen skolledareannan som
visste något projektet eller ville vid.taom som

På den andra gymnasieskolan hade det också varit byte skolledar-
och den insatt i projektet lämnadeposterna skolan tillsom var sommar-

Först bra bit på höstterminen fick Sundgren träffa någraen. en perso-
i ledningsgruppen och lärare lokalt ansvarig för utvärde-ner en som var

ring. Flera månader blev det sammanträde och då bestäm-ett nyttsenare
de vetenskaplig grundkurs skulle förberedasatt för de ungdomarman en

kommande höst skulle börja i årskurs Demokratiprojektet skulleett.som
knytas till introduktionskurs där framför allt lärare i samhällskunskap,en
svenska och data skulle med. Syftet öka elevernas maktattvara var

sitt lärandeöver och deras förmåga arbetaeget självständigt.att
En tid efter detta stod det klart övriga läraremöte inte kundeatt se

kopplingen mellan den vetenskapliga grundkursen och elevinflytandet.
fannsDet inte något egentligt intresse för projektet hos andra skol-än

ledarna och någon enstaka lärare.
Sundgren tycker idén med vetenskaplig grundkurs låg helt iatt en

linje med hur projektets grundläggande tankar uttrycktes i proj ektplanen.
Planen hade emellertid inte lämnats till alla lärare ledningsgruppen,av
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tolkar dettaJag attutvaldafåtalbara lästs somett personer.utan av
komm-utifrånnegativt påskulleövrigaderädd för att reageravarman

utformade.dehurinitiativ,ande oavsett var
Sundgrengymnasieskolan.tredjedenpåattityd fannsEn öppnare

ochför lärarnaochskolledaremed representanterfleradeltog i möten
hamöjligheterderastrivsel och attdiskuterade elevernaseleverna. Man

Istudieprocessen.och denskolsamhälletinflytande på samma vevaegna
allmänthadeelevernavisadeelevenkätgenomfördes att ensomen
brister.vissaockså påpekadedenskolan,tillinställningpositiv men

och derasenskilda läraresynpunkterdelhelinnehöllEnkätsvaren en
betecknandeDetpå ärinte mötena.dessaundervisning, togs uppmen

dessaundvekövrigt,skolan i att taliksomdiskussioner,vi i våra uppatt
berördetÄven sådetverkarskolorandra attsynpunkter. somvara

undervisning,och ärlärarrollsinutformarlärarehur mereleverna mest,
diskutera.kollegerochskolledningför atttabubelagtmindreeller

ståndtillfåskolan svårthadeinledningenpositiva attden enTrots
dennerektorn,börjanleddes frånMötenaprojektgrupp.lokal menav

uppfattadeSundgrenbiträdande rektor.tillkontaktenöverlät snart en
demokrati-skolledamaandraoch de atttill lärarnasignaldetta som en

skolanformi vilkenoklartprioritet. Detlågprojektet hade somvar
ingenleddedetta vart.kontakterochprojektet,delta iskulle om

gymnasie-fjärdedentydligastsvårigheterprojektets ärBilden av
påöverläggningarnaförberedandedemed ikomrektorSkolansskolan.

kundeendeden presenteramaj 1993. Haniskolförvaltningen somvar
Rektornmed.fannsdemokratifrågomadärskolaför sinarbetsplanen

vadalla lärarnaochledningsgruppsindirektinformerade varsomom
skriftligt.ochmuntligtbådegång,

någraunderskolanskulleSundgrenmeningenDet att varavar
ocheleverochmed lärareförhöstterminenbörjan prataveckor i attav

personalkonferensideltaskulle hanDessförinnanlektioner.besöka en
råkadetillfälledettaVidrektorn.lärarkårenföroch presenteras av

rektornbiträdandedenfickpresentationen görassjuk, sårektorn avvara
hävdadekonferensenpunkt påkomprojektetstället.i När enupp som

enkelexistens. Endessvisstede inteåtskilliga lärare personpre-att om
dåhalvtimme,underdiskussiontillförvandladessentation pro-enen

lärarhögskolanstillhänvisningarmedifrågasattespå gångjektet gång
kom-insinuantagjordeTalareokunskap.skolförvaltningensochbrister

kortStämningen sagtförekom.skratthäcklandeoch varmentarer
FaktumSundgren. ärskriveranimerad,ochkritiskanmärkningsvärt

om."medvaritaldrigjagliknande harnågotatt
planeradtillbl.a.leddepersonalkonferensen attunderHändelsen en

förränlängedröjde inteoch detinställdesdemokratifrågorelevenkät om
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rektorn meddelade det omöjligt fortsättaatt med projektet. Vidattvar
avslutande ledningsgruppsmöteett de deltagande lärarna positiva tillvar

projektet, de ansåg de inte längre kunde försvaraatt skolans med-men
verkan inför sina kolleger. Sundgren uppfattade kritiken frånatt en
majoritet lärarna både gällde eleverna skulle ökatatt ochav ansvar
inflytande och det faktum projektet hade initieratsatt Skolförvalt-av
ningen. kommentarI skriver skolans rektor han efter nedlägg-en att
ningen projektet har bildat arbetsgrupp ska diskutera hurav en som
elevernas formella inflytande ska tillgodoses. Eleverna i arbetsgruppen
påstår det har börjat hända del,att lärare verkligen försökeratten att
finna för bättrevägar elevinflytande.ett Rektorn betonar hanatt anser

Sundgrens insats inteatt förspilld möda.var
Den femte gymnasieskolan slutligen, den enda har varitär medsom

hela tiden i projektet och där går arbetet vidare. Också på denna skola
skedde förändringar i skolledningen i samband med projektstarten, men
det hindrade inte förberedelserna igångatt under höstensatte 1993 med

i mindremöten och halv studiedag med hela lärargruppen.grupper en
Klimatet i lärargruppen avvaktande positivt och det förekom intevar
något ifrågasättande projektet.spontant Efter hand stabiliseradesav en
lokal hade skolledningens uppdrag driva projektet. Grup-grupp som att

bestod lärare i svenska, i samhällskunskap och ipen av en natur-en en
kunskap. En biträdande rektor ingick också i Diskussionenny gruppen.
i koncentrerades på problem undervisa elevgruppergruppen iatt nya
gymnasieskolan, framför allt på det samhällsvetenskapliga programmet.
Det hade under läsåret blivit tydligt det inte gick bedriva under-att att
visningen tidigare.som

Under våren 1994 genomförde skolförvaltningen elevenkät de-en om
mokratifrâgor. Skolan gjorde sammanställning denen egen som gav
vanliga bilden. Eleverna tycker det viktigtatt är med och på-att vara
verka, de inte har så möjligheteratt till det. infly-stora Derasmen anser
tande minst i detär direkta skolarbetet och något i klassråd ochstörre
andra formella Resultatet blev detsamma i några intervjuerorgan. som
Sundgren gjorde med elever i årskurs bilden nyanseradesett, närmen
det kom fram del elever tyckeratt skoldemokrati hinderatt förären ett
effektiva studier.

Lärarna i projektgruppen ansåg eleverna inte sällan har problematt
med begreppsförståelse, förmåga själva strukturera studieratt och mate-
rial och följa abstrakt tankestruktur.att Sundgren tolkade dettaen som

del elever har svårtatt tänka abstrakt, det villatten kopplingsäga utan
till vad de själv har varit med eller upplevt. Diskussionen iom gruppen
kom därför handla möjligheternaatt låta undervisningenatt utgåom
från elevernas upplevelsevärld. Resultatet blev de projektansvari-att tre
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experimentklass samhällsvetenskapligalärarna startade på det pro-ga en
samordnar sina scheman det blirhösten så1994. Lärarna attgrammet

indelade ilättare undervisningen tillsammans. Elevernaplanera är treatt
för sinbasgrupper och och lärarna tar ett extra ansvar varvar en av

efter hitta aktiva inlämingsformerbasgrupp. Lärarna görsträvar att som
ska iför studier. Undervisningenungdomarna sinaatt tar ansvar egna

livssituation.till elevernasmöjligaste konkret och knutenmån vara
skolan.och sprids till de övriga lärarnaErfarenheterna dokumenteras

bekräftar de berörda rektorema dentill SundgrensbilagaI rapporten
tidpunkt ochFlera dem olyckligbild nämnerrapporten ger. avsom

förklaring till projektet inte blevliknande att av.som

Våra kommentarer

initiativ-också projekt inte gårfinns mycket lära sigDet att som somav
ovanligthär exemplet det tydligthade hoppats. just detI är atttagarna

skapade problem,skolledare inledningsvismånga byten utövermenav
i andraförhållande har omvittnats mångadetta tycks det finns ett som

med förankringennämligen det dåligtsammanhang, äratt nya pro-av
alla kolle-fåtal dras i förberedelserna,jekt. ellerEn ett menpersoner

information vad de håller på med.får inte omger
lyckas. exempletviktigt för hur projekt ska IValet strategi är ettav

down-modell användes,kan detinte säga att top somman var en ren
meddet skulle finnaseftersom Sundgren hade ställt krav på att gruppen

emellertid tyngd-praktiken komintresserade lärare varje skola. I
bryddeuppifrån eftersom rektorema intepunkten ligga på initiativatt

tillvägagångssätt, därsig krav. Alternativet hade varitdetta ett manom
utveck-underifrån. Erfarenheter från andralåter förändringen framväxa

fungeratsådan kunde halingsprojekt på skolområdet tyder på vägatt en
justtill hands innehållet i projektetbättre. hade också legaDen nära när

gällde demokrati.
projektet- ellerPå de fyra gymnasieskolor deltog i rättare sagtsom

tyngdpunk-början tycks ha lagtvisade intresse för det från mansom -
sitt lärande, medan andra sidorpå elevernas inflytande på egetten av

skolledamademokratifrågan inte i fokus. Sundgren skriver att ge-var
det konkreta under-nomgående ville projektet skulle arbeta medatt

formella demokratin eller det allmännavisningsarbetet denänsnarare
förhållningssättet. hänga ihop med rektoremadet kanHan äratt atttror

fungerar väl.medvetna undervisningen inte alltid så Detta äratt enom
systematisktskolledare och läraredold problematik i den meningen att

ochungdomarundviker diskutera lärarnas olika sätt mötaöppet attatt
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utforma undervisningen. iakttagelse iEn linje med detta gäller denatt
femte gymnasieskolan, fortfarande arbetar med projektet. kanDärsom
det komma leda till radikal förändring både undervisningensatt en av
innehåll och formerna för lärande.

inriktningDen rektorerna demokratiprojektet kansom gav vara en
förklaring till lärarna så ointresserade eller negativa. Omatt var pass
lärarna på skola medvetna rektorn vill förändra derasär atten om un-
dervisning avgörande punkter, tycker de det manipulativtärattnog

via projekt elevinflytande föri stället kritiken iatt ett att taom upp
direkt dialog med dem. kanLärarna också ha känt sig orättvisten

kritiserade skolförvaltningen och utomstående drogs in.att expertav en
lärarnasI det lätt för skolledare umgås med progressivaögon är atten

tankar ökat elevinflytande. Rektorerna har sällan någonettom egen
undervisning och behöver inte bekymra sig få verksamheten medattom
trettio egensinniga ungdomar fungera tillfredsställande. detHur äratt
förresten med demokratin i relationen mellan skolledarna själva och
lärarna

Sundgren det knappast övertolka situationenär sägaatt att attanser
det finns betydande hosmotstånd delar lärarkollektivetatt ett stora av

öka elevernas och inflytande i skolan. berättarHanmot att attansvar
han har fått många kommentarer från lärare med innebörden: Varför
ska eleverna ha demokrati vi inte har det Sundgren månganär tror att
lärare faktiskt känner sig maktlösa skolan förändras denär utan att
själva har tagit initiativ till det, samtidigt de sällan sinmen ser egen
undervisning så eleverna upplever den.som

påLyfta taket

Det skön vårdag i början april. Klockan kvart tioär är överen av
förmiddagen och har krupit till tolv grader. Ekeby-Itermometern upp
skolan pågår verksamheten vanligt. Skolan ligger i del kom-som en av

byggdes i slutet sextiotalet. Det lugnt område medär ettmunen som av
både hyreshus och villor. Ekebyskolan från början låg- och mel-var en
lanstadieskola med cirka 250 elever. den byggdesNär passadeom man
på den till 1-9-skola. drygtNu går där 400 elever.göraatt om en

köksregionernaI har arbetet pågått sedan klockan sju i Hus-morse.
Ärtsoppanoch två köksbiträden steker pannkakor för fullt. redanärmor

klar och ska bara få uppkok före serveringen,ett startarsom om en
timme. Det tredje köksbiträdet i matsalen. Hon till bordär ute attser
och stolar står och plockar i ordning i serveringsdisken.snyggt
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tillsam-matsalenutanföri kapprummetjobbarvaktmästarnaEn av
och skru-hängaretrasigabortberedskapsarbetare. Demed tarenmans

vidpappershanddukarochtvålfyllerstäderskaEnnya.var upp
handfaten längs väggen.ena

huvudentré. Honskolansviddär hon stårklockanpåRektorn tittar
forskarpedagogerdanskamedtioklockanhar bestämt tremöte omsom

försenade.kvartdykerNorden. Deläsförmåga ibarns upp en
stundskolvärdinna. Förkvar sinfortfarandeharEkebyskolan en

danskafor dedukadeochbullarvärmdekaffe,honsedan kokade upp
skolanstillförlärarrummetlämnajust attHon väg attärgästerna.

här dags.såmycketfinnsdet görabrukarcafeteria. Där att
anteckningarskriverHonframför datorn.sitter rentkanslistSkolans

för-ringer. DetTelefonenskyddskommittén. ärmedfrån möte enett
meddelandevill få fram attsjuanimed dotter ettälder omsomen

inställt.skolaneftertandläkarbesöket är
vakt-medrektornbiträdandevaktmästarexpeditionenpå pratarInne

för-till allakandentryckas såskaSkoltidningen postasattmästaren.
måndag.äldrar senast

arbetardataexpert. Hanför skolansfinnsexpeditionenIntill ett rum
någrakonverterahåller hantillfälletEkebyskolan. För atthalvtid på
hjälphar bett honomlärarnanågottill PC,Mac-disketter omsom en av

med.
skolpsykologenochsyo-konsulenten utgörskolsköterskan,Kuratorn,

medanoch småprataroch sitterha veckomöteskavårdteam.skolans De
i plane-hållerdyka Honskabiträdande rektornde väntar att upp.

bulimi.ochanorexikampanjringen motenav
Linköpingpraktikant frånmedhjälparedennesochFritidsledaren en-

ochracketarnauppehållsrummet,pingisborden i överpåbyter nät ser-
lunchrastenPådet finns.bollaranvändbara star-räknar hur många som

någonsin.anmäldamed flerpingisturnering äntar en
röjerfastighetskontoret. DefrånarbetarskolgårdenUte tre man

kommandeförbereder den växtsä-ochefter vinternplanteringarnaiupp
plante-deSamtidigtträd.ochbuskarbeskäraatt rensarsongen genom

från skräp.ringarna
dialogförengelska.med Lärarenpåklassenhållerhos 2aInne en

sitterfrukost.ätit till Barnenharvad dehandlarmed barnen omsom
i klassrummet.placeradeoregelbundetbordoch fyrafyra ärrunt som

gjort.harbarnenochteckningarhängerPå annatväggarna som
skolaktigtdär dettill ochfyra ut.hållerintillI rummet merseren

katedern. Lärarenstårframoch längsti radertvå och tvåsitterEleverna
matteboken.imed talenhjälper elevernaochbänkarnablandgår runt
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Det bara lärarensär ochröst mummel hörs;ett allasvagt inneärsom
i sitt räknande.eget

På andra sidan korridoren ligger klassrum i rad. I ochvart ettsex av
dem pågår undervisning i något de Samhällsorienterande förämnenaav
elever från sjuan, åttan och nian. Lärarna sitter i katedern eller står vid
tavlan, 20-30 elever sitter i sina bänkar och framför dem ligger lärobo-
ken uppslagen. Väggarna kala iär hängerutom Därett av rummen.
några collage islam från grupparbete under höstterminen.ettom

Skolans två slöjdsalar ligger i källarplanet. Det luktar virkegott av
och sågspån där inne. I salama arbetar halva 6b. Några elever ståren av
vid bandsågen, några inne i målarrummetär och de andra arbetar vid
sina hyvelbänkar. Läraren dyker först efter stund. harHon varitupp en
i brädförrådet tillsammans med pojke ska bokhylla.göraen som en

Våra kommentarer

Vi har bara beskrivit del allt det sker på Ekebyskolan klock-en av som
10.15 torsdag i april. Men vi det räcker för syfte,vårttroran atten som

fästa läsarensär uppmärksamhetatt på några viktiga förhållanden en
vanlig skola.

Undervisning den grundläggandeär verksamheten, det myck-ärmen
arbete utförs, bl.a.et matlagning,annat reparationer, administration,som

information, städning, kopiering, vård, trädgårdsskötsel, målning och
inköp. För organiseringen detta totala arbete används principav samma

i övri delar arbetslivet, det vill arbetsdelning ellersäga specia-som ga av
lisering. innebärDet varje anställd har sina speciellaatt arbetsuppgifter,

undervisning, biblioteksarbete,t.ex. städning, elevvård eller admini-
stration. Specialiseringen inte likaär vid löpande bandextrem ettsom
i industrin, skarpagränserna Om rektornär bad läraremen t.ex.nog. en

gå och skotta efter häftigtatt ut snöfall,snö skulle läraren säkertett
och tala det inteprotestera ingick i arbetsuppgifterna.attom

Följden den här arbetsdelningen lärare i princip baraär sysslarattav
med undervisning, och övrig personal i princip inteatt sysslar med
undervisning. Barn och ungdomar har också specialiserad till-rätten

skaDe sig åt undervisningen.ägna lärargruppenInom har speciali-varo.
seringen också gått långt, vilket särskilt tydligt iär gymnasiesko-storen
la. Där finns det omkring hundra olika ämnen.

Nästan alla har med skolan den nuvarandegöra organisa-att tarsom
tionen för given. gällerDet såväl skolledare lärare, barn, ungdomarsom
och föräldrar. Politiker och beslutsfattare längre i tänkersystemetupp
i banor. Mönstret för detta organiserasätt verksamhetsamma att en
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kommer från industrin. Därifrån dethar spritt sig till alla delar av ar-
betslivet. långtgående arbetsdelningen har länge högreDen ansetts ge
effektivitet andra organisationsformer, den ifrågasätts iän men numera
näringslivet. nackdel blivit tydlig med åren modellenEn är t.ex. attsom

inflytandebegränsat för de anställda, vilket negativt för derasärettger
På många håll i stället grupporganisationprövarengagemang. man en

där medarbetarnas mångkunnighet premieras.
Skulle skolor kunna organiseras på sätt Anta bådeett attannat

lärarna och eleverna deltog i allt det övriga arbete måste görassom
samtidigt skolledare, vaktmästare, fritidsassistenter, datatekniker,som
städare, kuratorer med flera med i undervisningen. Den störstavar
vinsten med detta organisationen blir demokratisk, detär att mer men
finns flera andra, tänkbara fördelar:

Barn och ungdomar slipper den ensidiga elevrollen. känner deDe att-
sådant behövs och kräver de utnyttjar alla sinagör attsom som

förmågor.

Alla på skolan kan åta sig särskilt for kontaktenatt- vuxna ansvara
med elever. ökar närheten mellan barn och ochDeten grupp vuxna
skapar ökad trygghet.

Skolans verksamhet blir mindre sårbar flera anställda kanatt- genom
liknande saker och kan ställa för varandra, någonnär ärt.ex.upp
sjuk eller kurs.går på

finns det inga nackdelar och hinder för arbetsorganisation detMen aven
här slaget visst, hade den varit genomförd för längeJo annars nog
sedan. specialisering leder till arbets-och lär sig sinaatt var en egna
uppgifter mycket väl och det effektivt. arbetsdelningen kanGenomär
olika personalkategorier anställas. har mindre kvalificerade jobbDe som
får lägre lön anställda ska sköta uppgifter fordrar högänen som som
kompetens. sammanlagda lönekostnaderna blir på det lägre.De sättet

Låt perspektiv på frågan arbetsorganisationen.pröva ett annatoss om
Redan i har arbetsuppgifterdag lärarna många inte har med densom
egentliga undervisningen All tid de måste lägga ned pågöra.att som
konferenser, föräldrakontakter, administration de inte kangör attm.m.
förbereda sina lektioner lika slapp kringuppgifter.väl de sådanasom om
Den kärva ekonomin i kommuner leder till villmånga arbetsgivarenatt
lägga arbete lärarna för kunna dra ned tjänsterna föröver attmer

Ärkanslister, vaktmästare, syo-konsulenter och det inte osolida-andra.
riskt dessa deraslärarna vidare går in och övermot tarutangrupper om
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jobb arbetsuppgifter egentligenkan fråga sig dessaDessutom omman
lärarna.så enkla de svårigheter skulle kunna utförasär störreatt utan av

förändradVisserligen kan det finnas fördelar för eleverna med en
arbetsorganisation, de i skolan i första hand för lära sigär attmen

för elevernågonting. går det med förberedelserna högre studierHur om
arbetsuppgifter anställd personal sköterdiverseär göratvungna att som

säkerhetsbestämmelser inte tillåtermycket bättre finns ocksåDet som
elektriska ellerminderåriga arbetar i skolkök, lagar apparateratt t.ex.

klättrar stegar.
Även låterskolans arbetsorganisation borde ändras,attom man anser

grundläggandeeftersom hänger ihop medden sig inte ändras så lätt, den
skulleuppbyggnad. medvetenheten i dessa frågordrag i samhällets Att

vilket nyligen illustreradesbehöva öka verkar dock ovedersägligt, ettav
Nyheter. till rundring-ledarstick i Ledarskribenten anknyterDagens en

blivit normalt städaning till kommuner visade det hade20 attattsom
tidigareklassrummen bara eller tredje dag, och inte somvarannan var

det frågavarje dag. Skribenten upprörd ochär är attatt ommenar en
ekonominförebygga ohälsa kommunerna måste prioritera också omsom
miljöansträngd. Det inte försvarbart barnen skickas tillär är att en som

innehåller intestarkt kan bidra till de utvecklar allergi. Ledaren ettatt
hjälpalandets miljoner elever skulle kunna med ochord 1,2attom vara

till med städningen
varit tal under lopp har det häntden här frågan har på årensNär att

exempelnegativt, det finns ocksåfackliga företrädare har reagerat men
skolor där det fungerar i praktiken.på

Stockholm, har kostnaderna förPå Rinkebyskolan, van-norr om
år. Bildlärarenmiljon kronordalisering minskat med halv treen

målarvarje dag går ochleder jourgrupper elever överruntav som
aldrig blir kvar dag,klotter. till kladd och skadorDe änatt enmerser

Rinkeby-Målarbrigaderna delibland det borta timme.är ären en av
obligatoriskaskolans skolmiljö. del detsatsning på bra En ärannanen

hjälpaför Varje elev får under två dagarjourschemat sjundeklassarna.
ärendenstädarna med städning, vaktmästarna med hämta och gåatt post

diska och torkaskolbespisningspersonalen med att mat,samt servera
fastighetsbolaget går påbord. Skolans elevråd har avtal med utett som

utbyte elevrådetdet får ekonomiskt stöd för sin verksamhet i attatt mot
harminska skadegörelsen. Under och 1995sig for 1994attengagerar

detelevrådet fått 000 kronor på100 sättet.änmer

54 Nyheter del sidanDagens 1995-11-20, A,
55 sidan ochNyheter del 1Dagens 1995-10-27, D,
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telefonDet är ien unge

Elisabeth Lundmark.biblioteksaktion skrivenBerättelsen barnens är avom
Luleå.doktorand i lärande vid Högskolan lHon lärare och har nyligen blivitär

områdesstyrelse lägga nedjuni beslöt Sandvikens södraI 1995 att
ekonomiskt. Biblioteketbibliotek. Motivet helt och hålletörksätra var

Björksätraskolan och kommunens filial-ligger i anslutning till är största
under reduceradbibliotek. lånades cirka 000 böcker 199537Där trots

biblioteket ledde till mångapersonalstyrka. Beslutet lägga ned protes-att
namnlistor och insändare i lokalpressen.i området, bl.a. i formter av

resultat.ingenting detta någotMen gavav
och biblioteket har fungerat mycket bra.Samarbetet mellan skolan

ungdom, låtaprojekt, kallat Min harI satsat attett gemensamt man
skoltid. Varjeförfattare minst gång under sinvarje skolbarn möta enen

harförfattarbesök och barnen har spelat pjäser.termin har haft Detman
utifrån bearbetade delar författar-varit offentliga teaterföreställningen av

biblioteketordnades stödgala för påoktober 1995I stortexter. ennas
ochkända för sina böckerinitiativ Juija och Wieslander,Tomasav

kom tillBamboksförfattaren Siv Widerbergbarnvisor Mamma Mu.om
stödgalan. träffade barn, skrevSandviken vecka innan Hon texteren

politiker och skrev varjeskickade deras tilltillsammans med barn, texter
Även Författarförbund har sig ii Sverigesdag lokalpressen. engagerat

väl.det fungerar ovanligtförsöken rädda biblioteket,att som anser
dit,svenska barnboksförfattare komStödgalan fyllde aulan. tiotalEtt

ändrade beslutethelt för medverka till politikernaideellt, attatt om
nedläggningen.

Boel Hedenström,På stödgalan spelade tjejer Detteater.tre var
Flickorna tolv och går iRenathe Söderlund. årEmma Palm och är sexan

profil och därskola med kultur sinpå Björksätraskolan. Det är somen
siguppträder blir påalla barn spelar Den troattteater. vansom scen

själv och förmåga.sin
fickhotat. ingenting hjälpteBiblioteket fortfarande EmmaNärvar

slog henneidén biblioteket. tankenbarnen skulle ockupera Den näratt
Ahlbomläste korridorer, seriebokhon Kunskapens Jens somen av

dagar ibiblioteket. Ockupationen pågick under tvåhon hade lånat
Boel,organiserades den där Emmaslutet november. Den av sexa,av

bibliote-femman. användeoch Renathe några barn i Barnengår, samt
TV-kanaler och tidningar. Dekets telefon för ringa till radiostationer,att

Aktuelltringde tillpresskonferens. pojkarnaordnade själva När en aven
i andra ändenockupationen hörde han huroch berättade reporternom
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telefonen ropade till sina kompisar: Vad ska vi detgöra, ärav en unge
i telefon. Pojken valde då skicka fax till Aktuellt i stället. Medatt ett

fax kan nämligen dölja hur gammal resultatDetett man man gav
och Aktuellt gjorde dag inslag kvällen.sändes påettsamma som

Under ockupationens andra dag kom kultur- och fritidschefen till
biblioteket. krävde få med i den biblioteksutredningBarnen att vara som
kommunen skulle det handlaroch sade till. Utredningengöra, man

förslagbiblioteksverksamheten i Sandviken. ska bl.a. hurDenom ge
modern informationsteknik kan användas biblioteken. Boel, Emma
och Renathe ingår i utredningen och företräder dem vill bevarasom
biblioteket i Björksätra. planerar undersökning bland eleverna iDe en
årskurs och6

kan vändpunkten i kampen för biblioteket inte komMan säga att
förrän medbarnen i saken. Politikerna beslöt avvakta ned-tog tag att

bibliotekslokalenläggningen. förslag halvera den befintligaEtt är attnu
idéoch klassrum för särskolan i den delen. Detgöra äratt ena en som

Björksätra-elevema skulle kunna tänka sig med på.att

Våra kommentarer

påintressant detalj i den här historien faxet. barnen komEn Närär att
förde kunde skicka fax till Aktuellt det skruv, dåTV:s syntesett tog

hade intedet inte det barn låg bakom ockupationen. Deatt somvar
Är detblivit allvar de tidigare ringde till redaktionen. såpå närtagna

inte behöver påuppfattar barn, några tasom vuxna som som man
allvar så fall det dags för den etablerade generationenI uppär att se

vanligtbarnen använder modern teknik inte allt längre.När är som
varför Björksätraskolan engagerade sigkan fråga sig barnenMan

i enkelt ha varit såkampen för ha kvar biblioteket. det heltKan attatt
barnen ochde stödde biblioteket för de tycker det bra,är attatt att ung-
möjligheter.domarna på jörksätraskolan hade upptäckt bibliotekets DeB

tidningar,tyckte dit och hitta både skönlitteratur, fackböcker,gåattom
blivit realitetoch filmer. s.k. vidgade läromedelsbegreppet hadeDet en

för eleverna och lärarna.
likhetstecken mellan kunskaper ochmånga tycksDet är sättasom

vad sig lektioner skolan. det knappast vild giss-lär på i Men ärman en
ning Boel, Renathe och deras kamrater lärde sig mycketEmma, näratt
de arbetade för rädda biblioteket. Vetskap hur beslut i kommunenatt om

verksamhetfattas och vilka ekonomiska villkor gäller för offentligsom
Räddningskampanjen säkertkan nyttig för varje medborgare. gavvara

till andraungdomarna också hel del kunskaper hur når utomen man
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människor med budskap och hur ska organiseraett störreman en upp-
gift för den ska bli effektiv. Lärandet i arbetet för biblioteketatt var
riktigt, vilket brukar bra för utvecklingen kunskaper.vara av nya

Lundmark lyfter fram eleverna Björksätraskolanatt är attvana
uppträda offentligt, vilket har dem självförtroende. Hongett attmenar
det finns samband mellan detta och de slogett vakt sitt bibliotek.att om
Man vill det dvs.gärna det elevernaärtro att i skolansant, haratt gör
betydelse för hur de handlar utanför skolan. Vad skulle det inte i fallså
få för konsekvenser eleverna hade inflytande sittett stort egetom
lärande
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djuplitetbredd ochStor

företags-lärobok iNyckelord iinramadeOrden nedan finns ensom
ordningi denhär0rd. återgessammanlagt 164 Deekonomi. Det är som

Företagsekonomiföravsedd kursenLärobokeni boken.de kommer är
ieleverobligatorisk för alla30-timmarskurs ärA. Det är gym-somen

nasieskolan.

Hemtagningskostn.GäldenärKonkursEkonomi
RörelsekostnadFöretagshypotekUtmätningStudier
IngåendeReversKronofogdemyndigh. varu-Sjukdom
kostnadAmorteringUppskovHusháll
PáläggPantbrevSocialtjänstArbetslöshet
MarginalBorgensmanInförselReferens
BokslutBalansräkningInkassoHushällning
FakturakostnadSoliditetAnstándinkomstDisponibel
VerifikationKonsumentvägledn. RäntaArbetslöshetskassa
Kronologiskbok-BudgetGiftaInkomst
föringLikviditetsbudgetSamboBidrag

bok-SystematiskResultatbudgetHandelsföretagArbete
föringIntäktföretagPrivataStudiemedel
KontoKostnadIntressenterPension
AffärshändelseUtbetalningindustriföretagStudiehjälp

bokföringDubbelInkomstServiceföretagUtgifter
DebetAvskrivningföre-KooperativaBoendeutgifter
KreditinbetalningHushállsutsgifter tag
ArbetsgivaravgiftResultatInfrastrukturFörsäkring
Funktionsorga-LikviditetFörädlingLän
nisationNollpunktföretagOffentligaBil
UrvalssortimentkostnadFastBranschArbetsresor
Organisations-kostnadRörligAffärsidéBostadsrätt
schemakostnadTotalSkrivbordsunder-Hyresrätt
AnställningsintervjuLönsamhetsökninghandandraHyra i
ProduktorganisationBeställningspunktMarknads-Reduktion
RekryteringSäkerhetslagerorienteringKontokort
MeritförteckningAnbudFöretagsprofilLän
KollektivavtalAnbudsbegäranMålgruppKredittid

brevPersonligtMarknadsföringMarknadsundersökn.Kontantbetalning
ProvanställningMarknadsplanFältundersökningLönekontokredit
ReferenserLeverantörAktiebolagbundenRörlig och
BefogenhetMarknadsandelEnskildfirmaränta
Individuell lönKonkurrensmedelföreningEkonomiskAvbetalning
skyddsombudSortimentHandelsbolagSäkerhet
IntroduktionDirektmarknads-JuridiskSparform person

livscykelProduktensföringPersonligtCheckkonto ansvar
IntroduktionsfasenTelemarketingSolidarisktRänta ansvar
TillväxtfasenMarketing-mixkapitalEgetVärdepapper
MognadsfasenFörkalkylkapitalFrämmandeLönekonto
FöråldringstasenFakturaBudgetAktier
ProduktutvecklingEfterkalkylSäkerhetskuldsanering
RelanseringFakturakostnadBorgenärFordringsägare
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Våra kommentarer

kankort kurs Mannyckelbegrepp förmångaverkligenDet är en
sigarbetatefter hafårelevernabehållningsig vilken attfråga som

valtillvilligtdetMentimmar.lärobok 30 ärsådan ettigenom en
ochhär kursen,för denläroböckerandrafleradet finnsexempel Nej,
litetbredd ochför demutmärkande ärkaraktär. Dethar storde samma

läroböcker.flestakännetecknar denågontingocksådjup. Det är som
lärande ochelevernaspådet slagetläroböckereffekt harVilken av

inflytandetillmöjligheter
kun-talaskolan börihurhandlarläroplanenMedan ommanom

sociala instansdenpedagogiskadefärdigheter,och texternaskaper utgör
läro-skriverfärdigheter. Såochkunskapertalarfactodär de omman

Selander.Staffanmedelsforskaren
Förläromedelochläroböcker vartannat.användstaldagligtI om

begreppen. Enskiljaemellertid viktigtdethärdiskussionen attär
Selan-utbildningssammanhang.ianvändsforskrivenlärobok ettattär

hjälp förfunktionhuvudsakliga ärlärobokens attder säger att vara en
fåochsysselsattahålla eleverna attundervisningen, attorganiseraatt

uppdelade i kortavanligenLäroböckernatakt.i ärarbetaalla att samma
förutformademinuter. De40 ärtill lektionspassanpassadekapitel,

den.delåtminstoneelleriundervisningall stortäcka ämne,ett avatt en
Europa.i Dess1500-taletpåfanns redanlärobokentillöregångareF

beslutetföljd1800-taletpåSverige komgenombrott i omavsom en
undervisathadeårhundradenUnder tidigarefolkskola.obligatorisk man

krävdemassutbildningensmåeller ielev i nyataget mengrupper,en
utbil-dåligtvanligentidendenundervisningsmetoder. Lärarna var
antalundervisaklaraläroboken för stortbehövde ettdade och attatt av

varjelärobok ibarafanns det ämne.tidUnder långsamtidigt.elever en
ställningfickochskolsystemethelaigenomanvändes raktDessa som

läroplan.
läro-Andrakategori.läromedelslagLäroböcker är ett en egenav -

skönlitteratur,facklitteratur,tidningar,övningshäften,bl.a.medel är
radio-ochteaterpjäser, TV-ordböcker,grammatikor,tabellsamlingar,

ochmaterial från företagautentisktdataprogram,ochdatabaserprogram,
räknaocksåläromedel kan närmasteTilllaborationsutrustningar. man

i Forsk-forskningsfält,56 PedagogiskaStaffan 1993:Selander, texter som
sidan 76.l993s3-4,utbildningning om

utbildningskvali-ochläroboksutgivare57 Läroböcker,1993:Westbury, Ian
55-58.sidan199313-4,utbildningi Forskningtet, om

6-02066



160 Kapitel 3 SOU 1996:22

skogsbacke och stadens köpcentrum, liksom människor utanför skolan,
medverkar gästföreläsaret.ex. eller intervjupersoner.som Värdetsom av

och dessa andra läromedelvart ett olika från fall tillär fall. Ingetav
dem har den monopolställning i undervisningenav läroböckersom

ofta har, de används detutan när passar.
När lärare använder lärobok för sin undervisning blir det inteen

något kvarstörre för andra läromedel.utrymme Det beror på lärobo-att
ken inte bara innehåller övermått stoff,ett också inbyggdutanav en
styrning.

Många forskare har behandlat lärobokens roll i undervisningen. En
dem Ulf P. Lundgrenär sina klassrumsobservationerav harsom genom

kommit fram till läroboken den starkasteatt är stymingsfaktom i under-
visningen. Gunilla Svingby läroböckerna påverkar denatt enskil-anser
da lärarens undervisning läroplanema.än Samma uppfattning harmer

Garefalakis.°°Jannis Han skriver lärobokens instruktioner, innehållatt
och anpassningsnivå avgörande inteär bara för kommunikationens
utveckling i klassrumssammanhang,ett också för lärarens planeringutan
och elevens uppfatta innehållet.sätt att Läroboken oftastär utgångs-en
punkt for det ska behandlas i klassen under viss lektion ochsom en

slutpunktäven för lektionen, eftersom alltid vid förhör ochen man prov
återvänder till läroboken.

Hur vanligt det lärareär använder läroböckeratt Faktum denär att
statistik och forskning finns läroböcker ofullständig bild.som om ger en
En fingervisning skulle kunna få reda hur mycketatt taman genom

skolorna lägger på läroböcker. tillgängligaDenutpengar statistikensom
emellertid alla slags läromedel. Kostnaden 1994 föravser dessa var

1 900 kronor elev i genomsnitt i grundskolan och 4 800 kronor iper
gymnasieskolanf Några markanta förändringar i dessa belopp har inte
skett under de fem åren. Hur delsenaste gäller läroböckerstor vetsom

alltså inte, uppskattning omkringman är 40attmen en procent av

58Lundgren, Ulf, P. 1977: Model Analysis of Pedagogical Processes,
Stockholm, Gleerup, sidan 182.
59Svingby, Gunilla 1978: Läroplaner styrmedel för svensk obligatorisksom
skola. Teoretisk analys och empiriskt bidrag, Göteborgett Studies Educa-
tional Sciences 26, sidan 118.
°° Garefalakis, Jannis 1994: Läroboken traditionsbärare, Stockholm,som
HLS Förlag, sidan 29.
6 Skolan siffrori 1995: Del 2 Kostnader, Stockholm, Skolverkets rapport

77, Stockholm, Liber Distribution, sidannummer 11 och 25.
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läroböcker. för-betyder detdettaOmkostnaderna stämmer attavser
tillkronor årmiljonercirka 200läroböcker för llagen säljer ung-per

ochkomvuxförsäljningen tilldetta kommerdomsskolan. Till annan
år.kronormiljoneruppskattningsvis ytterligare 300vuxenutbildning, per

ingickgrundskolanförutvärderingsprogrammetnationelladetI
läromedelf samhällsoriente-deIoch läraretill eleverenkätfrågor om

hälf-Omkringläromedlet.dominerandeläroboken detrande ärämnena
undervisningen.ioch tidskriftertidningaranvänder aldriglärarnaten av

iförekommerolika källorutnyttjandenärsamhället ochStudier avav
använderi dessalärarnagrad. Endast tio ämnen eter-ringa procent av

termin.gångerflertalet någravecka;medier varje per
be-läromedelenkätgjorde 1987utredningstatligEn somomen

läraref fjärdeivisadeResultatetcirka 400svarades att man varav
vanligasteller flera Detlärobok iarbetadeklass ämnen.ettutan var

högstadieklas-endast sjumedanmellanstadiet,lågstadiet och procent av
detlågstadietPåi minstläroböckerarbetade ämne.ettutan varserna

mellan-lärobokslöst. Påarbetadeorienteringsämnenafrämst i som man
samhällskunskapsvenska,lärobok iundervisningstadiet förekom utan

geografi,engelska,alltid ianvändes såLäroböckeroch teknik. gott som
stadium.oberoendenaturorienterandeochmatematik ämnen av

ochi dag såinformationsmängden ärSelander storStaffan attanser
Denför läroboken.inomden inteöverblickasvår attatt ramenryms

riskerarskolkunskapenmeningslös,blir attlärobokensnuttifierade
påståenden kritiskIfragmentariskahålkollapsa i ett svart enav

läroböckerna:hosfunktionerföljandepekar hananalys ut

förstärkskunskapsområdenochdisciplinerolikamellanGränserna-
innehåll.bestämtde har ämnesmässigteftersom ett

räk-vadförvillmetakunskaper, detförmedlar sägaDe somnormer-
värld.i skolansinte barakunskapsomnas

läroboksförfat-62 intresseorganisation forförening,Läromedelsförfattamas en
läroböcker,tillgårcirka 401991 procentatt setare, pengarnaavuppgav

Stockholm, sidan 115.läroböcker,Lärobok om
SkolverketsStockholm,3 skolan 1993,Bilden rapport1993:Skolverket av

sidan 55-56.Distribution,LiberStockholm,32,nummer
Stockholm, Allmän-64 grundskolan,klasser400Skolböcker i1988:23,Ds

sidan 26.Förlaget,na
Forsk-forskningsfält, i65 Pedagogiska1993:StaffanSelander, texter som

81-82.sidan 77,utbildning I993:3-4,ning om
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De ramfaktor signalerarär hur tänker sig undervis-- en som attman
ning och kunskapsinhämtning ska till.

Det uppenbart läroböckernaär viktiga diskuteraatt är i samband medatt
elevernas inflytande sitt lärande.över Att läroböcker har negativaeget
konsekvenser knappast någontingär lärare omedvetna Denärsom om.
intressanta frågan blir då: Varfor används läroböcker i ungefär samma
omfattning år efter år Det troligt läroböckernaär har funktioner,att

ofta förbises i debatten, och har med den rollgörasom attsom som
läroböckerna spelar i lärarens organisering klassrumsarbetet. Hurav ser
dessa funktioner vid betraktandeut närmare Går det begränsaett att

Ärläroböckernas negativa inverkan de nödvändiga eller skulle det gå
dem med andra läromedelersättaatt

Religion borde kunna roligtvara

Mikaela Sigander, har skrivit den här hartexten, tidigare varitsom syo-
konsulent, påär ämnessakkunnig Utbildningsdepartementet.men numera

Skolan femparallellig högstdieskolaär i utkanten medelstoren av en
stad. Upptagningsområdet blandat med elever allaär socialgrupperur
och med både villakvarter och hyreshusområde. Eleverna från de olika
områdena blandas de kommer till dennär högstadieskolan.gemensamma
Skolan har fåtal elever med invandrarbakgrund.ett

flestaDe lärarna har arbetat i många år på skolan, väl inarbetadeär
och känner varandra. Medelåldern relativt hög. deär Av 40 lärarna är

eller två nyutbildade. Skolledningen har arbetat många år skolan,en
och uppfattas kollegiet trevlig och vänlig, litet för mild.av som men
Skolledarna har litet svårt besvärliga beslut.att ta

Man arbetar i fem arbetsenheter, alla arbetar ganska olika. Mansom
planerar och diskuterar elevvårdt.ex. och enskildateman elever gene-
rellt. Man inte sin lärarroll. Man träffaspratar gånger i må-ettom par
naden.

o

Klass har hunnit7e drygt halvår tillsammans, de flesta kändeett nog
varandra före sjuan. Det ganska lugn klass,är jämnt fördelad meden
flickor och pojkar. Pojkarna ochär ganska barnsliga, flickornaomogna
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innanvanlig sjua,ganskapojkarna.irriterade Enoch litetlugnaär
börjat blomma.harpuberteten

kvällstidträffas fem, gångerden här klassenföräldrar iNågra sex
och litettonåringarsinaochvarandrakännafor lära prata omatt om

varandra framövermed närför kunnafrämstskolan, prataattmen
bli stökiga.börjareventuellttonåringarna

religionilärarefick klasseni höstasi skolanbörjadeelevernaNär en
tråkig.tycker honlitet på. Dede klagar ärCarina,och historia, attsom

trist.ochointressantdet baratråkigt,vad ärhar svårtDe ärsägaatt som
intresserad elever-specielltinteoch vänlig,ganska snällHon är avmen

och småpratarsedan i lärarrummetochlektionerhar sina ärHonna.
med sina kolleger.

harträffas, alla barndeCarinalitetFöräldragruppen närpratar om
mycketfår förtid, desina itillbakade får integnisslat del, proven

flesta fortråkiga läsläxor. Delångafyllas ochskauppgifter barasom
de kanoch funderartråkigt göradet verkartyckeräldrar att om

förklampadet,läraren KanmedSka attnågot. utanprata manman
någonmedochförbi henneSka gåprofessionhennes pratanära man

för-det, låteririktigt vågarEftersom ingenställetskolledningen ii ta
kanske blir bättre.tills vidare. Detberoäldrarna det

dettyckerdelektioner,stökiga Carinasblibörjar litet attEleverna
påläser ochsnällt ochsitterNågrade hemma.tråkigt,är säger svarar

detigen såhaCarina. skafått Defrågor dede färdiga snartprovav
sidorläxa,frågorna. Meroch påalltgäller hinna läsaatt massaensvara

läsa hemma.att
månaCarina. Alladeträffas igen återföräldrarna ärNär tar omupp

haelevernaskaför besvärliga. Nugnälliga ochverka förinteatt
kopierade från någondåligtfrågor,de har fått hemoch massaenprov,

läseroch sida OmSidadetlärarhandledning, ut manner.uppsom.ser
ordning.ochfrågorna ipåhittaläroboken kan tursvarenmannoga

sammanhang,fåsvårtkomprimerad, detmycketLäroboken är attär
harklararalla frågornapåkanfaktaspäckat. Om provetmansvarenman

därifrån.frågorhon ska baraCarina tasagt,
bordereligiontråkigt,onödigtdet verkar såtyckerFöräldrarna att
hand-urtråkigt. Detdettycker elevernaroligt,kunna ärattmen nuvara

tillbakafåroch hoppaspå, hahitta läsalar atträttatt manprovsvar,om
ochSmidigtnågot.de villkännergång. Föräldrarnadet någon göraatt

förälder,besvärliga.verka för Ennågon ellerstillsamt, sårautan att
medförsökadiskussion,efter långMaria, erbjuder sig, prataatten
hontillhon skabra tips hurinte få några väga,Carina. kanHon om

Föräldrarnahonsig välsjälv, detfår komma på något säger tappert.ger
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ska veckor för klassfest, till dess lovarett att pratases om par om en
Maria med Carina telefon.att prata per

Bland kollegerna Carina med i gemenskapen,är småpratar ele-om
gnäller de pratiga. Hon får ofta medhåll, litet gnällärattverna, om

eleverna hör till det ofta småpratar i lärarrummet. Elevernaman om
lyder inte längre. harDe inte någon respekt för lärarna, tycks vara en
allmän uppfattning.

Vid tillfälle försöker Carina litet försiktigtett medta ettsenare upp
kolleger klass har blivit7e litet väl pratig. Hon får rådet ringaattpar att

och med de föräldrar har pratiga bam. De bör få sinaprata barn attsom
förstå hur de ska uppföra sig. Carina ringer till i klassen,en mamma
Birgit, hörJonas, till dem pratiga Carinas lektioner.ärvars son som
Birgit talar med Jonas, det tråkigt och kännssäger menings-ärattsom
löst, det så jobbigt bara läsa och läsa.är Att arbeta med grupparbeteatt

vill,Jonas går inte, Carina, fört.ex. då blir det pratigaresäger ännusom
och rörigare. blirJonas litet mindre pratig lektionerna,på tycker Carina,
och ringer hem till Jonas och meddelar det. Klasskompisamamamma
undrar varför Jonas blivit så ochtyst sur.

Några dagar kontaktar Maria Carina, och talar honattsenare om
tycker det tråkigt med alla stenciler och frågor på. Honut attser svara
undrar vad de ska i Maria hargöra lärobok inästa moment. sett en
religion verkar så bra, och undrar Carina intresseradär attsom om av
titta på den. Hon frågar också hon eller någon förälder skulleom annan
kunna till någon hjälp, de skulle vilja studie-någott.ex.vara om
besök. Carina illa vid sig kritiken, förklarar eleverna röriga,tar ärattav

det blir lugnast arbeta så här skaatt Hon tala med de andraatt styrt.
kollegerna läroböcker, inte de kan byta bok. härDentror attom men
ska räcka i år. Att följa med på studiebesök får föräldrarnatre ett gärna

hon ska återkommagöra, det blir aktuellt En trevlig idé,om senare.
Carina.säger

Då föräldrarna träffas igen tycker de allt verkar tidigare.att vara som
Stencilerna fortsätter. harDe gjort studiebesök i pingstkyrka,ett en men
det behövdes ingen förälder, Carina tyckte det gick bra Birgitändå.

inte för de andra föräldrarnanämner Carina ringt henne, hon tyckeratt
det Carina har klagatär på hennes Föräldrarna fortsättergenant att son.

Carinas lektioner, deatt den härprata gången skulle ha talattrots attom
tonåringar och utetider. börjarDet kännas akut Snart har helaom nu.

sjuan gått och de flesta elever tycker religionsämnet urtråkigt ochatt är
meningslöst.

En Hans, föreslår någon talar med rektorn eller studierek-attpappa,
och hör det ska så härtorn, eller de möjligen fåkanom vara om en

lärare till läsår. villIngen ringa eller besökanästa skolledningen.annan
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talarringer direkt till studierektorn.åtar sig uppdraget och HanHans om
Carinaklassen funderar hurdet föräldrar inågra egent-äratt som

tråkigt.missnöjda, och eleverna tycker detligen fungerar, de ärär attatt
förstår.bra stund, han DetStudierektom lyssnar intresserat säger atten

heller tilloch hon har inteklagat på Carina,ingen sagtär annan som
duktigbesvärligt, vad hantycker något Detnågon hon ärär vet.att en

sköter sitt jobb,professionella ochstudirektorn.lärare, Lärarna ärsäger
undervisning. Studierektomde sköter sinhan kan inte lägga sig i hur

lovar intehon på detta, ochmed Carina hurlovar dock höra attatt ser
orolig detringt.avslöja det Klaras HansHans, är attäratt pappa som

kan Klara.överut
det många eleverstudierektorn kuratornSenare hör äratt somav

för tråkigt och för rörigt. Hanundervisning, detklagar Carinaspå är
hon såförsiktigt Carina. Någonfrågar lärare litetnågra ärsäger attom

för rörigt ibland.det litetförsiktig, de har hörtoch äratttyst attmen
framåt vårenvälallvarligt,det någotIngen tröttaärärtror att ungarna
undervisningCarinasi höst då de Huroch det blir bättre mognat mer.

vilkaplanerathar tillsammanstill de ingen uppfattning Degår har om.
arbeta med, inte såvilka skaböcker de ska köpa in, och teman man

mycket mer.
föräldermed Carina och berättarhar samtalStudierektom attett en

tycker det obe-upplever det. Carinaringt, och de talar hur hon ärom
disciplinsvårigheterhon harhagligt försvarar sig. inteoch Hon attanser

sitt jobb.ska hon kanbestämma hur arbetetoch hon vill själv göras,
elever från andra klasser,blivit kontaktadelärare harEtt somavpar

inteoch litet för röriga.lektioner tråkiga Detycker Carinas är vetatt
andra kolleger.det med någradet, de småpratarhur de ska hantera om

med Carina.Ingen pratar

Våra kommentarer

föräldrar,elevers vantrivsel, vilsnasorgligDetta är text, omom omen
i sanden.hur allting rinnerlärares ensamhet och utsatthet och utomen

ochsäkert igen situationerflesta har med skolan kännerDe göraattsom
liknande.händelser den berättelsen. har varit med Deti här De görom

vardaglig, odrama-det skriven i slagsinte mindre sorgligt. Texten är en
det redan fråntisk upprepningsstil förmedlar uppgivenhet, som omsom

början klart hur historien skulle sluta.vore
lärare iuppenbart Carina fungerar dåligt 7e. HennesDet är att som

okoncentrerade.elever lektionerna tråkiga ochtycker är monotona,att
blir efterhand stökigt.och hittar timmarna.De på Dettröttnar annat
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Man kan det tillgår på timmarna i religionskunskap vadvärreatt änana
eleverna berättar Elever i regel tåliga och vidär är attom. vana anpassa
sig till hur olika vill ha det i skolan. här klagar införMen de sinavuxna
föräldrar, inte högljutt,så kritiken återkommer och den uttalasmen av
alla.

Vad det detta till sorglig historia Förmodligenär gör attsom en
ingenting egentligen händer, ingenting ändras, allt fortsätteratt att

Varför det ingen ingriper Varför blir det detsätt. ärsamma som som
blir Det svårt kan några hypoteser.är prövaatt veta, men man

De inblandade har språk för beskriva problemen påinget sättatt ett
dem möjliga hantera. Eleverna beskriver inte problemengör attsom

särskilt utförligt: De har svårt vad tråkigt, bara detsäga äratt attsom
ointressant och trist. tänker inte i alternativa undervisningsstrate-Deär

gier förmodligen i kategorier mindre av och mer iavutan som
förhållande till det finns.redan tycker lärarenDe hopplös.ärattsom
Om hon byts någon så blir det kanske bättre.ut mot annan,

Föräldrarna koncentrerar sig läroboken och stencilerna, harmen
naturliga skäl inte uppmärksamhet det gäller andra sidornärav samma
lärarens arbete, hur svårt det kan leda arbetet i klass-t.ex. attav vara

börjat förlora hennes undervisningDenärrummet greppet.man ser som
metodiskt föråldrad föreslåroch modernare Efterhand hoppasgrepp.
också föräldrarna på läraren ska bytasatt ut.

Studierektorn sig bakom allmänna deklarationer lärar-gömmer om
professionalism och han inte kan lägga sig i lärares arbete.säger att en

Kollegerna lägger skulden eleverna. Föräldrarna har inte fått dem
förstå hur de ska uppföra sig, de i åttan och blirdåatt men mognar nog

det bättre.
Läraren, Carina, försvarar sig elever, föräldrar och skolledning.mot

Hon hänvisar också till lärarprofessionalismen. kan sitt jobb,Hon säger
hon, och har inga disciplinsvårigheter.

slående iDet berättelsen den handfallenhet med vilken deärmest
olika sig svårigheterna i klassen. förmår eller villnärmar Ingenparterna
beskriva problemen på insiktsfullt och harIngenett sätt.nyanserat an-
vändbara begrepp för förstå det händer. Klichéer och förenkladeatt som
motsättningar utnyttjas, leder ingenstans. Resultatet blir att-pro-men
blemen personaliseras på enklast möjliga läraren det felDetsätt: är är
på. Om hon byts blir det bra. tyckerDet alla, också skolledaren,ut nog

han inte det. blir det inteäven Nu så Carina får lämnasäger attom
klassen. bytaAtt lärare ingen enkel sak. Därför blir det vid detärut en
gamla.
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beskrivs här måsterelationsprobleinundervisnings- ochDe varasom
alla verkaranmärkningsvärtdeti skolan.vardagsmat Det ängör attmer

tycks halärare och skolledaredem. Elever,hanteraså ettattovana
och vad debeskriva vad despråk, de skaalltför outvecklat görnär

osäkerhet sprider sigdet skapari stället, ochskulle kunna göra somen
ochhur osäkraslående i berättelsenocksåtill alla inblandade. Det är

svaghet,blir till frågaSvårigheterna ialla verkar 7erädda omenvara.
Ensamheteninte ska smitta.flyr för densvaghet, allalärarens attsom

för tala medfinna formerinte kanisoleringen tilltaroch attnär ensman
varandra.

problemskolan därinstitutionaliseradealltför fåfinns iDet möten av
till tals.kan kommaavhandlas och de olikakandet här slaget parterna

uttrycket insti-formellt medeller överdrivetingenting striktVi menar
i skolan,finns fastabara det börtutionaliserade. Vi mötenattmenar

problemrutinensjälvklaradel dendär det att tarär somuppmanen av
dessa institu-föroch elever.mellan lärare Inomgäller relationen ramen

språk för vad detförståelse ochockså byggationer kan ettupp enman
då bådeavgörandekonflikter.det blir Dethänder är attnärär som

oftaharmed varandra.och talar Deoch föräldrarlärare, elever möts
de skildahändelse.situation eller Detbeskriva ärolika sätt att samma

för bearbetning. Tregrundoch uttryckssättenperspektiven ger ensom
dag erfarenhetfinns det redan itrepartssamtalför sådanamöjliga former

svårig-lokala styrelser. Detutvecklingssamtal ocharbetsenheter, ärav:
sådet gällersamtal,konstruktivamed föraheter förknippade näratt

inteskagivit exempel på.vi har Detfrågor detbesvärliga mansom
respekti-påverkas deltagarnasSamtalenstol med.sticka under över-av

finnsvarandra Detberoendedeunderläge, på vilket sätt är osv.avve
dialogen.till samtalet,inga alternativändå

särskiltdettill inflytandemöjligheterelevernasMed tanke på är
med sinatycks ha någonstanseleverna inteproblematiskt attatt pro-
ihärdighet fåvisserligenlyckas dehär exempletblem. detI genom

allvardet ingenskolan finnsföräldrarna Menatt somagera.
hjälper demochför deras talansynpunkter ochfångar deras somupp -

ocksåkonstruktiva banorden ioch ledasin kritikatt somnyansera
stöd läraren.ger

arbete.individuelltgrundenfortfarandelärare iAtt ettsomvara ses
problemen.medochexempelCarina i vårt är ansvaret ensamomensam

skolledare eleverochmed kollegerhon visserligenskolan talarPå
ireligionstimmamahänderdet påoch hon självbåde de ser sommen

devill inteblanda sig honvill intehennes De7e atteget ansvar.som
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blandar sig Skälen olika. Carinas delFör handlar det kanskeär om en
skör självkänsla, hennes misslyckande måste skyddas frångör attsom
läraroffentligheten.

Alla inblandade tenderar utbildningen i skolanatt ettse som upp-
styckat fördelat på flera enskilda lärare det det verkligaäransvar -
problemet i sammanhanget. Därför sker inga Förändringar, därför får
varken eller7e Carina någon verklig hjälp.

uppenbartDet läraryrket inte längre kan detär ensamarbeteatt vara
det gång har varit. På den enskilda skolan måste lärarna tillsam-som en

komma vad möjligt och vad böröverens är göraattmans om som som
i undervisningen och i skolmiljön helhet. Därigenomgöras byggersom

de också skydd för den ömtåliga rollen lärare. finnasDet måsteupp som
och organisation för det kollegiala samtalet.ett utrymme en

Till sist: Det självklart det finns lärare klart olämpligaär att ärsom
för uppgiften undervisa barn och ungdomar. Om Carina sådanatt är en
lärare vi inte. Exemplet med religionskunskapsundervisningen i 7evet
har bl.a. tagit med för påtala det finns mycketatt att göraattmer
innan går till drastiska beslut. lärareAtt verkligen avskiljs frånman
undervisningen därför elever missnöjda och klagar också myck-äratt är

ovanligt. vanligasteDet här problemen underet är attsom sopas- -
skaMen elevers bedömningar på allvar och arbeta förmattan. taman

verkligt elevinflytande så kommer självklart frågan Hurett görupp:
med lärare otvivelaktigt har kommit fel platspå i livet Attman som

inte det problemet i betyder offrar elevers fåögonen rättatt attse man
god utbildning och kanske också deras få dräglig vardags-rätt atten en

tillvaro i skolan. det betyderMen också enskilda lärareutsätteratt man
för plågsamma erfarenheter och ständiga nederlag.

gårDet akuta alltid före

Den här berättelsen skriven Gunilla tvåLarsson,är rektor förärav som
skolor. Den årskurshar cirka 500 elever i 7-9 och den andra har cirkaena

årskurs150 elever ocksåi 1-6. sexårsverksamhetHon har hand ochom en
fritidshemett med sammanlagt 100 barn.över

Jag ansvarig för två skolor tillsammans har inteär mindre 100änsom
anställda. Den skolan indelad i arbetsenheter med utbild-ärstora en
ningsledare för varje enhet. Dessa tillsammans med mig skolansutgör
ledningsgrupp. För varje arbetsenhet finns det elevråd, och för helaett
skolan finns det skolråd består elever, föräldrar och personal.ett som av
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tillSkolrådet får fatta beslut i vissa frågor kommunen har delegeratsom
rådet.

tycksVarför blev du rektor fråga jag ofta får. Mångaär somen
Mittbli förvånade inte hitta äldre bakom rektorstiteln.över att en man

höja ögonbrynen: Jag vill hakan också få och påatten annansvar
utvecklingen. låter imponerande ochmakt för kunna påverka Detatt

mig varje jag det, till vardagsjag känner styrkt gång ärsägersom men
det inte många låter sig imponeras.så som

rektor dessutom inte synligt forhel del mitt arbeteEn ärav som mer
Utveckling tid och mödosam minsthandfull inteän ärtaren personer.

vi får mindre med. Arbetsbördan ochnär röra ärattpengar oss enorm
Ändåkänns komma ihåg allt jagibland omöjlig. har jag svårt att som

har gjort veckan sedan jag mig kvällenFörnär är över. ett tag satte
och skrev ned vad hade hänt under dagen och vad jag hade gjortsom

härdet. vanlig onsdag. Så såg detDet ut:var en

medGick igenom gårdagens planerade07.45 mötepost,
soc-personalen och skolläkaren
Träffade personalen god08.00 på morgon-möte
Diskuterade utvärdering elever i förberedelseklass08.20 av
i gymnasieskolan med syo
Skrev bit årsredovisningen08.50 en
Fika med ledningsgruppen, expeditions- och elevvårdspersonal09.10

telefonsamtal elev ska i särskola09.30 Ett om en som
vill ringeroch sexåring välja vår skola;ett annat om somen

utbildningsledaren för sexårsverksamheten direkt
Ordförandekonferens för elevråden, diskuterar niornas fest,10.00
teaterbesök och utvärderingsresultat trivselnårets om
skolan
Gick so-engelska10.30 igenom utvärderingsmaterial angående
Budget hur gick det Diskuterade med11.00 95 elevproblem-
lärare, datautbildning den Krispratade med datoransvariga.
i matsalen

12.25 Lunch
13 .00 Räknade kostnader for internationell klass. Ansökte rekry-om

teringsbidrag för kamratstödjare. Telefonsamtal blanketter.
14.00 Konferens med elevvårdsteamet, och skolläkaren: eleversoc.

i kris
15.00 Konferens med utvecklingsgruppen för utvärdering av

so-engelskan
ihop16.15 Samlar dagen och avrundar med fest för kanslisten som

slutar lönerna ska åter hanteras centralt
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telefon.det nio sökte migUnder eftermiddagen pervar personer som
vad jagdärpå med ringa dem. jagväntade till dagen NärJag att serupp

vidtypisk dag.har skrivit, konstaterar jag det inte någon Menatt var
mycket olika varandraeftertanke alla dagarärnärmare

meddirekta elevsamtal, ingen kontakthär dagen hade jag ingaDen
stöd-inga lektionsbesök. endaoch skola eller Skolrådet, InteHem ett

inslagsammanträde i min ledningsgrupp.samtal och inget Det är som
sällanPlanering och verklighetfinns med andra dagar. stämmer överens;

alltid före.det akuta går
lednings-rektor, jag harkan väldigtDet ensamt att envara menvara

uppgifter till med-frågor kan också delegeradiskutera Jagattgrupp
dettuff uppgift rektor,lemmarna i den Det är att menen varagruppen.

med andrastimulerande kontakterroligt jobb och jag har mångaär ett
människor.

mitt bord medhem ligger det brevkväll jag ska gåEn när ett
herrhals-har du ganskaföljande meddelande: Rektorn, sett en snygg

matsal-glömde den dansen iskicka den till mig.duk, kan du väl Jag
utbrister:elev glatt hejar ochen. hem jagPå mötervägen en som

ballast du har jeans.tycker duRektorn, jag är näratt
rektorndet jagdå känns det ändåJa, äräratt som

Våra kommentarer

aktivenskilda skolans arbetsklimat.betyder mycket för den EnRektorn
passiv det. Påverksamhet likavälledning präglar skolas görsom enen

med skol-kontakteleverna vanligen inte någonskolor har störrestora
småvad den håller på med. Påhar suddig bildledningen och de aven

utanförträffar både i ochannorlunda; eleverna rektornskolor detär
föreställning rektornsigundervisningen och kan göra som per-omen

son.
tillkan vända sigbehöver känna deEleverna och föräldrarna att

vill med läraren.fråga de interektorn för diskutera taatt uppen som
verk-organisation rektornkrav på skolansdet ställerMen stora en om

stöd och bra samtalspartner.ligen ska kunna ettvara en
uppgifter elevernasForsberg har undersökt skolledarnasEva ur

perspektivf sällanoch skolledarnastudie visade elevernaHennes att

66 skollednings-inflytande två centralaForsberg, 1995: ochOmsorgEva - korstrycket. rektorsmfl., Omuppgifter i elevperspektiv, i Gunnar 1Berg,ett
roll skolan, Göteborg, Gothia.i
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elever harträffas, därför det inte förvånande mångaoch är att en vag
dessa tycker elevernaföreställning skolledamas arbete och vad omom

och deras skolarbete.
för skolledarna de harhar förtroendeDe elever störst attuppgersom

finnas samband mellanbesök i klassen. tycks alltsåfått dem Det ettav
haft skolledarna och elever-hur kontakt eleverna har medmycket som

ganska del eleverna tycker de inteinställning till dem. En attstor avnas
skulle få problem eller de skullehar vända sig till denågon att omom

vilja någonting i skolan.ändra på
ganskastudier visar det vanligt lärareGunnar Bergs är äratt att

undervisning.°7 Vissa lärareför derastveksamma till rektorernas intresse
tillförutsättning rektorn hjälperbesök i klassen underkan attacceptera

känner rektornlärare, de uppskattar inte besök, de ärnär attsom men
prioriterarektorema bordedär kontrollant. Lärarna att perso-som anser

skolledarna sig för myckettycker ocksånalvården högre. De ägnaratt
skolledamasadministration. de nöjda medåt Däremot är engagemang

i elevvårdsfrågor.
varie-Sveriges skolledare mycketFörutsättningarna för ärsextusen

undervisning i tjänsten, och derande. finns rektorer harDet somsom
ledningsgrupp, de kan överläggainte har det. del rektorer harEn somen

organisationmed, andra rektorer Kommunernasmedan är ensamma.
kommun kan organisationenskiljer sig också mycket åt. I varaen

resultat-kommuner arbetar medhierarkisk, och i platt. Vissaen annan
skolledamasförhållanden påverkarenheter, andra det inte. Sådanagör

grad.arbete i hög
vilket slags ledarskapständig diskussionpågårDet passarom somen

rektormålar idealbildviss organisationen bäst. När av enman upp enen
med starka ledaregenskaperden ytterligheten visionärär ena en person

endagod och rättvis förvaltare.och den andra rektor Detärsom enen
ställer.det kravtycks äratt storagemensamma vara som man

arbetsmiljö ilåtit undersöka skolledamasKommunförbundet har ett
organisationemafs Studien visarde fackligaprojekt medgemensamt

fåroch befogenheter; rektoremabl.a. det råder obalans mellanatt ansvar

67 förtroende for skolledare, i Gunnar1995: Berg,Berg, Gunnar Lärares
m.fl., skolan, Göteborg, Gothia.korstrycket. rektors rollI Om i
68 ledarskap ledar-Ellmin, och 1993:Levén, Sören NäraRoger nära ett-Kommunförbun-skap skolledarroll förändring, Stockholm, SvenskaOm i

till harLärarförbundet Sveriges Skolledarforbund. Tvådet, och rapporter
gått troll rektors rollförfattare, nämligen detHar igetts ut av nyasamma

ledningen 1994.1993 och tidUr är
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för mycket de egentligen varken har ekonomiska ellerta ansvar som
andra någonting åt.göraattresurser

Undersökningen bekräftar skolledama hårt de dagligaatt styrs av
administrativa och ekonomiska frågorna. har alltför tidDe litet för
eftertanke och planering. framför allt rektorerDet undervisarär som
många timmar, sällan hinner med lyfta blicken.attsom

Utredarna fingret skolledarnaspå svårigheter prioritera.sätter att
Många dem har svårt för delegera, och läggasätta gränseratt att attav
sig ambitionsnivå. verkarDet de saknar stöd högrerätt som om av
chefer, skulle kunna dem och synpunkter vad deuppmuntransom ge

rektor har ledningsgruppNär på skolan fungerar, dengör. ären en som
tillgång i jobbet.en
Vilket handlingsutrymme har rektor Låt exemplifiera meden oss

läroplanen, lägger rektorerna för den pedagog-ett stortsom ansvar
iska utvecklingen. undervisningenDen ska samordnas såsäger t.ex. att

eleverna kan uppleva kunskapsområde helhet. vilkaMenatt ett som en
möjligheter har rektor i praktiken påverka undervisningen honatten om
eller han inte har lärarnas odelade förtroende krävs mycketDet t.ex. av

rektor lyckas fåska gehör för läroplanens helhetssyn iatten som en
lärargrupp, sig på eller han behöver mod,Hon bl.a.sätter tvären.som
goda kunskaper, uthållighet verkligaoch ledaregenskaper. Rektorerna
behöver också tid de ska hinna med sig i pedagogiskattom engagera
utveckling. Pedagogiska frågor har tendens halka listanned påatten

vad ska det finns näraliggande problemöver göras, närsom mer som
pockar på uppmärksamheten.

Rektoremas arbete blir inte lättare det finns slags dubbelhetatt ettav
i skolans roll i samhället. Verksamheten i skolan ska utformas så allaatt
barn och får utveckla sina möjligheter. Samtidigt ska skolanuppmuntras
betygsätta varje elev.

Det lätt hänt rektorerna hamnar i korsdrag motstridigaär att ett av
krav. den rektorHur ekonomiskt beslut igör t.ex. att ettsom anser
kommunstyrelsen kommer minska elevernas valmöjligheter ochatt att

har varit länge skolan måste klartupp Detsägas är attpersoner som
rektorn tjänsteman följamåste kommunledningens ekonomiskasom
beslut, någonstans finns för vad gårgräns acceptera.attmen en som
Eller hur ska rektorn ställa sig elever föräldraroch för fånär attagerar
behålla omtyckt lärare fast det finns lärare, ären en annan som mer
meriterad och berättigad få jobbet efter tjänstledighet,tidsär attsom en
eller föräldrar vill utesluta elev från klass.när en en

läroplanemaDe för grundskolan och gymnasieskolan framhävernya
rektoremas ledande roll. individuellt ledarskapDet är ett tonarsom
fram. vårt förra betänkande,I Föräldrar i självförvaltande skolor, före-
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slog vi försöksverksamhet med lokala styrelser i grundskolan. Styrelser-
ska enligt vårt förslag kunna fatta beslut i alla viktiga frågor rörna som
skola. Föräldrarna ska i majoritet och rektorn ska ingå i styrel-en vara

kommerDet bli intressant följa försöksverksamheten föratt att attsen.
bl.a. hur rektorernas arbete påverkas.se

Var fjortonde dag

Helén Hultman har skrivit handledning påför lärare Rosengårdsskolan.om
När handledningen påstartade hon speciallärare högstadiet. Förvar
närvarande har hon uppdrag för skolförvaltningenett i Malmö, bl.a.som
innebär sprida kunskaperatt och erfarenheter utvecklingssamtal.om

Jag ingår sedan sju år i handledningsgrupp förän läraremer en
Rosengårdsskolan i Malmö. Den kom till stånd efter aktion frånen
lärarna. Vi krävde helt enkelt få sådant stöd, och utgångspunktenatt ett

arbetet med eleverna.var
För mig innebär tolkningen ordet helhetssyn försöka elevenattav se

individ, ingår i sammanhang. gällerDet hjälpastörreettsom en attsom
eleven sina möjligheter och vilka hinder kan finnas i skolan.att se som
Lärande och utveckling ska absolut prioritet. Psykologledd hand-ges
ledning klara detta i socialt arbetsamtsätt områdeett att ettvar som
Rosengård. första handledningsgruppenDen startades med hjälp av en
socialsekreterare, kurator och lärare.en sex

Hur skulle vi bli handledda blevDet trevande och litetstarten av
trial and error den första terminen. Vi behövde diskutera vad vi ville
med Under dessa diskussioner slutade lärare Hangruppen. en gruppen.
hade fått uppfattningen här skulle problem, sedanatt ta upp som
skulle överlämnas till någon lösa, rektorn, skolsköterskanatt t.ex.annan
eller kuratom. Men så tänkte inte övriga gruppdeltagare. Någon tyckte

det enbart skulle pedagogiska diskussioneratt ivara gruppen.
Nu har vi i många år varit lärare och två handledare i ochsex en

Deltagarna lärare med tio lärarerfarenhetär årsänsamma grupp. mer
från Rosengårdsskolan. Handledama har ingen anknytning till Rosen-
gårdsskolan. Vi träffas på neutral plats fritidsgården i Rosengårds-

där kan arbetacentrum Det krav i god tidostört. är ett attgruppen-
meddela inte kommer, hålla tiderna och ha formuleratatt attom man
några frågor inför Frånvaron har varit minimal,mötena. vilket också
visar behovet träffas Vi har träffatsatt fjortondeär dagatt stort. var
klockan 15.30-17.00. Gruppmedlemmar från grannkommunema har kört
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tim-harskull, andraför handledningenstill bara väntat ettstan par
klock-till mitt dagen,samordna träffarnatermin lyckades viEnmar.

trötthets-mycket positivt eftersomupplevdesl2.00-14.00. Dettaan
roll.faktorn inte spelade så stor

allameddessa träffar Vi inlederpåVad det då attär tarsom upp
Handledarenoch inlägg beräknastidtalar hur lång ta.enssom varom

Övriga fårfrågor. ioch formulerartill förraåterknyter mötet gruppen
frågor.tillfälle ställaatt

förjag berättadedåexempel kan jagSom möteettta om engruppen
otroligthade varitklassföreståndare för. Honjagelev, Susanne, varsom

sjuan.i helafortsatte detmellanstadiet ochhelajobbig under att vara
haskulle försökaför jagtidigt stadiumbestämde mig påJag attattett

bådeuppträdande svårthennesflickan kvar i klassen atttrots att var
skrek honHämningslöstkrävde mycket tid.förstå.och Honacceptera

alltalla. hon vissteallt och Menvad hon tänkteofta rakt att trotsut om
tillgivenhet,visade visshenne och honmycketså tyckte jag somenom

jag få lärarnaolika försöktetyda. Påibland hade svårtjag attsätt attatt
hadeperioderhenne. Under kortareförståelse förtolerans ochöka sin
honförutsättningarmed tanke deganska bra,hon ändå fungerat som

till med.kom oss
ochi dotternförtacksam vårtHennes engagemangmamma var

skolan.utstötningsmekanism frånelleranklagelsekände definitivt ingen
posi-myckettolkade dettaoch viparti för sin dotterMamman tog som

skrynkladetillfälleville Vidoch honkunde,tivt. Flickan när ettom
ansiktetkastade ipappersbollar hontill fyraihophon ett matteprov som

ochmattelärarenminuter lektionen. Närdetpå mig. Då hade gått 15 av
barnsligtmedtalen skrivnapåöppnade bollarna sågjag att svaren var
klassenkorrekta. ialla talen BästRättningen visadesiffror. attstora var

för klassen.för ochVi talade detta Susanne, ävenom
tillhörde klass-honfå henne kännakämpade vidare förJag attatt att

presenteradetillhöra.till inte Jagenergi gick ofta åt ettSusannes atten.
allamig ibörjat borthari Susanneproblem göraattnytt gruppen:

skriker honi klassrummetjag kommer indär hon kan. Omsammanhang
uppträdande och jaghennesskämsKlasskamratemadumma saker. över

entré iexempel:situationen. Jagjag ska hantera Ettinte hur görvet
dutjock,vad du har blivitskriker: Faanklassrummet och ärSusanne

Äh, Stickvad du härsmällen eller gör
medtidskulle bestämmafram till jagkom viI pröva attattgruppen

genomfördesproblem.mitt Dettaflickan och mellan fyra ögon ta upp
kunnafortsätta medvillefick fm pratstund. Honoch vi gärna atten
därföribland, ochför sig självmigmig och hamed ostört attprata mer

tid,tid vecka,bestämde vi tillsammans sammasammany om enen
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relationfåSusannekomma nära, attförsökagälldeplats. att enDet att
öppningarVissaintehonlitadeuppenbartförhenne,till vuxna.oss

med henne.vidarearbetamigförnaturligtkändes attdetochsyntes
ochdel Susanneficknianoch ta gruppenhela åttanUnder avgruppen

stöddethjälp,denfickjag. Jagvällikatill slutkände henne nästan som
hjälpteHandledningenbehövdejagoch de gruppen.argument avsom

motgångar.åtskilligaflickan,medvidarearbeta trotsorkamig attatt

O

hand-förberättavill systemettkommentarer,någraviInnan omgör
RondellenundergårAlingsås. Det namnetifinnslärareledning for som

Fråndetvad trevan-är.i kommunenlärareflestade enoch vetnumera
ringarspritt sig vatt-ochvuxitverksamhetenhar1990de somstart

ochhögstadieläraretidendenvidnet. Kristensson,AgnetaDet var
frånprojektpengarmed stödidénutveckladeaktiv,fackligt avsom

Arbetslivsfonden.ochkommunen
arbete. NärsittmedorkadeintelärarefleraalltBakgrunden attvar

långtgått såoftadet atthadekopplades inpersonalvårdarbetsgivarens
undervisa.kunde fortsättalängre attinteläraren

arbetatraditionenmenade attKristensson att ensamEftersom Agneta
Rondellenbyggerlärarnatillorsakerna grupp-att upp,gaven avvar

beståalltidskadenvariera,storlek kan personerGruppens avmenen.
imedlemmarnai arbetet,varandramed t.ex.kontaktnaturligt harsom

gruppmedlemmarnasutnyttjagårHandledningen attarbetslag. utett
konstruktivt sätt.påoch idéerkunskaper ett

lärare,självafrivillig De ärpå väg.rekryteratshar menHandledama
derasdelHandledningsjobbet ärskola i kommunen. avenannanen

sinhandledareinteprincip ärviktig egentjänst. attDet är manen
förutfattadelika mångahar inteutifrånkommer me-skola. Den som

medproblempåkanlojaliteter, ettgamlaeller utanlärarnaningar seom
hittahjälpa atttyngdpunkten enoch lägga att gruppenögonnya

erfa-krävsdetvisarRondellenmedår attNågrafungerar.lösning som
bli braförödmjukhetochyrket atttillinställningpositiv enrenhet, en

handledare.
ipositivtdettill ärliggeruppdrag atthandledarens attI somse

kanDettaKristensson.skriveroch betonas,fram synaslyftsgruppen
dettasvårtsigdetvisar attgångermångasjälvklart,och seenkelt men

handled-kollegialförmetodRondellen En69 1995:Kristensson, Agneta - kompetensutveckling.forKristianstad, CentrumiHögskolanning,



176 Kapitel 3 SOU 1996:22

för de människor i verksamheten.är På många håll i skolan i dagsom
små ochuträttas underverk, eftersomstora det ofta sker enskilt ochmen

i det det heller inteär självklarttysta får beröm och uppskatt-att man
ning för vad fåAttuträttar. erkännande,ett ellerman uppmuntranen
känna respekten från sina arbetskamrater absolut nödvändigtär for att
kunna fortsätta orka handlingskraftigatt yrkesmänniska heltvara en ett
arbetsliv.

Vid det första handledningstillfállet alltid rektornär med i början. Då
bestämmer hur många gånger ska träffas och hur långman som gruppen
tid varje träff ska Det är vilkasom frågoravgörvara. gruppen som som
ska varje gång. Tendensentas går frånär enkla frågorupp att tillman
allt svårare. Om kommer fram till den inte kan lösagruppen att ett
problem kraft blir uppgiften i stället formulera vilken hjälpav egen att

den behöver rektorn eller någont.ex. utanför skolan.som av

Våra kommentarer

Vad har det här med elevinflytande Eftersomgöra lärarnaatt råder
vadöver sker i klassrummet går till ökatvägen elevinflytandesom ett

via dem. En lärare trivs med jobbet och känner stöd omgiv-som av
ningen, säkert benägenär metoder,pröva denatt kän-änmer nya som

sig pressad och på bli utarbetad.väg Det härner att handledningär som
kan spela roll, den läggs ioavsett Malmö elleren iom upp som som
Alingsås. Handledningen lärare alternativ tillett sigstängaattger
med sina problem.

Den handledning Helén Hultman beskriver skiljer sigsom en
viktig punkt ifrån handledningen i Rondellen. Rosengårdsskolan an-
vänder psykologer, medan handledama i Rondellen lärare. Hand-är
ledarens bakgrund och kompetens har säkert betydelse for på vilka pro-
blem lämpar sig behandla. det förstaI falletatt kanskesom kanman
tala psykologisk handledning och i det andraom pedagogiskom
handledning. Vilken form bäst berorär på situationen skolan,som
deltagarnas behov och liknande. När lärare ställer handledareupp som

det förmodligenär viktigt de för del har tillgångatt till utbildadegen en
psykolog, och så det också iär Rondellen.

För handledningenatt ska fungera måste medlemmarnaav en grupp
ha förtroende for handledaren. Det gäller oberoende handledarenav om

lärare ellerär psykolog. Det verkar alltså både viktigt och nödvän-vara
digt uppdragsgivaren låteratt handledama arbeta helt självständigt.

Handledning for lärare Ändåfortfarandeär ovanlig. har det länge
funnits handledning inom andra yrkesområden, i socialtjänsten.t.ex. En
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medträffarregelbundnasigpsykolog åtarellererfaren socialsekreterare
problem ochför bearbetasocialkontor attanställda attetten grupp

Även förskolan harhåll isinaarbeta.utveckla sätt attgruppens
docktyckslänge. Detfunnitspersonalenforhandledning varasnarare

väl yrkes-sig fungeravisatharnågot ettregel,undantag än att som
områden.näraliggandetillspridsområde,

hand-rekryterasvårighetervarit någradet inteAlingsås har attI
hand-blirdenpopulärt. Föruppdragettyder påvilket ärledare, att som

kanerfarenhetertillmöjlighetuppgifteninnebärledare somnyaen
uppenbartdetgodo.skola till Men är attsjälv ochbådekomma ensen
krafterna.kanbalansgång,svårgåhandledaren måste tasomen

följd kravhandledningenstartadeRosengårdsskolanPå avsom en
förändringexempelalltsålärare. Detfrån är ett somengruppen

samspelkommit tilltycks haRondellen ettunderifrån.initieras genom
förändringarkommunnivå. Hurskolnivå ochpåinitiativtagaremellan av

betydelseavgörandehakanintroducerasochuppstårhär slagetdet en
lärarnaförriskuppenbarfinnsblir. attde Detvaraktigaför hur en
tryckaför kommunen atthandledningssystem sättuppfattar ettett som

risk kanundervisningen. En attiarbetsformerdempå varaannannya
i svårmed lärareförknippas ärensidigtkommerhandledningen att som

kris.

samarbeteförEn arena

svenskalärare iKohlström, ärMarianneskrivetDet exemplet ärhär somav
i Göteborg.på Lövgärdesskolantyskaoch

denbyggdessedannågra år1974. Försedanskolanpåhar arbetatJag
finnsbyggnadintilliggandehögstadium. Ifyrparallelligttill ett enom

harinvandrareleverAndelenårskurs 4-6.iklassernågradessutomdet
dendagicirka 30 ärdensedanår procent;någrasnabbt. Förökat var

50över procent.
iklasserallainnebärvilketorganisation,horisontell attharVi en

varierar,Antalet klasserarbetsenhet.ingår iårskursrespektive samma
hörarbetsenhetTillårskurs. ettfyraellervanligenär tre enpermen

tillhöraskalärarpersonaleni ettochPrincipenarbetslag. är att envar
undervisning.sinmöjligtmycketha såskaarbetslag. Där avsomman

hareleverplus dearbetslagetbestårarbetsenhet gemen-En somav
inteochelever ämne.alltsåUtgångspunkten är sammasamt. samma
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harJag hela min tjänst i arbetslag har handett undervis-som om
ningen i de fyra klasserna i årskurs åtta. Arbetslaget består av samman-
lagt elva Först och främst det båda klassforeståndarnaär ipersoner.
varje klass; det vill åtta lärare.säga Sedan tillkommer lärare i musiken
och engelska har undervisning också i andra arbetslag och tvåsom
lärare arbetar i så kallade förberedelseklasser; eleverna i dessasom
klasser slussas efterhand till våra vanligaöver klasser.

Bakgrunden till våra arbetslag personalär tyckte arbetssituatio-att att
jobbig omkring 1980. Vi ägnade års studiedagarnen åt besökvar ett på

andra skolor, studiecirklar och granskning olika lösningar och vi komav
fram till arbetslag kunde bliatt vår modell. En enkät gjordes bland
lärarna intresset undervisa i fleraatt ochämnen, blevom av gensvaret
positivt.

När vi införde arbetslag kom alltså initiativet från personalen och
uppläggningen utvecklades kontakter med andra lärare. Införan-genom
det inte uppifrån, vilket jagstyrt viktigt. Vitror är ville minskavar
antalet lärare för eleverna och till och lärarnaatt organisa-se var en av
toriskt ingick i mindre där kunde känna gemenskap ochen grupp, man
tillhörighet.

Lärare i naturorienterande no ochämnen Samhällsorienterande
so infördesämnen samtidigt. Alla lärare inte behöriga i allavar no-
respektive-ämnen i alla de hjälpteso-ämnen, varandra. Lärare medmen

bara prioriterades förämne kompletteringsfortbildningett liksom no-
lärare och so-lärare.

Den horisontella organisationen lärare igör ochatt svenska fårno, so
enklare planeringssituation normalt haen endastatt årskurs.genom en
följdEn detta kvalitetenär på undervisningenatt höjs. Man orkarav att

samarbeta med lärare har andra so-lärareämnen; kan arbetasom t.ex.en
med lärare i svenska. Man arbetar då med två,en termintre teman per
och har djupstudier i stället för ytstudier. Ett temaarbete kan omfatta ett

klasser eller hela arbetsenheten det varierar. höstaspar I hade vi t.ex.-
i min arbetsenhet samlevnad därett tema lärare i och svenskaom so, no
arbetade ihop. Det händer engelska med också,att är matematikmen
ligger alltid för sig. I vår ska jag bl.a. ha med so-lärarenett tema om
industrialismen. Omkring 70 min undervisningprocent sker inomav

för sådana teman.ramen
Indelningen i horisontella arbetsenheter har social aspekt. varjeen

elever tillhör årskurs och arbetsenhet dären en gemensamt görman
studiebesök och går på bio och konserter.teater, Man ocksågör gemen-

utflykter och ordnar lägerskolor tillsammans.samma Vi organiserar egna
friluftsdagar och har föräldramöten ihop. För eleverna det inte viktigtär
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deras hem-arbetsenhetendet ärde går ärvilken klass utan somsom
matillhörighet.

medrullande schemaenligt attalternerararbetslagi ettLärarna ett
varje klass. Ar-frånelevermed tvåklassråden tillsammansförbereda

varandra ellerförutsträckningmöjligaivikarierbetslagets lärare största
behövs.där detgår extra resurs,som

varjepåpunktståendeocharbetslagetsköts i ärElevvården en
ochcirkaunderveckanigånghållsSådanaarbetslagsmöte. möten enen

lärmycket,elevernahararbetslagetilärarnaEftersomhalv timme.en
mobbning.motverkakanväl något t.ex.känna demde som-

termin. vårIvarjeutvärderasarbetsplan,har sinarbetslagVarje som
allaviktigt,särskilttycker attt.ex.sådant ärbl.a.plan vitar somupp

användaresäkrade blirochsjälvförtroendefåska attelever avett gott
Sko-samhället.isina intressenhävdade kanspråket sådet svenska att

arbetsplan.övergripandeocksåharlan en
ochundervisningplaneringförforuminte baraarbetslagEtt är ett av

funktion. Lärarnapersonalvårdandeocksåhardetelevvård, utan en
ochenskilda eleverochmed klasserproblemde harhjälps mannär

personligahararbetslagetstyrka i närtrygghet ochkännakan man
problem.

skolavslutningar,föringåruppgifter t.ex.arbetslagets att taI ansvar
och disku-förberederLagetoch idrottsarrangemang.festerluciafirande,
anställda.allamedska komma mötenfrågorocksåterar uppsom

sakersjälvständigaoch gentemotstarkablirlärareArbetslagets som
gäller för-vadekonomisinhandharutifrån. Lagenkommer egenom

lägerskolorteaterbesök,brukningsmaterial, m.m.
lagetsarbetsenhetsledare representantärarbetslag harVarje somen

utlysesBefattningenelevvårdsteamet.ochskolledningenmedpå mötena
åri minstledareska treRiktpunktenledig.blir ärden attnär varaman

förkollegaochjagdelararbetslagmittskull. Ikontinuitetensfor en
medriskenmedvetna systemetViledarskapet. attnärvarande på är om

skolledningensvill inteVimellanchefsnivå.enhetsledare skapar varaen
språkrörslättocharbetsenheten, rättiförlängda utan somser ossarm

arbetslaget.för
eleveroch hararbetslagitillsammansarbetar ettNär sammaman -

iresulteraroch detväl,varandra atttiden kännamedlär manman- arbets-medfördelarnatyckerihop.roligt Jagoch harvarandra attstöttar
någonsvårtfaktisktharnackdelarna. Jag attmycketlag än sestörreär

bliibland kan tröttmöjligenskullenackdel. attDetallvarlig manvara
arbetslaget.ivisspå någon person
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Våra kommentarer

Begreppen arbetsenhet och arbetslag dök i SIA-utredningen ochupp
fördes i 1980 års läroplan för grundskolan.

Vad betyder det för eleverna deras lärare samarbetar i arbets-ettom
lag och planerar del undervisningen tillsammans demokrati-Denen av
ska effekten kan viktig lång sikt fast de flesta troligen intevara
tänker på den överhuvudtaget. Eleverna lärarna samarbetar, vilketattser

dem konkret exempel på demokratiskett organisation funger-attger en
Dessutom påverkas säkert beslutsmönstret skola med arbetslag.ar. en

Kohlström beskriver hel del beslut har delegerats tillatt arbetslagenen
och framhåller lagen blir starka utåt. De kanatt starkutgörat.ex. en
diskussionspart för rektorn och skolchefen.

Den styrka arbetslaget bygger kan få både positiva ochsom upp
negativa följder för elevernas inflytande på undervisningen. kanMan
tänka sig laget lärarna trygghetatt de villigagör ärattger atten som
släppa eleverna i beslutsprocessema. Inom för laget kan lärar-ramen

utveckla arbetsmetoder i sig för elever-na störrenya utrymmesom ger
inflytande. Men lagets sammanhållning har också sida:nas en annan

Om eleverna och arbetslaget har olika uppfattningar i viktig frågaen -
det kan gälla hur gruppindelningent.ex. ska gå till det temaarbetenär är

blir det svårt för eleverna ändra lärarnas ståndpunkt. mildraatt För att-
denna negativa effekt det troligen viktigtär arbetslagets medlemmaratt

medvetnaär sitt och deövertag lyhörda för elevernasär åsikter.attom
Kohlström undervisningens kvalitet. Mantar orkar samarbe-upp att

med lärare har andrata ämnen. Hon det följd densom ser som en av
horisontella organiseringen arbetslagen och exempel tema-av ger
arbeten. På Lövgärdesskolan tycks ha tagit ställning för ämnesin-man
tegration ändamålsenligt bedrivaett sätt undervisning. Detatt ärsom
uppenbart sådan undervisning lättareatt genomföraär fleraatten om
lärare lägger ihop lektioner och planering.gör en gemensam

Det finns flera undersökningar har visat lärare tycker detatt attsom
viktigt samarbetaär i elevvårdsärenden.att Elevvården sköts i arbets-

laget och stående punktär på varje arbetslagsmöte, berättar Kohl-en
frånström Lövgärdesskolan. fleraPå ställen i betänkandet har vi lyft

fram problem med det vanliga organiserasättet elevvården. Detatt
gäller bl.a. lärare ofta känner de ståratt flicka elleratt närensamma en

Ävenpojke inte fungerar i skolan. elevs svårigheter har sin grundom en
i undervisningen, hänvisas hon eller han till kuratorn eller andra elev-
vårdsspecialister och dessa förfogar vanligen inte förändringaröver-

skulle kunna få effekt. Därför det viktigt också dennaär sidasom att av
arbetslagen uppmärksammas.
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från Lövgärdesskolan finns det fördelardöma erfarenheternaAtt av
alltoch lärarna. Arbetslagen blir ocksåmed arbetslag både för eleverna

ändå fråga sig varför det intevanligare grundskolan. kani Man är ännu
aktuell avhand-den här arbetsformen.flera lärare har Enanammatsom

för diskuteraallsidigt underlagling Elisabeth Ahlstrand attettgerav
detta. skiljer bestämtall önskvärd tydlighet lärarevisar medHon att

formellt reglerat och frivilligtpåbjudet ellerpå samarbete är samar-som
organise-organiserat eller inte allsbete. för det löstDet är mestasenare

respektive det frivilliga kolle-konferenssamarbetetpåbjudnaDetrat.
utspelas skildaolika företeelser,gasamarbetet tvåär arenor.som

den formellaringa grad kan påverka arbetetde iLärarna attanser
ska leda diskussioneninnehåll ochSådant tid, plats, vemsomarenan.

sammanhang,i sådantförväg. svårtbestämt i Det trängaär är ettatt
dedärför doltskriver Ahlstrand, och lärarna närän öppetmeragerar

lärarnasådant intresse denviktigthävdar sina intressen. Ett är rätt som
i klassrummet.själva bestämmade har attattanser

varandra stödforum där lärareformella kanDen ett gervaraarenan
kolleger påkan de få bekräftelsepressande situation.i Där attaven

Ahl-fyra arbetslagfattat har varit riktiga.beslut de har De somsom
sådana forumemellertid inte ha fungeratstuderade tycksstrand som

undervisadelag intelärarna i respektivefullt kan ha berott påDet attut.
tillskild grundinställningde hade alltförexakt elever och attsamma

lärare inteAhlstrands slutsats blevundervisning.elever och utanatt
innebär fatta besluti arbetevidare villiga in attär ettatt somsom

undervisning.kollegernasi den eller ifriheten siginkräktar på egnavare
allmän-för bedöma hurunderlagemellertid ingetstudieHennes attger

medfyra arbetslaghon studerade endasteftersomgiltig denna slutsats är
intervjuade hon tolvdessalärare;sammanlagt 40 personer.av

tyderLövgärdesskolan påarbetslagen påskildringKohlströms attav
förhinder normalt finnstagit sig förbi delärarna där har att samar-som

utanverk.bli någonting Manformella skabete den änannatarenan
förstatill det. detförklaringar Försig åtminstonekan tänka ett par

jobbig iskolanundervisningssituationen påbeskriver Kohlström som
någontinghade behov1980-talet och lärarnabörjan göraattatt avav

densig mycketinte ha brytt sådet andra tycksdet. För att nyaomman
kontakterarbetslag,arbetsenheter ochläroplanen föreskrev utan togman

skulletroddetill modellhand och kom frampå passasom manenegen

7° på tvåverksamhetsamarbeteElisabeth 1995:Ahlstrand, Lärares en- Linköpinggrundskolans högstadium,arbetslag påStudier jj/raavarenor.
Psychology 43.Studies Education and No.
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den skolan. Just detta själva initiativtagare och pådriv-attegna vara
ande verkar ha betydelse för framgången förändringsarbete.istor

Den informella präglas, enligt Ahlstrand, innehållettarenan av som
står lärarnas intressen nämligen undervisning och elevvård ochnära - -

samarbetet frivilligt. Denna emellertid långt ifrånatt är ärav arena
oproblematisk. lärareEn vill börja samarbeta medt.ex. attsom en
kollega har elever, kan inte utgå ifrån denna villattsom samma sam-
arbeta. kanHon helt enkelt välja bort samarbete, och då blir det inte av.
Ahlstrands undersökning tyder lärare har liknande grund-att som en

elever, undervisning och skolans roll i söker sig tillstortsyn var-
andra.

Bilden från Lövgärdesskolan kan tolkas där lyckatsharattsom man
kombinera den formella och informella Principenatt är attarenan. var

och i lärarpersonalen ska tillhöra arbetslag, skriver Kohlström.etten
innebärDetta onekligen påbjudet samarbete med Ahlstrands terminologi.

Samtidigt verkar lärarna tycka organisationen och deltar frivilligt iom
den. På Lövgärdesskolan har förgått horisontell organiseringman en

arbetslagen, vilket innebär klasserna i årskullatt utgörav samma en
arbetsenhet. På andra skolor det vanligare med vertikal indelning.är en
Då består respektive arbetsenhet klass från varje årskurs. Bådaav en
lösningarna har sina fördelar och nackdelar.

Vi konstaterade i början det inte konstigt arbetslag inte haräratt att
slagit igenom, eftersom det skulle innebära omställning för lärar-storen

En lärare går med i arbetslag fungerar riktigettna. som som som en-
får onekligen betala högt pris offra sin självstän-ett attgrupp genom-

dighet. fårHon beredd kollegerna kan ha synpunkterattvara
hennes idéer hur hon lägger sin undervisning. beslutDeom upp som
arbetslaget fattar temaarbete begränsar troligent.ex. ett gemensamtom
också hennes möjligheter arbeta exakt så hon skulle vilja. Attatt som

i laget innebär dessutom får för sinatt äntavara en man ansvar mer
undervisning, eftersom har delat för verksamhetenettegen man ansvar

i de andra klasserna. Till dessa nackdelar kommer de alltidnästansom
hör ihop med arbeta i kanDet allt från missför-enklaatt en grupp. vara
stånd till skillnader i gruppmedlemmarnas syfte med samarbetet.stora

Erik Wallin samarbete alltid förekommer mellan lärare,attmenar
det svårt få igång lagarbete där medlemmarnaäratt att ett tarmen

elevvård."för undervisning och Hangemensamt attansvar anser en

7 Wallin, Erik 1980: SIA-reformens förutsättningar. orskningsresultatF
centrala områden skolreform.inom Stockholm, Skolöverstyrelsen,av en

Liber Utbildningsforlaget.
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organisatoriska och byråkratiska hindrenorsak de ärär stora,att men
nämligen undervisninghan också förklaring,prövar att somannanen

samarbete.oförenligt med långt drivet Denfenomen skulle ettvara
personlighetelever lärarensavgörande betydelse många attsom anser

stöd sådan tanke.har för värdet undervisningen, ger enav
tillsammans,arbetslag lägger undervisningenlärarna iOm ett upp

offentlighet det inte harfår draginnebär det lärararbetet ettatt av som
kollega ilärare hindrasvårt förhaft tidigare. Det är attt.ex. enen

med någon-lektion eleverna hållerlag med näratt ensamma vara
enskilda lärarendenlärarna har planerat Förting gemensamt.som

slarv,kännas obehaglig. Misstag,innebär insyn i arbetet kandet somen
Ännutillkortakommandenoch andrabristande kunskaper exponeras.

uppskattar deelevernadet för lärarekanvärre acceptera, attattvara en
rangordningElever har alltidandra i laget henne.lärarna än avenmer

sitt.ifrån sig varje lärare sköterlättare hållalärarna, den närär attmen
arbetslag meddel talaralltså helDet är attemot gemensamen som

Ändå förekommer de,skulle etableras.undervisningenplanering av
det finnasexempel på. Därför måstevilket Lövgärdesskolan är ett
Kohlströmnackdelarna.arbetafördelar med detta vägersätt att som upp

denblir högre ochundervisningenbl.a. kvaliteten attnämner att
kanoch lärarna.blir bättre både för eleverna Detsociala situationen

fördelar, ochpåtagliganågonting går sådanadessutom finnas utöversom
fungerar bättre.skolan i sin helhethar medgöraatt attsom

Måste gå talpedagogentillhan

dimensioner.har etiska Manfatta mängd beslutmåsteLärare somen
moraliskadenflera perspektiv,och diskutera dettakan studera t.ex.ur

eleverna.oavsiktligt riktar Enlärare avsiktligt ellerfostran motsom
perspektiv." DenGunnel Colnerud haraktuell avhandling ett annatav

sig för hurintresserarmellan lärare och elever. Honfokuserar relationen
i med-förhållande till andraviktiga ilärare hanterar värden ärsom

tillämp-yrkesspecifikavärden får sinrelationer och hur dessamänskliga
ning i skolan.

inne-det finns mångaforskning pekar påColnerud refererar attsom
motstridigai korseldläraryrket. stårboende konflikter i Lärarna en av

72 empirisk studiepraktik läraryrket.Etik och EnColnerud, Gunnel 1995: i
Förlag.grundskolan, Stockholm, HLSkonflikterlärares yrkesetiska iav
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krafter. kommaFör vilka etiska frågor viktiga föratt demär togsom
hon hjälp hundratal lärare i grundskolan. fick kortfattatett De be-av
skriva situation de tyckte svår hantera moralisk elleratten som var ur
etisk synpunkt och rörde elev, förälder eller kollega.som en en en

I del undersökningen intervjuade Colnerud nitton lärareen annan av
från alla stadier i grundskolan, bl.a. fick ställning till fyra etiskatasom
konflikter. visadeDet sig lärarna tolkade och bedömde situa-att samma
tioner helt olika, vilket innebär det omöjligt för elever förut-att är att

lärares handlingar medsäga hjälp erfarenheterna frånen av en annan.
dessaEn konfliktsituationer presenterades följande försättav

intervjupersonerna:

Ibland kan det hända elev absolut inte vill lämna klassrummet föratt atten
gå till talfröken. Ska eleven då slippa andraDen läraren blirt.ex. kanske
sårad. Eleven behöver sin träning, behöver också med i klassen,men vara

det så stark önskan.när ärnu en

Det fanns lärare tyckte eleven skulle tvingas till talpeda-att attsom
också lärare med uppfattning. De uttryckte sigmotsattgogen, men

mycket bestämt: Det helt klart, han ska inte slippaär respektive Man
kan aldrig tvinga elev. Flera lärare efterlyste informationen mer om
bakgrunden till den uppkomna situation för kunna fatta riktigtatt ett
beslut. delEn dem sade de skulle med eleven för kommaatt prata attav
underfund med orsakerna till hans motstånd, något sådant knapp-ärmen

realistiskt eftersom beslut det här slagetast vanligen fattasmåsteav
blixtsnabbt. Andra lärare inne på förhandlingslinje, t.ex. attvar en
eleven inte behöver den här gången, måste gång. Ennästamen
lärare tyckte talpedagogen kunde komma till klassrummetatt mot-om
ståndet berodde på ovilja lämna klassen. En lärare ansågatt attannan

alltid kan lura elever med de får något roligtgöraattman sen.
Colneruds slutsats det saknasär etisk praxisatt en gemensam som

skulle kunna ligga till grund för utarbetande etiska principer förav
lärare och det finns skäl för det saknas sådan.att Honatt atten anser-
det berättigat lärares etiskaär val grundar sig deras omdöme,att
eftersom de inte har något rutinjobb. De måste kunna fatta beslutett

ändamålsenligt i uppkommen situationenär bundnasom utan atten vara
till detaljerade regler eller fastställda etiska principer. Lärarna borde
emellertid medvetna vilka grundläggande värden stårvara mer om som
på spel i sitt vardagliga handlande; många beslut har etiska dimensioner

det lätt förbise. Ur elevernasär synpunkt innebär dagensatt rela-som
tivism ytterligare svårighet för dem förutse lärarnas reaktioner. Enatten
intressant och motsägelsefull iakttagelse lärarna ofta varandraär att styr
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med konkreta regler tuggummi, ytterkläder, rastvistelse ochytterst om
matordning. sådanaI fall den enskilda lärarens handlingsfrihet mini-är
mal, det finns lärare ifrågasätter det berättigade i att emotmen som
elevens vilja. Om läraren därvid undantag /../ uppstår inre kon-gör en
flikt tycks få läraren ibland uppträda någon slags hemligattsom som

exempelvis skrapa i sopsäcken bakomagent, att matrestergenom ner
kollegerna.påryggen

lärarnaNär tillfrågades etiska konflikter, tänkte de i första handom
situationerpå handlade beskydd enskilda elever. dennaI såsom om av

kallade omsorgsetik ligger lärarna vill hjälpa eleverna undvikaatt att
skador och obehag olika slag. Men omsorgsetiken harävenav om en
central plats hos lärare, visar Colneruds studie den får vika för andraatt
krav och styrande Strukturellt betingade och tvingandenormer. normer

betyg, eller tvingande omständigheter inte hasättaatt attsom som resur-
för hjälpa elev, omsorgsetiken spel, sannoliktsätteratt motser en ur

lärarens vilja.
Många lärare nämnde också dilemmat försvara elevernaatt mot en

kollegas orättvisa eller skadliga behandling. Colnerudovarsamma,
finnsdet helig, tabubelagd kräver lärare skaatt attmenar en norm som

blunda för fel kollega Normen tycks verksamtgör. utgöra ettsom en
imperativ. Liknande svårigheter finns i alla yrken, för lärare finnsmen
också komplikationen bedömningen vad dålig behand-att ärav som en
ling elever subjektiv och relativ. Eftersom det saknasärav en gemen-

uppfattning hur lärare handlar finns det inte heller någonrätt,sam om
enhetlig uppfattning vad felaktigt handlande, detär ärutom attom som
förbjudet barn.att aga

Människan fri bestämma sig själv och sin sak så länge detär överatt
inte skadar andra. kallar filosofer förDetta Förautonomiprincipen.
personal i sjukvården finns det etiska principer innebärt.ex. attsom en

patient har få information den vård planeras, förrätt attvuxen om som
därefter samtycka eller inte samtycka.att
Barns till medbestämmande Villkorlig, eftersom harrätt är rättvuxna
bestämma barn i frågor de inte själva kan konse-överatt avgörasom

kvenserna Colnerud skolplikten och beslut utbildning-attav. anser om
innehåll innebär den här kompliceras ytterligare för barnrättenattens

i deras roll elever. Skolan vilar tradition disciplineringsom en av
inte avsedd för individens vilja ochär att utrymmesom ge egen person-

liga utveckling, skriver hon.
Förenta nationernas konvention barns rättigheter antogsom av gene-

ralförsamlingen 1989. betonar barnsDen rättigheter medborgaresom
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ocksåoch deras till bl.a. skola och vård, konventionen berörrätt men
själva.barns bestämma sigöverrätt att

tilllärarna ställning till eleven skulle tvingas gåNär tog attom
tilltalpedagogen eller inte, det dem användeingen rättenav somvar

självbestämmande motiv, deras handlade vad ärutan om somsom svar
frivillighet viktigtviktigt andra aspekter. Degöra ettatt ser somur

till förfång för inlär-inslag i motivationen och de tvång ärattmenar
ning.

självbestämmande dilemmaAndra forskare har tolkat elevens ettsom
elevens sin situation och lärarens kontroll hän-mellan kontroll överöver

klassrummet. gälla eleverna får bestämmadelserna i kanDet t.ex. om
med.och vilka de ska arbeta ide ska avsluta sitt arbetenär grupp

prestationerför bedömning elevernaskontrollLärarens av normer av
överordnad andra former kontroll.betygsättning är av

flera be-den aktuella intervjuundersökningen det lärareI somvar
till eleverna det gällerrättade de överlåter allt närstörreatt ett ansvar

självbe-därmed för elevernasplaneringen arbetet; de utrymmeav ger
pedagogiska ochstämmande. Deras för detta emellertidärargument

öka elevernas inflytandeinte grundade på autonomiprincipen. Genom att
lärare deinnehåll och arbetssätt dessaundervisningensöver attmenar

ökar inlärningsresultaten,stärker elevernas motivation och det överatt
vilka inte släpper kontrollen, konstaterar Colnerud.läraren

moralisk prin-tyder självbestämmandeforskning påHennes att som
cip för lärarna i deras relation till eleverna. Lärarehar liten relevans

problem ochtycks frågor självbestämmande någotinte somse om
hand-diskuterar dem professionella ställningstaganden.inte Derassom

för-givet-tagan-lande i situationer autonomiprincipenrör styrs avsom
inskrän-alltså ifrån de kanden och omedvetna beslut. utgårLärarna att

Colnerudka elevers självbestämmande giltiga motiv.tillrätt utan anser
grundunderlag för problematisera vilkenundersökningenatt attger

bestämma eleverna egentligen vilar.lärarnas mandat överattsom

73 bar-Utrikesdepartementet 1990: Mänskliga rättigheter. Konventionen om
rättigheter, Stockholm, i informerar också Bäckström,UD 1990:6. Senets

Kerstin, m.fl. har lovar Stockholm, Liber Utbildning.1993: FN,Jag rätt
74Berlak, Dilemmas of schooling, London,och Berlak, Harold 1981:Ann
Methuen Co.
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Våra kommentarer

Det säkert inte lätt hittaär metoder för systematiskt studera huratt att
lärare i etiska konfliktsituationer. Colnerud lät lärarna bedömareagerar
fall hade ryckts sitt sammanhang, vilket begränsning.ut ärsom ur en
Samspelet mellan läraren och trettiotal barn i klassrummet mång-ett är
fasetterat och komplicerade sammanhang. Ett utmärkandeannatrymmer
drag i lärares arbete det mycket händerär samtidigt.äratt Närsom
läraren förklarar omskrivning med "do för sysslar någraen grupp,
andra elever med skriva brev till engelsk vänklass,att eleverett treen
kommer tillbaka från körrepetitionen, pojke ochvässar etten pennan

viftar med händernagäng for påkalla lärarens uppmärksamhet. Dåatt
har klockan blivit fem i halv elva och det dags skicka ivägär att en
pojke till talpedagogen. Störningsfaktorerna många och tiden förär att
fatta överlagt beslut kort.ett är

Lärarna i Colneruds undersökning talar de i ökande utsträck-attom
ning låter eleverna planera sitt arbete. Det intressant de framförär att
allt motiverar elevernas ökade inflytande med efektivitetsskäl. Att ele-

individer medär till självbestämmande irätt sitt dagligaverna egna
arbete används inte Detta knappast förvånande,ärargument. utansom
speglar den i allmänhet har barnpå och ungdomar.syn som vuxna

Barnombudsmannen lyfter särskilt fram följande punkt i Förenta
nationernas konvention barnets rättigheter:om

Konventionsstatema skall tillforsäkra det barn i stånd bildaär attsom egna
åsikter fritt uttrycka dessa i alla frågorrätten barnet, varvidatt rörsom
barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad. Artikel punkt12, 1

Detta grundstenama i barnkonventionenär och den bör viden av ges en
barnombudsmannen.tolkning, Artikeln inte begränsad tilläranser

barnets personliga förhållanden, skarent uppmaningutan attses som en
fördela makten i samhället till människor. Tolkadäven detunga

artikelsättet 12 starkt stöd for barn och ungdomars inflytande iettger
beslutsprocessema i samhället, skriver ombudsmannen.

Barnkonventionen ratiñcerades Sverige 1990, tycks fort-av men
farande litet känd. Under våren 1995 gjorde barnombudsmannenvara en
undersökning för vad kommunerna hade gjort för öka kun-att attse

75Barnombudsmannen 1995: På efter barnkonventionenspaning En kom--munstudie, Stockholm.



SOU 1996:22Kapitel 3188

kommunernabara 14konventionen. Detskaperna procent avvarom
nivåcentralinformationsinsatsformgenomfört någonhade avsom

uttryckligenkommunernasällsyntvisade sigi kommunen. Det attvara
ungdoms-för barn- ochpolicydokumentibarnkonventionentillhänvisar

emellertid fåvillundersökningenikommunernaallra flestafrågor. De
konventio-medsitt arbeteför förbättrabamombudmannenstöd attav

nen.
tillkunna liggaskullepraxisetisksaknasDet somgemensamen

Colnerud.skriverlärare,principer företiskautarbetandegrund för av
ochadvokaterförregler,etiskafinns detyrkenvissa andra t.ex.För

utrederLärarförbundetliknandeskaffa sig någotBorde lärareläkare.
skulleetikreglerutgångspunkt frånmedfrågannärvarande denför att

läraryrket.professionaliserabidra tillkunna att
i någramångdimensionellt yrkesåfånga inmöjligtdetMen ettär att
blir såreglernaförrisksidaninte ådetenkla regler Finns attenena

blirdesidanoch andranågonting åde inte atthållnaallmänt sägeratt
framförkanskesjälvständighet Detsinförlorarstyrande lärarnaså att
värdenoch vilkadilemman,etiskabland lärareallt diskussionenär om
förvärdefull. Basendessa,spel irättigheter står äroch ensomsom

förfick tidlärarnaskolan. Omdenkundediskussionsådan egnavara
detskullesituationer,i kritiskahandlandesittjämföraträffas ochatt
nåbehöver inteMåletetikdebatt.vital attförbränslekunna varaenge

hand-tillframlokalt kommanationell giltighet,regler med attutan en
agerande.vägleda lärarnasskulle kunnapunkterfull somgemensamma

lärar-skolormångautarbetats påharantimobbningsprogramDe avsom
frågorexempel hurpåföräldrarochmed elever ärtillsammans ettna

tjänaför rättesnöre.dokumenterasbetydelse kanmed etisk att som
lederfrågori dessadiskussionerförenkladerisk förfinnsDet atten

innebäraocksåkandilemman attetiskasamtaltill likriktning. Men om
denågontinglär sigeller iskolalärarna gemensam-avgruppenen

kollektiva kompetens.sinutvecklarocherfarenheternama
besvärligaagerande ilärarnaskanske bradetelevernaFör omvore
ökadskapaskulle kunna öpp-förutsägbart. Detblevsituationer enmer

skolan.ikände trygghettill elevernabidraochtydlighetenhet och att
rättssäkerhet,trivsel ochelevernasområdenviktigaEtikfrågorna rör som

skullediskutera. Detelevernaförintressantadärföroch borde attvara
själva,träffasdär elevernaforumoch i andraelevrådetbåde ikunna ske

diskuterarpersonalenochdå elevernastudiedagarockså på t.ex.men
tillsammans.ämnet

76 sidan1995:29,TidningLärarnas
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Fääärdig

Klassrumsscen 1 En hel klass sitter i klassrum. Elevernaett placera-är
de i rader ochsnörräta alla vändaär katedem. frammeDärmot står
läraren och talar och talar, och eleverna sitter i bänkarna och lyss-tysta

eller längtansfullt fönstret ochutnar tänker påser Sågenom annat.
avbryter läraren sitt föredrag och börjar dela stenciler med uppgifterut

alla ska Vissa elevergöra. avverkar uppgifternasom snabbt och effek-
tivt, för andra går det långsammare. Några så senfärdigaär de måsteatt
få restuppgifter i hemläxa.

På lektion det här slaget konfronteras alla eleverna i klassenen av
med stoff. Alla ska lära sig allt. skerDet i olika takt förstås,samma och
alla lär sig inte lika bra. Men grundtanken samma tillär alla och på

och påsätt gång.samma samma

Klassrumsscen 2 kommerDet små knattar till första lektionen mån-
dagen. Det elever i de förstaär klasserna. Under hela förmiddagen arbe-

de självständigttar och för sig själva. Det går till så här: Eleven kom-
på tittar på vad fröken skrivit tavlanmer Räkne-morgonen, -

Skriva Ordlekar i datorn, Träna skrivstilsnurran, Arbetasaga,
med lera, Stavning osv. och väljer aktiviteterna; och dennären av-

färdiggjordär Sedan sig eleven isätter hörn någonstansostörten ny. ett
och pular med sitt. Det står tavlan betingär skaettsom görassom
under veckan och barnen får själva planera varje aktivitetnär ska vara
färdig och för allt blir gjort. Ibland har elevernaatt frihetansvara större

välja vad de intresseradeatt är arbeta med och inte baraatt i vilkenav
ordning områdena ska göras.

Alla elever i klassen kan på det här vid tillfällesättet arbetasamma
med olika saker och i sin takt. Läraren går omkring och hjälper tillegen
här och där. Då och då står det köer med elever uppradade framför
henne. Eleverna vill få sina uppgifter bedömda så de kan vidareatt
i planeringen.

Våra kommentarer

Det är avstånd mellanett dessastort båda schematiskt tecknade skolsce-
Den första känner igen slags urbildner. skolaett ochman som av

undervisning, saken ironiskt och kritiskt. Så har det varitom man ser
tidigare och så det på sina hållär fortfarande. Den andra inteärscenen
lika självklar i det allmänna medvetandet vad försiggår i sko-om som
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framförvanligarealltblirundervisningenläggalan, sättet att uppmen
undervisningindividanpassadtalarManårskurserna.tidigareallt i de om

individualisering.och
undervisningenförändringargenomgripandeskettalltsåharDet av

lärande FörelevernasförförändringardessabetyderVadår.senare
lärandesittinflytandeelevernas över

harviundervisningsstilindividanpassadedenpåLåt somseoss
härmed detvinster sättet attfinnshär. Detåtkonturerförsökt att ge

löst:tycksindividualiseringmedProblemetundervisningen.organisera
uppgiftermed sinafärdigt utanfå arbetaochi lugnelev kanVarje ro

med andraregelsysslar ikamraternaklassen;ieleverövrigadet störatt
med henneslinjeiliggersådantsig ifördjupakanVarje elevsaker. som

arbetssättdettatyckslärarenOckså förintressen.individuellahanseller
driverochsjälv planerarelevenEftersomförändringar.positivainnebära

skavadfrågortidenhelaintelärarenarbete, måste somsitt omsvara
de eleverhjälpasigkoncentrerastället attikan somgöras utan

tillknutnaocksåhonnörsordskoldebattens ärFlerahjälp.behöver av
medlängreintesysslarundervisningsforrnen: Lärareden nya
intedeinläming, ärelevernasställetistödjerdeutläming, egen

självklarthandledare Det attärdeordningspoliser är osv.numera,
tillsignalerpositivaorganisationundervisningensförprinciperdessa ger

Undervisning-utarbetade:ochotillräckligasigkännerläraremånga som
effektiv.verkarochpå detflytatycks sättet,nyaen

undervisningsstilamaskisseradedetalatharIngrid Carlgren ovanom
arbete." detpåpekar ärHon attrespektiveklassundervisning egetsom

tilltendenstydligändåkategorierförenkladefråga ensermenom
utvecklingjustbeskrivaskanundervisningen,förändring som ensomav

undersökerdiskussionkritiskarbete. Itillklassrumsarbetefrån eget en
varjeförinomsvårigheterochmöjligheteroch lärareselevershon ramen

kategori.
väl-klassundervisningen ärmedhängerproblemDe sammansom

skolbilder.andratillkommentarervårafleraidiskuteraskända och av
tillanslutningdelvis ii stället,Vihär.repetitiondärför ingen tarVi gör

privatiseringlångtgåendemedproblemennågraCarlgren, en meravupp
medfördelarmångafinnsskolan. Deti sagtläroprocessema somav

nackdelar.ocksåfinnsdetarbete. Menegetelevernas

iarbete, Praxistillklassundervisning77 Från eget1994:IngridCarlgren,
Uppsala1994:2,
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Om delar verksamheten i skolan organiseras elevernasstora° av som
eget arbete riskerar slå sönder det sociala sammanhang ochattman
den gemenskap mellan elever lärandet måste ha grund. Det ärsom som
i kommunikation med andra eleven blir medveten sig själv ochsom om

världen. klassenOm eller reduceras till antal individerettom gruppen
och administrerar sin inlärning, kommerså det attsom var en egen

påverka kunskapsutbytet och naturligtvis elevernas uppbyggnad av
social kompetens. elevensOm uppfattning inte kam-utmanasegen av

och lärama, hur får eleven då sådant ligger utanförraterna syn som
den begränsade förståelsen, det finns där oupptäcktegna som som
kunskap.

Vad det får eleverna arbeta i dessa individuella lärogång-är att- som
ar Det inte längre läraren pådrivande, inte heller kamrater;är ärsom
det eleven själv. Vad det för drivkraft jobbet löperär är gör attsom
Det inte givet det viljan förstå sammanhang och lösaär äratt att pro-
blem. Det rimligt eleven i den här situationen blirär att tro att mer

skolarbete arbete i kvantitativ och organisatoriskupptagen av som
mening: följa planeringen, saker färdigt, pricka fylla Mengöraatt av,

saker behöver inte detsamma lära sig saker. Foku-göraatt attvara som
seringen egetpå elevens arbete fokusering undervisningenpåär en

form. Vad undervisningen faktiskt innehåller och vad eleverna lärsom
sig skjuts i bakgrunden. Vi också många tidigare hårt kritiseradetror att
läromedel ifyllnadskaraktär kan få undervisningenrenässansav en om
läggs så här. får arbetet de individuella aktivitetsstationemaDe påupp

flyta. Samtidigt understryker dessa eller mindre självgåendeatt mer
material arbetets kvantitativa karaktär.

Man kan individanpassningen undervisningen i störreett ut-- se av
bildningpolitiskt perspektiv. fråganSom på hur länge elever ska gåsvar
i skolan i framtiden kan få höra: Tills de färdiga Alltså: Förärman
vissa elever kan skolgången kanske femton år, det för andranärta
räcker med nio klart denDet målstymingen spelar roll förär att nya en

sådant finnsde tankar individanpassning ochett synsätt, men som om
individuella lärogångar också in i Vad skulle skol-mönstret.passar en
förändring det här slaget få för sociala konsekvenser; vilka skulle gåav
femton år och vilka skulle nio Ochgå vilken på människorsungasyn
utveckling och lärande finns i botten

Vilket inflytande har eleverna sitt lärande i dessa individu-över eget-
ella lärogångar planeringen har eleven inflytande i denJa, över me-
ningen hon eller han själv bestämmer vilkeni ordning olikaatt moment

16-02067
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ska ochoch i vilken takt det ska ske. vad lärasska läras in Men som
Ochläraren eller undervisningsmaterialen.hur, bestäms i huvudsak av

delaktighet det inte konfronterasvad betyder inflytande och om egna
med de andras

någon betydelsepedagogikenHar

År betydningPazdagogikkensDanmark bok med titelnutkom i1991 en
eleverne. KnudFörfattareforFolkeskolens langtidsvirkninger var-

forskningsprojekt, i vilketioch boken slutrapportIlleris störreettvar en
vetenskaplig ledare.Illeris varit

tabeller ochavhandlas ipedagogikens betydelsejustDet är som
för undervisning elevernaskillnad vad detanalyser. det någonGör är

vilkainflytande de har haft,upplagd, vilkethaft, hur den har varithar
ochlärt siggrundats på elevernavärden den har Harpedagogiska mer

andrai denden pedagogikenskolan medbättre i den änenaena --
uppfattningarlivet de andrasyssla med i Harde valtHar att annat om

hurEller detvärdefrågormoral, politik och andra är strunt samma
Ärperspektivsaken i längreskoltiden har gestaltat sig ettom man ser
förbara sandlådelekarpedagogiskt utvecklingsarbeteskolförsök och

bokens baksidestextpedagoger, det står i Dettaidealistiska ärsom
för alla arbetar i skolan.milt laddade frågorsagt som

undersökningen iupplagdaTillvägagångssättet i den brett grovaser
försöksskolorstuderaIlleris har valtdrag det här sättet. treattut

olikabl.a. medmed olika förutsättningar,olika i Danmark, skolororter
skolornaför dei upptagningsområdet. Gemensamtsocial struktur ärtre

försök griper in i detinbegripna i pedagogiskadock de mestaäratt som
utvecklatelevinflytandetskolan. dessa försökhänder i I änär mersom

inflytande läroprocessema. Dehåll och eleverna harpå andra större över
förmedlingundervisning där social fostran ochdras i ämnes-aven

ämnesintegrationen långtsammanvävda, därkunskaper är ut-är tätt
ochsamhället omfattandevecklad, kontakten med det omgivandedär är

understrykade har viktigtkreativa Det är attämnena attstort utrymme.
det vanliga ihelskoleförsök och inte baradetta fråga ärär somom -

klasser eller i enstaka eleverSverige försök i enstaka Deämnen. som-
går i skolorna kommer från upptagningsområdet på sätt somsamma

78 langtids-Pøedagogikkens betydning FolkeskolensIlleris, Knud 1991:, -
Paadagoger.virkninger for eleverne, København, Unge



Kapitel 3 1931996:22SOU

gäller handlar alltså urval eleverför andra skolor; det inte ettom av
baserat på föräldrars val.t.ex.

vilka inslag iförsöksskoloma skiljer sig med avseende påDe tre
i be-undervisningen särskilt betonar, genomgående dragettman men

delaktighet.skrivningen skolorna elevernas medbestämmande ochärav
följandeskolorna framhåller skolledare fyra kriterierI somen av en

för skolans miljö och profil:avgörande

medbestemmelse,Elevemes involvering og-
sociale behov lige fod med denopprioriteringen af elevemes-

intellektuelle udvikling,
samfundsrettede, undervisning i detdet udadrettede om og om-° og

givende samfund,
aktiviteter.de kreative musiske° og

demokratiske model det centralaskolorna denI är ut-en annan av
elevernas inflytande. harvecklingsområdet. handlar ManDet ettom

från och med förskolan. På dessamed klassmöten i alla klassersystem
med elevrepresentanterklassmöten beslut. Sedan finns utskottetttas

genomföra besluten.från arbetar med Dess-alla klasser och där attman
debatterardär alla deltar. Påhar stormötetstormöte,utom ett man,man

beslutar inte.men
från fem enkelt formulerade värdesatser. EnArbetet på skolan utgår

demokrati och undervisning.dessa gällersatserav

samarbejdsviljefor vaerdi befordre tolerance2. Vi det samtat oganser en
med andre stiller kravtil bevidst, nåreleveme samvwretatvaenne reagere

förbindelse hermed ønsker vitil förståelse af andres situation.social I at
funktionelt demokratiinarbejde samarbejdsfunktioner, der kan befordre
skole citerat efter Paeda-arbejdspladsen i samfundet i øvrigt. Svenstrupsog

betydning sidan 38gogikkens

frånprofil, visar vill utgåFörsöksskolorna har alltså attsom manen
i undervisningen ochelevernas förståelse och verklighet att manegen

inflytande läroprocesserna.vill eleverna överett stortge
jämförtsförsöksskoloma har sedan i undersökningenVar och en av

med traditionell undervisning. Imed närbelägen vanlig skola enen
undervis-beskrivs hållningen till elever ochdessa jämförelseskolorav

obestämdalärare och skolledarening indifferent, det vill ärsägasom
skolfrågor.grundläggandeeller ibland likgiltiga i sitt signärmasätt att

skola oreflekte-undervisningsstilen på sådanMan får förmoda äratt en
traditionell.rat
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Vi utvecklar inte här vad kan med de generalise-närmare man mena
rande vanliguttrycken eller traditionell i förbindelse skolamed och
undervisning. verksammaDe i skolan ungefär vadär vetsom man

Praktiskt varenda lärare, varit några år, har dess-taget utemenar. som
själv praktiserat traditionella former för undervisning helapå sinutom -

tjänst eller på delar den.av
fortskredHur sedan undersökningen Hela årsklasser från olikade

skolorna valdes för intervjuer. Forskningsintresset gällde inte deut
ungdomar fortfarande gick i skolan, Illeris och hans kollegerutansom
sökte eleverna år efter avslutad folkskola10-15 och bad uppgif-upp om

och synpunkter. hade de uppfattatHur sin skoltid och vad hade denter
haft för betydelse i deras liv utvalda elevgruppen omfattadeDen 271

mindreInte 90 eleverna ställde förfogan-sig tillän procentpersoner. av
de för intervju. Material samlades i gjordestvå omgångar. Försten
individuella intervjuer med alla eleverna med utgångspunkt från fastett
frågeschema frågor.93 Sedan valdes elever för24 längre inter-ut en
vju, hade karaktär samtal.öppetettsom av

Vad blev då resultatet Vad analysen spännandeDet ärger en
läsning. har deckaresRapporten omsorgsfulla dramaturgi.en

händer ingenting.Först

finnsDet inga skillnader det gäller frågan huruvidastörre när- om
skolan nyttiga kunskaper. Elever från försöksskolorna har upplevtgett

de haft brister i de gymnasieskolan uppfattat viktiga,ämnenatt som som
halvår har dessa skillnader mellan elevgrupperna utjämnats.ettmen

Tolkar "nyttiga kunskaper i bredare mening allmänman en som
kompetens i yrkesperspektiv, så det dock jämförelsesko-ärt.ex. ett
lornas elever i utsträckning har skoltidenupplevt otill-störresom som
räcklig.

finnsDet inga skillnader det gäller gymnasial ellerstörre när post--
gymnasial utbildning kan resultat vilkensägas ett typsom vara av av
folkskola eleverna har gått

finnsDet inga skillnader det gäller elevernas nuvarandestörre när-
sociala ställning, val yrke kan återföras skillnaderpåav osv., som
mellan försöksskolor och jämförelseskolor. lika likaDet går bra eller
dåligt för eleverna i livet vilken undervisning haft.de haroavsettsenare

finnsDet inga skillnader det gäller litteraturläsning, idrotts-större när-
utövande eller kreativ verksamhet mellan de två elevgruppema.annan
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Fritiden påverkas inte dessa punkter gått i den ellerattav man ena
i den andra skolan.

Det uppseendeväckande med resultaten så här långtmest bristenär
synbara effekter den mycket medvetna satsning på moderniseringav av
undervisningen skett försöksskoloma.på Det framkallar visssom en
otålighet hos den framstegsvänlige läsaren.

Men sedan börjar det hända saker.

Det finns tydliga skillnader mellan elever från försöksskolor och°
elever från jämförelseskolor det gäller grundläggande hållningar ochnär
värderingar. Sådant inställningen till könsroller, medinflytande,rörsom
uppfostran, undervisning, politik, inställningen till ochEG tillNato,
folkkyrkan, till möjligheterna påverka sitt arbete sådant har medatt osv.;
skolan och skolgången Skillnaderna blir särskilt tydliga i tvågöra.att

intervjupersoner: yrkesutbildade manliga arbetare och kort-grupper av
tidsutbildade kvinnor. människor iFör dessa blir detgrupper mer av-
görande för andra vilken skola harän gått Har gåtttyp av man man
i försöksskola ökar benägenheten intressera sig för demokratifrågor,att
arbeta för jämställdhet mellan könen och förhålla sig självständigt och
kritiskt i samhällsfrågor. Har gått i jämförelseskola och tillhörman en
någon ökar på motsvarande benägenheten hålla fastsätt attav grupperna
vid traditionella värderingar och sig i stället för ifrågasätta.attanpassa

Skolans långtidseffekter gäller alltså värderingar och förhållningssätt -
inte traditionella skolkunskaper. llleris försöksskoloma tillattmenar en
del har lyckats förmedla bredare och mjukare kvalifikationer till sina
elever vad den traditionella skolan harän gjort. kvalifikationerDessa
kan beskrivas med hjälp nyckelbegrepp självständighet, kreativi-av som

kommunikationsförrnåga, samarbetsförmåga, kritiskt omdömetet, och
demokratisk hållning. De också nutida krav arbets-påmotsvaras av

Varje ledigt jobb innehållertagare. varianter dessa nyck-annons om av
elbegrepp.

På ytterligare viktigt harområde den danska undersökningenett
kunnat belägga skillnader mellan de två elevgrupperna.

finnsDet tydliga skillnader det gäller elevernas helhetsvärderingnär
sin skoltid. Eleverna från försöksskoloma positiva till sinärav mer

skola vad eleverna från jämförelseskolomaän har helt enkeltDeär.
trivts bättre i folkskolan.

8 16-0206
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Våra kommentarer

skainte bara någotviktigt. Skolantrivselnsista ärDetta är somom --
klass.i sistaefter avslutningenkommerpå någotuthärdas i väntan som

varje dagskolansin tid ideltillbringaroch ungdomarBarn stor aven
dettråkigt,roligt ellerharoviktigtdet inteDåi tolv år. är omom man

ellerdetförutsägbart,spännande eller otryggt.är tryggtär om
i tabellslås fastoch dethälftenlästhar rapportenNär än avmerman

inteegentligendetintervjusvar,efterintervjusvartabell, iefter att
utomordent-gäller sådantdetgåttskolai vilkenbetyder något närman

fritids-ochsocial tillhörighetyrke,utbildning,vidareligt synligt som
Å blirsidankänslor.för stridigadå blirsysselsättningar, ett enarovman

Elevernabetyda något.inte tyckspedagogikenbesviken över attman
Å gladblirandra sidanändå. överslutändaniverkar bli likadana man

dettycksTill exempelmothugg.fårskoldebatteniantal myteratt ett
vanligadekunskapsluckor i ämnenafåreleverinte så storaattvara

projekt ocheller iiundervisningen tar stororganiserar temanom man
dettaföribland framförtsharjuintressen. Detelevernashänsyn till oro

falltraditionellt. varjeIarbetaröverliggande stadierfrån upp-mersom
tid,relativt kortpåkan kompenserasintebristerstår inga manomsom

elevernaelevinflytande, därutvecklatharhellervilja det.skulle Inte ett
under-elevernalärande, betyttför sitt styrtattegetstörretar ett ansvar

traditionelltkunskapsutbyteriktningvisningen i ut etttunnat avsomen
snitt.

dengällerdetförändra någotlyckatsinteFörsöksskolorna har när
olikaframtider,olikatilleleverskolorsorteringen. Allasociala sorterar

valmöjlig-regel flerelev iharrätt föräldrarMedolika liv.yrken, en
socialayrke.kommande Denochstudieväggäller fortsattdetheter, när

därmedochstudieframgångelevernasgradpåverkar i högbakgrunden
sortering.socialocksåalltsåi skolansorteringenframtidderas är en-

socialaför dengenomslagetminskainte kunnatFörsöksskolorna har
hellerhar intedehoppats,hademånganågotsorteringen, mensom

hade befarat.andraförstärkt den, något som
värderingarhållningar ochmedlångtidsverkningar har attSkolans

eleverFörsöksskolornasför.starka beläggundersökningenDetgöra. ger
dem, dermedvilleskolortill derassärskilt positiva atnogetär att

kundepaedagogikken,samfundssyn bagmenneskesyn et manet somog
eleverjämförelseskolomashartil.forholde sig Omväntfå øje på og

marke-inteegentligenderas lärareskolor ochderasvarit kritiska till att
i detundantagdockskolornahållningar. Ennågra är ett samman-rat av

ochauktoritärframstårskoladengällerhanget. Det mestsomsom
redovisarotvetydigtklart ochskoladockbakåtsträvande. Det är somen
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inställning.sin Till detta kan elev förhålla sig och det gör attman som
skolan uppfattas postiv den profillös och ditän ärsom mer som man
bara kommer och låter sig bli undervisad.

Det verkar tydligt eleverna positiva till och påverkasäratt av en
skola bärs idé hela verksamhetensom av en gemensam som genomsyrar
vid skolan. behöverDet inte betyda alla lärare haratt samma syn
allting alltför genomgripande samförstånd kan verka förlamandeett-
och hindra utveckling det betyder lärarna känner sig involve-attmen-
rade i projekt. Vid besök delar Skolkommittén gjortettsamma som av

Bifrostskolan, dansk friskola, det dessa ansträngningar atten var
förverkliga idé gjorde starkast intryck. deEnen gemensam som av
svenska besökarna skriver i dagboksanteckningar efter Danmarksvistel-
sen:

Det fanns nåt i atmosfären, i det hele, sopade bort mina detaljinvänd-som
ningar. hadeDet inte med finurligt planerade kunskapsprocesser göra,att
jag har både och framför allt läst sånasett uttänkta,smartareom som var
det hade inte med konstbilder och målningar på väggarna göra,attungarnas
inte heller med byggnaden eller med det faktum eleverna hade mycketatt
med varandra åldersgränsema och hade inflytandegöra ochatt över stort

nåtDet Nåt med dettog stort här med bam ochannat. attansvar. var
undervisning viktigt. Vi såg lärare träffades kvällen innanvar en grupp som
och gick igenom vad skulle hända dag i deras "klasser.nästa Detsom var
tydligen diskussioner både rörde praktiska ting och hade medsom som
kunskaps- och utvecklingsmål Och lärarna talade detta tillsam-att göra. om

Som det angelägenhet och det rördemans. om var en gemensam som om
hela vistelse på skolan, inte bara enskilda eller enskildaämnenungarnas

projekt. Incidenten i köket när elever hade underlåtit städaatten grupp
efter sig har också med detta lärare taladeEn städninggöra.att strängt om
och moral, andra lärare där samtidigt, lyssnade och sig Sommen var

detta också viktig angelägenhet och inte bara nånom var en gemensam
slags enklare disciplineringsåtgärd det åvilade varje lärare pula med.attsom
Det nåt med helheten, denär idén.vuxenengagemanget, gemensamma

försöksskolorDe Illeris beskriver praktiserar undervisningsom en som
bygger på reflekterad pedagogik för hela skolan och elever-en som ger

i och inflytande läroprocessema.röst Det hoppingivandeöver ärna att
detta tycks långtidseffekter det gäller elevernas grundläggandenärge
värderingar. Samtidigt måste försiktig generaliserarnärman vara man
resultaten. Undersökningsmetodema har naturligtvis både möjligheter
och begränsningar. Det viktigt ha klart för sigär dett.ex. att äratt
elevernas föreställningar Illeris har undersökt göraattsom genom
intervjuer med dem. vadDet eleverna sinaär gamla skolor,anser om
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till analyserna.och haft materialvad de har lärt sig nytta av som gerom
frågesche-slaget med både bundnaIntervjuundersökningar det härav -

ochbild skillnadersamtal vadoch äröppnare av somman ger en-
upplagda påUndersökningarskolor.likheter mellan de två typerna av

andra bilder, andrakunde hasätt gettannat nyanser.
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Dialog4

uppdrag ielevinflytandet i skolan. Vårtbetänkande handlarDetta om
inflytandet för elever ochska överväga hurdenna fråga tydligt; viär

och ungdom skaskolväsendet för barnföräldrar det offentligainom
stärkas.kunna

elevernasmaterial visar klartbehöver stärkas. VårtOch det svaga
och inteuppplevelser maktlöshetställning i skolan, deras attavegna av

för levaskolans svårigheter hittabli allvar, och vägar attatttagna
elevinflytande. Vi konsta-läroplanemas måltill skollagens och omupp

entydigt.inflytande skolans uppdragi avsnittet förRamar ärattterar
ska hafinns det ingen valfrihet, elevernadet gäller elevinflytandeNär

inflytande i skolan.
snabbtmed frågan insåg vivi började arbetaNär näratt manman,

verksamhet.hela skolansinflytande, kommer in pådiskuterar elevernas
företeelse i skolan,isoleradElevinflytandet kan inte ärutanses som en

ochde statligaall verksamhetdjupt integrerat med praktiskt taget -
skolas övergri-styrning och signaler,kommunala måldokumentens en

skolansframför allt berör detpande organisation och inriktning men-
kärna, undervisningen.

förstautgångspunkter för vårt arbete. DenVi har valt två är att
Därförallvar.och det de faktiskt pålyssna elevernapå sägeratt ta som

undersökningarförsta kapitlen elevröster ochhar vi deägnat om
andra utgångspunktenattityder till inflytande.elevernas Den är att en

kommaexpertkommitté inte kanaldrig ambitiös och kunnigså ensam
inflytande ochfrågornamed tackla de komplexasärskilt långt att om

med allaDärför vill dialogsamarbete i skolan. vi äröppna somen
intresserade skolansöverhuvudtagetverksamma i skolan eller är av

i arbete.utveckling och inbjuda dem delta vårtatt
vi kallari kapitel detdialogen viinledaFör trepresenteraratt som

och mång-sker i skolan och hurskolkort. belysa vadDe att somavser
anspråkskolkort inte påverksamhet Vårafasetterad dess är. gör att vara

skolan eller alltallt sker iheltäckande, dvs. och belysaatt ta somupp
deochför elevinflytandet. vi hoppashar betydelse Men ärtror attsom

föroch tankeväckanderoande, intressantatillräckligt belysande, att
och svårig-hindertill diskussion. diskussionstimulera En tarsom upp

möjligheter.också visarheter, sommen
någraden debattenVi det följandevill i att tastarta om-uppgenom

frågoroch ställasärskilt intressantasjälva har funnitråden vi varasom
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i anslutning till dem. kommentarer frågorVåra och bara till förär att
påbörja diskussionen. Vi har inte försökt fullständiga. Ibland haratt vara
vi tagit enstaka fråga i anslutning till problem och avstått frånettupp en

andra, näraliggande och lika viktiga frågor. Självklart kanatt presentera
läsaren andra saker i våra kort, ställa andra frågor eller dra andrase
slutsatser. Finns det viktigt material vi borde ha haft med iannat som
vårt betänkande, viktiga aspekter har missat, problemsom som
borde ha tagit upp

Vi hoppas få många synpunkter, kommentarer, debattinlägg och
förslag. materialet kommer sedan, tillsammansDet med vårt fortsat-eget

arbete, ligga till grund för vårt huvudbetänkande, ska över-ta att som
lämnas till regeringen ochhösten 1997 ska innehålla förslagsom om
åtgärder för stimulera den pedagogiska utvecklingen i skolan ochatt
för undanröja de hinder kan finnas för den. frittDet ståratt attsom oss
i förslagvåra beröra de statliga styrdokumenten. Därför det särskiltär
angeläget läsarna, de betraktar korten, drar slutsatsernär ävenatt som
gäller läroplaner, betygsystem osv.

Vår adress: Skolkommittén, Utbildningsdepartementet, Stock-103 33
holm. 08-723 16 80.Faxnummer:

När blirtar manman ansvar vuxen

särskiltframgår elevröster och i några korten elever,Det våra attav av
ungdomarna tradig och de längtar borti skolan, tycker skolan äratt att
från den och i det verkliga livet. inte heller något förvånaDet ärut att
sig efter elva, skolgång. Samtidigt skolan dentolv års oavbrutenöver är
plats kompisardär de tillbringar viktig del sitt liv, där de har sinaen av
och lektio-umgås och där de, de tycker del ochäven ämnenattom en

roliga ochtråkiga, också sysslar med saker, de tyckerär ärner som
intressanta.

fritid demMånga ungdomar klarar på sin sådant ingen betrorav som
med under skoltiden, musikband, fungerar idrottsle-de startar egna som
dare eller jobbar med vuxenjobb och Mångaextra vuxenansvar. ung-
domar med invandrarbakgrund för familjer ochsinatar ett stort ansvar

språkrör i viktiga kontakter med myndigheter och samhälle.agerar

Hur kan skolan verksamhet så den praktiska ochorganisera sin att ger
konkreta möjligheter och självkänsla ochför barn ungdomar iväxaatt
självförtroende, annorlundaoch ledarskap ellerinitiativ utövata egna -
uttryckt hur ska skolan kunna undvika infantilisera barn ochatt-
ungdomar
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erfarenheterElevernas

indirekt i korten,framträderelevinflytande,aspekt ärEn mersom
och frågor. Omerfarenhetertill elevernaskopplingundervisningens en

från elevernassig för utgåundervisninglärare i sin anstränger att pro-
livsfrågor isinadem bearbetaförsöker låtablemformuleringar och

deinflytande,måttelevernaundervisningen, då har ävenett stort omav
sådanatalar det iinte termer.om

ofta framhållitshar detpedagogiska debattenden allmänna attI en
erfarenhetsanknytningen.försvårarundervisningstrikt ämnesindelad

ämnesindelade, har Nuinteoch problemfrågorElevernas sagt.är man
fram-det har viundervisa iskakursplanernainte ämnen,säger att man

ochibland så,de tolkasbetänkandet,i det härhållit flera ställenpå men
varje enskiltbetyg ilärarenkrävs det ämne.dessutom sätteratt

hindraroch betygssystem ikursplanerVad utformningen atti manav
Bordeerfarenheter intefrån elevernasutgårutsträckningstörre man

ochsamlingsbetygför lärare idet möjligtåtminstone sättaattgöra no
grundskolaniso

lärandesitttalaAtt om

bättrevissa kunskapsprocesservarförtala ärEleverna har svårt att om
eleverna harlärande.sitt Närtalasvårtandra. harDe egetattän om

detyckeroch där dede gillar,undervisningvarit med attsomom en
tillerfarenheteröverföra sinade svårthaft inflytande, harhar att en
språkutvecklaviktigtoch lärare. Detsituation ettär attannanenannan

kanoch lärarnabåde elevernalärande,undervisning och an-somom
talar lärareexempelkommunikation. våraIvända i omgemensamen

inter-loggbok, enkäter,kommunikation:utveckla dennaolika sätt att
handledningföräldrar,elev ochmellan lärare,vjuer, brev osv.

Exempeldel vardagennaturliglärandetsamtalenblirHur avenom
kommunikationoch kursplanerläroplaneranvända ikanHur enman

lärandemed elever om
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Hden

Skolan har neurotiskt förhållande till tid, det iett våra kort.sägs ett av
Att skolan mycket fenomenetär tid, bristen tid,upptagen av av av

indela i tid, tiden användsatt domineranderätt intryckatt är ettav osv.
vid läsningen våra exempel. Sättet på tid starkare kraftatt ärav se en

det lärare intuitivtän barns och ungdomars lärande.vet om
Elevernas möjligheter lära sig och deras för inflytandeatt utrymme

minskar tidsaspekten kommer i fokus, det våra kort flerfaldigaom ger
exempel på. Men lärarna också underlagda tidspressen.är Både elever
och lärare känner sig jagade de kunskapskrav kopplade tillärav som
olika och jagade betygskraven.ämnen tjänsterLärarnas också tids-ärav
indelade på förstärker känslansätt det framförett allt gällerattsom av

hålla högt gällerDet alla stadier,att framförett allt förtempo. men
lärare i grundskolans årskurser och i gymnasieskolan,senare

Med perspektiv framstår denna koncentrationett tidannat på som
just neurotisk. Barnen har oftast år12 sig i skolan för allt de ska
lära sig. Det ganska ansenlig tid.är en

Upplevelsen tidspress ökar bryter ned längre tids-av mer man
avsnitt i mindre bitar. betyderDet schemat ofta nyckeln till för-att är
ändring, både elevernas schema och lärarnas. Bakom schemats konstruk-
tion finns föreställningar kunskapens och undervisningensnaturom
uppläggning. Och så tillbaka i de grundläggandeär pedagogiskaman
frågorna.

Läroboksanvändningen kan i detta perspektiv tidsindelning,ses av
kontroll och effektivitet. Tendensen till allt starkare individualisering,en
där enskilda elever arbetar enligt individuella arbetsscheman, kanegna

i perspektiv.ses samma

Vad har följande faktorer för betydelse detta spel tiden: läropla-i om
kursplaner, timplaner, betygsystem, kommunala skolplaner, lärarnasner,

tjanstgöringsvillkor, arbetsorganisationen skolan och skolans psiskai
utformning Vilka andra faktorer kan ha betydelse

Splittringen

Elevernas möjligheter till inflytande det pågår i undervisning-över som
minskar i takt splittringen i skolan ökar. säkertDet ären samma som av

detta skäl de eleverna tycker sig ha inflytande deänsom yngre mer av
äldre eleverna. längreJu i skolsystemet kommer, destoupp man mer av
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splittring. inte så lätt inflytande i organisationDet är utövaatt en som
kräver ständiga förflyttningar mellan olika olika lärare och olikaämnen,
lektioner.

Vad beror det på skolarbetet på så här splittratorganiseraratt ettman
sätt arbetslivet detta lika vanligt längre. Vilka möjlig-I i övrigt inteär
heter finns det minska splittringenatt

Handlingstvånget

föregåendealla de bilder från skolan, har i detI passeratsom revy
kapitlet, framstår lärares handlingstvång i klassrummet avgöran-ensom
de aspekt, ska sig lärarnas arbetsvillkor. måsteLärarnanär närmaman
handla tiden. finns ingen tid dra sig undan och reflekterahela Det att

möjlig-det hur undervisningen tillgodoser elevernasöver gör, t.ex.man
tillhandahöllhet till inflytande. Ibland kunde önska att staten enman

klassrummetströmbrytare läraren kunde slå händelserna inärsom av
samtidigt krävde omedelbara in-blev alltför svårtydda eller kaotiska och

kunde allt händelseut-gripanden. Med knapptryckning stängas av,en
vecklingen och få minut sig tänka igenomfrysas, läraren någon att

Eftervad och vad borde hända i fortsättningen.har hänt ensom som
allt knäppas igen. Så det inte. Menstunds reflexion kunde är tyvärr

systematiska ochbehovet reflexion kvarstår. får ske i sinDen merav -
och efter.överlagda form utanför klassrummet, före undervisningen-

formligeni det kortet efter det andraproblemDe tas roparsom upp ena
föroch tillsammans med kollegerefter bli diskuterade i lugn attatt ro -

och föreffekterna handlingstvånget ska dämpasde negativa attav
och alternativa lösningar.lärarna ska kunna finna vägarnya

handlingstvångetibland lärare klassrum dämparkunna tvåAtt i ettvara
distans vad händer.och skapar för med litet Kanutrymme att somse

planera för tvålärarin-också tider ekonomiska neddragningariman av
minska handlings-Vad allmänt fördå och då kan görassett attsatser

tvångets följdernegativa
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Mötesplatser

undervis-för samtala med kollegerbehovLärarnas attutrymme omav
mycket underLärarjobbet har förändrats såtydlig i korten.ningen är
föralltför svårt och alltförtid, det har blivit ettattutsattatt varasenare

planeringenförlärare tillsammansensamjobb. Att ansvarettaren grupp
då måsteproblemet.många lösningar på Mennaturligtvisär en av

tid ochkontroll bådeinflytande ochfå verkligt överegetett engruppen
pengar.

självständigamed starka ochinflytandegår det med elevernasHur
för planeringen Kortenlärare, ett gemensamttar ansvarsomgrupper av

devarandra ochlärarnatyder ärär tryggareöppnare motatt
Samarbeteeleverna inflytande.har demed varandra, desto lättare att ge

undervis-möjligheter påverkaelevernasökarmellan lärare sätt attett
harökar, flera lärarevuxentrycketSamtidigt finns riskenningen. näratt

sig.ihoppratat
medtill talssvårigheter kommaskildrar elevernasFlera korten attav

under-planerarFördelen med lärareproblem.det uppstår attnärvuxna
till dethar flera gåelevernavisningen tillsammans, är attatt omvuxna

ocksåökarlärarestrular till sig. Om gemensamttar ett ansvargruppen
sigkandemtiden så någonderas möjligheter disponera ägnaattatt av

hållersamtidigt någonsärskild hjälp,elev behöveråt annansomen som
i hela klassens arbete.

träffasmåste kunnakrävs. Lärareinte baraDet utan-är grupper som
andraellergällerför diskussionerför undervisningen ämnena an-som
upplägg-intryckliv. vårthela skolans Detgelägenheter ärrör attsom

uppmärk-integymnasieskolan kan,ningen arbetet i ärt.ex. om manav
mellan lärare.för sådanaminska mötenutrymmetsam,

hade dedåbara beskrivasArbetslag kan naturligtvis iinte rosenrött,
arbetslagfinns problemen in-sedan. Kanfunnits för länge Var t.ex.

Vadmetodiska frihet börläraresolycklig inskränkningnebära aven
samarbeteunderlätta framväxtenfördessa lag Kan avansvara man

Vad kankursplanerläroplaner ochförändringar igöraatt ex.genom
på lokal nivågöraman
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funktionshinderetnicitet,Kön, klass,

de skaden klassoch tänker påundervisningenlärarna planerarNär som
uttryckt, minstfinns, schematisktoch vilka elevernaundervisa i treär,

klassavdelning:tänka klassentill. kannivåer hänsyn Mantaatt som
igen.detVi måstemed fotosyntes.fattat det här8 har inte ta uppa

socialtieleverna behöverfundera på vadkan också ettMen man
tid. Vi måsteunder långvarit ovanligtharFlickomaperspektiv: tysta

erfaren-derasliggerfrågor framöversådana närmareta somnog upp
individer:tänka elevernakanintressen. Ochheter och somman

hitta någotsviktar. Vi måste gördet intressetHos Jimmy är somsom
läsandemed sittkomma igångfår honomintresserad,honom attsom

skrivande.och
erfarenheter ochreflexion elevernasmöjliggörMellannivån, översom

materi-osynlig i vårtförhållandevisperspektiv,socialtkunskaper i ärett
kanefterhand.förrän i Manupptäcktegentligen inteal. har viDetta

huvudbetänkandetvi idirektiv stårvåravad det beror på. Ifråga sig att
funktionshinder.ochklass, etnicitetkön,till aspekterrelateraska som

detnivå,undvikit denna ärmedvetetVi har alltså inte tvärtom, men
framträdande.såden intetillfällighetsäkert inte äratten

Ocksåinflytandeperspektiv iaspektersocialaVad betyder dessa i ett
Jrånvar-aspekter relativtdessautbildningsdiskussionenden allmänna är

ande. Varför

klassrummetgenomslag iCentrala beslut -

skolansriktlinjer förmål ochhållnatendens allmäntVi tydlig attser en
påföljdenmedoch skolorna,de når kommunernaarbete närsnävas

grund-timplanen förexempelminskar. Ettdet tänkta friutrymmet äratt
antalettotalauppdelning detbeslutadeskolan. Riksdagen avom en

kursplanearbetet. Däremotunderlättaförolikatimmar på 18 ämnen att
den tidha precisskullerespektivemeningendet inte ämneatt somvar

Ändå det just såuppfattatharverkar dettimplanen.stod i som om man
skolor.och på mångai många kommuner

tolkningarnacentralt håll förfrånVad kandet härStämmer attgöras
mindreblirfrirummettill det lokalaska ledastyrdokumenten inte attav

avsettän
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Uppifrån och ned eller tvärtom

finnsDet många belägg i vårt material för det inte fungerar tryckaatt att
på lärare förändringar olika slag uppifrån. traditionLärare ärav av -
tack och lov så självständiga i sin yrkesutövning de intuitivtatt reage--

på alla direktiv hur de ska arbeta. Vi det viktigärtror attrar om en
utgångspunkt förändringar i skolan måste fram bland dematt växa som

direkt berörda: i första hand elever och lärare. innebärär Det inte att
alla försök till förändringar bam- och ungdomsnämndstaten,som en
eller rektor dömda misslyckas, och dessa därför aldriggör är att atten
bör några initiativ för påverka skolans verksamhet. det gällerMenta att

söka balans mellan initiativ utifrån och inifrån.att en

Vad bör å sidan företräder högre tänka påinstanserena personer som
för deras idéer verkligen ska slå skolans arbete skaigenom i Huratt
å andra sidan lärare och anställda skolan förhålla tillövriga i sig
propåer uppifrån för utveckla verksamheten och arbetesittatt

Kursutformning i gymnasieskolan och eget
arbete i grundskolan

finnsDet ingenting i våra skolkort belyser de aktuella för-nästan som
Ändåändringarna i gymnasieskolan. vi kursutfommingen ärtror att

viktig diskutera i elevinflytandeperspektiv, inte därförminstatt ett att
detta organiseras undervisning också på flera grundskolorsätt att prövas
i årskurs syfte med reformen7-9. Ett elevernas valfrihet skulleattvar
öka de i utsträckning fick möjlighet välja kurser.större Deatt attgenom
utvärderingar hittills har gjorts pekar ekonomiska och prak-attsom
tiska hinder elevernas valmöjligheter i realiteten begränsade.gör att är
En nyckelfråga gäller elevernas inflytande på det dagliga arbetetannan
i de kurser de har valt. finnsDet risk för det blir begränsat.attsom en

I grundskolan har undervisningsuppläggning med individuellaen
lärogångar för eleverna, eget arbete, ökat i omfattning. viktigtDet är

diskutera vad eleverna får inflytande i sådan uppläggningatt över en
och hur deras inflytande ut.ser

Vilka fördelar och nackdelar har kursutformningen det i ettom man ser
elevinjlytandeperspektiv Vilka fördelarna och nackdelarna medär
"eget arbete " sådant perspektivi ett
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Betyg

utgångspunkt frånsaken medproblematiska,Betygen är om man ser
ska inteväl känt ochinflytande.möjligheter till Detelevernas ut-är

vecklas här.
detta. betygsystemetperspektiv Detfinns dubbeltdetMen ett nya

eleven vaddet tydligt förtillkommit forharoch dess kriterier göraatt
fall ökaborde i såfå visst betyg. Detforhon eller han ska kunna ettatt

vilkeneftersom det blir klartinflytande,fåelevernas möjligheter att
betygsättning.for singrund läraren harsom

gäller elevin-detoch betygsystemetinverkan har betygenVilken när
fallVilka såförändringarnågra iflytande Bör göraman
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5 Förslag

Elevinflytande i lag och förordning

Förslagen

Vi föreslår regeringen initiativ till den s.k. portalparagrafen iatt tar att
skollagen 1985:1100, kap. omarbetas1 2 med tydligare elev-ett
perspektiv, där eleven inte objekt för skolans verksamhet, utanses som

skolans viktigaste aktörer.som en av
Vidare vill vi, tillägg till avsnitten 2.8 respektive i2.6ettgenom

läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 och för de
frivilliga skolformema Lpf lägga för94, särskilt rektornett ansvar

skolans besluts- och arbetsformer utvecklas sådantatt sättett att
eleverna får verkligt inflytande.ett

Vi föreslår också skärpning skrivningen i 3 kap. 6 grundsko-§en av
leförordningen 1994:1194, stadgar eleverna i varje ellerklassattsom
undervisningsgrupp ska tillfälle tillsammans med läraren behand-attges

frågor, intresse för eleverna. Vi föreslår detär gemensamt attsom av
skrivningen klart ska framgå, lokalt i grundskolan måsteatt taav man

ställning till i vilken form tid och ska för elever-avsättasutrymmesom
tillsammans med lärarna behandla frågor undervisningensatt rörna som

utformning och andra frågor, kan intresse förgemensamtsom vara av
eleverna.

Slutligen föreslår vi bestämmelsen klassråd i kap. i4 3 §att om
gymnasieförordningen ändras1994:394 så den kommer harmo-att att
niera med den Föreslagna formuleringen i grundskoleförordningen.ovan

Motiv till förslagen

Vi har i det föregående redovisat våra synpunkter på alla elevers tillrätt
inflytande det lärandet. Vi har redogjort för motiven för våraöver egna
ställningstaganden och i exempel och kommentarer försökt visa vad vi

med verkligt elevinflytande.menar
Det i klassrumssituationen, i den dagliga kontakten elevermellanär

och lärare, i elevernas delaktighet i och för läroprocessema iansvar
skolan, bristerna i elevernas möjligheter till inflytande framstårsom som
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det läran-inflytandeelevernasSamtidigt det justtydligast. överär egna
formel-detocksådet viktigaste. Menuppfattning,enligt vårdet ärsom,
matråd,skolkonferenser,i klassråd,medverkaninflytandet i form av

ochoch liknandearbetsmiljökommittéermobbningsgrupper, organ
utform-signalerviktiga deminstbetydelse.har Inte är somgrupper
signalerbåde dehandlarinflytandet Detdet formellaningen omger.av

skolans elevertillkommunnivâriks- ellerbeslutande på gerorgansom
ansvari-Politiker ochsjälva arbetar.skolornapersonal, och huroch om

skolplanerochskolförfattningarstyrdokumentkan imyndigheter somga
skolansutformningendelaktighet imålen för elevernastydliggöra av

inflytandetilleleverna hartalakan tydligtverksamhet. rättMan attom
dennafrämjarbestämmelserutforma rätt.i skolan ochoch somansvar

arbetsformer påochutforma besluts-skolans ettsedanDet attär ansvar
eleverelevmedverkan. Omför verkligdetsådant sätt att utrymme enger

skolan fungeraridemokratiskadenpersonal uppleveroch att processen
respektochmed allvarsynpunkter bemötsochåsikteroch elevernasatt

betydelseockså haden attitydenrimligenmåsteformella sammanhang,i
inflytandet.informellaför det mer

ochskollagenbl.a.reglerad ielevinflytande i dagtillRätten är
bestämmelserdeytterligare skärpavi villskolförordningarna, sommen

redan finns.
skaelevernabestämmelsenövergripandedenskollagen finns attI

grundskolenivåutformas. Påutbildningderasinflytande hurha över
inflytandeelevernasutformningenochOmfattningenfinns tillägget av

formuleringenmognad.ålder och Denefter derasska anseranpassas
skolförord-övrigauppföljning ilagstöd förvi fullt tillräcklig ensom

ningar.
portal-tilltilläggytterligareföreslåpåfrån början inneVi ettattvar

skaocksåskolanverkar inomdeninnebördenmedparagrafen att som
verksamhet. Menskolansutformningendelaktighet ifrämja elevernas av

medriskenklarteftersom vilösningen,med den attvi inte nöjda servar
ochsärskiltbeaktasskamed rad frågoröverlastas attparagrafen somen

ställethuvudtexten.Vi förordar iförsvagningdet innebär en om-aven
Skollagenelevperspektiv.med tydligareparagrafenhelaarbetning ettav

elevernaskaskolanmyndighetsperspektiv. Dethar ärett gesomnu
människor.ansvarskännandeutveckling tilloch främja deraskunskaper

hindraochbeteendenvissafrämjaskolan skaverkar inomDen som
stället kunnaparagrafen iskulleformuleringar ettandra. Med andra ges

rättigheter.ungdomarsfrån barns ochutgåelevperspektiv ochklart
rättigheterungdomarsbarns ochlagstadgaKonsekvenserna att omav

skolanskyldighet fornaturligtvisinnebärgäller skolgång,detnär en
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institution de krav härigenom ställs. Men viatt motsvarasom som
ändå perspektivförskjutningen väsentlig.att ärmenar

Utgångspunkten bör barns och ungdomars lika tillrättsom nu vara
likvärdig utbildning. Men sedan bör utformas med utgångspunkttexten
i den kunskapssyn läroplanskommittén uttryck för. Skolan kansom ger
inte eleverna kunskap. Kunskap skapas i läroprocess sintarge en som
utgångspunkt i de kunskaper och erfarenheter barnen har med sigsom

de kommer till skolan och de skaffar sig under skoltiden bådenär som
i och utanför skolan. Skolan kan bidra till elevernas läroprocesser ge-

erbjuda så kreativ och lärande miljö möjligt. Attatt trygg,nom en som
skapa och utveckla sådana skolmiljöer måste ett gemensamtvara ansvar
för de och barnen och ungdomarna i skolan. detJustvuxna gemensam-

för skolans verksamhet viktig förutsättning för sko-äransvaretma en
lans demokratiska fostran och och utveckla densättett att ta vara

värdegrunden. Därmed blir elevinflytandet inte,gemensamma som en
elev uttrycker det i våra extra bonus, rättighettexter, utanen av en en
och förutsättning för demokratisk skola.en en

Diskussionen omarbetning hela portalparagrafen komom en av upp
relativt i vår behandling elevinflytandet i skolan och vi har intesent av
haft varken tid eller kompetens komma med färdigt lagförslag.att ettnu
Vi vill ändå väcka frågan och beredda återkomma med konkretär att ett
förslag till utformning i vårt slutbetänkande, såvitt inte regeringen
dessförinnan i något sammanhang föranstaltar omarbetning.annat om en

ochI med införandet mål- och resultatorienterad styrning iav en
skolan mycket regleringen kring olika i skolan ochborttogs av organ
därmed också bestämmelserna formerna för elevernas till deltag-rättom
ande. för denAnsvaret lokala utformningen besluts- och arbetsformerav
i skolan ligger i första hand på rektorn. Därför det viktigt rek-är attnu

i läroplanema förbåde det obligatoriska skolväsendet och för detorn
frivilliga skolformema åläggs särskilt för utvecklingenett attansvar av
skolans arbetsformer aktivt elevinflytande.ettgynnar

harVi tidigare talat verksamheten i landets skolor såvälattom
grundskole- på gymnasienivå just stadd i snabb utveckling.ärsom nu
Förändringarna hör ihop både med förändrade styrformer och läro-nya
planer och med omvärldsförändringar. Vi förutsätter det de peda-äratt
gogiska frågorna istår för den här utvecklingen. Mångacentrumsom
skolor arbetar med kraftiga förändringar både utbildningens inrikt-av
ning, organisation, innehåll och uppläggning. Samtidigt kan ett nytt
arbetstidsavtal för lärare medföra ökat för flexiblaett utrymme mer
arbetsformer för skolans personal. det lägetI det särskilt viktigtär att
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förändringar skermed i fokus och deelevinflytandet finns att som nu
delaktighet ochtill till inflytande,också hänsyn elevernas rätttar ansvar.

Elevinflytande i grundskolan

detgrundskoleförordningenbestämmelse iTidigare fanns det attomen
eleverklassråd där samtligagrundskolan skulle finnasi varje klass i ett

nyligenskulle bestämmelsenklassföreståndare ingå. Denoch deras är
föreskriva hurvill centraltEftersom regeringen inte längreborttagen.

infördes i ställetarbetsformer ska utformas i skolan,besluts- och en
eleverna i varje klassgrundskoleförordningen stadgarparagraf i attsom

frågortillfälle behandlaundervisningsgrupp skaeller äratt som avges
det intedelar uppfattningenintresse för eleverna. Vi ärattgemensamt
verksam-enskild skola ska utforma sindetaljreglera hurlämpligt att en

fåttgrundskoleförordningen harvi paragrafen ihet. Samtidigt tycker att
uppfordrande. Vi villoch inte tillräckligtalltför utformning ären vag

elevinflytandet ska både tidföreslå formulering att gessom angeren
formaliseras iska detoch och detta garanteras attutrymme att genom

skyldig i arbetsplanerbestämmelser. skola ska såledeslokala En attvara
ellerutformningen det klass-deneller på närmaresättannat avange

synligaformer och innehåll blirelevinflytandet, så bådegruppvisa att
utvärdera.och går att

dis-återkomma till densammanhang finns det anledningdettaI att
undervisningstid förde igaranteradkussion timplan och nysssomom

undervis-garanteradebetänkande föräldrainflytande.nämnda Denom
för läggauppfattats hinderningstiden i skolan har många attettav som

låta elevernaundervisningstid. Självklart kanklassråd påt.ex. man
Elevinflytandetangelägenheter på sådan tid.diskutera gemensamma

för undervisning. finnsi det uppdrag skolan har sin Detingår också en
de läro-tidsstyrning och målstyrning iinbyggd motsättning mellan nya

hurtimplanen, har förorsakat onödiga diskussionerplanerna och omsom
undervisnings-i skolan. garanteradefördelar och utnyttjar tid Denman

stöd förunderlag för kursplanearbetet ochtiden tänktär ettettsom
detaljstyrning tidsanvändningen.skolans planering, inte som en av

förslag försöksverk-vi också påminna vi, i detHär vill attom om
i betänkan-grundskolan, vi lade framsamhet med lokala styrelser i som

skolor,föräldrainflytande i självförvaltandedet SOU 1995:103 om
studerande ingå i styrel-ifrån för de kommerutgår attatt representanter

sen.

9 16-0206
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Elevinflytande i gymnasieskolan

Elevinflytandet i gymnasieskolan får karaktär i grundsko-änen annan
lan, eftersom eleverna äldre och i många fall myndiga.är Vit.o.m.
kommer i det följande föreslå försöksverksamhet med lokalaatt en
styrelser för gymnasieskolor, där eleverna ska i majoritet. Vi trorvara
emellertid försöksverksamheten, särskilt i inledningsskede, kan bliatt ett
förhållandevis begränsad. Därför det också för gymnasieskolans delär
viktigt nuvarande former för elevinflytande i den ordinarieöveratt se
verksamheten.

Också gymnasieskolan berörs vårt förslag öka rektornsattav om
för utvecklingen skolans arbetsfonner på sättettansvar av som gynnar

elevinflytandet.
I gymnasieskolan finns bestämmelsen klassråd kvar. varjeFörom

klass eller motsvarande i gymnasieskolan ska det således finnas ett
klassråd. Klassrådet ska bestå samtliga elever i klassen och derasav
klassföreståndare eller någon lärare. Klassrådet behandlaskaannan
frågor intresse för klassens elever.är gemensamtsom av

Vi föreslår också bestämmelserna i gymnasieförordningen denatt ges
flexibla utformning vi föreslår för grundskolan, dvs. detattmera som

förordningen framgår det ska finnas formaliserat elevinflytandeatt ettav
för elever på eller klassnivå, den utformningennärmareattgrupp- men
bör i lokala bestämmelser. Därmed undviker attanges genomman
centrala bestämmelser binda lokal verksamhet till bestämda organisato-
riska former, säkerställer ändå det samarbets-finns klart angivnaattmen
former.

I gymnasieförordningen finns bestämmelser varje skoladet iattom
ska finnas Skolkonferens för behandla vissa frågor,att är storen avsom
betydelse för eleverna. Skolkonferensen också för informa-är ett organ
tionsutbyte, samråd och diskussioner mellan rektor,gemensamma perso-
nal och elever.

Rektorn, eller den ledamot rektorn ordförande i skol-ärutser,som
konferensen. består i övrigtDen företrädare för lärare ochav annan
skolpersonal och företrädare för eleverna. bådaDe ska ha likagrupperna
många representanter.

Skolkonferensen kan besluta i frågor hör till rektornssom annars
beslutsområde, där inte beslutanderätten i författning har lagts rek-på

Beslutanderätten ska i första hand gälla principer och riktlinjer förtorn.
olika frågors hantering. Beslutsbefogenheterna får inte omfatta frågor

enskilda eller begränsaderör till enda klass.ärsom personer en
Skolkonferensen behandlar bl.a. frågor principer för budgetför-om

delning och utvärdering verksamheten, ordningsregler och trivselbe-av
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främjande åtgärder, riktlinjer för bokinköp och inventarier, arbetsplaner
och lokalupplåtelser, planering utbildning elevskyddsombud, valav av

elevrepresentanter i olika arbetsgrupper former för avslutnings-samtav
firande och temadagar.

flestaDe gymnasieskolor har bildat olika samverkansorgantyper av
där eleverna representerade. Exempel sådana samverkansorganär är
matsalsgrupper, skolgårdskommittér, biblioteksnämnder, hälsolag och
olika utvecklingsgrupper. Arbetsmiljökommittéer eller skyddskommittéer
finns vid praktiskt samtliga skolor. Arbetsgrupper kan också till-taget

inför temadagar eller särskilda projekt. Många skolor anordnarsättas
regelbundet ämneskonferenser eller pedagogiska konferenser elev-där

deltar.representanter

Elevskyddsombud

Arbetsmiljölagen gäller alla elever. lagen finns bestämmelserInumera
elevskyddsombud. deDär går på utbildning skasägs attom som en ges

tillfälle elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten påatt genom
arbetsstället, det rimligt med hänsyn till utbildningens ochär artom
utbildningsperiodens längd. Elevmedverkan gäller fr.o.m. årskurs i7
grundskolan.

Elevskyddsombuden eleverna. Huvudmannen för utbild-utses av
ningen ska till elevskyddsombuden får den utbildning och denattse
ledighet behövs för uppdraget. Ombuden har också till inforrna-rättsom
tion.

arbetsmiljöförordningenI preciseras reglerna for elevskyddsombud.
Där bl.a. varje årskurs på grundskolans högstadium varjeochsägs att
linje och specialkurs minst år i gymnasieskolan ska tvåett utseom
företrädare för eleverna medverka i skolans skyddsverksamhetatt som
elevskyddsombud.

Vid skyddskommitténs fårsammanträden två elevskyddsombudenav
med. harDe sig och förslag, får inte deltarätt att yttra attvara ge men

i omröstningama.

E/evorganisationer

Eleverna har bilda organisationer elevråd, elevkårerrätt att egna som
och andra elevföreningar. Vi har inga förslag det gäller elevorgani-när
sationema, vill ändå kortfattat beskriva vilka organisationermen som
finns i grundskolan och gymnasieskolan och deras uppgifter.



Kapitel214 5 sou 1996:22
.

Varjeelevråd sammanträder regelbundet.flesta skolor harDe ett som
grundskolenivåi elevrådet. På harklass har eller två representanteren

styrel-lärare knuten till elevrådetsskolorna ofta uppdragit atten vara
för elevrådet.och kontaktpersonsärskilt stödse som

sammanslag-bildadesElevorganisationen 1982Sverigei genom en
Elevers Centralorganisation Seco.Elevförbundet och Sverigesning av

organisation föroch också fackligintresseorganisationDet är enen
organiserade iMedlemmarnaelever grund- och gymnasieskolor.på är

Elevor-sammanförs i distrikt.landet, i sinelevkårer i turrunt om som
fackliga,medlemmarsuppgift tillvarata sinaganisationen har till att

sociala och ideella intressen.ekonomiska,
SamarbetsorganisationElevrådsSedan finns också Sveriges1994

skasamarbetsorganisation för gymnasieelevråd,Svea. Det är somen
elevråden Sverige.samverkan mellan iför god kontakt ochverka en

utbild-uppgift hålla kurser ochviktigdet ocksåSvea attser som en
elevrådsaktiva.för ochningar klassrepresentanter

villkorinbjuds oftaelevorganisationernacentralaDe att, samma
lämnai statligt utredningsarbete,intresseorganisationer, deltaandrasom

remissvar betänkanden etc.

styrelser imed lokalaFörsöksverksamhet

gymnasieskolan

Förslaget

landstingenför kommunerna ochmöjlighetVi föreslår attöppnasatt en
radförsöksverksamhet, däranordnagymnasieskolansinom enram

ellerutbildningenstyrelsen förbeslutsfunktioner i dag ligger påsom
i vilken elevernatill lokal styrelse,för skola, får överlåtasrektorn enen

i majoritet.är
bemyndig-stöd delsföreslås anordnas medFörsöksverksamheten av

kap.dels bemyndigandet i 15 1och skollagen,andena i kap. 45 1
organi-ytterigare föreskrifterregeringen får meddelaskollagen§ att om
befatt-kommunernasoffentliga skolväsendetsationen det samt omav

bedrivasbörutbildning i skollagen. Denning i övrigt med avsessom
förreglerar villkorensärskild förordning,med stöd närmaresomav en

finns i bilagaförslag till sådan förordningverksamheten. Ett en
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januari 1997perioden från den lomfattabörFörsöksverksamheten
december 2001.till den 30

och omfattningutformningsyfte,Försöksverksamhetens

styrelseformer förFörsöksverksamhetenSyftet med är prövaatt nya
vårakonsekvensernafullt draochgymnasieskolan att ut resonemangav

viktigahar tvåskolan. Vielevinflytande iökatkring vikten ettav
brukarnaselevernasdenforslag,utgångspunkter for vårt ärena --

åstad-Vi villkompetens.andra derasoch denrättsliga ställningsvaga
ställ-får stärktelevernaskolan såmaktförskjutning ikomma att enen

Viallvar.ochinflytandetilloch derasning tasrätt menaransvar
självständigaochgymnasieskolan såielevernaockså äratt vuxna

och förutbildningför sinkompetentaindivider, de ettär att taatt ansvar
led-forutnyttjasbörkompetensoch derassin skola att resurssom en

skolan.ningen av
viskolor föreslogsjälvförvaltandeiFöräldrarbetänkandevårtI en

föräldramajo-medlokala styrelsermedgrundskolanförsöksverksamhet i
styrelsefor-Försöksverksamhetenden prövaritet. Syftet med är att nya

begränsa-Förslagetföräldrainflytandet.och vidgagrundskolani attmer
rimligtdet intevieftersomgrundskolan, äromfattades till attatt menar

gymnasie-gällerdetföräldrainflytandefor närutrymmeatt ge samma
gymnasiesko-hands itillliggervi detstället skrevskolan. nära attI att

styrelsetillombildasskolkonferensenförmöjligheternalan öppna att en
lokaladenföreslog fördebeslutsbefogenhetermed liknande som
skullestuderandedemenade ocksåVigrundskola.styrelsen i atten
skulleviaviseradeochsådan styrelseimajoritet attikunna envara

elevinflytande.betänkandei vårtdessa frågoråterkomma till om
styrelserlokalamedFörsöksverksamhetentillalltså parallellerVi ser
styrelserlokalamedförsöksverksamhetenoch föreslårgrundskolani att
modell.grundskolestyrelsernamedgymnasieskolan utformasför som

heldärförsöksverksamhetföreslårinnebär viDet att gymna-enen
beslutsfunktio-medstyrelsefår haskola,eller delarsieskola, enav en
förutsättningenunderstrykavivillföräldrastyrelsemaförLiksom attner.

intres-genuintdet finnsska fungera,självforvaltningför är ettattatt en
skola.för sinökatsigföreleverhos ettatt tastor ansvargruppense

huvudmannen,hospositivtde finnsockså viktigtDet ettär att gensvar
skolpersonalen.övrigaoch denlärarnaskolledarna,

for kommuner-möjlighetutformasFörsöksverksamheten bör som en
skolförfatt-ibeslutsfunktionerochsådanaöverlåtaatt somansvars-na

skolaföreller rektornutbildningenförstyrelsenhar lagts påningar en
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till lokal styrelse för gymnasieskola. Sådana uppgifteren ären t.ex.
frågor utbildningens organisationrör och uppläggning, arbetsmiljönsom
och samverkan inom och skolan. Vi vill dock påpekautom verksam-att
heten i skolan i viss utsträckning kan författningsreglerad. Dettavara
gäller arbetsmiljöverksamhet. arbetsmiljölagent.ex. I 1977:l finns160
bl.a. bestämmelser elevskyddsombud.om

Många beslut enskild skola ligger irör dag huvudmannensom en
för skolan. Det gäller frågor resursanvändning,t.ex. skolorgani-rörsom
sation, lokaler och anställning personal. Den kommunala organisa-av
tionen och utformningen delegationen avgörande för på vilkenärav
nivå olika beslut fattas. Vi förutsätter kommunerna, i samband medatt
försöksverksamheten, på den lokala styrelsen för gymnasieskolaen
överlåter vissa beslutsfunktioner i dag ligger styrelsen för ut-som
bildningen, skolförvaltningen, rektorn eller andra tjänstemän i den
kommunala förvaltningen.

aktuellaDen gymnasieskolan och nämnden bör alltså komma överens
vilka villkor ska gälla för den lokala styrelsen och vilka beslutom som

Överenskommelsenska överlåtas till den. bör preciseras isom sär-en
skild arbetsordning. Nämnden ledamöter och eventuellautser ersättare
på förslag från de kan ingå i styrelsen.grupper som

När det gäller styrelsens sammansättning föreslår vi att representan-
för eleverna vid skolan ska iterna majoritet. Rektorn skavara vara

självskriven ledamot. Representanter för personalen ska alltid ingå,som
i övrigt vi lokalt bör få kommaatt styrel-överensmen anser man om

sammansättningnärmare och hur ledamöterna skasens utses.om

gårHur det till att starta försöksverksamheten

detNär gällde lokala styrelser i grundskolan förutsatte vi initiativetatt
skulle vid enskild skola föräldrar,tas lärare,en av en grupp en grupp
föräldrar och elever eller skolledningen. Idén skulle sedan förankrasav
hos föräldrar, lärare och skolledning.

I grundskolan finns redan på många håll ganska långt drivna försök
med olika självförvaltningsorgan brukarråd,typer förvaltningsrådav -
och liknande de tidigare inte formelltäven har kunnat övertaom-
beslutsfunktioner. förfrågningarDe vi har fått och de diskussioner vi har
deltagit i sedan betänkandet presenterades, har bekräftat vår uppfattning

till lokal styrelse vidatt många skolorsteget inte såär stort.en
I gymnasieskolan finns i dag skolkonferensen, åtminstone påsom en

del skolor fyller mycket viktig funktion forum för att taen som upp
viktiga frågor. Många gymnasieskolor har också bildat olika typer av
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samverkansorgan, där det vanligt eleverna representerade. Iär äratt
skolkonferensen ska företrädare för elever och lärare likaha många

Rektorn har därmed utslagsröstrepresentanter.
Vi ändå kan längre för gymnasieskolatror att steget att startavara en
försöksverksamhet med lokal styrelse för grundskola. Gym-änen en en

nasieskolor ofta och med sitt utbud olikaär är,stora stora av program
och kurser, komplexa institutioner. också styrelsearbetetDetta gör mer
komplicerat.

Initiativet till grundskolestyrelse kan komma från aktivaen en grupp
föräldrar, från skolledningen och från politiker villgärna satsasom

ökat brukarinflytande i sin kommun. Vi inte det ligger likaett atttror
till hands för elever själva driva frågan få bildanära att atten grupp en

styrelse för sin för skolledningargymnasieskola. Det risk mångaär att
och lärargrupper ställer inte direkt negativa till styrelse,sig sådanom en

alla fall tillräckligt för denså i skeptiska inte aktivt medverka tillatt att
kommer till stånd.

Politiker kan också känna det osäkert överlämna besluts-attsom mer
funktioner till styrelse med elevmajoritet till styrelse medänen en en
föräldrar i majoritet. kanske arbeta aktivtDetta måstegör att man mer
för få till försöksverksamhet i gymnasieskolor. Vi kan tänkaståndatt

elevorganisationema driver frågan och initiativ för få någraatt tar attoss
försöksverksamheten.skolor intresserade delta i Några kommunerattav

ikan tänkas vilja den styrelseformen vid gymnasieskolapröva nya en
sin kommun. sådana initiativ kan eleverna vid skola få hjälpGenom en

komma och få stöd i initialskede, kan besvärligt.igångatt ett som vara
bindaVi vill inte, lika litet för de lokala grundskolestyrelsema,som

försöksverksamheten med detaljerade regler. Vi det äratt enmenar
experimenterandemed försöksverksamheten förpoäng att utrymmege

med olika modeller. förhållandevis fritt ocksåEtt system utrymmeger
för lokala anpassningar.

Uppföljning och utvärdering

Genom försöksverksamheten ska och kommunerna vinna kun-staten
skaper erfarenheter, kan omfattande för-och på sikt leda tillsom mer
ändringar pedagogisk verksamhet sko-i organisation och istyrsystem,
lan.

Vi föreslår de kommuner vill anordna försöksverksamhetatt som
med föreslagna förordningen, vi harstöd den på sättav samma som
föreslagit för försöksverksamheten i grundskolan, anmäla detta tillska
Skolverket. Anmälan ska kunna god grund för både Skolver-utgöra en
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kets och den planeringen utvärderingen. bör förutom självaDenegna av
anmälan innehålla redogörelse för utgångsläget beskrivningochen en

den aktuella gymnasieskolan, varför vill delta i försöksverksam-av man
heten och hur den ska utformas hur tänker utvärdera försöket.samt man

Motiv till förslaget

Hela detta betänkande ifrån eleverna har självklar tillutgår rättatt en
inflytande sitt lärande, undervisningen och verksam-över över övereget
heten i skolan överhuvudtaget. Skollag och läroplaner också entydigaär

denna punkt. Eleverna ska ha inflytande i skolan medväxerett som
stigande ålder. ska få erfarenheter arbeta i demokratiska for-De attav

och godpå så vis kunna lägga grund för framtida samhälls-ettmer en
Med den utgångspunkten inte långt till vårtär stegetengagemang.

förslag lokal styrelse för gymnasieskolan, där eleverna kan utövaom en
direkt inflytande viktiga beslut den skolans verk-över rörett som egna

samhet.
lokala styrelse vi föreslår ska ha beslutanderätt i viktigaDen som

frågor i skolan. Eftersom eleverna representerade i styrelsen ochär
ska i majoritet, får de maktposition, de saknar i dag.t.o.m. vara en som

Vi detta kan få flera effekter.tror att gynnsamma
Alla inblandade blir styrelsen och därmed eleverna påtvungna att ta

för skolan.allvar. beslut styrelsen fattar får betydelse arbetet iDe som
kommunikation medSkolledning och lärare måste bli tydliga i sin

eleverna för få gehör för sina idéer och förslag. Eleverna måste sättaatt
situa-sig in i olika frågor betydligt djupgående isätt änett mer en

tion, där egentligt för besluten i skolan.de inte har något ansvar
också stark signal till alla gymnasieskolor, till demDet är ävenen

inte deltar i försöksverksamheten, elevernas ställning har stärktsattsom
och de betros uppgiften för skola.med med ochatt att tavara ansvar en

handlar visa regering och riksdag ungdomarna ochDet att att tarom
ungdomarnas till inflytande på allvar och har förtroen-rätt stort att man
de för deras kunskap och kompetens.

för förändringVi också eleverna kan viktig kraftutgöratror att en
uppgifti skolan. Skolan utvecklas för kunna fylla sin ochmåste att

de krav samhället ställer den. ungdomar gårDemotsvara som som
i skolan eller skolled-inte på pedagogik, skolorganisationär experter

definitivt bättrening, de elever och deår experter att vetvaramen
kun-någon hur det i dagens samhälle. Derasän är attannan vara ung

skap för medoch kompetens behövs i skolan de, tillsammans lärarnaatt
och övriga ska kunna utveckla skolans verksamhet. Genom vårtvuxna,
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förslag förutsättningarvill vi ungdomarna i gymnasieskolan deltaattge
planeringen skolans jämställda villkori organisationen och arbete påav

med skolans personal.

Ansvar befogenheteroch

behandla rad frågorStyrelsen för gymnasieskola ska kunna en somen
frågor gymnasieförord-viktiga för skolan. Exempel enligtär som

styrelsen för utbildningen eller påningen och läroplanen ligger
undervisningstid läsåret, terminernarektorn fördelningen över närär: av

finnas vidbörja och vilka lokala och kurser skaska sluta, grenar som
friluftsverksamhet,skola, beslut arbetsplan, dagar för idrotts- ochen om

och samverkanschemaläggning, frågor arbetsmiljön i skolanrörsom
uppfatt-och högskolan. Styrelsen bör också, enligt vårmed arbetslivet

undervisning-och principiella frågorning, övergripandeta omupp mer
uppläggning och innehåll.ens

till styrelsen beslutaKommunala driftsfrågor, kan delegeras attsom
arbetsmil-rekryteringsfrågor, den fysiskabl.a. resursfördelning,ärom,

skolmat.jön, lokalfrågor och frågor om
förföräldrainflytande redogjortVi har tidigare betänkandei vårt om

ivillkorad delegation för brukare kommu-de regler i dag finns omsom
i skolaninrätta självförvaltningsorgannala Möjligheterna attorgan.
innebärbegränsas bestämmelse i skollagens kap. §2 1 somgenom en

läroplanen och de speciellafrågor har för enligtrektornatt ansvarsom
självförvaltningen.skolformsförordningarna inte kan ingå i Detsamma

förförordningar ska fattas styrelsengäller beslut enligt dessa avsom
möjligt för devårt förslag blir detutbildningen i kommunen. Genom

denförsöksverksamheten längre. Avkommuner medverkar i attsom
grundval lokalföreslår ska fastställas påarbetsordning, vi av ensom

gymnasieskola, ska det framgåöverenskommelse styrelse för enom en
för och fatta beslutvilka frågor denna styrelse ska ansvara om.som

uppgifter enligt läropla-Med förslag får huvuddelen devårt somav
delvis överförasför gymnasieskolan ligger rektorn helt ellernen - -

myndighetsutövningtill den lokala styrelsen. Uppgifter innebärsom
ska inte kunnaeller enskild studerandespå rättsätt rörannatsom en

och discipli-läggas Exempel sådana uppgifter betygpå styrelsen. på är
enskild elev. Sådana frågor ska skötasåtgärdernära mot av sammaen

befattningshavare i dag.som
Vi delegationsförfarandet kan ske på sätt näratt samma sommenar

Kommunala självför-det gäller självförvaltningsorgan i kommun.en
ellervaltningsorgan hand driften anläggningska kunna ha om av en
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institution och där kommunen eller landstinget har kvar huvud-är organ,
mannaskapet och för den verksamhet bedrivs självför-ansvaret som av
valtningsorganet. Under fullmäktige det nämnden, förär attsom svarar
verksamheten bedrivs inom de fastställda och riktlinjerna.ramarna
Bestämmelserna självförvaltningsorgan finns i kommunallagensom
sjunde kapitel.

Vårt förslag lokala styrelser i gymnasieskolan innebär utvidg-om en
ning de områden tänkta för de kommunala självförvaltnings-ärav som

frågorUtöver gäller drift och skötsel skola, skaorganen. som av en
gymnasiestyrelsema kunna beslut också i frågor förvaltning,rörta som

rekrytering personal och verksamhetens organisation och inne-t.ex. av
håll. Vi finns fördet vid tolkning begreppetatt utrymmemenar en av
drift det gäller skolan. Kommunförbundet har dock i sitt remissvarnär
på vårt betänkande föräldrar i självförvaltande skolor hävdat attom
förslaget lokal självstyrelse för grundskolan förutsätter möjlighetom en

i försöksverksamheten gå ifrån gällande bestämmelser i kommunalla-att
Vi utgår från regeringen ställning till denna fråga i anslut-att targen.

ning till sin behandling vårt tidigare förslag.av
förslagI vårt till förordningstext bilaga 3 vi de yttrese anger- -

för vad kan överlåtas lokal styrelse. Det sedanärramarna som en
den ansvariga nämnden i kommun slutgiltigt ska vilkaavgöraen som
konkreta uppgifter ska överlåtas till styrelsen. detaljregleringenDensom
måste, enligt vår uppfattning, lokalt och ska preciseras i dengöras
föreslagna arbetsordningen.

Vi föreslår således nämnden, i likhet med vad gäller föratt som
andra självförvaltningsorgan, ska ha det för talayttersta ansvaret att om
vilka uppgifter styrelsen ska besluta och vilka ekonomiskaom ramar

ska gälla. Nämnden kan då också förbehålla sig godkännarätten attsom
vissa viktiga beslut styrelsen fattar, beslut kan tillledat.ex.som som
långsiktiga ekonomiska åtaganden. Nämnden kan också helt eller delvis
återkalla uppdrag, har givit till styrelsen, det finnsett som man om
särskilda skäl för det. gäller också uppdrag för enskild ledamot.Detta en
Nämnden kan alltid avbryta försöksverksamheten den inte fungerarom
tillfredsställande.

förslagVårt inte lika litet förslaget lokala styrelseravser som om-
i grundskolan rubba ansvarsfördelningen mellan och kom-att staten-

styrelse,En del rektoms beslutsfunktioner,övertarmunerna. som en av
kommer på rektorn har i dag, få föratt, sätt ett attsamma som ansvar
inrikta skolans verksamhet på nå de riksgiltiga målen. kanStatenatt

Skolverket rikta anmärkningar skolas sköta sinasättmot attgenom en
uppgifter enligt gällande bestämmelser. utkräverDet ansvaret staten av
huvudmannen för skolan, kommunen, eller i förekommande fall lands-
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tinget. alltsåDet alltid kommunenär har det föryttersta ansvaretsom
dess skolor uppfyller de nationella målen för skolan.att Härvidlag blir

det ingen skillnad kommunen i sin utkräver och begärturom ansvar
åtgärder den rektor har tillsatt eller den styrelse tillav som man av
vilken i arbetsordning har givit motsvarande uppdrag.man en

Rektorn fortfarande pedagogisk ledare och chef forär lärarna och
den övriga personalen i skolan. Vi vill betona vi inteatt attavser ur-
holka rektorns möjligheter pedagogiskt ledarskap i skolan.utövaatt ett
Ansvaret för den dagliga verksamheten kan självfallet aldrig övertas av

styrelse. Rektorn också arbetsgivarens kommunens företrädare.ären - -
Vi inte styrelsen ska de uppgifter normalt liggeratt övertamenar som
på arbetsgivare. inteDet heller vanligt styrelser på andraär atten
områden i arbetslivet har sådana funktioner. blir det alltsåDet inga
skillnader i hur personalfrågor hanteras. arbetarDe i gymnasie-som en
skola med lokal styrelse liksom personalen i självförvaltandeären
grundskolor anställda i kommunen och har arbetsrättsliga ställ-samma
ning personalen i övriga skolor i kommunen.som

Det övergripande för kommunens ekonomi och verksamhetansvaret
ligger alltid på de politiskt valda ledamöterna i kommunens fullmäktige
eller nämnder. Elevinflytandet liksom föräldrainflytandet och andra-
former brukannakt måste alltid hålla sig inom de kom-av ramar som-

politiker bestämmer. Vårt förslag bör inte innebära några kom-munens
plikationer i detta avseende, eftersom det, framgår vad visom av nyss
har anfört, ansluter sig till de principer för decentralisering av ansvar
och befogenheter inom kommun redan tillämpas i andraen som sam-
manhang. Rektorn har också ansvarig tjänsteman skyldighet attsom
informera styrelsen dess befogenheter och för arbetet.om om ramarna

Omyndiga elever

Elevmedverkan i lokal styrelse särskilda problem ien reser ansvars-
frågan, eftersom inte alla elever kan tänkas ingå i styrelsen harsom
uppnått den allmänna myndighetsåldem.

finns inte,Det såvitt vi har kunnat några särskilda bestäm-utröna,
melser eller regler för hur ska hantera ansvarsfrågor i beslutandeman

där omyndiga kan ingå. I propositionen lokal demokratiorgan, om
l993/94:188prop. frågan i samband med självförvalt-tog man upp

ningsorganen och skrev då följande: Organets åldersmässiga samman-
sättning måste till driftsfrågomas karaktär. bakgrundDetta motanpassas

det inte kan försvarligt och omyndiga fåratt attav anses unga personer
bära kan tänkas innefatta bl.a. skadeståndsansvar.ett ettansvar som
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i för-omyndiga styrelseledamöter vårproblemet medVi attmenar
problem de gäller deförsta hand kansöksverksamhet i närettvara

framför allt ekono-för.själva Detfrågor kommunerna äransvararsom
arbetsmiljöbestäm-skola, eller vissadriftenmiska beslut rör enavsom

andra juridiskaskadeståndsanspråk ellerleda tillmelser, kan pro-som
inskränkningar i den kom-kan vissasådana frågorblem. det gällerNär

detdock framhållaVi villmotiverade.munala delegationen attvara
lokal styrelsefråga fördet kan bliekonomiska är ettenomsomansvar

nämnden. Viden politiskaliggerRevisionsansvaretkollektivt ansvar.
pedagogis-skolansgäller beslutsvårigheter detinga juridiska när omser

skolarektorn fördag ligger påde frågor iverksamhet, dvs.ka ensom
utbildningen.styrelsen förfalloch i vissa

ledamöter,styrelser därproblem medeventuellaVi därför attmenar
samband mediålder ingår, börmyndiginte har uppnått atttas uppsom

frågorVissa måsteför styrelse.arbetsordningenbestämmer enomman
underställas rektornbeslutsområde ellerstyrelsensfrånkanske undantas

fattas.slutligt beslutnämnden innanpolitiskaeller den
med åldersgränsut-underhandskontakterhafthar viåldersfrågornaI

redningen C 1995:02.

sammansättningStyrelsens

i grundsko-försöksverksamhetendet gällerförslaglikhet med vårtI när
och skolorbinda kommunerutsträckningalltför hög närlan vill vi inte i

ska Vihur denellerstyrelsen skadet gäller hur utses.sammansattvara
lokalamöjligt för överens-stället lämna såvill i stort utrymmeett som

dessa frågor.kommelser i
ingå i denskaföreskriver elevernaregeringendockVi vill attatt

Vii majoritet.skagymnasieskola och destyrelsen förlokala att varaen
och läraresjälvskriven ledamotrektorn skavidareförutsätter attatt vara

lokaltVi tyckerrepresenterade.skolpersonal skaövrigoch att manvara
styrelsen.ordförande iskaska bestämma som varavem

majo-fårbetydelse elevernaavgörandedetVi attäratt enmenar av
rättsligmyckethar i dagElevernai styrelsen.ritetsställning svagen
arbetaförsöksverksamheteniDärför det viktigtskolan.ställning i är att

be-inteställning. Vidennaradikal förstärkningmed atttror enaven
tillledaundantagsvis kommerstyrelseärendehandling än attannatettav

ställs sinmajoritetsförhållandenaomröstningsförfarande, där spets.ett
kommeri så fallåsiktskillnadernagivetinte heller attDet är att
andra. detden Menövriga ledamöter åsidan ochåmellan eleverna ena

aldrig kan köraselevopinionenigmarkering överviktig attär enen
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detbetydelse förhai sinkani styrelsen. Deteller åsidosättas stortur
i styrelsen.förbereds och hanterasvilket ärendenpåsätt

nämnden.den politiska Den när-formellt tillsättasStyrelsen ska av
arbetsord-i denkommasammansättningen bör överens ommanmare

börarbetsordningenverksamheten. Avskavi förutsätterning styrasom
representeradeskavilkaantalet ledamöter,framgå varagrupper som

i dagRedande skavilketoch påmångamed hur sätt utses.personer
skolkonferenser,imodeller förolikafinns det representanteratt utse

olikafördeldetVioch råd.samverkansorgan ärolika att omenanser
förordadärför inteoch villförsöksverksamhetenimodeller prövas

framgåarbetsordningenbör detmodell. Vidarespeciellnågon man-av
kanersättningsnivåer Härsammanträdesformer,datperiod, manm.m.

självförvaltandemedorganisationenkommunaladenförebilder ihitta

organ.
uppmärksam-särskiltviktigtvi dettyckerNågra frågor är attatt man
styrelsenförnyadet braskull kankontinuitetensFör att suc-varamar.

alla elevrepresen-allt inteoch framförledamöterallacessivt, så inteatt
kortförhållandevisgymnasietidenEftersomsamtidigt. ärärtanterna nya

kvar ikan sittaelevrepresentantmöjlighetdet ocksåkan att envara en
skolan.har lämnateller honhantid efter detstyrelsen någon att
styrelseleda-väljakompliceradganskakan attDet processvara en

organiseratill medhjälpaskolledningen behövaDärför kan attmöter.
stark elevorga-inte finns någonskolor där detsärskiltval,regelrätta

inteochdemokratiskvalen blirviktigt attnisation. Det är att processen
styrelsen.tillhandplockasupplever deraseleverna representanteratt

förankringochRepresentativitet

särskilthar vilokala styrelserförmodellerdiskussionervåraI omegna
elevernasframför alltrepresentativitet,fråganuppmärksammat om

ifåtal eleverförproblemkan blidetrepresentativitet. Vi ettattmenar
frågor.mångahar ställttalan. Vieleversföra allastyrelse att ossen

Finnstill talskommerVilka eleverbli valdatänkasVilka elever kan
domine-elever kommerframgångsrikaochduktigarisk för attdet atten

ochflickorbekostnad Kommerframgångsrika eleversmindrepåra
problemklassmässigadetFinnsutrymmefå likapojkar stortatt

påverka besluteninvandrarbakgrund kunnamedeleverKommer atten
elevernahuvuddeleneleverövriga Kommervillkorpå avsomsamma

det måsteinflytande,verkligthardekännai skola ettattatt omen
representantervaldafåtalkanaliseras ettgenom
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Vi vill inte något förringavis de problem kan iuppståsom sam-
band med elevinflytandet i de lokala styrelserna. Samtidigt vi attmenar
problemen i samband med de styrelser föreslår, inte på någotsom
avgörande skiljer sig frånsätt motsvarande problem i alla andra repre-
sentativa församlingar. Problemen den representativa demokratinsär

Ärständiga dilemma. valda tillräckligt representativa ochrepresentanter
förankrar de sina beslut tillräckligt väl Kommer de har valt demsom
verkligen till tals frågorDessa kan ställas det gäller alla valdanär

från riksdagen till politiska nämnder, fackliga styrelser före-ochorgan
ningsstyrelser.

viktigEn fråga eleverna i allmänhetär kommer upplevaatt attom
deras ställning har stärkts och de får verkligt inflytandeatt ett genom
sina i styrelsen. Det finns svårigheterrepresentanter både det gällernär

möjligheter och vilja förankrarepresentanternas sina ståndpunkter iatt
breda elevgrupper och det gäller de övriga elevernasnär förmåga att ta

på den möjlighet elevrepresentationen Det lätt förärvara som ger. en
församling, fåtal,stor tycka vadå, domrepresenteras ett att attsom av

väl bara sig själva eller det väl ingenrepresenterar bryr sigär som om
vad jag tycker. Hur i samband med val för få rättattagerar man
kandidater och vilka möjligheter har inte nöjd med demärman om man

har valt Vilket har jag väljare och vald Hursom man ansvar som som
klarar jag ombud for många människor hantera kontroversiel-attsom av

frågor Hur har jag inom för mittstort mandatutrymme Detramen
viktigtär och diskutera alla svårigheteratt och frågorta kringupp

elevrepresentationen i den beslutande styrelsen i olika sammanhang i
skolan. Eleverna, både de valda och övriga, kanrepresentantema genom
styrelserna få praktiska erfarenheter hantera situationer,att ärav som
relevanta för många sammanhang utanför skolan.

finnsDet inga enkla på den här frågor och problementypensvar av
går inte lösa efter någon mall. Däremotatt måste vi, iman, menar
försöksverksamheten uppmärksam problemen och ständigtvara
arbeta med dem. baraDet försöka,är diskutera, miss-pröva,attgenom
lyckas och försöka igen, kan komma framåt. Det arbetetsom man
innebär läroprocess kan alla inblandade värdefulla kunskaperen som ge

demokratins villkor och förutsättningar.om

Elevernas ställning

Att ha stark elevrepresentation i styrelse innebär del problem,en en en
inte aktuella för styrelser med yrkesverksammaär antingensom vuxna,

de lärare, rektorer eller föräldrar.ärnu



Kapitel 5 225SOU 1996:22

Gymnasieelevema tillbringar för det år i gymnasieskolan.mesta tre
kort tid och det mycket de ska hinna med under sinaDet är ären som

gymnasieår. Gymnasieskolan ställer krav eleverna.på Det ärstora
mycket de ska lära sig, och de lever ofta under hård meden press prov
och betygskrav. Avgångsbetyget från gymnasieskolan kan ha be-stor
tydelse för människas möjligheter förverkliga sina framtidaatten ung
yrkesdrömmar.

befinner brytnings-Samtidigt sig ungdomarna i gymnasieskolan i en
i fråntid livet. barndom till vuxenhet. arbetar medDe De atttar steget

frigöra sig från sina föräldrar och andra auktoriteter. söker sinDe egen
existenti-identitet människor. söker svåraDemogna svarsom vuxna,

detella frågor och inleder eller mindre varaktiga förbindelser medmer
könet. Samtidigt har de mindre tid någonsin sig åtän ägnamotsatta att

för människorsig själva. Gymnasieåren inte utrymme attstortger unga
de själva priori-i sin takt och disponera sin tid detväxa att somegen

terar.
ytterligare ungdomarna. skaDå det inte lätt ställa krav på Deär att

del dem skainte bara för sin studiesituation, utanta egen en avansvar
Ändå viockså på sig för hela skolans verksamhet. attta ett troransvar

skoltiden. Elevinflytandet i skolandet nödvändig och viktig delär aven
skolans egentliga uppgift ochinget ligger vid sidanär somsom av

kunskapsinhämtandet.kommer utöver
eleverna ut-Skolan ska fostra till demokrati. ska bidra tillDen att

arbetslivvecklar bidra till fördjupad demokrati isin vilja aktivtatt en
utbildning föroch samhällsliv och aktivt inflytande sinutövar över

alltså del skolans uppdragtala med läroplanens ord. Det är attatt en av
planeringen verksamhet, demeleverna delaktiga i skolansgöra attav ge

inflytande.möjligheter sin förmåga ochutveckla utövaatt att ta ansvar
inlärning,Vi dessutom det förutsättning för allär attatt manmenar en

själv för sitt lärande.tar egetansvar
elevinflytandet olikaVi påstår alltså med bestämdhet i dessstor att

former engelska ellerlika viktigt i skolans verksamhetär matema-som
medtik. faller knappast någon i år hinner vi inteDet sägaatt att

någon matematikundervisning för eleverna så pressade. Viär attmenar
handlarlika omöjligt det gäller elevinflytande. Detär närresonemanget

inte välja eller välja bort inflytandet, lika litet matematiken,attom som
skapa det nödvändiga och lösa de praktiska proble-utan att utrymmet

men.
heller standardlösningar,Inte här vi det går hitta någratror att att

måste i skolorna arbeta utifrån sina lokala förutsättningarutan uteman
och efterhand försöka de problem Några generellalösa uppstår.som
frågor vill vi ändå ta upp.
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De elever ingår i styrelser eller har andra uppdrag med anknyt-som
ning till elevinflytandet i skolan måste få tid för sina uppdrag.avsätta
Nämnden kan bestämma för detta i arbetsordningen. Självklartramarna
måste de få ledigt för kunna delta i sammanträden förberedelse-ochatt
arbete. Sådana bestämmelser finns redan i gymnasieförordningen detnär
gäller elevskyddsombud och kan lätt utvidgas till också omfattaatt
styrelseledamöter. Elevrepresentanterna måste härutöver få den stöd och
den hjälp de sig behöva för med den ökade arbetsbörda styrel-att,anser
searbetet innebär, ändå klara både detta och det Övriga skolarbetet.
Samtidigt vill vi betona styrelsearbetet kan lika viktiga kunskaperatt ge
och erfarenheter arbete i skolan och aldrig kan betraktasannatsom som
förlorad tid. Därför vi också det i elevs slutbetyg börattanser en
antecknas eleven under någon period ingått i skolans styrelse ellerom
har haft något förtroendeuppdrag i skolan.annat

Styrelsearbetet måste bli del hela skolans verksamhet ochen av
också dem inte själva sitter i styrelsen. innebärDet attengagera som

skolan under skoltid, i och klasser, måste förutrymmegrupper ge
information styrelsearbetet föroch diskussion och förberedelserom av
viktiga frågor, ska i styrelsen. finnasDet kan mångatassom upp mo-
deller för skapa sådant Tid kan användas underatt ett utrymme. t.ex.
lektioner i där det kan relevant frågorämnen in-att tavara upp om
flytande. Frågor i styrelsen kan ha direkt betydelse förtassom upp
undervisningens uppläggning i flera och då naturligaämnen är taatt upp
i samband med undervisningen i de kan också anordnaManämnena.
diskussioner kring styrelsearbetet i samband med eller mindrestörre
samlingar och i skolan där alla elever får möjligheter delta,möten att
eller frågorna i klassråden.ta upp

En vanlig invändning både det gäller föräldra- och elevinflytandenär
i styrelser föräldrar och elever saknar den nödvändiga kunskapenär att

Åtminstoneför arbeta med skolfrågor. måste de få utbildning förstatt
och därigenom kvalificera sig för uppdraget. Vi både eleverattmenar
och föräldrar kan tillföra något mycket viktigt till skolas utveckling,en
just därför de kunskap och kompetens den,att representerar änen annan

skolans personal redan har. I lokal styrelse, förutsätter vi, kom-som en
förutom rektorn, för lärare och övrig personal irepresentantermer

skolan alltid ingå. pedagogiskaDen kompetensen ska alltså finnas iatt
styrelsen. Eleverna ska bidra med sin kunskap och med sina synpunkter
på skolans verksamhet utifrån perspektiv personalens. Ettett änannat
bra arbete i styrelsen förutsätter de ingår har förtroendeatt grupper som
och respekt för varandras kompetens.

skolledningEn kan naturligtvis bli missnöjd med lokal styrelseen
och tycka styrelsen fattar felaktiga och dåligt genomtänkta beslut.att
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styrelsen måsteKanskeproblemet.med detarbetadå måsteMen man
beslutsunderlagetkanskeviktiga frågor,diskuteraförfå tid attmera

kringkunskaperbeslutet kräverkanskeoch tydligare,bättremåste göras
nämnderkommunalaskaffa sig. Ifå chansmåstestyrelsen attensom

nämndsammanträdena,självaförutomledamöterna,det vanligtär att
få chansförstudiedagareller ägnasamlas tillregelbundet attatttema-

ordnaocksåkanfråga. Ledamöternaviktigtid åt någonlitet längre
Vikonferenser.ochdelta i kursermöjligheterfåstudiecirklar eller att

detvistyrelse,lokalsitta ilätt tvärtom attinte det trorär attatttror en
demochi styrelsensitterbåde demarbete,mycketkräver avsomav

fördelardevibeslut.styrelsens Menberoende attär sommenaravsom
nackdelarna.de tänkbaraöverstigerändåvinnastår att

intresseradeskola,anställdaochelever ärförutsätterVi att somen
utvecklaintresseradeocksåförsöksverksamheten,i attdelta äratt avav

Vibrafungerastyrelserna sätt.lokalaoch få deelevinflytandet ettatt
skolorförförutsättningargodadet finns startardärför attatt sommenar

möjlig-demedaktivt bådemycketarbetakommerstyrelserlokala att
problemmed deochelevinflytandetformellastarkadetheter, ger,som

förtill förocksåFörsöksperioden attkan uppstå. utrymmeär att gesom
lösningar.och hittaproblemupptäckaexprimentera,pröva,
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Kommittédirektiv

Dir 1995:19

Det inre arbetet i skolan

Beslut vid regeringssammanträde den 9 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté tillkallas med uppdrag belysa det inre arbetet i detatt
offentliga skolväsendet för barn och ungdom och föreslå åtgärder for att
stimulera den pedagogiska utvecklingen.

Uppdraget skall slutfört den 1 november 1997.vara

Bakgrund

Skolan och målstyrningen

Under de decennierna har villkoren för arbetetsenaste i skolan för-
ändrats genomgripandeett sätt.

Styrningen skolan har lagts helt. skollagenI de över-av om anges
gripande målen och bestämmelserna för skolan. Den nationella styr-
ningen i övrigt sker inte längre omfattande regelverkett utangenom
främst läroplaner, kursplaner och nationellt fastställda betyg-genom

läroplanerI och kursplanersystem. vilka målen och vilketäranges
olika befattningshavare i skolan, främst lärarna och rektor,ansvar som

har. Det kommunerna och skolornaär har för skolverk-ansvaretsom
samhetens genomförande och för verksamheten utvecklas så denatt att

de uppställda målen.motsvarar
Innehållet i undervisningen mål i läroplanerstyrs genom som anges

och kursplaner. Den målstymingen bygger distinktion mellannya en
målen for verksamheten å sidan och arbeta försättet attena processen,

nå målen, å den andra.att De läroplanema och kursplanerna ärnya
avsedda mål, inte precisera hur arbetetatt skall bedrivas.attange
Rektorn, lärarna och personal i varje skola skall själva utformaannan
mål för undervisningen och forma arbetet tillsammans med eleverna.
Det betyder lokalt måste tolka de nationellaatt målen och väljaman
innehåll, arbetssätt Det fråga deltagandeär målstyrning.osv. om en
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problematisk.mellan mål ochdenna distinktionSamtidigt är process
uppgiftfrån hur. Skolanssällan skiljasskall lära sig kanVad eleverna

exempel. målEtttill demokrati kandet gäller fostran atttasnär som
förpersonligtelevvarjei skolväsendet är tar ettsträva attmot ansvar

utvecklar sin förmågavarje elevsin arbetsmiljö ochstudier ochsina att
bl.a.det i läroplanernaDärfördemokratiska former.arbeta iatt anges
medtillsammansutvärdera undervisningenskall planera ochlärarenatt

måldefråga Mångagradeleverna i hög somprocessen. avomen-
ochattityder, värderingargälleroch kursplanernai läroplanernaanges

i sinaåtminstoneliggerolika slag.handlingsberedskap Där processenav
kunskapsområdenellerinbyggd i målet. Inga ärgrunddrag ämnen

alltså inteskolverksamheten,helamål. griperdessaoberörda De överav
undervisning.uppfattasmening kanienbart det snäv somsom

nivån,den politiskaansvarsfördelningen mellangrundläggandeDen
utformarskolornaden personal iövergripande mål, och somsom anger

fast.mål skall liggaför dessa nås,och attsvararprocessen
för målen uppnås. Detbetydelseutformning har direktProcessens om

uppdragsgivare,skolansbefogatdärför ytterstaär att staten, nusom
identifierai syftearbetet i skolorna,det inreockså uppmärksammar att

utveckling inompedagogiskstimulera tillproblem ochmöjligheter och
decentraliseradeför det ansvaret.ramen

Ändrade förutsättningar

förändratkraftigt hardet ändradeinte baraDet styrsystemetär som
kontinuerligtSamhället förändrasarbete.för skolansförutsättningarna

tillkommerbåde elevernapåverkarFörändringarnapå många sätt. som
skallskolanskoltiden ochskall leva efterdeskolan och det liv somsom

iställningharinstitutionför. Skolankvalificera dem annanensom
förändratocksågenerationer sedan, någotför någrasamhället än som

arbetet.för det inreförutsättningarna
Förhållandetförr.annorlundatill skolanelever kommerDe änärsom

ungdomar harjämlikt. ochBarnmellan barn och ett egetär meravuxna
demskiljerutsträckningoch skolan iutanför familjekretsenliv somen

världavskännade från deintegenerationer.från tidigare De är vuxnas
ord förerfarenheter. intekunskaper och Dedet gäller tarnär vuxnas

derasförhand givet huruppfattar det intevidare. Degott utan som
väljaoch skallmed de själva kanräknarliv skall gestalta sig, attutan

föreställningarhar andrabostadsort Delivsstil, verksamhet, omosv.
stadium imotsvarandehadeföräldragenerationframtiden derasän

andra ländererfarenheterfår tidigtoch ungdomarlivet. Många barn av
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och kulturer, andra leva och uppfatta livet. mediernasätt Genomattav
de flöde intryck och informationmöts ofantligt mycketett ärav av som

tidigare, och de tvingas ständigtstörre än välja vad de skall sinägna
uppmärksamhet.

Utvecklingen innehåller betydande problem. Många människorunga
sig i utsträckning sina föräldrar kunna välja livtror större ochatt änom

framtid. verklighetenI det långtifrån alla kan välja och realiseraär som
sina drömmar. Stora tvingas segregation och utslagninggrupper genom
till liv med få alternativ. finnsDet allvarlig risk del demett atten en av
hänvisas till liv utanför samhället, plats i arbetsliv och andraett utan
gemenskaper.

Det samhälle eleverna skall leva i efter skoltiden väsentligtär
annorlunda det föräldrarna eller far- och morföräldrarna levdeän som
i de skaparDetta i sig risk förnär generationsklyfta.var unga. en en
Både och kvinnors roller handlar i dag förenamäns attsom vuxna om
föräldraskap, yrkesverksamhet och samhällsansvar. Fritiden har ett
mycket i människors liv tidigare. Sverige i dagstörre utrymme än är

tjänstesamhälle industrisamhälle. arbetslivet finns detIänett ettsnarare
krav på och ökat för den enskildestörre i samarbeteutrymme att- -

med sina arbetskamrater för hur arbetet läggsnärmaste ta ansvar upp.
Arbetsinnehåll, metoder och organisation förändras fortlöpande. Det
ställer krav tidigare på varje förstå och ställningstörre än att taperson
till förändringarna och fungera under ändrade förhållanden. Denatt
tekniska utvecklingen accelererar. Informationstekniken är väg att
radikalt förändra innehållet i mångas arbete och skapar möjligheter till
kommunikation avstånd. Arbetslivet har förändrats därhänöver stora att

alla har behov återkommande förnyelse och fördjupningnästan av av
sina kunskaper. Skolan måste arbeta på eleverna försättett rustarsom
detta. Massmedierna har givit alla människor inblick i vad händersom
i världen, i vårt land och utanför. harT.ex. riskerna för miljön bådeeget
nationellt och globalt med vårt nuvarande leva blivit uppenbara.sätt att
Medborgarnas anspråk på självbestämmande och få påverkaatt
samhällets institutioner har ökat i takt med ökade kunskaper. kanMan
emellertid också oroande exempel på politisk apati och minskatse
intresse för delta i demokratiskaatt processer.

Den snabba tekniska utvecklingen bär på många möjligheter men
medför också problem. människorHur förhåller sig till all dennya
information finns tillgå i det moderna samhället demokra-att ärsom en
tifråga. När människor förmårinte omfonna informa-stora grupper av
tion till kunskap uppstår det klasskillnader, där drasgränsenegen nya
mellan dem kan och dem inte kan bearbeta och i sin vardagsom som
införliva den information finns tillgänglig.som
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institu-skolanocksåföljersamhällsförändringar attdessa somMed
ochmaktutstrålningtidigare. Denställning änhar avtion annanen
för-kraftigthafthartidigare ärskolainstitutionenmyndighet nusom
tillförhållandeauktoritet isjälvklarlängreinteharSkolansvagad. en

kunskapsförmedlingenmonopolnågotinteochföräldrarochelever
auktori-institutionellaskolanssiginte lutakan motsamhället. Lärareni

verkautsträckningmycketimåste störretraditioner,yrketsoch utantet
lärarentillletthar attinsats. Detpersonlighetenmed den somegna

innehållmedläraryrketfyllt nyttnågotelevernakommit närmare, som
ochutsatthetlärarenshurmångauppleverSamtidigtstimulans.och ny

ökat.sårbarhet har
odisku-ochgivnauppfattaslängreintetraditionerskolansNär som

ochskolgångbarnssinainflytandepå överkravföräldrarnastabla ökar
verksamhet. Dessutomdagligasininflytandepå överkravelevernas

harlängreintelärarnatillutbildningsnivå atthögreföräldrarnasbidrar
uppdragsittutföraintekanSkolantolkningsföreträde.självklartett

grund-mellansamverkansamhället. Den näraavskild från resten av
i mångautvecklatsharårende senastebarnomsorgen,ochskolan som

viktenmarkerasläroplanernadetta. Iexempel avkommuner, är ett
be-övrigt. Förnärsamhället imedocharbetslivet enmedsamverkan

iskolanframstår ävenelevernaochallmänhetenandeltydande avav
återståromvärlden. Härpåverkasintevärldslutendag avsomsom en

samhället.öppnandeskolans motfullföljaalltså att
sko-påkravställerhärbeskrivitssamhällsförändringar nyaDe som

ikunnalärarebehöverVadrektorer. t.ex.ochlärareelever,lan,
ocharbetsmetoderinnehåll,kanvilketPåsituation sättdenna nya

ochförutsättningardessaför sam-omformas mötaorganisation att nya
finnsVilketrollsini utrymmestödjaslärarnakanHurhällskrav nya

möjligastrategier attVilka ärinflytandeföräldrarsochför elevers
detöppenhet gentemotvill störreskola sträva motföranvända somen

samhälletomgivande

arbetepå inreskolansNågra perspektiv

skolanLärande i

utveckling.personligalärande ochelevernasförinstitutionSkolan är en
elevernaintesig läraochvill utskolanvad trorföga omhjälperDet

lärande.sittförsjälva tar ansvar
Sam-kurser.ochilektionerbara ämneninteskolanelevernaFör är

diskussio-spel,ochlekarhåltimmar,ochpåmed kamrater rastervaron
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med lärare och andra i och utanför klassrummet-ner allt sådantvuxna
bidrar till deras upplevelse skolan och påverkar deras lärande ochav
utveckling. Det helhetenär formar kunskaperna, och kunskapersom
innefattar bl.a. föreställningar, attityder och färdigheter.

Men skoltiden inte bara förberedelseär för elevernas liv efteråt.en
Den också derasär liv medan de går i skolan. Livskvalitet likaär ett
berättigat anspråk för barn och ungdomar för Därför detärsom vuxna.
viktigt på arbetet i skolanatt den enskilda elevens helhetsperspek-se ur
tiv.

Det måste roligt och viktigt i skolan. Annars kränksattvara
elevernas till livskvalitet,rätt och de får svårt lära sig. Det finnsatt en
risk för skoltillvaron blir enformig,att lektion läggsnär till lektion, hur
väl planerad och genomförd undervisningen inomän varje lektionär för
sig. Skolan får inte bli alltför förutsägbar, den måste också spänn-vara
ande och utmanande.

Undervisningens innehåll måste beröra eleverna, dem upplevaatt
det försiggår iatt klassrummen gäller dem själva. Såsom det inteär

alltid. Alltför många elever uppfattar undervisningen skild frånsom
deras erfarenheter och framtidsföreställningar. fårDe därföregna svårt

till sig den kunskapatt ta undervisningen skulle hjälpa dem till.som
Trygghet ytterligareär förutsättning för elever skall kunnaatten

uppleva skolarbetet roligt. Klimatet i skolan utomordentligtärsom
betydelsefullt. Hur de i skolan bemöter eleverna och varandra ochvuxna
hur eleverna bemöter varandra sinsemellan inverkar vad eleverna lär
sig. Om bemötandet i skolan sådant eleverär inte känner sig respekt-att
erade begränsas också utsikterna de lär sigsom detpersoner, att som
undervisningen syftar till. Däremot lär de sig kanske andra saker, t.ex.

inte på sig själva,att ellertro avsky skolan, eller bådadera.att Mobb-
ning skapar till trygghetmotsatsen och kan under inga förhållanden
tolereras. Alla elever måste få uppleva delaktighet och gemenskap i alla
skolans aktiviteter.

Vad flickor och pojkar lär sig i skolan beror mängd faktoreren
samverkar på komplext faktorett Ensätt.som undervisningensrör

innehåll, hur intresserade de deär ochämnen problemav tassom upp
och innehållet kan kopplas till deras erfarenheter.om Enegna annan
faktor har med kommunikationsformernagöraatt i undervisningen, hur
flickor och pojkar blir sedda och bemötta. En tredje faktor arbets-rör
formerna i undervisningen. Avgörande emellertidär dessa faktoreratt
inte isolerade från varandra samverkandeses medutan varandra.

Kunskap växer gemenskaper och det sammanhang och denur ur
miljö där eleverna befinner sig. Det därför viktigtär uppmärksammaatt
på vilket eleverna fårsätt erfarenhet arbeta tillsammansatt medav
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deni skolan.kunskapssökande Ivid sittandralärare ochkamrater,
1992genomfördes vårengrundskolanutvärderingennationella somav

skolanbildenpositivaskolverk den störs attStatenssäger att avav
ochsjälvständigt i skolarbetetvid tänkatyckseleverna attvara ovana

Samtidigtsina kunskaper.tillämpaförmågadåligde lag har attöveratt
framför alltundervisningsformen,vanligastekatederundervisning denär

används iundersökande arbetssättelevaktiva ochhögstadiet, medan
i detkatederundervisningutbreddutsträckning. ärbegränsad Enganska

ensidigutmärksframför allt denproblematisk,perspektivethär avom
pedago-liggerförhör.traditionella Detochinformationsförmedling en

individuella behovvarje elevsuppgifti skolansgisk utmaning mötaatt
skall utvecklas.samarbeteochgemenskapsamtidigt som

Ämnesövergripande ellerorganiserad utifrånundervisning, teman
vill hjälpaföredrafalli mångaverkligheten,problem i är att om man

ställ-och kunnahelhetsbildfåsammanhang,uppfatta taeleverna att en
inslag i tidigarefunnitsharavseeenden. styrsystemolika Detning i -

sådanförsvåratveckotimtalbyggttimplanema ent.ex. att som-
dominerandeden helthar varitIndelningen iundervisning. ämnen

Även timplanemaundervisningen.för ärorganisationsprincipen nu
kurser irespektivekursplanernaochindelade i ämnenämnen, avser

varjeeller iibör skeundervisningenintebetyder ämnenDet attämnen.
hurkommeroch elever överenslärarekurs för sig. Det är omsom

ämnesintegreratske ikanskall uppnås. Detbästkursplanernamålen i
enskild kurs.ellerenskiltförockså inom ämnearbete ett enramenmen

förhinderuppfattasvadkartläggaangelägetDet är att merensomsom
undervisning.ämnesobunden

hänföras tillhellerintekanskolverksamhetenmål förviktigaFlera
skallelevernagäller bl.a.bestämda Deteller några attnågot ämnen.

låtavärderingar ochsamhällesomfatta vårtstimuleras att gemensamma
uppgiftSkolanshandling.vardagligpraktiskuttryck itilldem komma

och rasismfrämlingsfientlighetmotverkademokrati ochfostra till attatt
dessaenskilt Utöverhemvist inaturlig ämne.inte heller någonhar ett

börkunskapsområdenvissaocksåläroplanemaexempel nämner som
samlevnad ochochmiljö,gällerolika Detintegreras i ämnen. t.ex. sex

för dennasärskiltnarkotika. Rektornalkohol, tobak och ett ansvarges
utformasi skolanarbetetdet inreviktigtmycketintegration. Det attär

tillkommerverksamhetenförmålenämnesanknutnadirektde inteså att
sin rätt.

varjeenbartuppdragsittfullgörai dag inte attSkolan kan genom
hand efter bästadenuppgift och skötertilldelas sinmedarbetare egen
decentraliseringomfattandeinnebärfönnåga. Det styrsystemet ennya

skolavarjepersonalen iförutsätterfrågor. Deti viktigabeslut attav
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diskuterar hur skolans arbete skall läggasgemensamt Skolledning,upp.
lärare och övrig personal behöver också samtala och samverka med
varandra för eleverna skall få skoltiden detatt meningen.ut ärav som
Eftersom lärarrollen inte längre har starkt stöd i skolans auktoritetett

institution och i yrkets traditioner, blir lärarnasom som personer mer
sårbara tidigare. förstärkerDettaän också behovet det kollegialaav
samtalet mellan de i skolan.vuxna

En skola för alla

Skolan skall bidra till samhället utvecklas bort från orättvisor mellanatt
människor. Därför den svenska skolan sammanhållenär skolaen som
skall likvärdig utbildning till alla barn och ungdomar.ge

Barn börjar skolan med skilda personliga, sociala och kulturella
förutsättningar. Det skolans uppgift sinär organisation ochatt anpassa
sin undervisning så alla barns förutsättningar till skolaEnatt tas vara.
för alla betyder skola där alla elever blir sedda och bemötta, där allaen
elevers erfarenheter får och där alla elever får undervisningutrymme, en

tillgodoser deras behov och deras intressen.mötersom
finnsDet anledning betrakta det inre arbetet i skolan klass-att ettur

perspektiv. Elever med olika social bakgrund har ofta olika språk och
olika erfarenheter. Också lära sig kan olika beroendesättet påatt vara
social bakgrund. elevernaHur väljer och studievägar har starktämnen
samband med deras sociala bakgrund. Uppenbarligen fungerar skolan
fortfarande så eleverna och kvalificeras för liv med mycketatt sorteras
olika grad frihet och självbestämmande. viktigtDet diskuteraär attav
det inre arbetet i skolan i detta perspektiv och söka modeller för verk-
samheten leder bort från sorteringen.som

En viktig aspekt kön. Jämställdhet mellanär kvinnor och mänannan
viktigt mål i allär samhällets verksamhet.ett frågaDet makt,är en om

alltfort ojämnt fördelad mellan könen.är Den svenska skolan skallsom
flickor och pojkar likvärdig utbildning. Det kräver alla eleversge atten

förutsättningar och erfarenheter beaktas i skolan. frågaDet bådeär en
bli och till de olikheter finnsatt mellan flickortaom varse vara som

och pojkar och respektera den fundamentala likheten. Verksamhetenatt
i skolan behöver bygga kunskappå både likheten och olikheterna.om
Regeringen har nyligen i proposition jämställdhet mellan kvinnoren om
och inom utbildningsområdetmän prop. 1994/95:l64 betonat vikten

dessa frågor.av
Etnisk och kulturell tillhörighet viktig dimension behöverär en som

beaktas i skolans inre arbete. Sverige mångkulturellt samhälle.är Detett
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kulturellt hän-bakgrund i etniskt ochalla eleverviktigtär oavsettatt
ochblir seddauppleva deerfarenheter ochanvända sinaseende får att

lära sigalla elever fårockså viktigtskolan.bekräftade i Det attär att
och därmedandra harerfarenhetrespektera denförstå och som grupper

verkligheten.sin förståelsefördjupa av
och ungdomarde barnhur skolan bemöterfundamental frågaEn är

sig svårigheternagällersvårigheterna. Dethar de allra största varesom
omständigheterslag, socialafunktionshinder någotberor på somav

omständigheter.eller andrautsatthet,skapar
Elevernakraft i samhället.demokratiserandeSkolan skall vara en

praktikenialla eleverbl.a.till demokratiskall fostras ävenattgenom
viktigtdelaktiga och Detpåverka,skall kunna är attta ansvar.vara

representativamellan denspänningensambandet ochuppmärksamma
ochinflytandekommunensochdemokratin i form överstatens an-av

skola därdemokratin idirektaoch denför verksamheten enmersvar
och föräldrar tillsammanseleverpersonal, tar ansvar.

Uppdraget

problem detochbakgrund de möjligheter styrsystemetMot nyasomav
samhällsföränd-deerbjuder ochoch kursplanerdess läroplanermed av

äridetföregåendedetkortfattat beskrivits iolika slagringar somav
pedagogiskadenför stimuleraföreslå åtgärderuppgiftkommitténs attatt

finnas förkanundanröja de hinderoch förutvecklingen i skolan att som
skolperso-fortbildningenochlärarutbildningenminst inomden. Inte av

utvecklingenfrämjainsatser försärskildadet finnas behovnal kan attav
i skolan.det inre arbetetav

perspektivenarbetet i skolanbelysa det inreKommittén skall ur
tillhörighet. Upp-och kulturellfunktionshinder och etniskklass, kön,

kunskap ochbefintligsammanställahuvudsakligengiften härär att
åtgärder.förslag påfritt lämnakommitténvärdera den. stårDet att

dettillvilket skolan kanKommittén skall sätt taöverväga vara
dettaoch användamångkulturelltsamhällefaktum vårt äratt som en

med kommitténsamrådaskall kommitténdenna deli sitt arbete. Iresurs
invandrarpolitiken 1994:11.Kuför översyn av

ochför eleverinflytandethurkommitténVidare skall överväga
ungdom skallför barn ochskolväsendetoffentligaföräldrar inom det

sammanställtsunder hösten 1994stärkas. underlagkunna Det avsom
inte harDärUtbildningsdepartementetsärskild utredare inom manen

ochelev-ansvarpersonligt Eninflytande finns ingetnågot översyn av
beaktas.skall därvid1995:5föräldrainflytandet i skolan, Ds
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Kommittén bör stimulera offentlig debatt frågor detrören om som
inre arbetet i skolan. I detta syfte kan skrifter publiceras konferenseroch
anordnas i kommitténs regi.

sitt arbete skallI kommittén beakta FN-konventionen barnetsom
rättigheter.

Många de frågor kommittén skall behandla ingår i Statensav som
skolverks arbetsfält. Kommittén skall samverka med Skolverket så att
kompetens och övriga inom kommittén respektive verket tilltasresurser

på bästa Därvid skall kommittén samråda med arbetsgruppensätt.vara
rörande fördelning arbete, och kompetens mellan skolansav ansvar
myndigheter och departementet U 1994:1.

Kommittén skall samråda med dels parlamentarisk referensgrupp,en
dels referensgrupp för personalorganisationerrepresentanteren av
skolområdet elev- och föräldraorganisationer. Kommittén skallsamt

samråda med kommittén för utvecklingäven gymnasieskolan Uav
1994:02 och utredningen levnadsvillkor i storstadsområden, samtom
i övrigt med berörda myndigheter kommittéer.och

Ramar för kommitténs arbete

Uppdraget skall slutfört den l november 1997.senastvara
denI del gäller inflytande för elever och skallföräldrarsom

kommittén redovisa sina överväganden den november1 1995.senast
Kommitténs överväganden hur samhällets mångkulturella karak-om
kan utnyttjas i skolan skall redovisas dentär 31senastsom resurs

augusti 1996.
Kommittén skall beakta regeringens direktiv dir. till1994:23 samt-

liga kommittéer och särskilda utredare offentliga åtaganden.prövaatt
Kommittén skall i tillämpliga delar följa regeringens direktiväven om
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 jämställdhetspoli-samt om
tiska konsekvenser dir. 1994:124.

Kommitténs förslag får inte leda till kostnadsökningar för ellerstaten
kommunerna. förslagEventuella medför ökade utgifter skall finan-som
sieras omprioriteringar inom berörda områden. fårKommitténgenom
dock inte i sina förslag till finansiering omfördela medel anvisade av
konjunkturskäl till ordinarie verksamhet inom området.

Kommittén skall före den 15 april komma med budget-1995 in en
plan beräknade kostnader för utredningen.över

Utbildningsdepartementet
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Deltagare i den parlamentariska
referensgruppen

Centerpartiet
Marita Ljung, Västerås

Folkpartiet liberalerna
Ulf Nilsson, Lund

Kristdemokratiska samhällspartiet
Eva Kläppe, Kalmar

Miljöpartiet de Gröna
Marja Andersson, Rönninge

Moderata samlingspartiet
Tomas Högström, Västerås

Socialdemokraterna
ÅmotsforsDanielsson,Torgny

Marie-Louise Rönnmark, Umeå

Vänsterpartiet
Emil Persson, Stockholm

Företrädare för centrala intresseorganisationer

Agneta Anderlund, Lärarförbundet

Gustav Grundin, Elevorganisationen Sverigei

Ann Holm, Riksförbundet SkolaHem och

Agneta Jörbeck, SkolledarförbundSveriges

Christian Kamil, Sveriges Elevråds Samarbetsorganisation

Jon Stenbeck, RiksförbundLärarnas

Christopher ElevorganisationenTägtström, Sverigei
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försöksverksamhetFörslag till förordning om

gymnasieskolanmed lokala styrelser i
1996-00-00

följande.Regeringen föreskriver

lokala styrelserförsöksverksamhet medfår bedriva§ kommun1 En
förordning.bestämmelserna i dennagymnasieskolan enligtinom

lokal styrelsenämnd får uppdra åtFullmäktige får besluta2 § att enen
heltunder nämndendel skolaför skola eller för attenen aven

skola.frågor förvaltningeneller delvis ha hand rör av enom som
föreskrifterna i gymnasie-enligtsådana fall får de uppgifterI som

frivilliga skolform-läroplanen för deförordningen och1992:394
för utbildningen eller rektornLpf åvilar styrelsen94 över-erna

i ochutsträckning 3lokala styrelsen i denlåtas på den angessom
4 §§.

innebäröverlåtas uppgifterstyrelsen får inteTill den lokala som
eleversfall enskildaeller imyndighetsutövning annat avsersom

förhållanden.personliga

gymnasieförordningen 1992:394enligtFöljande uppgifter3 § som
delvis,får, helt ellerutbildningen eller rektornåvilar styrelsen för

styrelse:överlåtas lokalen

enligt kap. 6kursplaner för lokala kurser lfastställande av-
enligt kap.undervisningstiden läsåren 1fördelningen överav-

§10
enligt kap.beslut arbetsplanen 121om-

enligt 2de nationellabeslut lokala inom programmengrenarom-
kap. 1

lokalförytterligare mål för utbildningenbeslut grenen- om
kap.enligt 92

lokala kurser enligt 2 kap. 12inrättandet av-
lokal kursundervisningenbeslut det antal timmar ensomom0

omfattar enligt kap. 132
ochanvändas för idrottdagar skallbeslut hur många somom°

kap.friluftsverksamhet enligt 3 3
schema enligt kap. 6fastställandet 3av-
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sammansättningen elevvårdskonferen-beslut den närmareom av°
enligt 4 kap. lsen

kurser enligt kap.fastställandet lokalt valbara 5 lav-
arbetsplatsförläggning utbildning enligt kap.5 9 §beslut avom-

och
kap.beslut lokala tillägg enligt 125om-

för frivilliga skolfor-Följande uppgifter enligt läroplanen de4 § som
Lpf åvilar rektorn får, helt eller delvis, överlåtas94 enmerna

lokal styrelse:

för den lokala arbetsplanen,ansvaret-
utbildningens organisation,föransvaret°

innehåll ochundervisningens uppläggning,anpassningen ar-° av
förutsättningar,elevernas skiftande behov ochbetsformer efter

arbetsmiljö,utformningen skolansav
syoverksamhetenundervisningen, elevvårds- ochutformningen- av

särskilt och hjälp får detta,elever behöver stödså deatt som
i studierna och i ämnet/kursen,utformningen introduktionenav-
motverka alla former trakas-utformningen åtgärder för att avav-

anställda,mobbning bland elever ochserier och
professio-för personalenkompetensutveckling krävsden attsom-

uppgifter,utföra sinanellt skall kunna
itill stånd mellan lärarefor samverkan kommeransvaret att°

studier,sammanhang i sinaeleverna fårolika kurser så ettatt
arbetslivetoch högskolornasamverkan med universiteten samt-

utanför skolan,
yrkesorienterande verksamhetenden studie- ochorganisationen- av

och
internationella kontakter.utvecklingen skolansav-

lokala styrelsensarbetsordning fastställa denNämnden skall i5 § en
mandattid. Nämndenarbetsformer ochuppgifter, sammansättning,

olikaförslag från deledamöter ochväljer ersättare grupper som
styrelsestyrelsen. lokalden lokala Enkan representerade ivara

självskriven ledamot.rektorn skallskall ha elevmajoritet och vara
styrelsen fårskall ingå.övrig personal IFöreträdare för lärare och

underåriga elever ingå.
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6 § lokala styrelser gällerFör i övrigt bestämmelserna självförvalt-om
ningsorgan i kap. och7 21 22 kommunallagen 1991:900 för

till ledighet. beslutarKommunen arvodering.rätt om

§ kommun har beslutat7 En delta i försöksverksamheten skallattsom
anmäla detta till Statens skolverk. Kommunen skall huruppge
försöksverksamheten kommmer utformas.att

förordningDenna träder i kraft den januari1 1997 och gäller till ut-
gången december 2001.av
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Inflytande22. på riktigt Om elevers tillrätt-inflytande,delaktighetoch U.ansvar.
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påInflytande riktigt
Om elevers till inflytande,rätt-
delaktighet och ansvar

Skolkommittén, utreder inredet arbetet i grundskolansom
och gymnasieskolan, vill med detta betänkande öppna en
dialog med elever, lärare, skolledare, föräldrar och andra.
Innehållet underlag för diskussion elevernasger en om
inflytande sitt lärande.över eget

Kommittén fåvill in synpunkter förslag fåoch för att ett
brett underlag inför sitt huvudbetänkande, ska presenterassom
hösten 1997.

Detta betänkande innehåller också förslag förändringarom
ska stärka elevernas ställning i skolan, bl.a. förslagettsom

lokala gymnasiestyrelser.om
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