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Sammanfattning 
Det finns mycket forskning kring vad som visar sig vara bra för elevers lärande och hur vi ska 

arbeta för att komma dit men inte mycket kring hur eleven tar eget ansvar för sitt lärande. 

Jag valde att göra en studie baserad på skriftliga intervjuer skapade i ett enkätformulär med 

fasta och öppna frågor presenterade i diagram och löpande text. 

En övergripande punkt som resultatet visade är att eleverna vill ha ett tydligt ramverk kring 

vad som förväntas av dem i skolarbetet. Eleverna vill även ha variation i undervisningen och 

att den ska vara autentisk. De vill ha inflytande i vilka ämnen som undervisningen baseras på. 

För att elever ska ta mer eget ansvar behöver de motivation i form av tron på sin egen 

kapacitet, den yttre och inre motivationen, det sociala samspelet och självkänsla och för det 

behöver läraren vara tydlig i vad som krävs av dem, planera sin undervisning väl, skapa en 

varierad och intressant undervisning som eleven kan ta till sig och som leder utvecklingen 

framåt.  
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1.!Inledning 
Jag arbetar i skolan och upplever att mycket av ansvaret skjuts bort från eleven. Min 

uppfattning är att många elever ser sig som mottagare av kunskaper och att den på något vis 

ska föras över till dem utan att de själva behöver göra något. Det är ett behavioristiskt sätt att 

se på lärandet, eleven är ett oskrivet blad som är passiv och tar emot kunskapen av läraren 

som förmedlar den via föreläsningar och genomgångar (Imsen, 2006). 

I läroplanen står det att elever ska lära sig ta eget ansvar genom att delta i planeringen och 

utvärderingen av den dagliga undervisningen (Skolverket, 2017). I vår nuvarande läroplan 

vilar ett större ansvar på eleverna då de ska visa sina förmågor i de olika ämnena. De ska 

aktivt vara delaktiga i sin undervisning och har mycket att säga till om. En stor del av ansvaret 

ligger hos lärarna genom att de behöver lyssna in eleverna mer och höra vad de tycker och 

tänker. I läroplanen står det tydligt skrivet om elevinflytande och det är nödvändigt för att 

eleverna ska kunna känna sig motiverade att lära (Skolverket, 2017).  

 

Det finns många böcker och studier kring formativ bedömning, vilket visat sig vara bra för 

lärandet. För att formativ bedömning överhuvudtaget ska kunna bli till behöver eleverna vara 

delaktiga i undervisningen, det går inte att få till om de bara sitter som mottagare och får en 

föreläsning av sin lärare. Jag tror att en blandning av lärarinitiativ och elevinitiativ är det som 

leder till bäst lärande för eleven.  

 

Forskningen domineras kring lärande och mindre kring elevers eget ansvarstagande för sitt 

lärande. Hur ska vi i skolan arbeta för att stärka eleverna i att ta eget ansvar och inte endast 

sitta som mottagare av information. Inom detta område domineras forskningen mer åt 

bedömning, både formativt och summativt, en del kring motivation och om organisation men 

på det stora hela behövs mer forskning kring eget ansvar för sitt lärande och inte enbart för 

det som för lärandet framåt.  

 

Personligen tror jag att många barn inte behövt ta eget ansvar på samma sätt som för två 

decennier sedan. De blir mer ledda genom tillvaron hemma där föräldern är projketledaren 

som har kontrollen, berättar och leder barnet framåt. Det syns i skolan att eleverna väntar på 

att bli ledda genom tillvaron även där. Därför behöver forskningen titta på hur vi i skolan 

tillsammans med hemmet kan få elever att ta ett större eget ansvar. Det ligger inte bara för oss 

i skolvärlden utan till större del i ett samarbete med resten av samhället. 
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Målet med min studie är att få fram ett resultat jag kan använda mig av i min undervisning 

och i vårt arbetslag för att främja elevernas lärande. Jag kom fram till syfte och 

frågeställningar genom att fundera över hur eleverna ser på vem som ansvarar för deras 

lärande, de själva, hemmet, lärarna eller skolan. Att få svar på den frågan ger ändå inte svar 

på vad som sedan motiverar eleverna till att lära sig. Även om det är de själva som ansvarar 

för sitt lärande måste de bli motiverade till att lära. En grundförutsättning för det är att det är 

viktigt att förstå hur eleverna tänker kring vad de själva anser vara sitt eget eller lärarens 

ansvar till deras lärande. Tänker elev och lärare olika spelar inte det egna ansvaret eller 

motivationen roll – det kan då lätt uppstå missförstånd som kan leda till frustration från båda 

håll. 

 

Genom mina funderingar kom jag fram till mitt syfte och mina tre frågeställningar nedan.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med min studie och mitt arbete är att undersöka elevers uppfattningar om hur de ser på 

sitt eget ansvar för sitt skolarbete och hur skolan kan bidra till att eleverna tar eget ansvar för 

sitt skolarbete.  

 

1.2 Frågeställning 

Utifrån mitt syfte med min studie formulerade jag tre frågeställningar som beskrivs enligt 

nedan: 

Hur ser elever på vem som ansvarar för deras lärande och varför? 
 
Vad skulle kunna motivera elever att ta större ansvar för sitt lärande? 
 
 Hur ser elever på lärarens möjligheter att uppmuntra ett eget ansvar hos eleven för sitt 
lärande? 
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2.!Bakgrund och tidigare forskning 
Bakgrunden till min studie ligger i att det finns mycket forskning kring vad som visar sig vara 

bra för elevers lärande och hur vi ska arbeta för att komma dit. Forskning och teorier för 

lärande behandlar motivation hos eleven samt det som för lärandet framåt, det är däremot inte 

samma sak som att eleven tar eget ansvar för sitt lärande. Mycket av forskningen finns kring 

lärarens organisation, bedömning, motivation samt de digitala verktygen. Dessa är även något 

som jag anser är de viktiga faktorerna för att nå resultat i skolan. Eleverna behöver vara 

motiverade och vad är det då som gör dem motiverade? Mycket tyder även på att läraren är 

viktig samt organisationen bakom läraren, det behöver finnas struktur. Den digitala 

kompetensen har lyfts mer på senare år och är nu en del av ämnena i läroplanen, framförallt i 

teknik och matematik (Regeringskansliet, 2017). Bedömningen är något som är av stor vikt, 

både för elevernas motivation men även för att nationellt visa vart svenska elever ligger samt 

för att gå vidare till högre studier samt i slutändan söka ett arbete. Bedömning är en viktig 

faktor och den behöver verkligen göras på rätt sätt, med rätt verktyg och kunskap för att det 

ska leda lärandet framåt till högre måluppfyllelse.  

 

2.1 Lärarens och organisationens betydelse för skolarbetet 

Vygotskij menar att läraren och barnet tillsammans skapar förståelse för vad barnet ska 

kunna, han pratar om den proximala utvecklingszonen där läraren kartlägger eleven och ger 

olika stöd beroende på behoven. Gränserna för lärandet förskjuts hela tiden mot nya mål när 

de gamla är nådda, för att eleven ska fortsätta utvecklas. Eleverna ska ställas inför nya 

utmaningar och lära sig genom att samspela med varandra. Vygotskijs syn på lärande framstår 

som en kombination av traditionell lärarledd undervisning men med elevanpassningar och 

hänsyn till att lägga lärandet där eleven befinner sig men med stor vikt vid socialt samspel 

(Imsen 2006). 

 

Hattie (2009) sammanfattade 50 000 studier baserat från 80 miljoner elever för att i en bok 

sammanfatta dessa till vad vi idag pratar om som synligt lärande. Boken ger en översikt om 

vad som påverkar elevers studieresultat och Hattie tar upp 138 faktorer som han tror påverkar 

elevers prestationer. Dessa 138 faktorer är uppdelade i sex kategorier som visar hur stort 

bidrag varje kategori har i förhållande till elevers prestationer. Kategorierna är eleven, 

hemmet, skolan, läraren, läroplanen och undervisningen. Studien kan sammanfattas till att 
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läraren är viktig, både genom att besitta kunskaper i ämnet, vara omhändertagande, tydliga, 

engagerade i eleven och undervisningen. Läraren behöver även vara medveten om vad varje 

elev tänker och kunna skapa meningsfulla erfarenheter för eleven med återkoppling som leder 

till progression. Läraren behöver kunna läroplanen och kunna förankra den hos eleven. 

Läraren behöver kunna ta idéer från elever och omvandla dem till något som eleverna kan 

konstruera själva och genom själva konstruerandet ge kunskaper. Skolan behöver skapa en 

miljö som ser misslyckande som ett lärande, och där eleverna är trygga i att testa och testa 

igen för att föra lärandet framåt. 

 

Timperley (2008) skriver om lärarens professionsutveckling sammanfattade som 10 principer, 

och hur det kan leda till elevers fortsatta lärande. De tio principerna ska skapa goda 

förutsättningar för lärarna att utvecklas i sin profession för att som sista led förbättra elevernas 

resultat i skolan. De principer Timperley tar upp är att fokus ska ligga på elevers lärande där 

läraren förstår och kan länka samman förväntningar och resultat. Undervisningen behöver ha 

ett meningsfullt innehåll. Läraren behöver integrera teori och praktik i undervisningen för 

variation. Bedömningen är viktig för en professionell utvärdering av eleven och för att föra 

lärandet framåt. Lärarna behöver tillfällen att lära sig, utvärdera sin undervisning och ta till 

nya rön. Lärare ska utgå från den befintliga föreställning och att den överensstämmer innan de 

tar till sig nya rön som kan feltolkas om föreställningen är en annan. 

Det kollegiala lärandet är viktigt för lärares professionsutveckling, att tillsammans diskutera 

olika kollegiala frågor. Forskningen visar även att det gynnar lärarens utveckling genom att 

använda extern expertis för att utveckla nya kunskaper och färdigheter. 

Ett aktivt ledarskap är centralt för att främja lärarens möjlighet till professionell utveckling, 

att se till att det finns utrymme för tex kollegialt lärande och anlita externa aktörer. Som sista 

princip tar Timperley upp vikten av att behålla kraften genom att hålla i och inte släppa det 

utvecklingsarbete som påbörjats. 

 

I en artikel från Redaktionen forskning skriven av Kättström (2016) från resultat som Maria 

Jarl, forskare vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs Universitet gjort kan man läsa att 

resultaten i skolan har blivit bättre men att likvärdigheten i skolorna har blivit sämre. 

Forskningen visar att det är skolans organisation som är grunden till framgång för elever. De 

skolor som i studien visat sig vara framgångsrika är de skolor där det finns stabila värderingar 

kring gemensamt arbetssätt och elevers resultat. I många fall nämner skolor elevers bakgrund 
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som orsaker till sämre resultat men forskningen visar på att det kan vara en förklaring till 

lägre resultat men att orsaken ligger i skolans organisation.  

Det som är viktigast att arbeta med för att elever ska nå så långt de kan, att skolan inte hela 

tiden förändras utan att den etablerar en långsiktig strategi med tydliga värderingar och 

arbetssätt som bygger på gemenskap och kollegialt utbyte. Det visar sig då även bli lättare för 

nya lärare att komma in i gemenskapen och veta vad som förväntas av dem på den nya skolan. 

 

2.2 Motivationsteorier 

Skaalvik och Skaalvik (2016) skriver om motivation och lärande, att det finns olika teorier 

som är teorier för att skapa motivation som leder till lärande. Några av teorierna de tar upp är 

teorier är grundläggande för att kunna ta eget ansvar för sitt lärande. Teorin om tron på sin 

egen kapacitet, teorin om inre och yttre motivation, teori om självkänsla samt teori om sociala 

relationer. Boken tar även upp fler teorier som är viktiga men som bakgrund för denna studie 

anser jag att dessa fyra är de viktigaste att fokusera på. 

 

En koppling mellan tron på sin egen kapacitet och inre och yttre motivation är att du kan tro 

på dig själv i vissa ämnen i skolan medan du inte alls gör det i andra. Är du bra på ett ämne 

kan du ha en inre motivation genom att du tycker att det är roligt och lärandet och kunskapen 

driver dig vidare. Då har du även en tro på att du klarar det. Är du inte lika bra i ett ämne kan 

du antigen helt ge upp för du inte har tro på din egen kapacitet men du kan även genom den 

yttre motivationen se fördelen med att lära dig detta ämne. De beskriver även den 

kontrollerade yttre motivationen där du mer känner dig tvingad till att göra något, du gör det 

för betygen. Denna yttre motivation är det som mest kan påverka tron på ens egen kapacitet i 

kombination med teorin om självkänsla som i sin tur kopplar in teorin om sociala relationer. 

Självkänslan kan stärkas av att känna tillhörighet, vara respekterad och omtyckt av ens 

omgivning. Den stärks även genom att du lyckas med den ansträngning du gör, det ökar 

motivationen att göra det igen. Har en elev inte den yttre motivationen kan ansträngningen 

utebli, detta förstärks ytterligare om självkänslan är låg och säkerligen blir den sämre och 

sämre genom de uteblivna ansträngningarna. Har eleven dessutom inte de sociala relationerna 

kan det blir väldigt negativa konsekvenser för eleven. Har eleven inte tro på sin egen kapacitet 

eller en bra självkänsla kan både den inre och yttre motivationen försvinna och med det tron 

på att lära sig. Skaalvik och Skaalvik tar upp en del där de beskriver ett problemspecifikt- och 

ett områdesspecifikt sätt att förlora tron på. En problemspecifik definition är tex att kämpa 

med ett kapitel i matteboken men om ansträngningen inte ger utdelning kan problemet övergå 
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till områdesspecifikt där eleven förlorar tron på hela matematikämnet. Om detta uppstår har 

eleven även förlorat tron på sig själv, fått en sämre självkänsla, tappat motivationen att 

försöka men kommer med största sannolikhet göra allt för att slippa visa detta för sina vänner 

genom att kanske minimera skolans betydelse för andra, stoja runt i klassrummet för att slippa 

visa att hen inte hänger med och eventuellt dras till likasinnade vänner. 

 

Grupptryck har en stor betydelse för riskbeteendet och vänskap kan bidra till ökad motivation 

och deltagande. Det kan även påverka ens värderingar och attityder, de man har kan förändras 

men även stärkas i den grupp eller de vänskapsrelationer man befinner sig i. Vänner och 

grupper kan påverka både positivt och negativt. Är både du och dina vänner motiverade, 

stärker ni troligtvis varandra till fortsatt ansträngningen för den leder till positiva resultat, 

vännerna ökar motivationen. Leder däremot ansträngningen till negativa och-/eller uteblivna 

resultat kan effekten istället bli att du drar dig undan och hittar nya vänner, du stärks inte i den 

konstellation du befinner dig i. De nya vännerna kanske inte prioriterar skolan vilket kan leda 

till att du förminskar skolans betydelse för du har hittat tillhörighet någon annanstans där din 

självkänsla stärks och där du tar del av sociala relationer. Problemet är att det troligtvis 

kommer att leda till att din självkänsla för din egen kapacitet försämras, för ansträngningen 

kan som Skaalvik och Skaalvik beskriver det bara undvikas till en viss gräns, tillslut syns den 

utebliva ansträngningen i uteblivna resultat som i skolan noggrant dokumenteras. Då blir 

känslan hos eleven ett misslyckande av den egna kapaciteten. De har då så låga förväntningar 

på sig själva och gjort allt för att dölja detta så all energi de kunde lagt på skolarbete har gått 

till att skydda sig. 

 

En teori som beskrivs är den Dweck (2015) skriver om som Growth Mindset. Det är viktigt 

att eleverna inte jämför sig med andra utan att de utgår ifrån sig själva och ser den utveckling 

de gör i sitt lärande och inte andras. Att alla små steg framåt är ett lärande och en utveckling 

åt rätt håll. 

 

2.3 Digitala hjälpmedel som motivation 

En forskningsstudie jag läst av Blomgren (2016) är om att digitala resurser och valmöjligheter 

ger eleverna motivation. Blomgren kom i sin studie fram till att en varierad undervisning, 

uppgifter som upplevs meningsfulla och bedömning där elever har en tät och nära relation 

med läraren är framgångsfaktorer för ökad motivation till att prestera bättre i skolan. Studien 

visar att det framförallt är två mål som syns hos eleverna, vilja att lära sig så mycket som 
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möjligt samt att de är prestationsinriktade, dvs att betygen är viktiga. Eleverna i studien har 

svarat att det digitala arbetssättet hjälper dem att nå båda dessa mål genom att det får större 

frihet och når ett större område. De anser att det är lättare att organisera arbetet och få en 

bättre kontroll över sin tillvaro. De understryker däremot att det är viktigt med variation även 

med det digitala arbetssättet samt att det i vissa fall är en distraktion för vissa elever. 

 

Åkerfeldt (2014) tar i sin studie digitala resurser i skolan omformar elevers lärande upp att 

skolans sätt att arbeta med läromedel ser annorlunda ut idag än tidigare. Det är inte tryckta 

böcker i samma utsträckning utan idag används digitala läromedel i större utsträckning.  

Hon ser i sin studie att elever som arbetar med ett ordbehandlingsprogram laborerar med sin 

text mer än de som arbetar med papper och penna. De hoppar mer fram och tillbaka mellan 

frågor och skriver egentligen kvantitativ mer än om de skulle använda papper och penna.  

De ser även sina felstavningar direkt och kan justera dem. Hon såg även i sin studie att det de 

digitala redskapen framförallt används för texter, att eleverna känner att en skriven text ger 

mer tyngd i bedömningen än att visa upp något visuellt som en film. Hon trycker på att 

lärarna behöver få bättre kunskaper och hjälpmedel hur de kan bedöma andra uttryckssätt än 

text på ett likvärdigt sätt. 

 

Steinberg (2014) tar in sin bok att lyckas med digitala verktyg i skolan upp hur man bör tänka 

kring att arbetet med digitala verktyg. Han skriver om SAMR-modellen som skapats av 

Ruben Puentedura och som kan ses som ett komplement till Blooms taxonomi. Den modell vi 

använder i Sverige kallas EUMO modellen som kommer från Puenteduras SAMR modell. 

Modellen visar fyra olika steg kring att arbeta med digitala verktyg. Det första steget är att 

ersätta, det andra är att utveckla, det tredje är att modifiera och det fjärde är att omdefiniera.  

Det kan förklaras i att ett digitalt verktyg ersätter ett annat verktyg som till exempel papper 

och penna. Att utveckla kan vara att förstärka undervisningen med en till exempel en 

powerpoint, gemensamma plattformar som googles olika verktyg, Schoolsoft eller bloggar. 

Det tredje steget är när det digitala verktyget börjar användas på ett mer avancerat sätt som 

modifierar själva skoluppgiften, att skapa filmer, lägga till bilder och ljud. Det går att få med 

intervjuer från personer, illustrera olika saker i samhället och visa upp det eleverna gör på ett 

annat sätt än med endast papper och penna. 

Det sista och fjärde steget är att kunna göra saker som i stort sätt skulle vara omöjligt att göra 

utan ett digitalt verktyg och nätet, som att via skype ta kontakt med personer i andra länder. 
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Att inte endast visa vad de kan utan även hur de kan använda sina kunskaper genom att 

konstruktivt påverka sin omvärld. 

 

2.4 Bedömning som motivation 

Idag ska skolan arbeta formativt och leda lärandet framåt och det finns olika strategier att göra 

det på. Wiliam (2013) skriver om olika nyckelstrategier för att leda lärande framåt. Wilam tar 

upp fem nyckelstrategier som sammanfattar formativ bedömning. Den första strategin tar upp 

att läraren behöver klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 

framsteg. Strategi två behöver läraren ta fram belägg för elevernas prestationer, att aktivt 

observera och kontrollera elevernas framsteg. Strategi tre tar upp att läraren behöver ge eleven 

återkoppling som för lärandet framåt. Strategi fyra beskriver att det är viktigt att eleverna 

använder varandra som lärarresurser, dvs lär av varandra. Den sista strategin lyfter vikten av 

att eleverna är sin egen lärarresurs och kan utvärdera sitt eget lärande. 

 

En annan studie av Sivenbring (2016) tar upp att elever är helt uppfyllda av tanken att de 

bedöms visar att betyg och resultat är oerhört viktigt för eleven. Studien är utförd på elever i 

årskurs 9. Insikten om vikten av betyg kommer sent och då blir det en hets. Eleverna uttrycker 

att de tycker att språket kring hur de bedöms, det vill säga kunskapskraven, är alltför 

byråkratiskt och istället för att prata om det låtsats de som att de hänger med och förstår. 

Studien visar att bedömningen fungerar bra för kunskapsutveckling och motivation men den 

behöver förtydligas av läraren och förankras hos eleven.  
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3.!Metod 
3.1 Metodval 

Inför min studie valde jag att läsa (Dimenäs 2012) för att välja ut rätt metod och rätt sätt att 

redovisa resultatet på. Jag kom fram till intervjumetod men i skriftligt format. Jag har låtit ett 

urval av elever skriftligt svara på ett antal frågor jag satt ihop till ett enkätformulär (bilaga 1) 

för att kunna besvara mina frågeställningar. Frågorna jag satt ihop är fördelade under de olika 

frågeställningarna för att på bästa sätt svara på dem. Frågeställningarna med tillhörande frågor 

presenteras nedan: 

Hur ser elever på vem som ansvarar för deras lärande och varför? 

Fråga 1 – Vad menas med att du som elev tar eget ansvar för ditt lärande? 

Fråga 2 – Hur tycker du att du tar eget ansvar för ditt lärande idag? 

 

Vad skulle kunna motivera elever att ta större ansvar för sitt lärande? 

Fråga 4 – Jag skulle känna mig mer motiverad till skolan och ta eget ansvar om: 

Fråga 5 – På vilka sätt vill du arbeta med digitala redskap för att du ska ta eget ansvar för ditt 

lärande? 

Fråga 9 - Ge förslag på hur en optimal skoldag, med de ämnen du har, skulle kunna se ut för 

att göra dig motiverad till att lära och ta eget ansvar över ditt lärande. Om du specificerar 

ämnen, skriv vilka det är. Tänk på hur genomgångar bör vara, själva passet, avslutningen, 

läxor, hur du visar dina kunskaper, studiebesök, lärmiljön i skolan mm. 

Fråga 10 - Hur tycker du att en bra lärmiljö bör vara för att du ska bli motiverad till att ta eget 

ansvar för ditt lärande? 

 

Hur ser elever på lärarens ansvar för att ta eget större ansvar för sitt lärande? 

Fråga 3 – Hur kan en lärare hjälpa dig att ta större ansvar för ditt lärande? 

Fråga 6 – Hur skulle en lärare kunna planera/lägga upp en lektion för att du ska ta eget ansvar 

att lära dig? 

Fråga 7 – På viket sätt skulle du vilja att dina kunskaper testades? 

Fråga 8 – På vilket/vilka sätt vill du få återkoppling för att du ska fortsätta ta eget ansvar och 

känna dig motiverad? 

 



 13 

Det var 77 elever som blev tillfrågade att vara med i studien och av dem är det 42 som svarat. 

Eleverna som deltagit i studien är från två olika skolor, och det är en årskurs av vardera 7, 8 

och 9. Skola 1 var elever från årskurs 7 och 8 och skola 2 var elever från årskurs 9.  

Svaren från eleverna är samlade som ett resultat och inte uppdelade mellan skolorna. 

Anledningen till det var för att underlaget var för litet för att dela upp och syftet var inte att 

jämföra olika skolor utan att se till elevers uppfattningar om det egna ansvaret. 

Jag har sammanställt de skriftliga svaren från formuläret på två olika sätt. En del av svaren 

har jag presenterat kvantitativt som diagram med brödtext och en del av svaren har jag 

sammanställt kvalitativt i löpande text. Svaren varierade från väldigt långa till enstaka ord.  

 

3.2 Urval 

Jag valde att låta elever i årskurs 7, 8 och 9 svara på intervjufrågorna, en klass från vardera 

årskursen. Totalt sett var det 77 stycken som blev tillfrågade varav 42 stycken svarade. 

Anledningen till att jag valde högstadieelever var därför att jag anser att de har kommit längre 

i att utvärdera sig själva och andra. Min upplevelse är att mellanstadieelever generellt sett tar 

ett större ansvar för de är fortfarande väldigt intresserade och vetgiriga samt att deras föräldrar 

fortfarande har en större inblick i deras vardag. Jag pratade med eleverna i de klasser jag valt 

ut och frågade dem om de ville medverka i studien. De som var intresserade fick med sig ett 

informationsbrev samt ett brev om godkännande med sig hem för påskrift för de elever som 

var under 15 år. 

 

3.3 Utförande 

Eleverna fick svara i ett Googleformulär jag satt ihop med tio frågor. Jag skapade frågorna 

utifrån de frågeställningar jag tagit fram och fördelade frågorna under de olika 

frågeställningarna. Jag har valt att kalla min metod för skriftlig intervju vilket jag kommer att 

hänvisa till i rapporten. De tre klasserna fick göra studien i ett klassrum i skolan under ett 

lektionstillfälle. Jag informerade eleverna om att det inte fanns några rätt eller fel svar utan att 

jag var intresserad av deras uppfattning i de olika frågorna. De fick länken till studien och fick 

hela lektionstillfället till att svara på frågorna. I Studien använde jag mig av skrivna 

intervjufrågor. Det var en fråga med fasta svarsalternativ där de även kunde utveckla det 

valda alternativet med text. När eleverna svarat på enkäten skickade de in sina svar som jag 

sedan sammanställt i ett resultat längre ner i rapporten.  
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3.4 Bortfall 

Det var totalt 77 elever som blev erbjudna att vara med i studien och 42 som svarade på 

enkäten. Även om antalet deltagande elever kan verka lågt är det normalt för en studie, 35% 

anses vara godkänt och 55% är bra (Surveymonkey, 2017). I min studie är deltagandet 55% 

och jag får anse att det är bra. Jag vet inte varför knappt hälften valde att inte vara med, det 

skulle vara intressant att ta reda på varför. Det största bortfallet var från årskurs 9 på skola 2, 

där det var hälften av eleverna som inte svarade. Resterande som inte svarat var jämt 

fördelade över årskurs 7 och 8 från skola 1. I skola 1 var det till några elever som inte var 

deltog med anledning av att vårdnadshavaren inte lämnat in dokumentet om godkännande till 

att vara med i studien. Skolorna ligger i liknande områden där skolorna liknar varandra i 

elevunderlag, socioekonomisk status och storlek vilket därför inte borde påverka utfallet av 

deltagande i studien. En förklaring till bortfallet kan vara att eleverna i årskurs 9 har mycket 

annat att tänka på och därför inte har utrymme att fokusera på en studie som är frivillig. 

För att få ett mer täckande svar skulle det varit intressant att göra den på fler skolor och 

klasser. Jag kan däremot använda mitt resultat i min verksamhet gentemot våra elever.  

 

3.5 Etik 

Jag har använt mig av forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) och varit noga med 

att vara konfidentiell i vilka eleverna är. Alla föräldrar har fått ett informationsbrev samt ett 

brev om godkännande att deras barn får medverka i studien (Bilaga 2). De elever som var 15 

år fick själva bestämma om de ville vara med eller inte och till deras föräldrar har jag inte 

skickat ut ett brev. Jag mailade ut informationsbrevet till alla föräldrar samt skickade med alla 

elever ett informationsblad att ta med hem utifall vissa vårdnadshavare inte läser mail. 

Tillsammans med informationsbrevet skickade jag med dokumentet om godkännande. 

Jag lät inga elever under 15 år vara med i studien om inte godkännandet var inlämnat. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Jag anser att validiteten och reliabiliteten är bra. Alla elever har fått samma frågor, lika lång 

tid på sig att svara och att jag varit på plats och kunnat förtydliga för de som tyckt frågan varit 

oklar. Det skulle varit bättre med muntlig intervju för att kunna ställa följdfrågor med det 

hade tyvärr tagit för lång tid att genomföra. Validiteten är det svåraste eftersom jag inte vet 

hur varje elev tolkar frågan. Jag tror däremot inte att situation de befann sig i när de svarade 
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på formuläret påverkar eftersom det var kravlöst och inget de skulle bedömas på. Från svaren 

kan jag utläsa att det är deras ord genom de detaljer de skriver. 
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4.!Resultat 
Jag kommer presentera resultatet per frågeställning nedan, i några frågor har jag skapat ett 

diagram som förklaras i en text och i andra frågor har jag sammanfattat svaren kring 

frågeställningen. 

 

4.1 Hur ser elever på vem som ansvarar för deras lärande och varför? 

När eleverna svarar på vad som menas med att ta eget ansvar är det lite variation i svaren men 

mycket går ut på att det är upp till eleven själv och inte till läraren. I stort sätt alla skriver att 

de själva ska bidra till arbetsro, lämna in uppgifter i tid, att arbeta på lektionerna, ta egna 

initiativ. En elev skriver ”Jag själv ansvarar för att jag ska lära mig, jag förlitar mig inte på att 

läraren ska göra allt”. Det är ingen som säger att det är någon annans ansvar utan alla skriver 

att det är upp till dem själva. De ska ta till vara på tiden i skolan genom att inte prata eller 

spela bort den. De anser att det inte går att skylla på någon annan om de inte hunnit klart utan 

att det är upp till en själv, jobbar man inte i skolan får man jobba hemma. Det var även en 

elev som skrev att den inte vet. 

 

När det gäller frågan hur eleverna tycker att de tar eget anser skriver de flesta att de lyssnar 

och är delaktiga under lektionen men att de blir störda av andra ljud som mobiler, skrik eller 

att någon springer ut och in i klassrummet. Det var många elever som endast svarade bra. 

I stort sett alla tycker att de tar ansvar genom att arbeta på lektionen men att det kan bli bättre 

vilket skulle göra att de inte behöver jobba hemma. Några elever skriver att de inte kan ta 

ansvar att jobba men vet inte varför. Samma elever skriver att lärarna sätter upp konstiga 

tidsramar och mål och att det är svårt att ta ansvar när de inte riktigt vet vad som gäller. Det är 

även några elever som skriver att de tar eget ansvar genom att göra som läraren säger. 

 

4.2 Vad skulle kunna motivera elever att ta större ansvar för sitt lärande? 

Eleverna fick flera alternativ till att svara på vad som skulle få dem att känna sig motiverade 

och ta eget ansvar. De fick svara på fler av alternativen om de ville. Alternativen är 

representerade och sammanställda i diagrammet nedan. 
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Figur 1. Ett stapeldiagram över hur eleverna i skola 1 och skola 2 svarat på frågan om Jag skulle känna mig mer motiverad till skolan och 

ta eget ansvar om:. Det var 42 elever av 77 totalt som svarat på frågan. Samma elev har kunnat ge fler svarsalternativ på samma fråga och 

det var totalt 97 svar. 

 

I stort sett alla elever har tidigare skrivit att ansvaret ligger hos dem men diagrammet visar 

tydligt att de ändå gärna vill att det ska vara läraren som bestämmer och att de bara behöver 

göra som de blir tillsagda. 36 av 42 elever vill att läraren ska bestämma vad de ska göra. Det 

är några som inte känner att de är kreativa till att ta egna initiativ och blir stressade av att 

andra gör det och att de själva halkar efter. Några skriver att de vill att läraren ska bestämma 

för då vet de att det blir rätt och att de jobbar med det som är viktigt. 

 

Samtidigt är det 20 stycken som sagt att de vill bestämma mer själva och att det borde finnas 

fler valalternativ. Många uttrycker att det är bra om de får bestämma själva vad de ska arbeta 

med för då blir innehållet mer intressant och motiverade till att arbeta ökar. De flesta elever 

skriver att de vill ha variation och att innehållet bör vara taget ur livet och vad som är viktigt 

att lära sig, det är ointressant att arbeta med saker de inte bryr sig om. Flera elever skriver att 

det ska vara en blandning av att läraren bestämmer men samtidigt finnas utrymme för 

eleverna att ha inflytande över undervisningen. De vill inte bestämma för mycket själva för att 

det då kan vara enkelt att ta den lätta vägen och inte utmana sig själv. Det betyder att samma 

elev vid fler tillfällen både tyckt att läraren ska bestämma men även de själva.  

 

Resultatet visar även att 24 av 42 vill att ämnena ska vara för sig. De uttrycker att det är svårt 

att kombinera flera ämnen samtidigt och att de vill fokusera på ett ämne i taget. Ämnen ska 

inte blandas ihop för de vill lära sig mycket av ett ämne och inte lite av flera ämnen. Några 
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beskriver det som att det kan bli rörigt om flera ämnen blandas ihop. 17 av 42 att det ska vara 

ämnesövergripande. De skriver att det sparar tid att kombinera ämnen och att det kan bli mer 

innehållsrikt. De skriver att stressen blir mindre av att samla ämnen med liknande 

kunskapskrav i en uppgift. Även här visar resultatet att vissa elever svarat på båda 

alternativen. 

 

En elev sammanfattar alla alternativen som gick att välja på följande sätt ”Jag tycker att om 

uppgifter går in i flera ämnen så kommer det att finnas mer tid till att jobba på passen och så 

lär man sig mer enligt mig. Jag tycker även att om man får bestämma själv så är det bättre 

eftersom då kan man jobba med saker som man själv känner att man behöver träna på och så 

tycker jag att det blir roligare med lärandet.” 

 

En elev uttrycker varför hen valde två alternativ på följande sätt ” Varför jag valde de två 

alternativen är för att jag tycker att man själv vet vad man ska utveckla, då tycker jag att jag 

borde bestämma mer själv. Varför jag valde att mina lärare ska bestämma vad jag ska göra är 

för att dem vet vad elever behöver för hjälp för att utvecklas i sina studier. Lärare ger även bra 

råd för att plugga och göra klart läxor.” Det speglar resultat i diagrammet bra och förklarar 

varför många elever valt två svar som är helt olika. De vill ha variation och en blandning av 

lärarinitiativ och elevinitiativ. 

 

När det gäller hur eleverna vill arbeta med digitala redskap visade resultatet olika mellan de 

båda skolorna. På skola 1 skriver de flesta elever att de vill arbeta med en dator. De skriver att 

de får bättre kontroll på inlämningsuppgifter och olika deadlines. Att det är bra med digitala 

verktyg för då kan lärarna använda samma plattform för uppgifter. Släpande på böcker och 

papper minskar om datorer används samt risken att tappa bort arbeten minskar. Eleverna har 

svarat att de vill använda digitala redskap och då i form av dator men inte på vilka sätt de kan 

och vill använda digitala redskap. Några skriver vet ej vilket kan tyda på att de förstår frågan 

men vet inte på vilka sätt de kan använda digitala verktyg. 

 

På skola 2 är fokus på många av svaren angående digitala resurser att det inte ska spelas på 

Ipaden och att de vill arbeta med dator där det inte finns spel. På den skolan finns det Ipads 

och inte datorer. De vill att lärarna ger tips på hemsidor och filmer som kan användas i 

lärandet. En del skriver att de inte vill ha Ipads och andra att de endast vill ha datorer.  
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Främsta syftet är att använda Ipaden till att skriva och söka information och någon skriver att 

det är bra för att kunna göra film. Någon skriver att de vill använda papper och penna ibland. 

Det är inte många svar som säger på vilka sätt de vill arbeta med digitala redskap, det enda 

som inte endast är ett ersättande av papper och penna är att göra film, se på filmklipp och 

snabbt kunna söka information.  

 

På frågan om hur en optimal skoldag skulle kunna se ut vad gäller de olika ämnena och vad 

som gör eleverna motiverade ser svararen väldigt lika ut. Det går att se en röd tråd över vad 

eleverna behöver och förväntar sig för att bli motiverade. Frågan var ställd som en öppen 

fråga där eleverna i text fick svara på frågan. Eleverna tar upp att de inte vill ha för långa 

lektioner för det är lätt att bli uttråkad och tappa fokus. I stort sätt alla skriver att de vill att 

läraren har en tydlig och kort genomgång om vad målet med lektionen är, vad de ska göra och 

en introduktion till ämnet. De vill att läraren ska vara tydlig och bestämd och säga till de 

elever som stör och inte arbetar. De skriver att många lärare låter eleverna fortsätta stoja runt 

och lyssna på hög musik. Hälften av eleverna tar upp att de inte bara vill sitta och skriva långa 

uppsatser utan gärna vill se på film och diskutera, åka på relevanta studiebesök som hör till 

ämnet och som är autentiskt med det riktiga livet. En elev skriver ” Jag tycker att det är viktigt 

med variation på lektionerna på skoldagen. Jag blir inte motiverad av att endast sitta och 

skriva olika uppsatser varje dag. Ibland kan man kolla på olika filmer eller så kan läraren ha 

genomgång (genomgångarna ska vara tydliga och läraren ska se till så att alla hänger med). 

Man kan också åka iväg på studiebesök och andra saker utanför skolan, t.ex. IGE-dag och 

sätt-mässan. Om man haft en läxa tycker jag att det är det första man borde gå igenom på 

lektionerna. Jag tycker även att det är viktigt att ha tydliga kunskapskrav för varje 

ämne/uppgift för att man exakt ska veta vad man behöver för att uppnå de olika betygen. 

Läraren måste ha en tydlig plan (som de sedan presenterar för eleverna) över lektionen för att 

alla ska veta vad de ska göra. Att veta exakt vad jag ska göra och veta att jag kan få hjälp från 

läraren motiverar åtminstone mig att lära mig mer och jobba med olika uppgifter” 

 

På frågan om hur eleverna tycker att en bra lärmiljö ska vara för att bli mer motiverad till att 

ta eget ansvar för sitt lärande svarar många att själva möblemanget inte är viktigt men att det 

är viktigt att alla har ett klassrum att sitta i med stolar och bord som är hela och rena utan 

klotter och tuggummi. Hälften av eleverna tar upp att de vill att det ska finnas bestämda 

platser för att undvika att det blir stök i klassrummet. Även på denna fråga tar eleverna upp att 

läraren ska vara bestämd och tydlig och inte tillåta att det blir högljutt och att elever springer 
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omkring. Samtidigt uttrycker en del av eleverna att det inte ska vara knäpptyst utan lite 

småprat som inte stör. Är det för tyst är det lätt att bli stressad. Flera elever skriver att arbetar 

bra i grupprum där de kan diskutera i små grupper och ha diskussioner, ett alternativ till 

grupprum är att skärma av större ytor till mindre, rum i rummet. 

 

4.3 Hur ser elever på lärarens ansvar för att ta eget större ansvar för sitt lärande? 

När eleverna svarar på hur en lärare kan hjälpa dem att ta större ansvar för sitt lärande går det 

att utläsa några punkter. Många av eleverna skriver att läraren kan motivera eleverna till att 

vilja lära sig mer genom att välja intressanta ämnen som ökar lusten att lära, få hjälp på olika 

sätt som att hjälpa eleverna med att komma igång, hjälp under lektionerna samt tips på 

studieteknik. Det är också viktigt att läraren ska tydliggöra syftet och kunskapskraven till det 

som eleverna ska lära sig samt att påminna elever om olika datum för när uppgifter ska vara 

klara och att ha prov.  Tydliga korta genomgångar i början av lektionen och ta bort 

distraktioner och stök och är också önskemål. En del elever skriver att de vill bli tillsagda och 

tvingade till att vara kvar i klassrummet och jobba och att det ofta är samma elever som får 

hjälp. Läraren bör också prata om varför det är viktigt att lära sig. En elev skriver ” Man kan 

bara lära människor som inte vill bli lärda. Det är upp till eleven hur mycket ansvar de tar” 

 

På frågan om hur upplägget för en lektion bör vara skriver många elever att de vill ha en 

genomgång som är kort och informationsrik där det förklaras vad som ska göras och där 

eleverna kan ställa frågor. Sedan ska eleverna kunna arbeta och läraren går runt och hjälper 

till och ger feedback. Arbetssätt som att titta på film och sammanfatta, läsa texter och 

sammanfatta är bra arbetssätt. Flera av eleverna skriver sedan att det ska vara ett avslut där 

lektionen sammanfattas, frågor samlas upp och där läraren stämmer av att allt gått bra och vad 

som förväntas till nästa gång. 

 

Många av eleverna skriver att Ipaden är ett problem för den används för mycket till spel och 

att lärarna får lägga fokus på att säga åt dem istället för att hjälpa de som behöver. 

Spel borde försvinna och appar som classroom, Schoolsoft och Schoolido borde bara finnas. 

Det är även en del elever som skriver att många lärare pratar för länge och att det blir svårt att 

koncentrera sig. Det är även svårt att veta vad pratet ska mynna ut i.  

Lektioner bör vara lagom långa, inte för korta för då hinner man inte börja, och inte för långa 

för då räcker inte koncentrationen hela lektionen. 
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På frågan hur eleverna vill att deras kunskaper ska testas var det fasta svarsalternativ och där 

eleverna kunde välja flera alternativ samt utveckla sitt svar i text. 

 
Figur 2. Diagrammet visar hur eleverna på skola 1 och skola 2 svarat på frågan: På viket sätt skulle du vilja att dina kunskaper testades?42 

av 77 elever har svarat på frågan. Samma elev har kunnat ge fler svarsalternativ på samma fråga och det var totalt 66 svar. 

 

Eleverna har i vissa fall valt flera olika alternativ och kommenterat dem på olika sätt. En del 

av eleverna tycker att det bör vara en blandning av alla alternativ medan många anser att 

inlämningsuppgifter är det bästa sättet för att fördjupa sig och lära sig, det blir till lärande som 

stannar kvar.  

 

Prov kan vara bra som test för att se hur man ligger till men inte som bedömningsunderlag. 

Några elever skriver att prov är bra om det är viktiga faktakunskaper som behöver övas in.  

Många av eleverna skriver att det är viktigt med återkoppling under inlärningen för att veta 

hur de ska förbättra sig under arbetet och inte bara få veta när arbetet är klart. 

En del skriver att de blir stressade av prov och att det är bättre att få visa sina kunskaper 

muntligt men två skrev att de absolut inte ville visa sina kunskaper i helklass. Det är pinsamt 

och svårt att visa allt man kan. En elev skriver ” Muntlig och inlämmningsuppgifter, prov är 

cancer det prövar inte din kunskaper man pluggar på specifika grejor inom projektet inte din 

kunskap men ditt minne om den senaste veckan”. En annan elev skriver ” Jag vill inte ha prov 

eftersom att det är väldigt dåligt sätt att komma ihåg det man har lärt sig. Det ända man siktar 

på på ett prov är att man kommer ihåg svaret tillfälligt medans inlämningsuppgifter får man 

ett papper med fakta och måste svar på frågar o ifall man glömmer kan man alltid gå tillbaka 

o läsa på så sätt kommer jag ihåg” 
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Resultatet av svaren på frågan visar att det är även här variation på hur eleverna vill visa sina 

kunskaper även och det är en övervägande del, 28 av 42 som vill ha inlämningsuppgifter och 

nästan hälften, 20 av 42 som vill ha prov. En liten del, 6 av 42 vill visa sina kunskaper 

muntligt vilket på de skriftliga svaren kan vara de som tycker att prov är ett dåligt sätt att visa 

sina kunskaper på. De kan även vara de som tycker att det är svårt att formulera sig i text 

vilket du behöver göra i en inlämningsuppgift. Det är endast 8 av 42 som valt feedback under 

lektionen. Resultatet på ovanstående frågor har visat att eleverna gärna vill att läraren ska gå 

runt och ge återkoppling under lektionen för att föra arbetet vidare. Det kan vara så att det är 

dessa elever som även kryssat i att de vill ha feedback under lektionerna.  
 

Diagrammet nedan visar på vilket sätt eleverna vill få återkoppling för att fortsätta ta eget 

ansvar och känna sig motiverade. Svarsalternativen är fast men eleverna hade möjlighet att 

göra flera val. 

 

 
Figur 3. Diagrammet visar hur eleverna från skola 1 och skola 2 svarat på frågan: På vilket/vilka sätt vill du få återkoppling för att du ska 

fortsätta ta eget ansvar och känna dig motiverad?42 av 77 elever har svarat på frågan. Samma elev har kunnat ge fler svarsalternativ på 

samma fråga och det var totalt 44 svar på frågan. 

 

Det är tydligt att eleverna vill få sin återkoppling från läraren. 33 av 42 svarar att det är det 

sättet de föredrar. I stort sett alla skriver att de vill ha återkoppling från läraren för att föra 

lärandet framåt. De utvecklas mer genom att få det både muntligt och skriftligt, både under 

lektionen och dokumentplattformen. De vill ha dessa kommentarer för att föra arbetet framåt 

eller för att veta om det är något som behöver tilläggas eller ändras på. Många skriver att de 

vill ha både positiv och negativ återkoppling för att veta hur de kan utvecklas mer. Vissa 
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skriver att de vill gå iväg och prata med läraren några minuter under lektionen för att förstå 

hur de ligger till och hur de ska komma vidare. Elever skriver att det är då den förstår de råd 

läraren ger för att lära sig mer. 

 

En elev svarar inte på frågan om återkoppling utan har fokuserat på ordet motiverad och 

skriver så här ” Jag vill att saker vi gör ska vara mer relevant eller intressant. Just nu tvingas 

barn till att göra saker man inte vill göra detta är självklart att man tröttnar. Jag skulle orka 

mer ifall vi inte hade så många läxor sam tar vår fritid och hade mer intressanta ämnen som 

att skriva en debattartikel om något man brinner för”. Några få, 6 av 42 svarar att de vill få det 

från kamrater och endast 2 av 42 vill söka återkoppling genom självutvärdering.  

En elev skriver ” Allra helst från läraren innan man lämnarin den så att man kan få reda på 

eventuella saker man ska ändra och så att man förstått frågor rätt innan läraren betygsätter 

texten. Funkar även med kompisar, gillar att samarbeta med kompisar och be om feedback”. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Svaren liknade varandra i mångt och mycket, även skolor emellan. Av svaren om hur eleven 

ser på sitt eget ansvar kan man se att eleverna vill lära sig och ta ansvar men att det är ramarna 

runt omkring som är viktiga. Att det inte är stökigt och rörigt, att läraren är tydlig med mål 

och tidsramar och att det är några som behöver extra stöd för att kunna arbeta. De vill ha ett 

enhetligt fungerande ramverk med rutiner och strukturer där de vill att vi som lärare säger åt 

dem när de faller utanför ramarna. Samtidigt vill de ha fria händer vad gäller själva arbetet 

och målet. Eleverna är lite kluvna i vad de egentligen vill, de vill både att läraren ska 

bestämma allt, samtidigt som de vill bestämma själva. De vill att ämnen ska vara för sig 

samtidigt som det ska vara ämnesövergripande.  

 

Studien visar att eleverna tycker att ansvaret ligger hos dem själva samt att de beskriver vad 

det innebär att ta eget ansvar. Alla skriver att det är upp till dem själva, men ändå är det 

väldigt många elever som inte bidrar till arbetsro, har koll på sina uppgifter, arbetar på 

lektionerna, stökar runt och gör andra saker. Eleverna vill ha en hel och ren skola. Inga trasiga 

möbler, inget klotter och inget skräp på golven. Här visar svaren att eleverna vill en sak men 

inte tar sitt eget ansvar för att det ska bli så. Det de själva som klottrar, slänger skräp och 

gungar på stolar. Givetvis är det antagligen så att många av de som svarar att de vill ha det 

rent och fint inte är de som stökar till. 
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Den fråga som skiljde sig mest var frågan om hur elever vill arbeta med digitala redskap och i 

svaren ser jag att det är för att det skiljer sig skolor emellan vilka digitala redskap man har.  

Svaren från skola 2 beskrev ändå mer hur och det kan vara för att de haft tillgång till digitala 

redskap längre än skola 1 som endast skrev att de vill arbeta med det. 

Som det stod nu tror jag att valet förknippades med endast skriftligt. 

 

En punkt var att de vill ha variation, och det gäller stort sätt i allt. De vill att det ska vara 

variation i arbetssätt som film, läsa texter, skriva, diskutera och studiebesök. Variationen ska 

även vara i att ha ämnen separata för sig samt i ett ämnesövergripande arbetssätt som till viss 

del skulle kunna tillämpas genom ämnesundervisning som en del av ett moment och avslutas 

med ett ämnesövergripande projekt. Innehållet eller stoftet i undervisningen bör vara ett ämne 

som intresserar eleverna, är i tiden och som är autentiskt. Eleverna bör fått vara med och ge 

förslag på ämnen som intresserar dem och som de själva känner att de kan fördjupa sig i.  

 

Eleverna vill även att läraren ska vara tydlig och bestämd med vad som gäller. De är även 

väldigt bestämda i sina svar med att läraren ska säga ifrån och minimera distraktioner. Säga 

ifrån om det stökas och bråkas. Eleverna vill även ha tydlighet kring inlämningar och prov, 

till det finns olika hjälpmedel som skolplattformar där dokumentation av olika slag 

sammanställs. Viktigt är att läraren även här är tydlig med datum och att inte skjuta fram 

inlämningsdatum. Många elever är hårda i sin bedömning att rätt ska vara rätt. Är det ett 

datum som gäller så ska det hållas, det är upp till dem själva att hålla deadline. 
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5.!Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

Jag tycker att metoden med en skriftlig intervju är en bra metod i sig. Däremot skulle jag 

försöka ställa frågorna på ett annat sätt om jag skulle göra om min studie. Frågor med fasta 

svarsalternativ är bra men det ger inte ett det heltäckande svar jag ville få fram. Det var därför 

bra att ha möjlighet till att utveckla svaret med text. Jag tänker nog att jag skulle ta bort de 

fasta svarsalternativen och istället ha frågan om hur eleverna vill att deras kunskaper testas 

som en öppen fråga. På den frågan kunde jag även ha förtydligat att en inlämningsuppgift 

även kan vara muntlig. Även på frågan om hur de vill få återkoppling tänker jag att det är 

bättre att ha det som en öppen fråga. Som det var nu kunde jag se att vissa gav separata svar 

till sitt eller sina val av alternativ, samt att vissa gav flera alternativ och andra endast ett.  

Ett alternativ skulle kunna vara att det finns fasta svarsalternativ men att det blir obligatoriskt 

att motivera de val som gjorts. På frågan om digitala redskap anser jag inte att jag fått svar på 

frågan. Många skriver att de vill använda datorer som ersättning för böcker, papper och 

skrivhäften. Jag ville mer få fram på vilka sätt vi kan arbeta med digitala redskap för att 

utveckla undervisningen och lärandet. Den frågan skulle jag behövt ställa på ett annat sätt för 

att förtydliga vad det var jag ville få svar på. Fråga nio och tio gav bra och heltäckande svar 

som jag kunde använda på ett bra sätt i mitt resultat och som både kan kopplas till den 

litteratur jag läst samt baserat på egen erfarenhet. Frågorna var ställda på ett sätt som gjorde 

att eleverna förstod vad de skulle svara på samt att svaren blev vad jag hoppats på. Alla elever 

svarade givetvis inte med utvecklade svar men det gav ändå en bra bild av det jag ville ta reda 

på. 

 

Avslutningsvis tycker jag att metoden skriftlig intervju är bra och ger de svar jag vill ha men 

att enkätformuläret och frågorna till viss del behöver göras om och att en del frågor kan 

behöva ställas på ett annorlunda sätt. 

 

5.2 Diskussionsanalys kring resultat kopplat till tidigare forskning 

Lärarens och organisationens betydelse för skolarbetet 

Jag kom fram till en punkt som syns i hela min studie och det är tydlighet. Läraren och 

organisationen i en skola är avgörande för elevers resultat som jag beskrivit tidigare. 

Är läraren tydlig med vad som förväntas av eleven, kan eleven arbeta på ett mer självständigt 

sätt. Eleverna vill förstå målet med lektionen, vad de förväntas göra under lektionen och vad 
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de ska lära sig, det vill säga vilka förmågor ska de utveckla. Syftet och kunskapskraven 

behöver förklaras och gås igenom. Studien visar att många av eleverna tycker att det är svårt 

att veta vad som förväntas av dem och att språket är för komplicerat. När jag pratat med olika 

lärare om kunskapskrav, förmågor och centralt innehåll är det väldigt många som känner sig 

osäkra på vad de egentligen betyder och i vilken ände man ska börja. Om en lärare tycker att 

det är otydligt och svårt är det inte konstigt att eleverna känner sig osäkra. Eleverna eftersöker 

struktur och att få följa rutiner som gäller för alla undervisande lärare. Det vill ha korta 

tydliga genomgångar som tar upp det som eleverna behöver veta för att börja arbeta. De vill 

ha genomgångar av läraren, men ingen predikan vilket tyder på att de gärna vill ta eget ansvar 

över sitt arbete genom att göra arbetet själva och inte bara sitta som mottagare. Jag anser att 

deras svar överensstämmer väl med det styrdokumenten säger eleverna ska utveckla. Det bör 

vara en kombination av lärarledd undervisning och eget arbete av- och mellan eleverna. 

Ramverket kring lektionen är alltså avgörande för att kunna ta eget ansvar, vet du vad 

ramarna är kan du själv ansvara för hur du ska lägga upp arbetet och vad som förväntas av 

dig. Läraren bör planera undervisningen så att eleverna inte är beroende av läraren när de 

arbetar utan att de vet vad som förväntas av dem och läraren istället kan lägga fokus på att 

föra arbetet framåt. Dessa punkter som eleverna tar upp och som jag, baserat på egen 

erfarenhet ser, är nyckeln till framgång. Är jag som lärare välplanerad med en tydlig struktur, 

och där jag följer de rutiner som bestämts, blir eleverna trygga.  

 

Eleverna skriver i studien att det är upp till de själva att ta ansvar för sitt skolarbete men vill 

samtidigt att lärarna ska påminna dem om när olika uppgifter ska lämnas in eller när det är 

prov. Det går lite emot vad de säger om att de själva ska ha kontroll över sitt skolarbete, men 

det visar på att tanken och viljan att ta eget ansvar finns men att det är kan vara svårt att veta 

hur man ska göra. Vad är det då som gör att elever inte gör som de säger när det gäller att ta 

eget ansvar? Jag tror att det hör ihop med det som Vygotskij (Imsen, 2006) ansåg, att vi 

behöver kartlägga varje elev och se till de behov eleven har. Alla barn vill göra rätt men en 

del vet inte hur man gör. Läraren och eleven behöver tillsammans skapa en plan för de mål 

eleven har. Det gäller både det sociala samspelet och kunskapsutvecklingen. Vägledas in i hur 

man gör för att sedan förstå hur man kan ta eget ansvar. Det är ett samarbete mellan den 

vuxne och barne8t men även mellan barnet och barnet. 

 

Det är några punkter som är genomgående i studien och som jag anser skulle öka det egna 

ansvaret och motivationen hos eleverna. 
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Som Timperley (2008) tog upp i sina tio principer finns det faktorer som är nödvändiga för att 

elever ska nå högre resultat. Lärarna behöver känna sig trygga i sin yrkesroll och veta vad 

som förväntas av dem för att kunna få eleverna motiverade. En av principerna Timperley tar 

upp är det kollegiala utbytet. Delar vi lärare med oss av våra teorier och erfarenheter får vi en 

samsyn kring lärandet, samt att vi utbyter våra erfarenheter kring de elever vi undervisar. Vi 

kan då lättare sätta upp ramverk som fungerar för alla lärare och elever. Är eleverna 

motiverade ökar det möjligheten för dem att ta eget ansvar. Timperley (2008) tar även upp 

bedömningen som en viktig faktor och även Sivenbrings (2016) studie visar att bedömningen 

fungerar bra för kunskapsutveckling och motivation men den behöver förtydligas av läraren 

och förankras hos eleven. Eleverna säger att de vill ha tydliga mål om hur de blir bedömda 

och i vad. De vill även ha tydliga datum för olika inlämningar och prov. Därför är det viktigt 

att alla lärare följer de ramar som bestämts och använder de plattformar som finns för 

dokumentation på samma sätt. 

 

Som Hattie (2009) tar upp i sin forskning och sammanfattar är läraren viktig, både genom att 

besitta kunskaper i ämnet, vara omhändertagande, tydlig, engagerad i eleven och 

undervisningen. Läraren behöver även vara medveten om vad varje elev tänker och kunna 

skapa meningsfulla erfarenheter för eleven med återkoppling som leder till progression. 

Läraren behöver kunna läroplanen och kunna förankra den hos eleven. Läraren behöver kunna 

ta idéer från elever och omvandla dem till något som eleverna kan konstruera själva och 

genom själva konstruerandet ge kunskaper. Skolan behöver skapa en miljö som ser 

misslyckande som ett lärande, och där eleverna är trygga i att testa och testa igen för att föra 

lärandet framåt. Det här visas oerhört tydligt i min studie. Läroplanen säger att eleverna ska 

ha inflytande i sin utbildning vilket jag även ser att eleverna eftersöker. Läroplanen säger 

även att eleverna ska ta ett personligt ansvar för sina studier och sin studiemiljö vilket jag 

genom min studie kan se att de vill göra och som de tycker ligger på deras ansvar men som 

jag i senare svar i studien och av egen erfarenhet inte tycker att många elever gör. Elevernas 

kluvenhet speglar dagens läroplan ganska bra, det ska vara en kombination av att läraren 

bestämmer och elevernas eget inflytande samt att undervisningen både behöver vara 

koncentrerat till ämnet samt ett ämnesövergripande arbete för att få det mer autentiskt. 

Jag tror att uppgifterna behöver vara mer varierade och lättare att förstå, många skriver att de 

behöver hjälp, vilket kan tyda på att det läraren planerat är för svårt. Vikten av stimulerande 

uppgifter är även det en viktig del i att elever blir motiverade till att lära sig.  
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Eleverna skriver att de vill ha en hel och ren skola, där det inte finns trasiga möbler, inte 

massa klotter och en trevlig miljö. Trots det är det mycket klotter och skräp som ligger i de 

olika lärmiljöerna. Jag tror att vissa blir blinda för sin egen del i hur det ser ut, ett tydligt 

exempel där eleverna inte tar sitt eget ansvar. De slänger saker runt omkring sig och kastar 

saker på varandra och tänker inte så mycket mer på det efter. De kan sedan sitta en annan dag 

och se någon annan göra det, bli irriterade över att det är stökigt men inte se sin egen del i det 

dagen innan. Vi som lärare behöver tydligt markera för eleverna när de faller ur ramarna, det 

är något studien visat att de eftersöker men även något som jag som undervisande lärare och 

del av hela skolmiljön märker leder till förändring. Det kan i vissa fall vara elever som vill bli 

sedda som skriker stojar och skräpar ner för att det leder till uppmärksamhet. 

 

Bedömning som motivation 

Jag kan se att eleverna söker en kombination av summativ samt formativ bedömning. De fem 

nyckelstrategier som Wiliam (2013) skriver om sammanfattar bra det eleverna själva 

beskriver i sina svar. De vill att läraren ska klargöra, delge och skapa förståelse för 

lärandemål och kriterier för framsteg och de vill ha återkoppling som för lärandet framåt. Ett 

sätt är självreglerat lärande, man är sin egen herre. Att utveckla förmågan att använda sina 

kognitiva resurser tillsammans med känslor och handlingar för att föra lärandet framåt.  

Wilam (2013) skriver även att det ofta inte är färdigheterna som saknas utan motivation och 

vilja. Det behöver vi i skolan hjälpa till med genom att motivationen är delad, elev och lärare 

måste tillsammans hitta motivationen. Det är ett viktigt steg till att eleven tar mer eget ansvar. 

 

Jag tror att det är viktigt att arbeta utifrån begreppen Big five som Svanelid (2014) tar upp för 

att föra lärandet framåt, där det metakognitiva, som beskrev ovan, är det mest komplexa att 

förstå sig på. Svanelid studerade lgr11 och kom fram till att det var fem begrepp som 

användes i alla ämnen vid upprepade tillfällen. Givetvis är det även andra förmågor som är 

unika i de olika ämnena men dessa fem är genomgående vid flera tillfällen. De fem begreppen 

är analysförmågan, den kommunikativa förmågan, den metakognitiva förmågan, förmågan att 

hantera information samt begrepplig förmåga. Dessa begrepp är som Svanelid beskriver det 

den röda tråden genom hela grundskolan och jag håller med, det är förmågorna eleverna ska 

utveckla och det är dem, med hjälp av det centrala innehållet samt kunskapsmålen som vi ska 

skapa våra planeringar efter. 
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Många elever skriver även att de vill ha prov och inlämningsuppgifter som en del i att visa 

sina kunskaper. Min åsikt är att prov kan vara bra som ett test för att se hur eleverna tagit till 

sig delar av undervisningen. Att däremot göra prov som visar de olika förmågorna kan vara 

svårt. Wikström (2013) visar i sin bok Konsten att göra bra prov exempel på hur det skulle 

kunna gå till. Hon använder sig av olika steg i hur ett prov bör byggas upp och tar även upp 

reliabilitet och validitet kring prov. Bedömer vi rätt saker? Elevernas motivation kan öka 

genom att få ett bra resultat på ett prov men tyvärr tror jag att en annans elevs motivation kan 

minska om det går dåligt på ett prov. Jag kan inte koppla just prov till en faktor som skulle 

öka till att ta eget ansvar. Däremot tror jag att annan typ av bedömning absolut kan öka till att 

ta eget ansvar genom att få den formativt under hela processen. Att kunna se den egna 

utvecklingen gradvis öka tror jag ökar motivationen och viljan till att ta eget ansvar. 

 

Mycket tyder på att eleverna vill att skolan ska se ut på det sätt som forskningen visat. 

Formativ bedömning i kombination med summativ. Däremot känner inte eleverna till dessa 

begrepp utan använder sina egna ord som prov och återkoppling under lektionen för att 

beskriva dem. Jag tror att vi som lärare behöver förklara de olika sätten att bedöma på ett 

tydligt sätt för eleven. Att det är förmågor vi tittar på och att de faktakunskaper vi lär oss i ett 

specifikt ämne är för att visa den genom olika förmågor att det sedan är dessa som bedöms. 

Bedömningen på olika insatser tror även jag ökar motivationen hos eleverna, men det är 

viktigt att förstå att prov kan ha en negativ effekt hos vissa elever vilken kan göra att 

motivationen istället uteblir om det blir ett dåligt resultat på insatsen. 

 

Digitala verktyg som motivation 

I stort sätt alla i studien vill arbeta med digitala verktyg men de har svårt att beskriva hur.  

Som Steinberg (2013) och även Åkerfeldt (2014) tog upp ska vi inte bara ersätta hur vi arbetar 

med digitala verktyg utan även transformera arbetssättet. En fara kan vara att vi endast 

ersätter papper och penna med ett tekniskt verktyg när vi istället kan använda det till att 

strukturera arbetet på ett helt annat sätt samt nå ut till hela världen. Det kan hjälpa oss att 

skapa de autentiska projekt eleverna vill arbeta med och genom det hjälpa eleverna till att ta 

eget ansvar. Detta är även något som visar sig vara relevant i Blombergs (2016) studie. De 

digitala redskapen hjälper eleverna att få variation i sitt arbeta samt att det hjälper dem att 

organisera arbetet, två viktiga faktorer som även min studie visat. Det är däremot viktigt att de 

används på ett bra sätt och att inte elever använder det digitala verktyget som leksak. Många 

vill gärna spela och det påverkar eleverna negativt i sitt skolarbete. Lockelsen efter att spela 
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kan nog i många fall hindra eleven att ta eget ansvar för skolarbetet. Det stör även andra 

genom minskad arbetsinsats i grupparbeten och att läraren behöver lägga fokus på att få med 

dessa elever i undervisningen. Det är viktigt att få eleverna att ta eget ansvar över hur de 

hanterar de digitala verktyget speciellt nu när det är en del av nya läroplanen där digital 

kompetens och programmering ingår i matematik och teknik.  

 

Motivationsteorier 

Grunden till att ta eget ansvar tror jag ligger mycket i de teorier som Skaalvik och Skaalvik 

(2016) tar upp. Tron på sin egen kapacitet, teorin om inre och yttre motivation, teori om 

självkänsla samt teori om sociala relationer. Känner du trygghet i din egen utveckling genom 

att ramarna kring själva lärandet finns blir det lättare för en elev att ta eget ansvar för sitt 

skolarbete. Om man som elev, eller vilken person som helst, inte vet vad som förväntas av 

dig, eller vad du ska göra blir det i stort sätt omöjligt att ta eget ansvar. Du behöver ha ett 

utgångsläge. Det finns några delar som vi lärare kan bli bättre på och ta till oss för att hjälpa 

elever till eget ansvar vad gäller själva lärandet. Samtidigt finns det delar där vi behöver visa 

eleverna att vad de önskar och vill behöver börja hos de själva. Vill man ha det rent skräpar 

man inte ner, vill man ha arbetsro börjar man hos sig själv. Att ge eleverna mer inflytande i 

undervisningen genom att arbeta med ämnen som de är intresserade av tror jag ökar deras 

motivation. Det i kombination av ett fungerande och tydligt ramverk från lärarna kan absolut 

höja motivationen till att ta eget ansvar. Om du får arbeta med saker som du är intresserad av 

anser jag och tror att det även är lättare att fokusera både på den inre och yttre motivationen. 

Att lära sig hur samhället fungerar och är uppbyggt inte bara på papper utan i verkliga livet 

ökar intresset att fokusera på skolarbetet. Är du intresserad av det du arbetar med är det med 

största sannolikhet att du gör ett bättre arbete än om du vore ointresserad, att göra bra ifrån sig 

leder i sin tur till öka tro på sig själv. Tror du på dig själv och får en bättre självkänsla 

kommer det även leda till att du har lättare att vara del i sociala sammanhang, du behöver inte 

dölja olika misslyckanden och du behöver förhoppningsvis inte heller dölja att du inte förstår.  

 

5.3 Sammanfattning av diskussion och fortsatt forskning 

Jarl beskriver i Kättströms (2016) artikel att grunden för en likvärdig skola ligger i 

organisationen, att det finns ett gemensamt arbetssätt, tydliga och stabila värderingar och där 

det inte sker stora förändringar ofta. Att det finns ett kollegialt utbyte och samarbete.  

Det finns inte tillräckligt med forskning kring just elevers eget ansvar. Det finns forskning till 

vad som motiverar elever, vilken bedömning som främst leder lärandet framåt samt hur vi 
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bäst synliggör lärandet. Forskningen behöver rikta in sig kring hur vi kan motivera elever till 

att ta eget ansvar för sitt skolarbete. Jag tror dock att det inte enbart går att göra knutet till 

skolan utan att det till stor del ligger hos hemmet. Elever tar med sig mycket hemifrån och vi 

kan läsa artiklar om curlade barn och föräldrar som gör mycket åt- och för sina barn. Det är 

inget som säger att det är negativt men det skulle kunna vara en del i att det egna ansvaret 

minskar. Att känna att man tar eget ansvar för olika saker i sitt liv, inte bara skolarbete är 

något jag tror utvecklar dig som människa. Det bidrar till en utveckling i de teorier som 

Skaalvik och Skaalvik (2016) tar upp. Att kunna tro på sin egen kapacitet och lita till sin egen 

självkänsla. 

 

Jag tycker att jag fick en bra bild genom min studie och kunde koppla den till den forskning 

jag läst. Min slutsats ligger i linje med vad forskningen visar och vad eleverna svarar, att 

trygghet, tydlighet kring ramar, kollegialt utbyte i teorier och erfarenhet, och gemensamma 

arbetssätt lägger grunden och är helt avgörande för att elever ska kunna ta eget ansvar för sitt 

skolarbete. 
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7.!Bilagor 
 

Bilaga 1 

Hej, 
 
Svara på frågorna nedan och tänk på att utveckla dina svar, det är de utvecklade svaren som 
sedan går att använda till att sammanfatta studien.  
Syftet med den är studien är att undersöka elevers uppfattningar om hur skolan kan bidra till 
att elever tar eget ansvar för sitt skolarbete. Det finns därför inget rätt eller fel utan jag vill 
veta hur ni tänker och tycker för att skolan ska kunna bedriva en så bra undervisning som 
möjligt. 
 
Tänk igenom frågorna ordentligt och stressa inte igenom svaren. 
 
 
 
Frågor 

1.! Vad menas med att du som elev tar eget ansvar för ditt lärande? 
 

2.! Hur tycker du att du tar eget ansvar för det (lärandet) idag? 
 

3.! Hur kan en lärare hjälpa dig att ta ett större eget ansvar för ditt lärande? 
 

4.! Jag skulle känna mig mer motiverad till skolan och ta eget ansvar om: (Du kan välja 
fler alternativ): 

 
-! Olika ämnen samarbetade och skapade ett tema/projekt som speglar det verkliga 

livet för att: (utveckla svaret) 
-! Om alla ämnen är var för sig och fokus ligger på just det ämnet och inte blandas 

ihop med andra för att: (utveckla svaret) 
-! Om jag fick bestämma mer själv vad vi skulle arbeta med och det fanns många 

olika valalternativ för att: (utveckla svaret) 
-! Om läraren bestämmer vad jag ska göra och jag bara behöver göra som den 

bestämmer för att:(utveckla svaret) 
-! Om vi åkte iväg mer från skolan på olika besök för att (utveckla svaret) 
 

5.! På vilka sätt vill du arbeta med digitala redskap för att du ska ta eget ansvar för ditt 
lärande? 
 

6.! Hur skulle en lärare kunna planera/lägga upp en lektion för att du ska ta eget ansvar att 
lära dig? Tänk i början, själva lektionen och avslutet. 

 
7.! På vilket/vilka sätt skulle du vilja att dina kunskaper testades?  

(Tex. Prov, muntligt, inlämningsuppgift, feedback under lektionen) 
 

 
8.! På vilket/vilka sätt vill du få din återkoppling för att du ska fortsätta ta eget ansvar och 

känna dig motiverad?  
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(Tex. Från läraren, från kamrater, från dig själv eller kombinerat) 
 

9.! Ge förslag på hur en optimal skoldag, med de ämnen du har, skulle kunna se ut för att 
göra dig motiverad till att lära och ta eget ansvar över ditt lärande. Om du specificerar 
ämnen, skriv vilka det är. Tänk på hur genomgångar bör vara, själva passet, 
avslutningen, läxor, hur du visar dina kunskaper, studiebesök, lärmiljön i skolan mm. 
 

10.!Hur tycker du att en bra lärmiljö bör vara för att du ska bli motiverad till att ta eget 
ansvar för ditt lärande? 
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Bilaga 2 

 

 
 

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 7 och 8 i Vittra Brotorp 
 
 
Hej! 
 
Jag ska göra en studie om elevers eget ansvar i skolan kopplat till motivation och rätt 
utmaningar. Den görs som en rapport för Umeå Universitet.  
Eleverna kommer att få svara på ett antal frågor i text som jag sedan kommer att analysera och 
skriva en rapport om. Syftet är att ta reda på vad som motiverar elever att ta mer eget ansvar för 
sitt skolarbete och vad vi lärare behöver veta för att hjälpa dem att nå dit. 
 
Under vecka 5 kommer jag att vara med på en lektion och be dem svara på ett formulär med 
frågor där svaren ska vara i text, en skriftlig intervju. Jag kommer sedan att sammanställa alla 
svar och skriva en rapport om vad jag kom fram till i elevernas svar. 
 
OBS! Jag kommer inte att värdera hur bra eller duktiga eleverna är, utan vill undersöka hur 
undervisningen kan bli så bra som möjligt utifrån de tankar som eleverna har kring motivation 
och utmaningar. 
Resultatet som jag får fram kommer att användas i en rapport, där alla medverkande elever är 
anonyma. Inte heller namnet på skolan kommer att avslöjas.  
 
Man kan avbryta deltagandet i studien när som helst genom att kontakta mig via e-post eller på 
telefon. 
 
Om ni som vårdnadshavare godkänner att ert barn medverkar i studien, fyll i talongen 
som följer med elevbrevet och lämna till Sofia Brunefeldt senast fredag 27/1. 
 
Tack för ert intresse! 
Med vänlig hälsning 
 
/Sofia Brunefeldt 
 
072-309 18 18 
sofiabrunefeldt@live.se 
 
 


