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Under höstterminen 1989 gjorde författaren till föreliggande 
rapport en undersökning vid två gymnasieskolor i en kommun i 
landet. Den kom att heta: Vad lär man sig i gymnasieskolan? 
Rapport över en undersökning som gäller vad man i gymnasieskolan 
lär sig utöver det som står i läroplanen, och hur. På den ena 
skolan, som bestod av yrkesinriktade linjer, gjordes undersök
ningen bland eleverna i tre yrkesinriktade klasser. I den andra 
skolan, som huvudsakligen hade studieförberedande linjer, gjordes 
undersökningen bland eleverna i tre studieförberedande klasser. 
Undersökningen utfördes i form av observationer av undervisning 
och annan verksamhet samt en del samtal. Iakttagelserna kom att 
utgöra grunden för en ganska omfattande teoretisk bearbetning, i 
vilken en modell att se på skolans verksamhet utarbetades. Under
sökningsrapporten kommer, efter vad som kan förutspås utifrån 
nuvarande resurser, att vara färdig i sin helhet tidigast hösten 1990. I den kommer att ingå en del litteraturhänvisningar.1
Den 13 november startade en lärarstrejk bland gymnasieskolans 
SACO-anslutna lärare. Situationen kunde ses som ett tillfälle, 
vilket jag tog, att pröva riktigheten av de gjorda observationer
na och användbarheten av den framarbetade modellen jag nämnde. 
Föreliggande undersökning utfördes i form av intervjuer då ele
verna kom tillbaka till skolorna efter strejken 15 december. 
Tjugufyra elever intervjuades. Nästan alla kommer från de klasser 
som ingick i den mer omfattande observationsundersökningen. 
Efterom det i föreliggande rapport i stor utsträckning hänvisas 
till den nämnda modellen ingår det i rapporten en kortfattad 
beskrivning av densamma.

1. Jag kan väl säga att jag i samband med föreliggande un
dersökningar hitintills sökt och läst litteratur i mycket liten 
utsträckning. Naturligtvis har jag från min studietid och från 
min arbetstid som lärare kvar en hel del psykologiskt, pedago
giskt och sociologiskt allmängods där medvetandet om källorna för 
länge sen försvunnit. Min inspirationskälla, emellertid, till 
just föreliggande arbeten har i första hand varit Willis, P. 
(1983). Fostran till lönearbete. Göteborg: Röda Bokförlaget. Jag 
har också tagit del av Lindgren, A. (1988). Learning to avoid 
labour. Varför vill medelklassbarnen ha medelklassjobb? Tekniska 
högskolan i Luleå. Forskningsrapport 1988:005. Vidare har jag 
läst Frykholm, C-L. och Nitzler, R. (1989). Blå dunster - korn av 
sanning. En studie av gymnasieskolans undervisning om arbetsli
vet. Umeå universitet. Pedagogiska institutionen. Jag har också 
tagit del av Lindblad, S., Hansson, A., Mardones Hernandez, S., 
och Perez Prieto, H. (1990). Skola utan lärare: Vad innebar lä
rarnas strejk för eleverna? Bidrag till NFPF:s kongress i 
Helsingfors 8-11 mars, 1990. Uppsala universitet. Pedagogiska 
institutionen.
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Utförande
Själva intervjuerna utfördes mellan 15:e och 20 :e december under 
olika tider av skoldagen. Jag försökte dra mig undan med den 
intervjuade till ett avskilt och så lugnt utrymme som möjligt.
Vad som sas spelades in på en liten kasettbandupptagare.
Frågorna jag ställde är de som finns i Bil 1. De flesta rör för
hållanden under strejken, men där finns också andra. Jag ställde 
samtliga frågor till eleverna på de studieförberedande linjerna. 
Det var de som berördes mest av strejken. De frågor vars nummer 
jag ringat in ställde jag till eleverna på de yrkesinriktade 
linjerna.
Intervjupersonerna fördelade sig som uppställningen nedan, Tabell 
1, visar.

Tabell 1.
Intervjupersonerna i undersökningen fördelade efter skola, 
linje, klass och kön och skola. H står för humanistisk lin
je, S för samhällsvetenskaplig linje, N för naturvetenskap
lig linje, Ba för bygg- och 
fordonsteknisk linje och Ve 
pojkar, F är flickor.

Elever skola 1,
linje och klass: H, klass 1.
Kön: P F

2 2
Elever skola 2,
linje och klass: Ba, klass 1.
Kön: P F

3

Totalt 24 elever intervjuades,

anläggningsteknxsk linje, Fo för 
för verkstadsteknisk linje. P är

S, klass 1. N, klass 1. S, klass 2. 
P F P F F
2 2 2 2 3

Fo, klass 1. Ve, klass 1.
P F P F
3 2 1

10 flickor och 14 pojkar.

Eleverna som skulle intervjuas valdes slumpmässigt ur klasserna 
dock så att lika många pojkar som flickor kom med från, respekti
ve, klasserna H, S och N. Den enda flickan i de yrkesförberedande 
klasserna utsågs att vara med. De tre flickorna från S klass 2 
valdes på grund av att de i ett annat sammanhang fanns till 
hands.
Vad som sas under intervjuerna och upptogs på band överfördes 
till text till den grad av fullständighet som kan förstås av Bil. 
2, ett exempel på utskrift. Det gjordes för att väsentligt under
lätta den fortsatta bearbetningen.
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Resultat
Först presenteras i tabellform frekvenser av olika svar (kate- 
goriserade) på en viss fråga eller på några frågor. Sedan följer 
en kommentar till denna tabell eller dessa tabeller.
Tabellerna görs så utförliga som behövs för att det mesta av den 
information skall komma fram i dem som kan framgå av svarens 
fördelning.
Kommentaren innehåller citat som hämtats direkt från bandet. Där 
delar av ett citat eller samtal utelämnats markeras detta i tex
ten med punkter. När återgeendet av vad någon sagt inte är direkt 
taget från bandet utan kanske t ex av någon anledning i stället 
nedtecknats som minnesanteckning återges det inom apostrofer. När 
intervjuaren (jag själv) citeras markeras det med I:.
N är fortsättningsvis om inte annat anges antalet personer som 
svarat på en viss fråga, n är antalet svar eller värden. N är för 
det mesta 15 eller 24, men kan på grund av mest tekniskt bortfall 
i någon fråga vara lägre än respektive 15 och 24.
5b är egentligen en uppgift men kallas i fortsättningen för 
fråga.

Några statistiska bearbetningar av tabellerna har av 
flera anledningar inte gjorts och redovisats. Undersök
ningen är ju främst gjord för att jag skall se om den i 
kraft av flera olika observationer leder fram till en 
bild av ett större sammanhang, som stämmer överens med 
den bild jag tidigare på ett annorlunda sätt kommit 
fram till. Det har alltså inte främst gällt att testa 
en modell på enskilda punkter. Men frekvenserna i ta
bellerna representerar ju ändå de mest sannolika värde
na, eftersom slumpen arbetar runt de sanna värdena. De 
mest sannolika värdena är de man gissar på om man vågar 
gissa.
Denna uppläggning har gjort, när det gäller de siffror 
som redovisas i tabellernas frekvensfördelningar, att 
de ofta är för låga för att tillåta regelrätt signifi- 
kanstestning med exempelvis x^.
Man kan emellertid, återigen, ändå fråga sig om man 
över huvud taget av de data som presenteras i tabeller
na får ett rimligt underlag för ett resonemang. Proble
met kan ses som två problem. Det ena är om det går att 
resonera utifrån en hypotes som gäller att svaren är 
olika frekventa dvs att det finns svar som är de van
ligaste och de som är de minst vanliga i den population 
svar som stickprovet svar kommer ifrån. Jag skulle be
höva kunna förkasta nollhypotesen att alla svar är lika 
frekventa. Det andra problemet är om det går att dra 
slutsatser om olikheter mellan personer i fråga om 
svarsfördelningar.
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I anslutning till det första problemet kan man då säga så här. Ibland är det ointressant att veta vilket svar 
som är t ex vanligast. Det som är intressant är att se 
vilka kategorier som över huvud taget är representerade 
i elevernas tänkande, att utröna vilka dimensioner som ingår i det.
Ibland däremot är det intressant att veta med en viss 
säkerhet vilket svar som är det mest frekventa.
Att lägga märke till då är, att även om man tekniskt 
kunde genomföra ett signigikanstest för att förkasta 
nollhypotesen, så bygger ett sådant test på en defini
erad population. I tabellerna i föreliggande undersök
ning kan svaren, för det mesta,inte sägas vara tagna ur 
en definierad population. Svaren har inte valts av per
sonerna utan skapats av dem. Hur många svar populatio- 
nen består av vet vi egentligen inte, och hur många 
svar i populationen som är nollrepresenterade i stick
provet vet vi således inte heller. Om ett svar har 
kommit upp måste det ha funnits som möjlighet i inter
vjupersonens medvetande. Det kan aldrig någonsin ha 
uppkommit av en ren slump. Den exakta implikationen av 
detta i statistiska sammanhang känner jag inte till, 
men rimligtvis bör det innebära att frekvenser i an
slutning till sådana svar har en betydligt större 
tyngd, än vad svar har i en fördelning där svaren kan 
ha fått sina frekvenser av en slump.
I några fall kan man betrakta svaren som kan ges som 
definierade till antal. Det gäller tabellerna 2, 6, 3,
8 och 10. Samtliga av de tabellernas fördelningar är 
signifikant ojämna på minst 5 % nivå.
Om man låtsas att villkoret ovan gäller övriga tabel
ler, så kan testas, och befinns det vara signifikant 
ojämna (total-)fördelningar i tabellerna 11, 12, 16,
19, 20 och 22 och efter sammanslagning av kategori 1 
och 2 i tabell 14 och 2, 3 och 4 i tabell 24 också i
dem.
Med hänvisning till synpunkterna ovan anser jag det 
rimligt att generellt föra ett resonemang, där olika 
data stöder varandra, och föra det till att det formar 
en modell av vad som händer på gymnasieskolan i sin 
helhet. Det stora problemet är kanske då egentligen 
inte så mycket reliabiliteten i data som generaliteten 
i resultaten. Det är en empirisk uppgift att undersöka
den.
Det andra problemet, av de två jag nyss pratade om, är 
om det går att dra slutsatser om olikheter mellan per
soner, eller grupper av personer, då speciellt eleverna 
på de yrkesinriktade och studieförberedande linjerna. 
Förväntade frekvenser, i celler, vid sådana jämförelser 
blir ännu mindre i det material som jag har än vid bara 
totalfördelningen av svar. Här måste resonemanget upp
fattas som betydligt mer på prov än när det gäller
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totalfördelningarna. Ibland kan dock sägas att det 
stöds av tidigare teoribildning. T ex kan den större 
konkretionen, som jag tycker att jag har sett på de 
yrkesinriktade linjerna, jämföras med Basil Bernsteins 
beskrivningar av olika talkoder. (Bernstein, B., och 
Henderson, D. <1969> An approach to the study of 
language and socialization. Sociology, 3, 1 - 20.)

Fråga 1, 2, 3, 5b, 4, 5a, 12 och 24.

Tabell 2.
Svaren bland eleverna på de studieförberedande linjerna på 
fråga 1: Gick dagarna fort? Om du tar en dag t ex under 
strejken och jämför den med en dag i skolan?

Fortare Lika fort Långsammare
En dag under
strejken gick 10 3 2 N = 15

Femton intervjupersoner svarade således på frågan i klasserna på 
de studieförberedande linjerna. Tio tyckte fortare, 3 lika fort 
och 2 saktare.

Tabell 3.
Svar och frekvens bland eleverna på de studieförberedande 
linjerna på fråga 2: När du ser tillbaka på tiden, var den 
lång eller kort jämfört med vad motsvarande tid i skolan är?

Kort Lång
Tiden var 13 2 N = 15

Tabell 4.
Svaren bland eleverna på de studieförberedande linjerna på 
fråga 4: Var dagarna organiserade eller tog du dan som den 
kom tycker du?

Svar Frekvens
Tog dan som den kom. 6
Skolarbetet var organiserat. 5
Hade bestämt, kanske med nån 
kamrat att göra nån liten 
grej, i övrigt tog jag dan 
som den kom. 4 N = 15



Tabell 5.
Svaren bland eleverna på de studieförberedande linjerna på 
fråga 3: Vad sysslade du med under strejken? Vad ägnade du 
mest tid åt? Näst mest? Osv. Och fråga 5 b: Beskriv en dag 
hur den kunde se ut. N är antalet personer som i minst den 
ena frågan avgivit det aktuella svaret.

Vad man angett i fråga 
3 eller beskrivit i 
fråga 5b.

Frekvensen svar i 
Fråga 3 Fråga 5b 
P F P F N

Gjort mest av enl 
fr. 3. Genomsnitt 
lig rangordning.

Ingenting. Vilade. 3 3
Sov. 0 4
La om dygnet, sent upp 
och sent i säng. 3 2
Pluggade. 6 9
Pysslade hemma. 0 4
Lagade mat, var huslig. 1 2
Hjälpte till hemma. 0 3
Umgicks med familjen. 0 1
Jobbade. 2 5
Gick på stan. Var o fikade. 1 2
Träffade kompisar, o ex fi
kade el. lyssnade på musik. 6 7
Lyssnade på musik. 1 0
Tittade på TV eller video. 1 1
Spelade nåt spel. 1 0
Gjorde en resa. 1 0
Läste. 1 0
Sportade. 3 2
Spelade musikinstrument. 1 1
Gjorde sig i ordning, duschade.
Åt frukost.
Läste tidning.
Gjorde morgongymnastik.
I säng tidigt eller i vanlig tid.

0 17
10 5
0 2 6 
2 4 15
0 3 6
0 0 3
0 2 3
10 2 

7
2 3 6
5 6 13
2 3 5
4 5 9
10 2 
0 0 1 
12 4
2 3 6
12 3
2 3 5
5 5 10
2 3 5
10 1
3 14

2
2,5

2,9
2,5
2,8
2,9
4
1.5 
3
2
1
1.6
1,3

n = 2 
n = 2

n = 13 
n = 4
n = 2
n = 5
n = 1
n = 10 
n = 1
n - 1
n = 1
n = 4
n = 2

Vaknade genomsnittligen vid: 11:30
9:30

n = 5 
n = 7

Tabell 6.
Svar och frekvens bland eleverna på de studieförberedande 
linjerna på fråga 5a: Ägnade du dig åt rätt få saker eller 
gjorde du en väldig massa olika saker?

saker
Jag ägnade mig åt

Rätt få saker Många olika 
13 2 N = 15



Tabell 7.
Svaren bland eleverna på de studieförberedande linjerna på 
fråga 12: Finns det någonting, om du tänker efter, som du 
lärde dig under strejken, som du inte skulle ha lärt dig om 
skolan varit i gång?

Svar Frekvens
Nej, ingenting. 4
Om mig själv; att det går 
att plugga själv. 4
Om mig själv; att det inte 
gick trots att jag försökte 1
Att skolan betyder så lite i 
samhället. Att det går att lä
ra sig utanför skolan. 2
Om samhället "live". 2
Att ta det lugnt. 2 N 13

Ytterligare några svar utöver dem som redovisas i tabell 7 
förekom.

Tabell 8.
Svaren bland eleverna på de studieförberedande linjerna på 
fråga 24: Arbetade ni tillsammans mycket eller skötte i 
stort sett var och en sitt?

Svar Frekvens
Var och en skötte sitt. 13
Jag pluggade tillsammans 
med några. 1
Vi hade fått en uppgift att 
göra två och två. Den gjorde
jag tillsammans med någon. 1 N = 15

Beskrivningen av en dag under strejken ger (fråga 5b, Tabell 5) 
för det första intrycket, att man steg upp senare på dagen än då 
skolan var i gång, genomsnittligen vid strax efter 10. Några 
beskrev dock hur de steg upp vid 8 (2 flickor) och någon hur han 
(en pojke) steg upp så sent som vid ett. Över huvud är det så, 
att pojkarna, i den dag som de beskrev, låg längre på morgnarna 
än flickorna, genomsnittligen till halv tolv som jämfört med halv 
tio.
Det tycks i själva verket vara så, att en tendens fanns att lägga 
om dygnet. Fyra personer angav visserligen att de gick och la sig 
i vanlig tid eller tidigt. (Det var också de som inte steg upp 
alltför sent.) Men 5 personer sa i anslutning till fråga 3 
(Tabell 5) att de flyttade på dygnet och av svaren från ytter
ligare en person i fråga 5b framgår att hon gjorde det.
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Man steg upp, den där dagen (fråga 5b, Tabell 5), och gjorde sig 
i ordning. Tre av de fem personer som sa det angav att duschning 
ingick i den ritualen. Tio personer angav frukosten som en punkt 
i dagens tillvaro, två av dem att det egentligen rörde sig om 
frukost-lunch. Fyra personer berättade att de läste tidningen på 
morgonen. En annan läste den på kvällen.
Läsandet, pluggandet, förekom i någon utsträckning hos alla (frå
ga 3, Tabell 5). Det var oftast inte det man gjorde mest. Bara 
två personer angav det. Genomsnittligen fick pluggandet rangord
ningen 2,9 (summan av rangordningarna för pluggande, där de 
framgick, dividerat med antalet sådana rangordningar, 13 styc
ken) . Pluggandet kunde nu ta vid, en dag som den beskrivna (fråga 
5b, Tabell 5). Sex personer beskriver det. Någon pluggade i sko
lan, de andra hemma. För det mesta pluggade man på förmiddagen 
och eventuellt eftermiddagen.
Det som tog allra mest tid, enligt svaren på fråga 3 (Tabell 5), 
tillsammans med sportandet för dem som sportade och musicerandet 
för dem som musicerade, var umgänget med kamrater, kompisar. 
Genomsnittliga rangordningen var 1,5 (baserat på 10 rangord
ningar) . Tretton personer angav som syssla att de träffade kom
pisar, en dock att hon inte gjorde det mer än vanligt. I beskriv
ningen av en dag förekom för 11 personer utsagan att man umgicks 
med kompisar. Det var nu, på eftermiddagen, som umgänget kunde 
äga rum. I samband med det kunde man fika eller lyssna på musik. 
Man kunde också titta på TV eller spela nåt spel. Det senare 
skedde på kvällen, då det också var vanligt att man umgicks. Att 
umgås med kompisar, spontant angivet av nästan alla, tycks vara 
ett av de allra viktigaste inslagen i de unga personernas liv.
Åtta personer angav (fråga 3 och ett svar från fråga 5b) någon
dera av att de gjorde saker hemma, lagade mat eller bakade, eller 
hjälpte till. Härvidlag fanns en övervikt för flickorna, sju 
flickor och en pojke.
Sex personer ägnade sig, sa de (Tabell 5) åt sport. Det var 
basket, ridning (2 flickor) och akido. Tre personer, framgick 
det, ägnade sig åt att spela något musikinstrument.
Några olikheter föreligger mellan svaren i fråga 3 och 5b. Att 
man vilade sig eller inte gjorde nånting angavs, i fråga 3, av 6 
personer som en syssla, men ingick hos bara en person i beskriv
ningen av en dag (fråga 5b). Kanske är det här fråga om olika 
kategorisering i de båda frågorna. Man beskriver i fråga 5b hur 
man läste tidningen (5 personer), lyssnade på musik (5 personer), 
och tittade på TV eller video (9 personer). I svaren till fråga 3 
förekom inte att man läste tidningar, bara en angav att han lyss
nade på musik och 2 att de använde tid att se på TV eller video. 
Möjligen är det så att en del av dessa aktiviteter vid en gene
rell tillbakablick räknas in i att vila sig eller göra ingenting. 
Att detta att titta på TV kan jämställas med att göra ingenting, 
antyder det svar som en intervjuperson gav: "och sen så blir man 
störd ofta när man läser, en kompis som kommer, tittar man på TV 
och det kommer en kompis, då är det ofta så, a, då går man 
därifrån."
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Sju personer arbetade (Tabell 5). Ytterligare 2 sade sig ha sökt 
arbete eller hade velat ha arbete. Två av dem som arbetade gjorde 
emellertid det även i vanliga fall, när skolan var igång. Detta 
väcker frågan hur det förhåller sig i det avseendet med övriga 
sysselsättningar.
Klart är att man studerade mindre, totalt sett, än när skolan var 
igång. Även de flitigaste gjorde det. Någon som rangordnat plug
gandet som nummer 1 sa: "OK, vi lärde oss som sagt inte lika 
mycket, det var inte lika hårt heller, men vi gjorde det i alla 
fall. Det går." Det vanligaste är troligen sedan, inte att man 
ägnade sig åt något helt annat som att arbeta eller som i något 
fall att resa, utan att man gjorde saker som man annars brukade 
göra men ägnade lite mer tid åt. Man disponerade den överblivna 
tiden till de sysselsättningarna: Någon svarade på fråga 3 bl a; 
"Så gjorde man såna där saker som man inte hinner med annars. 
Städa och så där hemma bara." Någon sa att hon; "pulat hemma, 
saker man inte har tid med annars .. Umgås med familjen mera. 
Lagar mat. Bakat. Det blir kul på ett helt annat sätt för man 
hinner med." Eller någon; "Ja, fick tid till å spela, och sjunger 
ganska mycket ..Julförberedelser, baka å så där." Någon sa att 
hon "träffat kompisar mycket mer, det måste jag ju." Någon annan 
apropå kompisar sa; "Ja, kanske inte har träffats så ofta men när 
man har träffats har det blivit längre än annars. Sitter hela 
eftermiddagen." På frågor om ridning till någon svarade den: "Nån 
timma om dan kanske .. Ja det är betydligt mer än vanligt." En 
intervjuperson uttryckte sig på följande sätt: "Och annars så 
sysslade jag med det mer än vad jag, på fritiden spelar jag 
gitarr och då gjorde jag ju det lite mer i och med att jag hade 
lite mer tid och jag spelade basket .. Och sen blev det mer då 
att man träffade kompisar ofta så där, mer än vanligtvis." Och 
vidare som svar på fråga 5a: "Ja, gjorde en massa olika saker, 
sånt där som man inte hinner med annars, man tycker är kul, man 
läste ganska mycket å så där, man läste böcker, och man hann ju 
läsa tidningarna också å så där, å man hann å gå å fundera lite 
grand på olika saker å det var inte så stressigt .." Slutligen 
svarade någon på frågan (i samband med fråga 3) om hon vilade mer 
än vanligt: "Ja, sov länge."
Det hela började således med att man sov lite längre på morg
narna. Man gjorde sen saker hemma och hjälpte till mer än van
ligt. Man gick på stan och fikade på det som annars var skoltid 
och umgicks med kompisar. Man utövade sin hobby lite mer än van
ligt. I en artikel i DN 23/2 berättades att antalet graviditeter 
bland tonåringar som vänt sig till Stockholms ungdomsmottagning 
hade fördubblats efter skolstrejken. Man gissade att gravidite- 
terna hängde ihop med konflikten. Hur TV och videovanorna påver
kades av strejken går inte att med tillräcklig säkerhet säga 
utifrån svaren på frågorna. Det verkar emellertid, om man vill 
gissa, som om tittandet ökade hos somliga. Någon sa efter 
påtryckningar i fråga 12: "Nä, men jag tycker inte jag lärde mig 
nåt särskilt .. lärde mig titta på TV. Jag brukade inte titta så 
mycket på TV förut."
Man kan säga att den rutin som rådde under den tid som skolan var 
i gång bröts i och med de nya betingelser som strejken innebar. 
Rent generellt kan man säga att när de yttre restriktioner som
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hade gällt mildrades så försköts elevernas tillvaro mot vad som 
kan uppfattas som ett slags urtillstånd eller om man så vill ett 
naturligt tillstånd. Man utnyttjade i större utsträckning den 
artificiellt utökade ljusa delen av dygnet. Man vilade när inga 
omedelbara behov tvingade till aktivitet. Möjligen fick ätandet 
en viktigare roll. Frukosten framträder i alla fall i beskriv
ningarna av en dag frekvent som en händelse.
Man församlade sig spontant, uppsökte sina artfränder på stan 
eller nån annanstans (dock inte i naturen), umgicks flitigt med 
kompisar - utan att överge sina föräldrar och hemmet. Om flickor
nas benägenhet att ta del av arbetet på boplatsen skall ses som 
naturlig eller som uttryck för en över lång tid framodlad 
artificiell rollfördelning kan diskuteras.
Homo ludens, den lekande människan, utökade i strejksituationen 
sin lek; spelade och sportade, dock med ett inslag av civiliserad 
diciplin.
Den målmedvetna, diciplinerade inlärningen miste annars sin 
aktualitet. Pluggandet blev i många fall till en reminiscens.
Det man lärde sig var av tillfällig natur (fråga 12, Tabell 
7)(ehuru inte oviktigt kanske!). Man lärde något om sig själv, 
och man lärde något om skolan och samhället. De flesta eleverna 
betraktade också, denna tillvaro som oorganiserad. Man tog dan 
som den kom (fråga 4, tabell 5).
Frågan är, om man inte skall räkna till det naturliga tillståndet 
att man ägnade sig åt relativt få saker (fråga 5a, Tabell 6). 
Också när man över tid t ex i fråga om pluggande gick igenom 
många olika saker, så gjorde man det så att man gav en sak i 
sänder ordentligt utrymme: Du säger att ni tog ett ämne i sänder? 
"Ja, precis, så gjorde vi det ett par timmar."
Denna förflyttning mot urtillståndet skedde ofta inte utan vånda. 
Som svar på fråga 13 (om det var något man saknade) sa någon: 
"Klasskompisar och klasskamrater. Man träffar ju bara dom man 
umgås med. Och så känner man sig mycket nyttigare när man går i 
skolan och har ett schema att följa." På fråga 14 (vad som var 
det sämsta med strejken) svarade samma person: "Det kommer att 
bli jobbigt att ta igen. Och sen så tror jag, man la ju om liksom 
dagen så mycket. Egentligen levde man nog ganska dåligt." I:
"Tror du inte du hämtat dig eller vilat upp dig?" "Egentligen 
tror jag inte." På fråga 14 svarade någon annan: "Ja det är väl 
att jag verkligen tappade diciplinen." Och på fråga 18a (om man 
kunde ha tråkigt hemma): "Ja, det kan man. Det är mest skuldkäns
lorna .." Ett av någons svar på fråga 14 var detta: "Det blev 
liksom bortkastat, bortkastat kvartal av mitt liv." I: "Bortkas
tat?" "Ja, men det blir ju så, för annars hade jag ju kunnat 
studera sen kunde jag ha jobbat ett tag och tjänat pengar, nu 
blev det bara att man latade sig." Någon sa som svar på fråga.13: 
"Man behöver ju ha riktiga lärargenomgångar å så där. Jag var så 
dålig på att plugga ju, jag hade behövt. Så det var ju hemskt för 
mig. Så fick jag så dåligt samvete så .."
Ett mycket intressant förhållande är att notera nämligen det att 
fastän eleverna uppgav att de umgicks mycket med kompisar och 
gjorde saker tillsammans med dem, så pluggade de i regel inte
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tillsammans det lilla de pluggade (fråga 24, Tabell 8). Att 
plugga eller att inhämta skolkunskap, har således inte i sig 
blivit en social sysselsättning, trots att man i skolan varit 
tillsammans med kamrater nästan hela tiden man lärt sigl Detta 
förhållande kan vara värt att återkomma till i diskussionen.
Fråga 1 och fråga 2, kan man gissa, mäter samma sak, nämligen hur 
kort en dag var eller hur fort tiden gick sett i efterhand. Tiden 
hade gått fort, en dag var kort (Tabell 2 och 3). Skall man tolka 
svaren psykologiskt, så innebär detta närmast att dagarna inte 
var innehållsdigra och annorlunda. Det var inte så att en mängd 
pregnanta händelser gjorde anspråk på att rymmas inom strejktiden 
och således gjorde att den måste ha varit lång. Den rutin som 
bröts i och med strejken ersattes av en annan.

Fråga 8, 9, 20 och 23.

Tabell 9.
Svaren på fråga 8: Varför vill lärarna att ni skall 
lära er så mycket som möjligt i deras ämne? Svaren 
fördelade på eleverna från studieförberedande (S-l) 
och yrkesinriktade linjer (Y-l).

Svar
Frekvens på 

S-l. Y-l.
Det är naturligt. 6
De tycker om ämnet själva. 5
Det är av omtanke. 5
De får nåt tillbaka, får ut nånting. 6 
Det är av ansvar. 3
De skall vara intresserade, de 
är utbildade för uppgiften. 7
Annars tjänar de inga pengar, och 
annars blir det inga industrier. 1
Det kan ju bara inte vara att de 
vill plåga oss! 1

4 
0
5 
0 
0
2
1
0

N = 24

Tabell 10.
Svaren på fråga 9: Ni hade inga läxor, och läste 
inga läxor. Men kan man ge sig själv läxa?

Svar Frekven
Ja 24

Men det är svårt. 3
Det kräver självdiciplin. 1
Man måste var psykiskt 
stark. 1

N = 24
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Tabellen.
Svar och frekvens på fråga 20: Vad är plikt?

Något man måste En skyldighet Något man bör 
Vad är plikt? 18 62

N = 22

Tabell 12.
Svaren på fråga 23: Läraren blir ju arg ibland. Har han eller hon 
rätt att bli arg? Har han eller hon rätt att bli arg om du inte 
gjort läxan?

Svar

Ja.
Han eller hon har rätt att fordra att 
man gjort läxan.
Därför man förstör för kamrater. 
Därför att han eller hon upplever 
sig ha en anledning.
Annars blir det ingen ordning. Ett 
bra grepp att bli arg. Bättre än om 
dom struntar i det. Det är ju egent
ligen av omtanke.
Fast bara om det finns verklig 
anledning.
Om man slappat.
Om uppr epning.
Om man är nonchalant. Om klassen 
varit jobbig länge. Bråkig. Om 
en elev stör undervisningen.
Då nonchalerar man deras jobb.
Det får inte gå till överdrift. 
Läraren får inte vara långsint.

Ne j .
Men han/hon får bli stött, sur, irri
terad, får säga till.

För det är ju ens egen sak.
Bra, då lär man sig.

Det kommer på mitt eget ansvar, är 
mitt problem.

Frekvens på fråga:
Får han/hon Arg om du
bli arg? inte gjort

läxan?
24 14

2
1
1

1 3
6

1
2

7
3
1

2
2

10
5
1
1
5

N = 24

Fråga 8 ställdes till alla elever. Svaren är principiellt intres
santa (Tabell 9). Tio svar utgör psykologiska förklaringar. Det 
är naturligt. Att läraren vill lära ut beror på att han/hon har 
ett behov att lära ut. Förklaringen har ett slags subjektiv vali- 
ditet. Det är "kul". Någon sa så här: "Det är väl som en konst 
för dom. Dom tycker att det är som att rita en snygg tavla .. att 
lära ut, barnen ordentligt." Någon annan uttryckte det så: "Det 
kan ju vara fråga om en utmaning från deras sida. Om jag kan få 
eleverna intresserade för det här då har jag lyckats så .. antar
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jag är charmen med att undervisa". "I och för sig, alla människor 
som är någorlunda normala de tycker om att dela med sig av sin 
kunskap för då känner dom att dom ger nånting .. vadå jag blir 
själv glad om jag skulle lära nån liten unge nånting .. jag har 
lärt honom det och han kan det.. Då känner man sig stolt om man 
gjort nånting, nåt bra", så sa ytterligare nån. Och någon ut
tryckte sig: "Ja, det är klart om man är intresserad av det då 
vill dom ju helt klart lära ut." Och när jag propsade på en när
mare förklaring: "Det är bara viljan." Två sista exempel: "Ja, 
det är deras jobb och dom har sökt till det för att dom ville bli 
det". Och: "Jag vet inte." I: "Kan du gissa eller tror du nåt?" 
"Ja, tycker väl det är roligt att lära ut, inte vet jag."
Några svar (5 stycken) innebär att de som svarat menar att lära
ren är intresserad av ämnet och att själva det förhållandet leder 
till att han/hon har behov av och vill lära ut. Varav hjärtat är 
fullt undervisar man. Men det är bara på de studieförberedande 
linjerna sådana svar gavs: "Alla lärare är ju lärare i dom ämnena 
som dom tycker är roligast. Det är klart att dom vill lära ut så 
mycket dom kan av det som .." Och: "Ja det är klart om man är 
intresserad av det då vill dom ju helt klart lära ut." 'Behovet" 
är alltså relaterat till en annan psykologisk variabel, intresse.
Tio svar innebär att svararna ser lärarens ambition i fråga om 
undervisning som omtanke. Några svar var: "..dom tycker förstås 
att det är viktigt .. och det behöver man alltså." Och: "De vill 
väl att vi skall vara lite allmänbildade, skall kunna saker." 
Vidare någon: "Sen vill han väl att .. exempelvis kemi då, då 
vill han väl att alla skall få en bra grund om dom vill fortsätta 
med det." Och: ".. dom blir väl fäst vid en." Eller: "Ja det är 
för våran skull antar jag, för att vi skall klara oss bra i livet 
få mycket erfarenhet och kunskap och kunna mera områden." Exempel 
på mer kontextbundna svar var: "Läraren kanske själv har jobbat i 
nån verkstad och så och vet hur det är, vet hur det är om man 
inte kan alla smågrejor som kan ställa till trassel." Och: "För 
att man skall klara så mycket själv som möljligt när man då kom
mer ut, inte behöva gå och fråga .. Så man skall kunna vara så 
självständig som möjligt." En elev uttryckte att han inte trodde 
det var så: "Att dom vill att det skall gå bra för oss i livet 
det tror jag inte dom bryr sig om. Har du varit lärare i 10 år

° IIsa . .
Att läraren får ut nånting av undervisningen, får nånting tillba
ka, impliceras ju i svaren redogjorda för ovan, som innebär att 
man ser undervisningen som uttryck för behov. Åsikten att det är 
för en form av belöning som läraren engagerar sig i utlärandet 
framträder också direkt. Inga av de 6 svaren i kategorin 'får 
nånting tillbaka' kom dock från de yrkesinriktade linjerna. Föl
jande 4 svar är exempel som innehåller åsikten om belöning.."Och 
för sin egen del också kanske. Han kanske får nånting tillbaka. 
Man kanske, kanske hans sätt också att uppnå kunskap .. Utvecklas 
på nåt sätt." Och: "Ja men man vill väl gärna att dom som man 
försöker lära skall lära så mycket så man, ja inte va stolt 
kanske, men. Då känner man väl själv att man är duktig på att 
lära ut då." Vidare: "En utmaning från deras sida. Om jag kan få 
eleverna intresserade för det här då har jag lyckats." Och: ".. 
sen, det är väl så att man känner sig väl viktigarte och mer 
uppskattad om man lyckas .."
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Att läraren känner ansvar, är det som i tre svar sägs kunna ligga 
bakom att han gärna lär ut. Också här kom svaren från eleverna på 
de studieförberedande linjerna. "De känner kanske ett ansvar att 
lära ut." I: "Mot vilka?" "Mot både eleverna och sen så samhället 
kanske också. Det är ju en uppgift de har." Ett annat svar var: 
"Vill kanske sköta sitt jobb helt enkelt. Värnar om sitt rykte." 
Ytterligare ett: "Det tycker jag är, kanske ansvar från deras 
sida .."
I svaren i intervjun, liksom det förresten är vanligt i samhället 
i övrigt, framträder en icke-distinktion mellan förklaring och 
värdeutsaga. I stället för att föreslå en orsak till ett förhål
lande talar man om hur det borde eller 'skall' vara och ger even
tuellt argument för det. Så gjorde t ex eleverna på de studieför
beredande linjerna i 7 svar och eleverna på de yrkesinriktade 
linjerna i 2 svar: ".. lärarna skall vara intresserade av det de 
håller på med ..Om man har läraryrket så att säga då är man ju 
utbildad till att lära ut nånting.." Och: "Det borde dom vara" (; 
intresserade av ämnet). Ett annat svar var: "Men det är ju lära
res funktion att lära ut så mycket som möjligt." Ytterligare ett 
annat: "Dom är ju utbildade till att lära ut. Så, ja, om man är 
lärare så måste man ju lära." "Ingår väl i deras yrke." Eller: 
"Först så är det väl i läroplanen står ju det, vad eleverna skall 
lära sig." Och: "Ja, det är deras jobb och dom har sökt till det 
för att dom ville bli det." Slutligen: "Du ska ju inte va lärare 
om du inte vill lära ut om du inte vill delge andra dina kunska
per. Då ska du inte va lärare."
Ordet plikt användes inte av eleverna i detta sammanhang, fastän 
nästan alla definierade det som antingen något man måste, en 
skyldighet eller något man bör (enligt fråga 20, Tabell 11).
Några (3) refererade till skolplikt som exempel. För någon var 
det ett stenhårt måste. För någon var att städa ordentligt efter 
sig på sin arbetsplats en plikt. För någon annan var detta inte 
riktigt vad som menas med plikt. För någon var plikt något man 
inte skulle göra. Andra bestämningar till ordet kan exemplifieras 
med elevernas svar, att plikt är något man 'känner att man egent
ligen inte vill men har pressen på sig att göra', att läraren kan 
få en att känna att man borde, att det är något som någon måste 
tala om för en när man är ung och som man förstår först senare 
vad det är, och att det är vad föräldrarna säger är rätt.
Till bl a lärarens ambitioner hör att ge läxa. Men kan man ge sig 
själv läxa (fråga 9, Tabell 10)? Ja, det kan man. Så svarade alla 
elever. Fast det kan vara svårt sa några och syftade då på att 
göra läxan. "Då skall man ha himla god självdiciplin", eller "ja 
.. om man är stark psykiskt", var två andra svar.
Får läraren bli arg, och får läraren bli arg om man inte gjort 
läxan (fråga 23, Tabell 12)? Läraren får bli arg sa alla. Men det 
skall finnas en verklig anledning (6). "Ja, det tycker jag..Fast 
det får inte vara så där att de blir arga i onödan för då känner 
man då kan det faktiskt va obehagligt att gå till deras lektioner 
som blir arg utan anledning." Eller: "hade en .. som blev arg .. 
för att man satt och viska lite så här med kompisen .. då började 
han skälla som faan." Att klassen eller nån elev varit störande 
eller nonchalant räknas som en anledning (7). "Jag kan ju förstå 
ifall nån lärare blir arg om dom har lektioner och nån elev så
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där stövlar in och tar det så där lite på lajbans." Ilskan får 
inte gå till övardrift (5). "Beror på i vilken grad han blir arg. 
När han blir vansinnig så vet jag ju inte. Ingen vågar ju säga 
emot heller..". Eller: "Ja det har han. Ifall man är stökig då 
har han rätt å bli arg.." I: "Läxan?" "Ja, har man blivit till
sagd då ska man ju göra det.. Man skall göra det man blir till
sagd. Det tycker jag. Fast inte så där så han tar in på ett sär
skilt rum och börjar skrika ut och så där, men han kan säga till 
i typ lite högre tonart än vanligt." Läraren får inte heller vara 
långsint (1). "Sen kan han ju inte gå och va arg i flera dagar 
utan måste ju kunna glömma och gå framåt."
Att bli arg för att man inte gjort läxan tycker 14 elever att 
läraren får bli, men ilskan får förstås inte gå till överdrift 
(se exemplet ovan). Två sa det. Ytterligare 5 menar att läraren 
åtminstone får visa sig irriterad.
Om läraren blir arg har han/hon säkert en anledning att bli det, 
en subjektiv anledning, som man måste respektera, eftersom man ju 
inte kan påstå att den inte finns där. Så tolkar jag det svar som 
en elev gav. "Ja .. Om han blir arg så har han ju fått för sig 
nånting och då så .. blir inte arg för nånting utan han kanske 
..Även om det kanske inte alltid stämmer."
Läraren har, vidare, enligt de flesta elever rätt att fordra att 
eleven gör läxan. Två elever uttalade det så här: "Ja, i och för 
sig det har han. Han har bett oss att göra det och vi går i sko
lan. Han är våran boss. Det är som om du jobbar och så kommer 
chefen och säger kan du göra det här?" Och: "Ja, det tycker jag. 
Har ju brytit mot hans ord." Att inte ha gjort läxan kan uppfat
tas som nonchalans (2), och rättigheten gäller således särskilt 
om eleven upprepade gånger undlåtit att göra läxan (2). "Om det 
är första gången det händer då har han inte rätt å bli arg, men 
om det skulle va ett flertal gånger då har han rätt att bli arg." 
Och: "Ja, möjligtvis om det skulle upprepas hur många gånger som 
helst..Man nonchalerar dom. Då är man (som lärare) helt menings
lös själv va, fyller ingen som helst funktion." Rättigheten gäl
ler också om det uppenbarligen beror på slapphet (inte oförmåga) 
att eleven inte gjort läxan (1). "Ja, det tycker jag väl., för 
ens eget bästa, för om dom inte gjorde det då skulle alla strunta 
i det. Han märker ju om man slappat eller om man har gjort det så 
gott man kan."
Konsekvensen av att inte ha gjort läxan och en anledning till att 
läraren har rätt att bli arg kan vara att det förstör för kamra
terna (1) .
En anledning, som antytts i det senaste citatet ovan, till att 
läraren får bli arg (1) eller får bli arg för att man inte gjort 
läxan (3) menade eleverna är att ilskan har ett pragmatiskt 
värde; det är ändamålsenligt att bli argi "Ja, det måste han ha. 
Annars blir det ingen ordning alls." Eller: "Då måste man se till 
att den personen sköter sig ordentligt. Då kan det oftast va bra 
att man blir arg va." Eller slutligen: "..egentligen är det ju 
omtanke, bättre än om han struntar i det." Som kommentar i 
anslutning till ett nej sa någon: "..inte rätt skälla ut en., sen 
om dom gör det det är väl bara för att muntra upp eleven att dom 
skall börja gör'at."
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För övrigt tycker bara 5 elever att huruvida eleven gjort läxan 
är elevens ensak, och läraren har ingen rätt att bli arg.

Fråga 10a, 10b och 11.

Tabell 13.
Korstabulerade svar och frekvenserna bland studerande på 
studieförberedande linjer i an slutning till fråga 10a:
Läste du några ämnen under strejken? Vilka? Fråga 10b:
Vilka ämnen läste du mest av? Varför? Och fråga 11: Vilka 
ämnen är viktigast? Varför?

Ämnet är viktigt. Jag har läst ämnet. Ämnet är viktigt.
Jag har inte läst Ämnet är inte angett Jag har läst ämnet,
ämnet. som viktigt.

11 36 21
N = 15

Tabell 14.
Argument vid fråga 10 för att ha läst ett ämne, från 
intervjuade på studieförberedande linjer.

Frekvens av argument i sam- 
Argument band med ämne som man läst:
Jag har nytta av det. 1
Ämnet är tidskrävande. 1
Jag behöver det. Det märks. Mycket
på linjen. 3
Jag tycker om ämnet. 1
Det var lätt att läsa. Jag
klarade det själv. 9
Vi hade bestämt i klassen. 2
Vi hade fått läxa/uppgift i
ämnet. Det fanns en planering. 12

N = 15
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Tabell 15.
Argument vid fråga 11 för att ett ämne skulle vara viktigt.

Argument. Frekvens av argument i samband med
ämne som man angett som viktigt.

Det är viktigt för att förstå j 
nutid, samhälle. Miljö. Det är jnyheter. 6
Det är viktigt att kunna kommunicera. 6
Det är viktigt för jobbet. 5
Det är huvudämne. Det är den linjen. 6
Man ska känna till. Man måste
kunna. Det behövs till husbehov. 5
Det är intressant. 3
Det är roligt att kunna. 1
Ämnet skapar gemensap, god stämning. 1

N = 24

Den statistik som grundar sig på svaren på frågorna 10-11 sam
manfattas i Tabellerna 13 - 15. Tabell 13 visar att eleverna (på 
de studieförberedande linjerna) bara läst 2/3 (21/32) av de vik
tiga ämnena hemma under strejken, medan av de ämnen man läst, mer 
än hälften (36/57) inte angetts som viktiga.
Argumenten för att ett ämne skulle vara viktigt (enligt svar från 
alla linjerna i undersökningen; Tabell 15) är att det har bety
delse för förståelsen av miljö, samhälle och nutid (6). Det är 
också viktigt att kunna kommunicera (6). Huvudämnena är, vidare, 
viktiga (6). (På de yrkesinriktade linjerna har yrkesämnet undan
tagslöst, utan att argument nästan alls presenterats dock, an
getts som viktigt; syns inte i nån tabell). Eleverna på de yrkes
inriktade linjerna har en matnyttig syn på de teoretiska ämnen 
som ingår i deras utbildning. Engelska (1 fall) är bra för att 
det är nödvändigt för att kunna läsa flygmekanikerinstruktioner. 
Matematik är bra i jobbet (4) och för den personliga ekonomin 
(1).
Vad är det då i första hand som gjort att eleverna (på studieför
beredande linjer igen; Tabell 14) läst ett ämne? Jo, det är att 
de hade fått läxa eller uppgift i det eller att det fanns en 
planering i ämnet som gick att följa (12 argument), och/eller att 
det var lätt att läsa (9).
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Fråga 7
Tabell 16.

Svaren på fråga 7: Vad är det som gör att du går i skolan?
Frekvens på 

S-l. Y-l.
12 9
3 0
2 0
4 1
3 0
6 0
3 0

N = 24
Sammanfattningsvis utifrån Tabell 16 kan man påstå, att bevekel- 
segrunden för att gå i skolan ligger en bit ifrån den att man 
vill söka vishet. I 17 respektive 9 svar angav eleverna i princip 
att det var frågan om att i slutändan få bättre jobb. "Det måste 
jag göra, kan ju inte sluta att gå i skolan. Hur blir det dådå?
..Städa hela livet nejdu, nejdu, nejdu" Eller: "Jag tycker man 
måste ha en bra utbildning.. Viktigt så man kan få ett bra jobb 
sen. Jag har aldrig haft nån tanke på att sluta efter 9:an." För 
7 respektive 1 var skolan dock (också) en stimulans eller kunnan
det i sig ett mål. "Jag tycker inte det är tråkigt att gå i sko
lan." På frågan om det således var för att få ett bra jobb, sva
rade någon: "Dels därför. Dels roligt kunna lite själv." "För det 
första", sa nån annan, "är det ju då att jag vill ju bli så in
telligent som möjligt och lära mig så mycket så jag kan förstå så 
mycket som möjligt av det som händer.." Sex elever på de studie- 
förberedande linjerna fann sig föranlåtna att påpeka att det inte 
var för att det var så kul som de gick i skolan. "Man behöver 
inte gå i skolan men indirekt så är det obligatoriskt för går du 
inte i gymnasiet får du ta ett skitjobb va..Jag tycker det är 
djävligt tråkigt att gå i skolan..Jag går här för jag känner att 
jag måste göra det. Har ingen som helst ambition för det känner 
jag." Andra vittnesbörd var dessa: "Hade man fått ett bra jobb 
utan utbildning så hade jag slutat i 9:an. För jag är liksom lite 
skoltrött och så där." Och: "Man måste det ju för att få ett jobb 
.. inte varit särskilt studiemotiverad under strejken .. jag 
gillar inte att plugga." Vidare: "Sen .. måste göra nånting .. 
utbildning för bra jobb .. så själv bestämma vad jag vill göra. 
Inte speciellt kul att gå i skolan men man vet ju att man måste 
.." Och: "..å sen är det ju så att, det är ju också det, vadå man 
måste göra nånting .. sen vill få en utbildning så jag kan få ett 
bra jobb .. och så att jag själv kan bestämma vad jag vill göra 
och inte nån annan säger till mig vad jag skall göra .. Jag menar 
det är inte nånting som jag tycker är speciellt kul eller så där, 
men man gör ju det ändå för man vet att man måste liksom, det är 
enda sättet, det är liksom bara att acceptera att så är det." 
Traditionsmodellen får exemplifieras med följande citat: "Ja, jag 
tror att jag går i skolan av bara farten. Jag menar, om jag inte 
skulle göra det då skulle det verkligen va att jag bröt mig ut ur 
familjen för att, alla släktingar har läst vidare efter gymnasiet 
och universitet ..Jag vill gå i skolan också. Nog för att jag är

Svar
För att få ett bättre jobb. 
Vill ha högre utbildning. 
Vill fortsätta utbilda mig. 
Vill kunna, i sig.
Tycker det är kul.
Det är inte så kul.
Jag följer en tradition.
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ganska skoltrött men det skulle inte kännas bra tror jag att 
jobba..Egentligen tycker jag det är ganska kul i skolan även om 
det är jobbigt. Men samtidigt så är, man får ju, man behöver inte 
tänka så himla mycket själv, utan man blir ju åtsagd vad man 
skall göra, bara man försöker sköta sig. Och dessutom vill jag få 
ett yrke i framtiden som kräver en högre utbildning och då är det 
ju ett krav att jag går på gymnasiet."

Fråga 13.
Tabell 17.

Svaren bland eleverna på de studieförberedande linjerna 
på fråga 13: Finns det något du saknade då du inte var 
i skolan? Vad?

Svar Frekvens
Gemenskapen med klassen. 7 
Vissa lärare. 1 
Regelbundenheten, rytmen och
rutinen, något att göra. 4 
Det vardagliga. 2 
Skolan, undervisningen, genomgångarna. 3 
Att känna sig nyttig, det goda
samvetet. 2 
Nåt visst ämne (Mu). 1 
Nej. 3

N = 15
De flesta sa som svar på fråga 13 att de saknade något. Näst 
efter gemenskapen med klassen (7) var det rutinen, regelbundenhe
ten, rytmen eller själv vardan (6). Några saknade undervisningen 
och vissa lektioner (3) eller nåt visst ämne (1). Och några sak
nade nyttighetskänslan eller samvetsfriden (2). Alla dessa saker 
må illustreras genom några citat: "Ja det är väl lite grand av 
det här rutinen eller lite regelbundhet på nåt sätt. Och gemen
skapen i klassen saknar man .. eftersom man inte träffar så många 
i sin omgivning som man brukar göra annars utan det är väl mer en 
utvald krets man träffar, mera, men dom träffar man i alla fall 
när man går i skolan. Men just det hära lite vardagliga, som jag 
tror många känner när dom slutar 3:an, den hära tomheten, det kan 
jag tänka mig." Och: "Till slut så tycker jag att man saknade 
skolan över huvud taget, men sen så träffar man ju alltid vissa 
människor, dom träffar man ju bara i skolan, det är inte så att 
man träffar dom på eget initiativ, fritiden, så det blir lite mer 
begränsad skara. Men sen började jag ju sakna undervisningen 
också, när det hade gått lite längre tid." Och: "Klasskompisar 
och klasskamrater. Man träffar ju bara dom man umgås med. Och så 
känner man sig mycket nyttigare när man gått i skolan och har ett 
schema att följa." Eller: "Ja, det blir ju alltid en viss lunk 
när man går upp på morgonen, man går till skolan och går på lek
tionerna .. det blir ju alltid en viss rytm så man vet vad man 
skall göra..(Men) jag tyckte inte det var långtråkigt under 
strejken som många verkar ha tyckt." Och citatet från förut: "Man 
behöver ju ha riktiga lärargenomgångar å så där. Jag var så dålig 
på att plugga ju. Jag hade behövt, så det var ju hemskt för mig. 
Så fick jag så dåligt samvete så."
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Fråga 14.
Tabell 18.

Svaren på fråga 14: Vad var det sämsta med strejken för din 
del?

Frekvens på
Svar S-l Y-l
Att vi har kommit efter,
och får ta igen. 7 0
Att vi inte får betyget. 2 1
Att vi missat undervis
ningen, missat kunskap. 3 1
Att jag tappade diciplinen. 2 0
Att jag levde dåligt. 1 0
Det var tråkigt under
strejken. 1 0
Att det var så osäkert. 1 0
Det var bortkastad tid. 1 0
Att vi hade håltimmar och
att schemat blev tokigt. 0 4
Det var inga nackdelar just. 1 3

Eleverna på de yrkesinriktade linjerna tyckte i regel inte det 
var några eller så stora nackdelar just med strejken (7). De var 
ju heller inte drabbade i samma utsträckning som eleverna på de 
studieförberedande linjerna. "Ja, jag tycker nog alla tycker att 
det var ganska bra ha lite ledigt, det tror jag. Vi tog det gan
ska lugnt för att det var ingen som egentligen ville gå till 
lektionerna om jag säger så. så det var en ganska bra vila tycker 
nog alla här. Det värsta var väl att vi hade sovmorgon på morgo
nen då vissa dagar. Och det är lite jobbigt att åka till skolan 
om inte bussarna går rätt och så. Dom som inte har anslutnings- 
bussar då fick gå från centralen." Nån annan sa: "Vi hade tre 
dagar som det gick bort timmar på .. det enda som det var dåligt 
med det var på tisdan då matten gick bort. Det var ju så där typ 
nästan mitt på dan.. Sen på måndagar å då fick vi sovmorgon så då 
spelade det inte så stor roll."
På de studieförberedande linjerna fanns det i större utsträckning 
enligt svaren en del mer allvarliga olägenheter. Att man hade 
kommit efter och, eventuellt, att man skulle komma att behöva ta 
igen, var det vanligaste slaget av svar (7). "Att vi har kommit 
så mycket efter i ämnena å man är tvungen att läsa in det på 
kortare tid. Dubbelt så mycket på en gång .." Och: "Jag blir 
nervös att jag inte kommer att klara av att knapra igen de luckor 
.. om lärarna sätter den pressen på en .. ta igen .. Annars är 
det bara skönt." Detta är exempel på sådana svar. Enligt någon 
följde också ett slags osäkerhet med situationen: "Att den tog så 
lång tid .. Ja, man visste ju inte vad man skulle plugga ..Visste 
inte riktigt hur mycket de andra hade gjort och så och hur långt 
man kunde gå. Om man inte klarade någonting då kunde man inte 
göra så mycket."
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Betyget bekymrade bara några, vilket kanske hade att göra med att 
eleverna i intervjun inte gick i avgångsklasserna, där betygs- 
problemet däremot borde och torde ha varit mer framträdande. En 
elev på en yrkesinriktad linje, faktiskt, sa: "Man missade en del 
saker. Att betygen inte kommer ut i tid så att man kan tänka vad 
man vill göra sen."
Några svar angav att missad undervisning och kunskap i sig var en 
olägenhet (4). "Att man gick miste om undervisning." I: "Varför 
var det så dåligt? " "Jo, men man går ju i skolan då skall man ju 
lära sig nånting också." Eller: "Det kanske va att jag missa un
dervisningen. Annars så tycker jag inte att den -." I: "Du missa 
undervisningen. Varför var det dåligt?" "Tror inte det gör så 
hemskt mycket eftersom det är bara l:an som .." Slutligen: "Ja 
man missade himla mycket då .. vissa ämnen kommer man att hoppa 
över en massa, och det är ju liksom ganska tråkigt för då missar 
man liksom en massa kunskap så där. Och sen så fanns det ju dagar 
liksom då man inte hade nånting å göra . Det var ju jättetråkigt 
att sitta å inte göra nånting." I: "Vad kommer det att ha för be
tydelse att du missat kunskap som du säger?" "..språken .. missar 
en massa ord .. det går ju ut över språkets, ja, över kunskapen 
liksom, man kan inte prata liksom riktigt flytande och så där 
bara för att man hakar upp sig på vissa ord."
Någon kunde, enligt citat ovan, uppleva att det var tråkigt som 
en följd av strejken.
Att man tappade diciplinen eller kom att leva dåligt var en annan 
upplevelse eleverna angav att de haft (3). "Ja, det var väl att 
jag verkligen tappade diciplinen." så här sa någon: "Att jag inte 
studerade. Det kommer efter. Det blev liksom bortkastat, bortkas
tat kvartal av mitt liv." I: "Bortkastat?" "Ja, men det blir ju 
så för annars hade jag ju kunnat studera sen kunde jag ha jobbat 
ett tag och tjänat pengar .. nu blev det bara att man latade 
sig." Ytterligare någon sa: "Kommer att bli jobbigt att ta igen. 
Och sen så tror jag man la ju om liksom dagen så mycket. Egent
ligen levde man nog ganska dåligt." I: "Du tror inte du hämtat 
dig eller vilat upp dig?" "Egentligen tror jag inte."

Fråga 17. Hur var närvaron på de ämnen som var kvar?

Svaren på fråga 17, bland eleverna på de studieförberedande lin
jerna, var genomgående att närvaron hade varit god i de ämnen man 
haft, vars lärare inte berörts direkt av strejken. Vad eleverna 
uppger avspeglar säkert det verkliga förhållandet. Att man var 
närvarande i så stor utsträckning kan sättas i relation till 
svaren på fråga 13, vad det var man saknade då man inte var i 
skolan.
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Fråga 15.
Tabell 19.

Svaren på fråga 15: Nu när du varit borta från skolan så 
kommer du ju att ha mindre kunskap i ämnena än vad du skul
le haft om skolan varit i gång. Tycker du då att du automa
tiskt skulle få lite lägre betyg enligt principen mindre 
kunskap - lägre betyg?

Svar
Frekvens på 

S-l Y-l
Nej. 12
Vi skall inte drabbas,
det är inte vårt fel. 5
Det vore orättvist, skall 
ju vara lika för alla. 1
Eftersom alla är drabbade lika. 4
Kvalitén skall räknas,
inte kvantiteten. 4
Inte utan vidare, måste avgöras. 1

Ja. 2
Fast ingen mening om alla 
är drabbade, får lika. 1
Eftersom strejken drabbat olika. 1

Ej klart ställningstagande 1
N = 24

8
5
0
0
2
1
1
0
0
0

En överväldigande majoritet svarade nej på fråga 15, 20 elever av 
24. Det vanligaste argumentet var att eleverna inte hade gjort 
nånting. De borde hållas skadelösa (10). "Nä, det tycker jag 
inte." I: "Varför inte det då?" "Nä, det är inte vårat fel. Då 
skall inte jag behöva lida å få lägre betyg." Eller: "Nej. Det är 
ju inte vi som har strejkat. Det är ju deras problem, så vi skall 
inte beröras alls tycker jag." Också att kvalitén skulle räknas, 
inte kvantiteten var ett vanligt svar (6). Två elever på studie- 
förberedande linjer sa så här: "Nä därför att vi kan ju inte rå 
för. Vi har ju inte presterat nåt sämre resultat bara för att vi 
inte gått i skolan. Det är ju inte vi som har orsakat strejken." 
I: "Man får för prestationen då?" "Ja, precis. Jag tycker betygen 
skall väl ändå mäta vad man lärt sig inte vad man borde ha lärt 
sig ..Hur bra vi har lärt oss det lilla vi lär oss.." Och: "Nej, 
Det är vad vi gjort som skall betygsättas inte mängden." Två 
elever på yrkesinriktade linjer uttryckte sig så: "Nej, de skall 
sätta betyg efter det man kan, det man har lärt sig, inte hur man 
skulle ha lärt sig." Och: "Det beror på vad man menar med mindre 
kunskap. Man hinner ju göra mindre. Men det man gör, det är ju 
det man skall ha betyg på." Några elever såg lösningen på proble
met som en pragmatisk fråga: "Det kan nog bara avgöras på några 
prov, tycker jag, för att det, för annars kan man inte bevisa .. 
om man kan mindre." Eller: "Du menar att vi får sämre säg i för
hållande till cepe-provet?..Nä." I: "Varför inte?" "Jag tycker 
man skall ge alla chansen att ta igen och först innan man sätter 
lägre betyg."

22



Ett mycket intressant slags argument på de studieförberedande 
linjerna, som belyser att eleverna har insikt om betygens funk
tion och egenskaper där, är att eftersom alla var lika drabbade 
så skulle man inte ha lägre betyg (4). "Ja egentligen men liksom 
alla har ju blivit utsatta för det här, eller inte alla men här 
(i kommunen) har väl alla blivit något sånär utsatta för det här 
så att då, man måste ju kunna sätta betyg efter liksom, man måste 
ju ha nån slags medel sådär ..Då är det ju ingen som kan mer än 
nån annan egen va och då är det ju liksom .. och då sätter man 
betyget därefter i alla fall." I: "Men man skulle ju kunna sätta 
lägre på alla?" "Nja .." Någon svarade så här: "så borde det ju 
va. Men nu har ju strejken drabbat hela landet va. så det blir ju 
ändå lika för alla. Och jag menar lägre betyg kommer vi att få 
ändå." Någon som svarade ja på frågan motiverade jakandet med 
samma logik på det sättet att eftersom strejken drabbat olika så 
borde det vara så. (Hade den drabbat lika hade det inte behövts.) 
"Eftersom det bara är vissa ställen som strejken har pågått så 
blir det väl lägre betyg. Om det hade varit strejk över hela 
Sverige då hade det varit lika för alla då kan man ju inte sätta 
lägre betyg för dom som det har varit strejk. Då måste det vara 
normala betyg. Då hade man inte behövt lägre betyg." Någon ytter
ligare svarade ja, men menade att om strejken drabbat alla lika 
då hade det inte varit nån mening att sätta lägre betyg för den. 
Han motiverade det tydligt på följande sätt: "Ja, det ska jag väl
ha .. Det är ju bra för mig om jag får bra betyg, men det är inte
det rätta .. Mycket ens eget fel .. men jag tycker också att alla 
har, jag vet inte, många har varit likadana ..Säg att hela skolan 
varit precis som jag. Då är det ingen mening sätta sämre betyg.." 
I: "Varför är det ingen mening då?".."Det är ju inte så menings
fullt för, nja, då, betyget är ju till för att se vilka som slöar
.. Om alla slöar då spelar det ingen roll .."
Ett rent ja motiverades av en elev på yrkesinriktad linje på 
följande vis: "Det var svårt det. Nja, det vet jag inte. Det är 
ju typ sådär, i så fall skulle man ju ha lägre betyg för att man 
har studiedagar som går bort för att det går ju bort tid då ock
så. Det är ju typ samma sak nästan. Nu har det ju varit längre, 
så, ja det ska det väl nästan. I och för sig det är 4 veckor, får 
se hur många timmar är det .. 7 timmar, det blir 3 timmar i vec
kan, 4 veckor, det blir 12 det. Ja, inte så mycket tycker jag. 
Lite skall det väl göra."
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Fråga 16.
Tabell 20.

Svaren på fråga 16: Varför har man närvarokontroll?

Svar
Frekvens på 

S-l. Y-l.
Jag förstår inte heller det. 3
Det är ett medel att upptäcka 
frånvaro, en säkerhet för eleverna. 1
Skall tvinga till närvaro. 11

Och därigenom:
Få eleven att hålla en
överenskommelse. 2
Träna närvaro till en god vana; 
att inte komma för sent. 1
Vara en hjälp till eleven att kunna 
sköta sina studier. 1
Göra så att undervisningen går att 
praktiskt bedriva och genomföra. 3
Fungera som ett medel för läraren 
att åstadkomma kunskap. 2
Garantera underlag för betyg. 1
Samtidigt förse eleverna med ett 
betalningsmedel för betyg. 2

N = 23

1
1
9

2

0
0
1
2
0
4

Fyra elever menade att de egentligen inte förstod varför man hade 
närvarokontroll. Någon uttryckte sig så: "Ja, det är väl, jag vet 
inte, i gymnasiet förstår jag inte riktigt varför man har det men 
i grundskolan på högstadiet då är det ju mycket skolk. För det 
här är ju nånting frivilligt, jag förstår inte alls varför för
äldrarna skall behöva skriva på..Det finns några stycken i klas
sen som brukar hoppa över en eftermiddag eller så där och då är 
det väl bra, men det är ju upp till dom när dom går i gymnasiet 
tycker jag."
I endast två svar i de fall, då den som svarade hade en tänkbar 
förklaring till varför man har närvarokontroll, angavs närvaro
kontroll som ett viktigt medel att upptäcka frånvaro. Vid lång
varig frånvaro kunde det vara nåt som var på tok för eleven: 
"Närvarokontrollen är inte mera till för - först är det ett 
underlag för läraren när det gäller att sätta betyg .. sen är det 
en säkerhet för eleven, dom som håller på med droger och såna där 
saker. Om nån ser att det är väldigt mycket frånvaro kan dom gå 
tillbaka och ta hand om den personen eller rycka in så det är ju 
ett sätt att -..för det är ju en frivillig skola så det skulle 
man inte behöva om det inte var för ens egen skull och för 
Ett annat svar lyder: "Det är för å se om vi går hit eller inte." 
I: "Varför är det så viktigt då att se om ni går hit?" "Ja för 
annars ser man om det blivit nåt fel eller."
Enligt alla övriga svar, alltså från 20 av de 23 som svarat på 
frågan, hade kontrollen funktionen att tvinga fram närvaro. Det 
kunde låta så här: "Ja, om man inte hade det skulle det inte vara 
några här alls." I: "Nä, inte om man är här för - jo, låt oss
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säga att man får betyg efter hur bra man kan - efter hur bra man 
är och hur mycket man kan." "Ja men det visar man ju inte här 
..Man måste ha närvarokontroll, det är självklart." I: "Men man 
kunde ju - om man inte vore här då kunde man ju inte få nåt bra 
betyg." "Nä, nä, för då lär man sig ju ingenting." I: "Skulle 
inte det räcka då?" "Nej, det skulle det inte."
Fyra svar innebar en hänvisning till en underförstådd överens
kommelse, som eleverna skulle fås att hålla. Ett exempel på svar 
är: "Det är väl mest en diciplinfråga att du går i en skola som 
är betald. Du behöver inte betala någonting. Då ska du också 
komma på lektionerna .. Liksom, det är nån sån där moralisk grej 
att .. om du får komma hit så vill vi att du kommer, ungefär. 
Annars kan lika gärna nån annan få gå på den här linjen som för
tjänar den platsen bättre."
Det var också en praktisk fråga för undervisningen, att eleverna 
i stor utsträckning var närvarande (4). Någon sa så här: "Det är 
väl för att se att vi kommer här .. kommer i tid å . " I: "Men ni 
är ju här frivilligt ändå?" "Tja, det är väl för det skall bli 
lite ordning också .. Om det inte kommer några så är det inte så 
kul att ha undervisning för lärarna heller. Om det är tre fyra 
varje gång. så hänger man ju inte med nånting." Så här sa någon 
annan: "Ja, det här är ju frivilligt så man måste ta ansvar själv 
.. i och för sig men ändå så måste dom kolla så att. För det är 
nog så att det finns dom som inte kan ta ansvar .. Det inverkar 
ju på betygen också .. Det är ju dumt om dom liksom har lektioner 
och så är det inga där .. Onödigt." Synpunkten att frånvaron 
vållar praktiskt besvär och måste stävjas illustreras i slutändan 
av följande svar också: "Ja det kan man fråga sig. Nej. I högsta
diet är det naturligtvis självklart .. men gymnasiet, men annars 
så tror jag att det skulle ju lätt bli så att eleverna inte går 
dit å .. Man kan ju inte söka till gymnasiet och sen bara inte 
komma.." I: "Men då borde det ju vara så att när man nu har sökt 
gymnasiet så kommer man ..Annars vore det ju ingen idé å söka." 
"Jag tror att det är många som söker till gymnasiet också för att 
alla andra gör det, som egentligen inte är så studiemotiverade 
..I: "Och då skulle man få få elever i skolan?" "Ja." I: "Skulle 
inte det va bra förresten med få elever i skolan?".. "Nä, men det 
skulle ju va väldigt svårt med undervisningen då.. Alla skall 
hålla samma takt å .."
Närvaro sågs som ett medel för läraren att åstadkomma kunskap hos 
eleverna (4). Det framgår bl a i följande svar: "Vilken fråga.
Man har ju på egen fri vilja bestämt att man vill gå där." I: "då 
borde man ju inte behöva närvarokontroll." "Nej i och för sig 
inte. Jag är lite förvånad att man hänger upp sig så otroligt 
mycket på närvaro för det verkar ju lärarna göra. .. Det är näs
tan mer nu än under högstadiet som man bryr sig om det .. Fast i 
och för sig, det är väl det jag tycker då, att har man gått med 
på det en gång då ska man baske mig vara där också .. I: "Varför 
tycker lärarna att den är så viktig att hålla, den överenskommel
sen?" "Jag vet inte. Det är väl det att man ska intressera sig 
och att de inte skall tappa greppet om en på nåt sätt, att man 
inte skall gå miste om något .. Dom vill inte att man skall få 
några luckor. För att allting bygger vidare på det man gjort 
tidigare." En elev sa så här. "Det är väl för att eleverna skall 
komma kanske .. Ja man får ju betyg sen .. och då är det väl inte
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riktigt rätt om en del skall få betyg utan att ha läst nåt .. för 
i skolan är ju meningen att man skall lära sig inte att man skall 
gå där och få en nuffra på ett papper." I: "Så man betalar en del 
av betyget genom att vara närvarande på nåt sätt?" "Ja, eller 
snarare, betyget är en betalning för att man är där och lär sig." 
Ett svar från en annan elev rymmer nånstans i början idén om 
kunskapen och är dessutom fortsättningsvis ur andra aspekter 
mycket intressant: "Kontroll? Det är väl om man inte kommer helt 
enkelt, bara vill va hemma å slöa. Kolla det så att om det är nån
som inte ska gå den här linjen, helt enkelt. Det finns ju folk
som håller på med en linje, så går dom inte alls utan bara är 
hemma å degar .. Men då ska man inte gå på linjen och vara borta 
samtidigt. Det går inte alls .. Man skall ju lära sig nånting så 
man kan jobba sen." I: "Men är inte det elevens ensak?" "Det kan 
man också säga men i så fall skulle inte de - vi skulle inte 
tycka det, andra som går här å jobbar, så kommer det nån en dag i 
veckan och säger nu är jag här, tjena .. Det skulle inte va så 
kul .. Ja det stör oss andra. Det blir avundsjuka, om jag säger 
så. Det också .." I: "Egentligen om du tänker efter är det lite 
konstigt att man kan bli avundsjuk på någon som .. som - ja han 
lär ju sig mindre då va. Medan dom som går kvar dom lär sig mer. 
Då borde man inte va avundsjuk." "Nä, men alla vill ha fritid,
vet du, alla vill va lediga så mycket som möjligt."
Att tvinga till närvaro kan ha andra funktioner. Genom att tvinga 
till närvaro kan man träna eleverna till goda vanor, menade nå
gon. "Ja, det är jätteviktigt, att man inte är borta från skolan 
och kommer för sent och så. Det är inte bra. Det måste man lära 
sig att inte göra. Och, ja man måste ju kontrollera var eleverna 
är nånstans och så. Det måste finnas en viss punktlighet och så 
där .. Om det händer sällan så spelar det inte så stor roll .. 
men om man skulle liksom vara trött på skolan och hoppa mellan 
timmarna så då får man nog ta och tänka efter lite." I: "När 
gymnasieskolan är frivillig då skulle man väl kunna tänka sig att 
man inte behövde nån närvarokontroll ..?" "Då skulle det ändå bli 
så att man struntade i de lektioner .. då skulle man komma för 
sent mycket och så där .. man har en viss press på sig."
Att tvinga till närvaro var enligt någon, vars svar återgetts 
ovan, en hjälp för eleverna att sköta sina studier. Och närvaron 
behövs som underlag för betyg, sa en elev, också citerad ovan.
Att närvaron som eleverna tvingades till samtidigt i princip var 
något som man delvis betalade betygen med, var en åsikt som 6 
personer kan anses ha omfattat. "Ja bara för att om det är nån 
människa sådär som tycker åh skolan och så där, och då skolkar 
den människan, ja gud den kan ju skolka flera veckor i sträck så 
där .. eller tycker så här att vissa timmar och så där är råtrå
kiga, då går inte den människan på dom timmarna. Och har man inte 
närvarokontroll så märker inte läraren att den eleven är borta 
men har man närvarokontroll så märker den läraren att eleven är 
borta .. så kollar dom liksom hur många frånvarotimmar man haft i 
ett ämne, så får man liksom kryssvarning sådär .. Man måste va 
där för att få betyg." Eller: "Därför att, om man säger att vi i 
stort sett hade studiebidrag. Om vi är borta mer än 15 dagar i 
rad så skall det va minskat. Vi får pengar för att vi går i sko
lan och då skall de kolla att vi är här också .. och dessutom det 
här med betygen. Vi skall ju va här minst 50 % annars kan du ju 
räkna med under en 3:a .." Ett sista exempel är: "Ja, kolla om
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eleverna är där." I: "Varför skall man göra det då?" "Kolla huru
dan man är.. Ja det är väl bra därför om man skall gå på bygge 
och så där då kollar man närvaron i skolan å så ser man, ja den 
där killen är bra."

Fråga 18a.
Tabell 21.

Svaren på fråga 18a. Vad är tråkigt i skolan?

Svar
Frekvens på 
S-l. Y-l.

Ingen variation.
Läraren bara pratar.
Eleverna får inte komma in.
Man kan förut.
Det är för lätt.
Man lär sig inget.
Det är jobbigt. Råplugg.
Man förstår inte.
Läraren hjälper en inte.
Man är inte intresserad.
Man är själv trött.
Läraren är ointresserad.
Läraren har ingen humor.
Läraren är bunden till läroboken.

5 
9 
2 
2 
1 
1 
3 
0 
1
6 
1 
1 
1 
1

N = 24

4
2
1
0
0
1
3
2
0
1
1
0
0
0

Tabell 22.
Svaren på fråga 18a. Vad är tråkigt hemma?
Svaren Frekvens

Man har inget att göra. Det händer inget. 19
Men man kan alltid hitta på något. 4

Man är ensam. 3
Man är hungrig. Man har skuldkänslor. 2
Att läsa läxor är tråkigt. 2
Att titta på TV är tråkigt. 2

N = 24

Orsakerna till att något är tråkigt förlädes till egenskaper i 
situationen, i undervisningsmaterialet, till egenskaper hos en 
själv eller hos läraren.
Den mest iögonenfallande skillnaden i resultaten är den som tycks 
visa att föreställningarna om tråkighet hemma är förknippad med 
sysslolöshet, att man inte har någonting att göra (19), medan 
denna förklaring inte gäller skolan, utan att det där är exempel
vis och huvudsakligen monotonin i det man gör som är tråkig. Det 
kan vara så att variationen i material och aktivitet är ringa 
(9). Exempel på svar som utsäger det är: " ..Eller när det är så 
hära som i matten då. Det har inte gått väldigt bra för mig. Ändå

27



så tycker jag att det är alldeles för lätt. Det är ju så, jag 
menar det är ju liksom 100 tal som är precis likadana .. Det är 
tråkigare än att gå på en tom väg. Varje tal borde ha liksom egen 
karaktär." Och: "Enformigt. Så tycker jag man inte hade lektio
ner, eller - böckerna är gjorda för att vara så tråkiga som möj
ligt alltså. I matteböckerna t ex. Det är bara samma tal hela 
tiden. Dom bara byter ut siffrorna. Det är precis samma tillväga
gångssätt. Det är väl för att man skall lära sig i och för sig 
men det borde ju finnas nåt roligare och intressantare sätt." 
Eller: "Ja, kan ta om fysiken. Att köra med en liten kärra och en 
träkloss och det har vi gjort 5 lektioner i rad ungefär, och jag 
är rätt trött på det.. Det måste hända nånting.. Och samma sak om 
man har, alltid den lektionen likadan varje gång som att vi all
tid lyssnar på stycket på band och sedan läser igenom det och - 
det får inte vara likadant hela tiden.." Och slutligen: "Ja, det 
skulle väl va - det kan bli tråkigt på svenskan ibland, det kan 
det bli, när det blir för mycket grammatik helt enkelt .. När det 
klumpar ihop sig bara, slänger fram en massa stenciler och sånt 
som man skall göra. Det blir för tråkigt att sitta och fylla i 
och fylla i .. Det blir så monotont när man skall lära sig allt 
på en gång."
I påfallande många svar förläggs monotonin till det som väl får 
sägas vara den pedagogiska situationens adelsmärke nämligen att 
läraren pratar (monotont, eller bara pratar eller pratar länge 
11) och eleverna lyssnar (får inte komma in, 3). Exempel på den 
förra sortens svar är: "Det går inte att förklara. Det är, om man 
känner att det är tråkigt så får man lust att somna. Jag vet inte 
varför men då och då när man kommmer in på en lektion då har 
läraren rabblat .. hypnotiseras, så somnar man Eller: "Ämnet
i sig självt brukar va himla tråkigt och sen så så .. finns såna 
där lärare som står vid tavlan och tjabblar och tjabblar och 
kabblar och kabblar om ingenting egentligen och går igenom nån
ting som man liksom redan vet Eller: "Ja det är teoritimmar
na här ibland som är lite långtråkiga .. han pratar mest själv.
Vi får inte ställa liksom frågor mitt i. Det blir lite tråkigt .. 
han pratar liksom hela tiden." (Se fler exempel längre fram.) 
Detta senare svar är också ett exempel på hurusom eleverna säger 
sig uppleva att de inte får komma in och också prata. Ytterligare 
ett citat som pekar på en sådan upplevelse är. "Det innebär att 
en lärare står och pratar monotont och inte låter elverna komma 
in nånstans utan bara själv står och håller låda hela tiden." 
Slutligen kan följande citat tilläggas: "En lärare utan humor och 
ett ämne utan - ett ämne, vad skall man säga .. Det man läser 
måste vara intressant.. Om en lärare bara står och pratar .. det 
är verkligen tråkigt. Om läraren står och bara håller föredrag 
och ritar på tavlan och så; det här skall ni kunna till nästa 
gång, då har man inte fattat så mycket . Om man inte får prata 
själv då blir man väldigt trött."
En del förklaringar rör egenskaper hos materialet eller stoffet. 
Det är saker man kan förut eller redan vet (2)(Se citat ovan).
Det är för lätt (l)(Se ovan). Man lär sig inget (2): "En del 
timmar tycker man ju är jättejobbiga och sitter man och bara 
väntar på att de ska ta slut .. Om en lärare står och pratar om 
något hemskt länge så där. Eller om det bara är strul liksom en 
del lektioner då tycker man att den här lektionen har jag inte 
lärt mig nånting. Det är jobbigt, tråkigt." så här säger enda
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flickan i en klass: "Ja något som är segt. När man känner man 
inte kommer nåt. Det är klart att det är tråkigt. När man känner 
de andra inte gör nånting då är det trist .. Det är visst bara 
jag som jobbar."
Å andra sidan kan det enligt svaren vara tråkigt när det är job
bigt (6): "Just då kanske trött, arg, lessen. Det är ofta såna 
saker som inverkar. Egentligen, det mesta är intressant om man 
orkar sätta sig in i det." I: "Det finns ingenting i situationen, 
hur den är utformad ..?" "Jo, det kan det göra. Jag är ju liksom 
publiken här, jag sitter ju - det finns - OK det finns tråkiga 
talare .. lägger fram det på så tråkigt sätt. Då blir man inte 
intresserad, anstränger man sig inte." I: "vari består det sät
tet?" "pratar i samma tonläge, utan att göra några pauser .. 
Enformighet helt enkelt. Och att lägga fram så mycket fakta, 
klämma in så mycket fakta i det här ämnet, ord man säger så man 
hinner liksom aldrig smälta det där, begripa vad de egentligen 
har sagt." Ett annat exempel är: " När man har mycket att göra i 
matten. Det är tråkigt, det är jobbigt. Man ska lära sig en massa 
saker. Sen på svenskan är det när man skall hålla på och läsa en 
massa fakta. Det tycker jag inte är så kul..Det kan bli jobbigt 
och då blir det ju automatiskt tråkigt efter ett tag. Och så när 
man gör samma saker hela tiden." Att inte förstå kan alltså vara 
tråkigt antyds det i ovanstående citat. Någon annan säger på det 
här sättet: "Det är när man sitter och läser eller lyssnar på X. 
Han pratar precis som att man borde förstå, fast det gör man ju 
inte. Han frågar inte heller om man fattar." Närbesläktad med 
tråkigheten som ligger i att inte fatta är kanske den som ligger 
i att läraren inte hjälper: ".. tjabblar ..och sen så liksom, 
vill man ha hjälp med nånting annat. Sen så har vissa lärare en 
attityd som jag inte tål. Dom skall vara gulliga och och så ska 
dom va snälla och hjälpa till när man vill ha hjälp. Dom skall 
liksom inte bara avspisa .. såna lektioner med såna lärare det är 
bland det värsta som finns."
Om det är tråkigt hänger också på en själv, exempelvis att man 
inte är intresserad av ämnet (7). Så här sa någon: "När man tyc
ker att det - man inte är riktigt intresserad av ämnet och man 
känn - att det är många som inte är intresserade, det blir lite 
orolig stämning i klassen. Det kan ju bli så ibland." I: "Smittar 
det på något sätt?" "Ja, det gör det. Och sen så kan det ju 
ibland va att läraren är ointresserad också, egentligen inte 
tycker att det är så kul å lära ut. Det känner man ju liksom."
Det kan också vara, som vi har sett, att man är trött eller led
sen eller nåt annat (2).
I liten utsträckning anges lärarnas egenskaper som anledning till 
tråkighet (3. De svaren finns bland eleverna på de studieförbere- 
dande linjerna.) Det rör sig i de fallen om bristande engagemang 
(se exempel ovan), brist på humor, och begränsad kunskap eller 
intresse (bundenhet till läroboken): "Jo, det som är tråkigt det 
blir ju - det är när du sitter i klassrum och du har en lärare
som inte kan och som ändå pratar en massa så där och som inte kan
så mycket om ämnet om man är intresserad och frågar lite bigrejor 
.. och det ofta är så .. och dom inte kan berätta så mycket
fritt, utan ofta går efter boken va .. Då kan det bli lite trå
kigt .. då tycker man varje sån lektion är tråkig."
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Lärarens pratande anges oftare i svaren från eleverna på de stu- 
dieförberedande linjerna (9) i förhållande till svaren från ele
verna på de yrkesinriktade linjerna (2) som tråkigt. Sammantaget, 
emellertid, när det gäller variation (variation i material och 
uppgifter, läraren pratar, håller på länge), så pekar svaren inte 
på någon skillnad mellan linjerna. I förhållandevis fler svar 
från elever på de studieförberedande linjerna anges att det är 
för lätt eller att man kan sakerna förut som orsak till tråkighet 
(3 och 0) och samtidigt förhållandevis fler svar från eleverna på 
de yrkesinriktade linjerna att det är detta att det är svårt 
eller jobbigt som gör att det är tråkigt (3 och 3), eller att man 
inte förstår (0 och 2).

Fråga 19.
Tabell 23.

Svaren på fråga 19: Vad är intressant?
Frekvens på

Svar S-l. Y-l.
Det hänger på läraren. 6 0
Det är när läraren berättar t ex om saker 
som har hänt eller är aktuella. 6 0
Det är när läraren håller föredrag. 1 0
Det är när man får jobba, jobba själv,
göra saker. 3 5
Det ligger i ämnet. 4 0
Det är något hobbyartat. 1 0
Det är när det är något nytt, saker
man inte tänkt på. 22
Det är när det är variation. 2 0
Det är något man får kämpa med. 2 0
Det är det man har lätt för. 1 0
Det är något man klarar, gör framsteg i. 1 4
Det är när det är något man har nytta
av. 0 2
Det är sådant man vet en del om förut. 1 0
Det är debatt om aktuella saker. 1 0
Det har att göra med hur lärarna
kommuniserar med varann. 1 0
Det är spännande men inte farligt. 1 0
Det är när man själv är pigg. Det beror
på en själv också. 2 0

N = 23
Svaren på fråga 19, vad som är intressant, kan det förstås passa 
att presentera i samband med svaren på fråga 18a, vad som är trå
kigt, även om de båda inte riktigt är varandras motsatser. Att 
eleverna låter förstå att det hänger på läraren om något är in
tressant är då inte oväntat. Att eleverna angivit att det är in
tressant när man får jobba själv är förenligt med att de tycker 
det är tråkigt när läraren bara själv pratar och eleverna inte 
får komma in. Vidare verkar det följdriktigt att något nytt och 
saker man inte tänkt på är intressant i relation till utsagorna 
att liten variation eller monotoni eller att man kan förut är 
tråkigt.
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Det kan vara tankeväckande att jämföra svaren för eleverna på de 
studieförberedande linjerna med svaren för eleverna på de yrkes
inriktade. Alla 6 svaren om att det hänger på läraren kommer från 
eleverna på de studieförberedande linjerna. Eleverna på de yrkes
inriktade linjerna svarar i större utsträckning att vad som är 
intressant är när man får jobba själv (3 - 5), och att det är 
intressant när det är något man klarar av eller gör framsteg i 
(1 - 4), eller när det är något man har nytta av (0 - 2). Det är 
möjligt att dessa olikheter går att hänföra till olikheter i be
tingelserna för de båda studerandegrupperna.
Hur eleverna kunde uttrycka sig i svar som hänförs till de olika 
kategorierna framgår av följande. Att det hänger på läraren: "Det 
beror mycket på hur läraren tar fram saken, framför den liksom." 
Och: "..Nä, men om man skall ha roligt på en lektion då syns det 
på läraren helt enkelt .. Man kan se det på läraren, hur den 
personen är, egenskaper..Det kan också bero på hur personen är 
just den dan." Lärarens berättande är ju också nånting som inne
bär att intressantheten hänger på läraren: "I och för sig också 
prata, men inte står och skriver upp en massa fånigheter på tav
lan, utan gör allting som en rolig berättelse, ungefär som när 
nån sitter och berättar sagor för en när man var liten."
När det gäller att jobba själv så heter det: "Det är när man 
själv får studera nånting, självstudier." Eller: "Det är väl när 
man får träna sig själv och hålla på praktiskt." Åsikten att det 
nya har betydelse för vad som är intressant kan exemplifieras med 
svaren: "Ja, om man får gå t ex på bygg då och lära sig en massa 
nya saker som man känner att man har nytta av." Och: "Historia är 
kul om man har en bra lärare, förutsatt. Annars är det tråkigt .. 
Och sen tycker - samhällskunskap tycker jag är kul och så för nu 
diskuterar vi mycket och så där om vad som står i tidningarna och 
vad man tycker och det kan lätt bli debatter och så där och det 
är kul." I: "Varför är fysiken intressant då?" "Det är liksom 
sånt som händer omkring en så där, bilar som bromsar, friktion 
och så där som man aldrig har tänkt på.." Det senare svaret de
monstrerar också, förutom lärarens betydelse, hur man kan tycka 
att ämnet är viktigt. Det utgör vidare det svar som anger debatt 
om aktuella saker som intressant. Det förra svaret rymmer åsikten 
att detta att ha nytta av en sak gör att den blir intressant att 
lära sig.
Variation i aktiviteterna gör att det blir intressant: "Lyssna på 
andra, läraren håller föredrag, variation." Utmaningen gör också, 
enligt ett par svar, att något blir intressant: "Så .. när lära
ren kan mycket .. När han frågar oss saker som vi får tänka efter 
på, som det kanske inte finns nåt svar på." Och: "Ja det är väl 
sånt som spännande kan det va intressant .. roligt helst .. och 
göra nåt som man själv får kämpa med, liksom, vad skall man säga, 
inte bevisa för sig själv att man är bra utan det blir så men det 
är inte därför man kämpar .. spännande .. men inte gärna nåt 
farligt."
"När man känner att man kan lära sig nånting. När det går framåt. 
När man kännner att man klarar av det. Det kan va intressant," är 
ett svar som får representera kategorin 'när det är något man 
klarar, gör framsteg i'.
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Fråga 18b.
Tabell 24.

Svaren på fråga 18b: Varför sitter du kvar på en lektion 
som är tråkig?

Svar. Frekvens.
Det är ett slags överenskommelse att 
jag skall vara där. 2
Jag måste. 7
Det fordras närvaro. 9
Läraren har makt. 1
Går, det gör man inte; otänkbart. 6
Jag vill inte stöta mig med läraren. 2
Annars får jag dåliga betyg. 6
Annars lär jag mig mindre. 3

Och det märks på prov eller betyg. 2
Det kan vara bra att repetera. Man lär 
sig i alla fall. 4
Det kan bli roligare efter ett tag. 1
Det är av hänsyn mot läraren. 4
Det skulle inte fungera, praktiskt 
med undervisning och betygsättning. 1

N = 24

Fråga 6. Till hur stor del bestämmer eleverna vad som händer i 
undervisningen?
Eleverna bestämde svaret genom att de ritade ut en sektor i en 
cirkel. Nio elever angav att det varierade med ämne, från ingen
ting (5 stycken) till 90 % (325 grader; 1). Dessa skattningar 
omvandlades för varje elev till ett medelvärde. Resten av elever
na (15 stycken) angav ett medelvärde direkt. Det genomsnittliga 
värdet av alla medelvärdena (24 stycken) utgjordes av 17 %, dvs 
eleverna bedömde att de bestämde till 1/6 vad som hände i 
undervisningen. Bara 3 medelvärden var större än 1/4.

På fråga 18b utgjorde de vanligaste svaren sådana som innefattade 
att eleverna hänvisade till en form av måste i situationen. (Jäm
för med fråga 16, där det gällde närvarokontroll.) Sammanlagt 17 
svar kan sägas direkt ha gjort det; i kategorierna 'måste,' 'for
dras närvaro', och 'makt'. Möjligen kan också hänföras till detta 
slags svar att man inte vill stöta sig med läraren (2). Exempel 
på svar som innehåller den första kategorin är: "Ja man måste det 
.. annars så först och främst så lär man sig mindre om man inte 
sitter kvar och så får man sämre betyg, och läraren tycker väl 
illa om en .." Två exempel på svar i den andra är :"Det kan man 
inte göra. Då får man frånvaro, skolk." Och: "Det är för att få 
att man är närvarande. Det är väl det. Annars får man väl en mas
sa minustimmar.." I det första av de tre exemplen finns också 
innebörden att eleven inte vill stöta sig med läraren. Ett annat 
exempel på ett sådant svar, som också innehåller hänvisning till 
närvarokravet, är: "Du menar att jag skulle gå därifrån om jag
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inte tycker att det ger nånting? Det kan man ju inte göra.. Man 
kan ju inte säga till den nu går jag för det här tycker jag var 
så tråkigt, så fungerar det ju inte på gymnasiet." I: "Varför kan 
man inte det?" "Närvaroplikten. Och dessutom så får man ju inte 
stöta sig med lärarna. Så är det ju bara. Man måste ju hela tiden 
tänka på vad man säger så man inte säger nåt olämpligt."
Det finns också en, kanske flerbestämd, definition av den peda
gogiska situationen, som innebär att man helt enkelt inte lämnar 
en lektion. Av olika anledningar är det, oberoende av argument, 
svårtänkbart att man skulle göra det. Man kan se det som ett 
slags pedagogiskt skick och bruk. Sex svar som innehåller sådana 
synpunkter gavs. Ett exempel är: "Närvaroplikt. Nej men, så så är 
det också att man, ja man måste ju genomlida det som är tråkigt 
också. Jag menar man kan ju inte bara knalla iväg när man inte 
tycker att det är kul. Det gör man ju inte." Ett annat exempel 
är: "Hur skulle det se ut om jag gick ut? .. Märklig fråga måste
jag säga. Det är självklart. Om man är på en lektion då ska man
ju sitta där. Man skall ju inte bara gå ut; ä, jag tycker det här 
är så tråkigt 1 Det är typiskt svensk stil att göra så." Ytterli
gare ett exempel är: "Ja, jag är inte en sån som kan resa sig och 
gå." I: "Det är väl ingen som gör det?" "En del gör det.. Jag 
tycker att det där är hemskt taskigt mot den som har den. Jag 
känner så när jag är utelämnad åt mina tjejer om dom är ointres
serade (vederbörande tränade yngre flickor i basket)..Nej så gör 
man inte. Det tycker jag är fel. Då får man va kvar till det är 
slut och gå sen."
Sex svar anger att eleven anser, att konsekvensen om man inte 
sitter kvar, direkt kan bli dåliga betyg. Exempel på sådana svar
är: "Ja, det är för att läraren skall tro att man är intresse
rad." I: "Varför måste han tro det då?" "Annars får man inget bra 
betyg. Det är liksom betygen som .." Och: "Men det är ju enbart 
för betygen ..Det är liksom - jag sitter inte kvar av nån anled
ning för att va artig mot lärarna eller nåt sånt där eller för - 
å jag menar om inte betygen - om man bara gick i skolan för - dom 
inte hade några betyg .. då skulle jag fullständigt strunta i det 
..Dom som man tycker är tråkiga - eller som man inte tycker ger 
nånting."
I 7 svar hänvisas till konsekvenserna i fråga om kunskap. Exempel 
på svar i vilka sådana synpunkter förekommer är: "Man lär sig väl 
lite i alla fall. Men det går inte in lika mycket om det är trå
kigt." Och: "Ja, måste ju." I: "Du måste?" "Måste ju lära sig det 
med." Vidare: "Man kan ju inte bara gå ut heller.. Sen kanske man 
missar nånting..Även om läraren håller på med nånting viktigt kan 
det ju vara tråkigt..En del lärare skulle bli hemskt sura. Det 
tror jag nog. Kanske läraren hade planerat nånting efteråt och så 
där. Det skulle inte funka.. Och så om man bara går då kanske - 
då har ju inte lärarna någon koll på nånting sådära som dom kan 
betygsätta då vet dom ju inte vad eleverna kan på det där, om de 
bara går." Slutligen: "Vad tjänar jag på att gå därigfrån?" I:
"Ja, att göra nåt roligare." "Ja, men, det, jag får ju frånvaro, 
frånvaro som inte är nödvändig. Jag kan ju sitta kvar där och 
tycka det är hur tråkigt som helst och göra ingenting men jag får 
närvaro .. Ja och sen så jag lär väl förstå ett och annat av vad 
dom säger även om jag tycker det är dödens tråkigt."

33



Ovanstående exempel innehåller också hänvisningar till 'måste', 
'närvaro', 'vad som skulle gå praktiskt', 'hänsyn mot läraren', 
och slutligen kategorin 'att man inte gör så där bara'.
Mindre kunskap kan också resultera i sämre resultat på prov och i 
förlängningen sämre betyg (2). Se det inledande citatet i denna 
avdelning. På ett annat sätt uttrycktes det kort så här: I: "Var
för gör man inte det?" "Det skulle ju bli luckor också..Det märks 
ju på prov."
Hänsynstagandet till läraren framkommer i några citat ovan som 
en förklaring bl a, till varför man sitter kvar. Ytterligare ett 
exempel är (taget från anteckningar då bandspelaren tillfälligt 
inte fungerade): 'Läraren har makt. Det skulle inte gå .. och det 
skulle vara svårt för läraren.'
Av 2 svar framgår att eleverna ser beteendet att sitta kvar som 
följden av ett slags överenskommelse. Den ene säger så här: "Det 
är också det här med, man har en viss press på sig själv med 
närvaron. Går jag den här linjen, går jag i skolan då skall jag 
.. om jag inte har ett alldeles speciellt skäl. Annars tycker jag 
lika gärna - då kan jag börja jobba eller vad som helst .. går 
man i skolan då skall man va där." I: "En överenskommelse?" 
"Javisst."
Elevernas måstetänkande som det framgår vid fråga 16 och 18b kan 
sättas i relation till deras bedömning, enligt fråga 6, av till 
vilken andel eleverna bestämmer vad som händer i undervisningen. 
Det är således bara till en liten del. Eleverna tänker, som jag 
uppfattar det, härvid inte så mycket på begränsningarna som 
ligger i de allmänna villkoren för undervisningen, utan jämför i 
stort sett sitt inflytande direkt med lärarens. I alla händelser 
uppfattar de sig som att de befinner sig i en beroendesituation.

Fråga 21.
Tabell 25.

Svaren på fråga 21: Vad är trevlig; när man söker arbete?
Frekvens på

Svar S-l. Y-l.
Tillmötesgående.
Inte smöra eller hyckla.
Öppen för förslag.
Sätter sig in i.
Inte så allvarlig.
Så man känner förtroende.
Frejdig. Öppen. Rakt på 
sak. Inte skamsen.
Det ska vi lösa. Inte besvär
ligt. Inte så mycket omkring. Syns 
att man vill arbeta.
Artig.

2
4

1
5
1
1
4
1
5

0
0
0
0
0
0

2
1

1

Forts.
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Forts.

Lätt. Trevlig att prata med. 3
Inte egoistisk. 1
Vårdad. 1
Glad och pigg. 5
Rapp. 1
Allmänbildad. 1
Ansvarstagande. Pålitlig. Plikt
trogen. 2
Snäll. 3
Hjälpsam. 0
Intresserad. 1
Lyssnar. Förstår. 0
Är uppriktig. 0
Vet vad han vill. Är framåt. 2
Pratsam. 2
Inte ryckig. 1
Vet vad han pratar om. 0
För vårdat tal. 0
Pratar inte en massa skit. 0
Inget snus. 0
Tjatar inte om. 0
Skriker och gormar inte. Inte skrika 
åt utan vänligt. 0
Svarar på frågor. 0

0
0
3
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
3
0
1
1
1
1
1
2
2

N = 22

Det intressantaste resultatet i svaren på denna fråga är, att ur 
dem framgår hur olika man i undersökningen uttrycker sig på de 
studieförberedande och de yrkesinriktade linjerna. Generellt 
uttrycker sig eleverna med stor konkretion på de yrkesinriktade 
linjerna såsom jämfört med eleverna på de studieförberedande 
linjerna. Det framgår exempelvis i hur man talar om artighet. 
Eleverna på de studieförberedande linjerna (4 stycken) använder 
just detta abstrakta begrepp: "Vara artig, snäll, omtänksam, 
rolig." Och :"Ja, man är artig, och liksom man kanske - en del .. 
tycker att dagens ungdomar är hemska och så där. Kan man ju visa 
upp att det behöver inte vara så. Man kan ju vara liksom ansvars
full och sånt där fast man är yngre." Vidare: "Om jag personligen 
skulle va arbetsgivaren så skulle jag inte tycka att nån som smö
rig och inställsam, den skulle jag inte tycka är trevlig, utan 
nån som var naturligt artig kanske och trevlig att prata med och 
så .. ja i och för sig egoistisk och så." Och: "Att vara glad å 
pigg å, fast ändå sansad så där inte uppspelt utan ändå lugn och 
så artig å allmänbildad å som kan umgås med andra människor, lite 
skämtsam så där, som verkar plikttrogen å pålitlig och så där."
Eleverna på de yrkesinriktade linjerna (6 svar), utom en som an
vänder ordet artig, säger exempelvis i stället så här: "Ja, upp
riktig. Svara på alla frågor å .." I: "Nåt mer?" "Ja dom ska ha 
hela kläder och så, va ren." Eller: "Ja det är att man använder 
vårdat språk å är ordentligt klädd å inte står och snackar en
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massa skit .. och välkammad."Ett annat svar är: "Visar sina bätt
re sidor man har kanske och inte börja gorma och skälla för att 
man inte på en gång får som man vill." Ytterligare ett är: "Ja, 
man ska väl kunna prata lite, inte sitta tyst jämt, å så ska man 
väl vara vänlig mot dem som kommer och inte skrika åt dem å så, 
ja vara hjälpsam." I: "Du sitter hos arbetsgivaren och skall göra 
ett gott intryck på honom." "Frågar han ifall man vill göra nån
ting så kan man ju göra det då så utan att börja en diskussion; 
nä jag hinner inte nu eller så där, får man väl ta tid till det 
då."
Varandra liknande föreställningar bland elevern på de båda lin
jerna föreligger säkert i fråga om att vara glad, öppen, talför 
och lättpratad. Eleverna på de studieförberedande linjerna ut
tryckte då dessa föreställningar dels som i exemplet tidigare; 
"glad och pigg" dels så här: "Ska va, verka snäll, och intres
serad av en - ja glad och så." Eller: "Glad, öppen, inte till- 
gjord, utan naturlig. Får gärna ha lite humor. Sen beror det 
mycket på - jag reagerar mycket på hur personen är, om han är 
liksom ryckig i sättet och liksom, man får ofta en uppfattning om 
en människa om hur den beter sig, rör sig och .." Eller: "Trevlig 
är att ta hänsyn till andra människor inte tänka bara på sig 
själv då. Och, ja, va glad och så, väldigt ja, då, snäll och så 
mot andra.." I: "Kan man visa det i en sån situation; när man 
söker arbete?" "Ja, det kan man." Ytterligare ett exempel: "Då är 
man glad och öppen, framåt och pratsam - ja villig att hjälpa 
till då. Då skall man va glad och det skall inte vara besvärligt 
liksom." Och ett annat exempel: "Lätt å prata med. Öppen. Rakt på 
sak. Att man vet vad man vill också, det tycker jag, då får man 
ett positivt intryck." Slutligen: "Det är som det står i svenska
boken om hur man skall tala. Man ska stiga fram i rampljuset och 
.. göra sig hörd, att inte skämmas för vad man säger och så där. 
Det är väl att inte sitta och va tyst när nån kommer och talar 
med dig utan att försöka hitta på nåt å säga." I: "Orädd då på 
nåt sätt?" "Mm, på ett snabbt sätt så där. Det tycker inte jag är 
så nödvändigt, men det är nog det."
Eleverna på de yrkesintiktade linjerna (5 stycken) sa som i 
exemplet ovan nånstans "man ska väl kunna prata lite." Andra svar 
är: "Man är väl glad och pratsam å, inte för pratsam, men .. " I: 
"Lagom?" "Ja, lagom." Eller: "Man är väl framåt på nåt sätt, så 
man visste vad man pratar om. Och. Och. Att man ser bra ut så man 
inte går där med snusen hängande under läppen å. Ja intrycket 
ungefär, första intrycket."
Några genuina olikheter i fråga om vad som upptar elevernas tan
kar på de båda linjerna tycks emellertid gälla förställning, att 
vara vårdad, och lärarens skämtsamhet eller humor. Alla de 5 svar 
som uttryckte att man som trevlig inte skulle smöra eller hyckla 
kom från elever på de studieförberedande linjerna. Förutom som 
framgår av tidigare exempel sa man så här: "Ja, det är väl som 
man är, om man är trevlig." I: "Men då är - en del är ju trevliga 
när dom är som dom är, och en del är ju otrevliga när dom är som 
dom är, va." "Ja, men, ja. Ja precis, man ska inte hyckla när man 
går dit heller. Om man är otrevlig det kan man - dom ska få veta 
det." Ett annat exempel är: "Det är olika från person till per
son. Jag menar jag skulle känna jag skulle inte tycka om och gå 
och fjäska så där liksom .. jag skulle inte sitta och låssas
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skratta och så där va, överdrivet trevlig. Det skulle ju märkas i 
så fall." Ytterligare ett exempel är: "Ja, man är tillmötesgåen
de, alltså inte så dära smörig, inte så där att man verkar in- 
ställsam, inte så utan .. man är öppen till olika förslag, olika 
inriktningar å man försöker sätta sig in i situationer som finns, 
man är rolig, inte så jäkla allvarlig och seriös utan .. men det 
ska va nån blandning, Det ska va sådär att .. så att man känner 
förtroende för .. ah, det där skulle kunna va nån bekant eller 
nåt sånt där." I: "..trevlig i ett sånt sammanhang, när man säker 
jobb?".."Det är väl att man är liksom så hära för initiativ, så 
här lite frejdig liksom, så här lite kraft, inte så här mjäkig 
utan liksom, jag fixar liksom det här. Det är inte så jäkla myc
ket runt omkring utan det här fixar sig. Det här gör vi bara. Det 
här ska vi lösa på nåt sätt eller det skall vi se till eller .." 
Kanske utgör förställningen en mer aktuell problematik i de ele
vernas medvetande.
Att vara vårdad är tydligen för eleverna på de yrkesinriktade 
linjerna ett mer aktuellt framträdande drag än för eleverna på de 
studieförberedande linjerna. Bland eleverna på de studieförbere- 
dande linjerna är det bara en som nämner det. Fyra elever på de 
yrkesinriktade linjerna talar om att detta att vara vårdad ingår 
i att vara trevlig. Man ska som sagt, se ovan, inte gå där med 
"snusen hängande under läppen." Man skall som nån annan sa (se 
ovan) ha hela kläder och vara ren, och som nån tredje (ovan) sa 
vara ordentligt klädd och välkammad. Som ytterligare någon sa, 
vilket också exemplifierar kategorin artighet: " Ja, det är väl 
liksom att ha något sånär nya kläder om jag säger så." I: "Räcker 
det eller?" "Ja, liksom man är artig och sen så svarar." Kanske 
är det så att detta att vara vårdad är självklart och onödigt att 
nämna för eleverna på de studieförberedande linjerna. Kanske är 
det en egenskap som betonas i utbildningen för eleverna på de 
yrkesinriktade linjerna såsom varande en viktig kvalifikation då 
de söker arbete, medan andra kvalifikationer framhålls som vik
tiga för eleverna på de studieförberedande linjerna.
Slutligen, tycks att inte vara så allvarlig, vara något som ele
verna på de studieförberedande linjerna, fyra stycken, har anled
ning att framhålla som ingående i trevlighet, medan ingen elev på 
de yrkesinriktade linjerna i undersökningen kommit på den tanken. 
Samtliga de svar, som innehåller att inte vara så allvarlig eller 
att vara skämtsam som en del av att vara trevlig, finns redovisa
de ovan. (De är att "vara artig, snäll, omtänksam, rolig," vara 
"lite skämtsam sådär," "får gärna ha lite humor," vara "rolig, 
inte så jäkla allvarlig och seriös.")
Att veta vad man vill eller att vara framåt nämns också av 
eleverna på de studieförberedande linjerna (2)(svaren återgivna 
ovan) men inte av eleverna på de yrkesinriktade linjerna.
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Fråga 22.
Tabell 26.

Svaren på fråga 22: Vad har man att man kan prata till?

Svar
Frekvens på 

S-l. Y-l.
När man umgås. För social kontakt. 3
Att "kommunicera" med. 12
För att inte bli missförstådd. 1
Det är ett behov. 1
Det skulle va konstigt om det 
skulle försvinna. 0
För att prata om allt. 2
För att uttrycka känslor. 6
För att uttrycka vad man tycker. 4
Att uttrycka tankar med. 1
För att uttrycka vad man vill. 2
För informationsöverföring om 
sakförhållanden. 0
Det gör att man kan få kunskap. 2
Det förmedlar ett intryck av en. 1
Det innebär frihet. 1
Det är ett medel att tänka med. 0
Allting utgår från språket. 1

2
2
0
0
1
2
0
0
0
0
5
3
0
0
1
0

N = 24
I svaren till fråga 22 tycks återigen olikheter föreligga mellan 
svaren från eleverna på de studieförberedande och svaren från 
eleverna på de yrkesinriktade linjerna. Sex elever på de studie
förberedande linjerna och ingen elev på de yrkesförberedande 
linjerna angav att språket används till att uttrycka känslor med. 
Det råkade vara så att 5 av dessa elever var flickor. Så här 
kunde svaren lyda: "För att kommunicera. För att liksom få - för 
att uttrycka känslor. Allt man säger är ju en form av känslor.
För att man skall kunna förstå varandra. För att man inte skall 
bli missförstådd. Ett behov tror jag det är." Och: "Ja, det är ju 
för att kunna kommunicera med andra människor. För att kunna 
umgås, så blir det lättare att kunna prata med varann. Det går ju 
utan, men det blir inte lika givande. Uttrycka sina känslor med 
ord, det kan man göra också." Ett annat svar är: "Ja, kan man
kommunicera med andra människor. Visa vad man vill, få veta vad 
andra vill .. Känslor över huvud taget." Ett sista exempel är: 
"Umgås med människor och kommunicera. Få fram vad man känner och 
tycker och tänker och -."
Fyra bland eleverna på de studieförberedande linjerna och ingen 
bland eleverna på de yrkesförberedande linjerna angav att man 
använder språket till att uttrycka vad man tycker. Det sista 
citatet ovan utgör ett exempel på hur eleverna gjorde det. Andra 
exempel är: "Att kommunicera..Hur skall man annars göra?" I: 
"..Vad är det man förmedlar med språket till andra människor?" 
"Det är vad man tycker, mest." Och: "Ja, språket är väl - det är 
klart, det är viktigt för att folk bedömer en efter vad man 
skriver, hur man skriver, vad man säger, hur man pratar...Så man
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ska försöka lära sig prata så bra som möjligt för då så får man 
större förtroende.." I: "Använder man språket menar du för att 
göra ett visst intryck på människorna..Varför använder du språ
ket?" "Ja, det är ju för att man vill säga nånting. Och - man - 
desto bättre man kan tala desto bättre kan man ju säga vad man 
tycker." Det återstående svaret av de fyra lyder så här: "Förmed
la .. åsikter och .. Kunskap ..Det är så konstigt för hade man 
inte språket skulle man ju inte kunna - ja - man skulle inte 
kunna diskutera med varann och .. ; allting utgår från språket. 
Det är liksom tvunget att kunna prata .. Den som är döv eller så 
och måste ha teckenspråk, han måste ju känna sig väldigt instängd 
liksom och att han är beroende av nån som kan tala om för honom 
.. Det är frihet på nåt sätt."
Fem elever på de yrkesinriktade linjerna såsom jämfört med ingen 
på de studieförberedande linjerna, å andra sidan, angav språket 
som bl a medium för informationsöverföring om sakförhållanden. 
Någon på en yrkesinriktad linje svarade så: "Prata det är för att 
man ska kunna säga en massa, kunna beskriva en massa saker och 
allt möjligt." I: "När behöver man beskriva saker för andra då?" 
"Ja om det är nånting man inte kan eller vad som helst." I: "Så 
språk är viktigt då för att .." "Lära vidare. Kunskap." Ett annat 
exempel är: "Ja, om man skall förklare nånting som gått sönder så 
ska man inte stå och så liksom bara där å.." I: "Utan man skall 
kunna beskriva?" "Felet t ex." Ytterligare exempel är: "Ja, man 
kan kommunik.., ja vad heter det .. kommunicera två personer 
emellan." I: "Vad är det som är viktigt att tala om då med språ
ket?" "Tala om? Ja, grejer som, t ex fall någon frågar mig så här 
ja hur gör man det? I: "Då kan du tala om hur man gör, beskriva 
..?" "Ja."
Att förhållandevis många svar anger språket som en källa till 
kunskap bland eleverna på de yrkesinriktade linjerna (3/2) är 
begripligt, när man samtidigt vet att eleverna där tenderar att 
se språket som ett sakinformationsöverföringsverktyg. Exempel på 
svar där språket ses som ett sådant verktyg finns i exemplen 
ovan.
En elev, på yrkesinriktad linje, såg språket som ett medel att 
tänka. Hon citeras här: "Prata med andra. Kanske tänka med. Det 
är bara det att tänka, du tänker liksom inte på att det är svens
ka utan det är bara tankar i ord och bilder." I: "Vad pratar man 
med andra om?" "Det beror på vem du pratar med. Kompisar är kan
ske dem man pratar mest med, jag vet inte, kompisar eller föräld
rar .. allt mellan jord och himmel." I: "Så det är själva utbytet 
då som är - som har betydelse?" "Ja, det tror jag."
Eleverna på de studieförberedande linjerna i undersökningen 
använde termen kommunicera i fler fall, än vad eleverna på de 
yrkesinriktade linjerna gjorde, i 12 fall såsom jämfört med 2. 
(Proportionerna totalt i frågan av svar var 36/13.) Flera exempel 
på användningen finns i exemplen ovan.
Frågorna 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18a, 18b, 19, 20, 21, 22 och 23.
Totalt antal kategoriserade svar på frågorna som anges i rubriken 
var för de 15 eleverna på de studieförberedande linjerna 445 och 
för de 9 eleverna på de yrkesinriktade linjerna 206.
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Fråga 26. Vad tänker du om att gå på just din skola?
De flesta eleverna tyckte enligt svaren bra om att gå på sin 
skola, 18 stycken sammanlagt. Nio elever nämnde att skolan låg 
bra till i fråga om förbindelser dit från hemmet. I 9 respektive 
8 svar angav eleverna på de studieförberedande linjerna att sko
lan hade högt status och att miljön var trevlig. Ingen elev på de 
yrkesinriktade linjerna sa nånting sånt. Sex elever på de studie
förberedande linjerna refererade till god stämning på skolan, men 
bara en elev på de yrkesinriktade linjerna gjorde det.
Fråga 25. Skulle du kunna tänka dig att bli lärare?
Fastän intervjun gjordes strax efter den konflikt i vilken lärar
na kunde sägas ha dragit det kortaste strået, så var det enligt 
svaren inte otänkbart för 11 elever på de båda grupperna av lin
jer att bli lärare. Tretton sade kategoriskt nej.

Diskussion.
Jag kommer att föra diskussionen av resultaten i anslutning till 
en modell, vilken jag inledningsvis nämnde om, som presenteras 
och motiveras i en annan rapport. Huvuddragen i modellen är föl
jande.
Verksamheten i gymnasieskolan röner inflytande från olika kultu
rer. Av dessa är en del sådana kulturer som gäller och förs in i 
skolan från samhället utanför, antingen som kännetecknar det väs
terländska och därmed det svenska samhället i sin helhet, eller 
som utgör subkulturer i dem. Inflytande från den västerländska 
kulturen gäller sådana saker som intställningen till och uppfatt
ningen av tid, organisationen av kunskap och tillvaro i fragment, 
hierarkiseringen som organisation samt föreställningen om arbete, 
dess värde osv. Inflytande från subkulturer är i skolan i sin 
helhet inflytande från en ungdomskultur. På å ena sidan de yrkes
inriktade linjerna och å andra sidan de studieförberedande lin
jerna är det inflytande från sådana traditioner som en arbetar- 
löntagartradition och en tjänstemannatradition, en manuell och en 
intellektuell tradition och påverkan från en de konkreta och en 
mer de abstrakta artefakternas kultur.
Möjligen finns det också inflytanden, som förs in i skolan med 
lärarna, från traditioner förknippade med olika ämnen och dici- 
pliner.
Men, detta påpekas, skolan förvaltar också en egen kultur, som 
således inte förs in från samhället utanför, utan är specifik för 
skolan. Den kallar jag den pedagogiska kulturen. Den pedagogiska 
kulturen kännetecknas av en konstellation av egenskaper. Relatio
nen i den, mellan lärare och elever, utmärks generellt av att 
läraren kan mycket i det som undervisningen officiellt gäller och 
eleven kan mindre. Läraren har också större makt än eleven. Hela 
verksamheten styrs av den pedagogiska intentionen som förvaltas 
av läraren. Läraren är angelägen att lära ut. Den pedagogiska 
intentionen omfattas inte av eleven. För eleven är kunskapen i

40



skolan ett betalningsmedel i den pedagogiska relationen. Elevens 
anledning till kunskap i den icke pedagogiska situationen är ny
fikenhet. Den pedagogiska intentionen tar sig uttryck i det sätt 
som samspelet mellan elev och lärare utformas på. I det samspelet 
uppträder t ex den pedagogiska frågan, läxan och i synnerhet läx
förhöret, och betyget.
Betyget utgör ett av den pedagogiska relationens betalningsmedel 
(i en förutsatt byteshandel) liksom kunskap hos eleven, nämnt 
ovan. Det påpekas att kunskapen i den pedagogiska kulturen är ett 
individuellt projekt. Kunskapen är personlig. Det är som sådan 
den gäller som betalningsmedel. Det kollektiva projektet saknas i 
skolan.
Läraren administrerar skolans hårdvaluta, betygen. Det är detta 
som ger honom avsevärd makt, se ovan. Han kan också betala med 
lättnader för eleverna i deras betalningsbörda. Slutligen kan han 
betala med mera personliga tillgångar som uppmuntran, omtanke, 
personlig välvilja och kanske framför allt genom att presentera 
intressant undervisning.
Eleven betalar med att tillmötesgå den pedagogiska intentionen. 
Betalningsmedel är kunskap, foglighet och närvaro dvs tid. Ana
logt med att läraren kan betala med att presentera intressant 
undervisning, så utgör förstås övervarandet av en tråkig under
visning en särdeles stor insats från elevens sida. Eleven kan, 
slutligen, från sin sida liksom läraren i utbyte bidra med per
sonlig välvilja, omtanke och uppmuntran.
Så länge parterna accepterar att kvarstå i den pedagogiska rela
tionen råder handelsbalans.
Det finns ytterligare aspekter på den pedagogiska kulturen, men 
detta var i grova drag modellen.

Den västerländska kulturen
Den pedagogiska situationen som en del av den västerländska 
kulturen.
Den pedagogiska situationen i sin helhet, kan man tänka sig, är 
en det utvecklade produktionssamhällets artefakt. Under den tid 
som människan utvecklades till den hon är i dag förekom säkert 
inga evolutionistiska strategier, som gjorde människan speciellt 
lämpad att lära sig saker tillnärmelsevis på det sätt som det 
institutionaliserade utlärandet i vår tid kräver. Vad denna "ona
turliga" situation i stort egentligen innebär för människan kan 
vi få en liten, liten idé om genom att iaktta vilken förändring 
som uppträder hos människan när situationen bryts, som t ex under 
strejken. Eftersom, vad som skulle ske från dag till dag under 
den tiden inte gick att förutsäga och planera för så värst bra, 
så sögs inte eleverna upp av väntande institutioner utanför sko
lan utan eleverna lämnades ifred. Det har alltså gått att botani
sera i en något sånär ostörd flora av vanor som uppstått. Ett 
rätt omfattande resonemang har förts om dem i resultatdelen (i 
anslutning till frågorna 3 och 5b och fråga 4, 5a, 12, 13 och 
24). Här skall bara kort framhållas att den pedagogiska
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Situationen eller tillvaron innebär klockslag och regelbundenhe
ter, mycket viljestyrt arbete, förhållandevis lite lek, sport 
eller hobbyverksamhet, lite tid för sensuella upplevelser, paral
lellt arbete med kamrater, inte mycket egentligt samarbete, mind
re gemensamt arbete med och umgänge med familjen, färre stunder 
utan målmedveten aktivitet men lite verksamhet ändå för bröd, 
täta växlingar mellan många olika aktiviteter, ständig action.
Den pedagogiska tillvaron skapar, trots sin "onaturlighet", en 
anpassning till sin rutin som gör att man kan sakna den när den 
upphör och kan få dåligt samvete när man upphör med dess beska 
medeciner. Den pedagogiska tillvaron under en viss tid uppfattas 
i efterhand som en lång period. Allt detta kan också påstås vara 
saker som även kännetecknar vår västerländska kultur såsom jämr 
fört med kulturer i icke industrialiserade samhällen, där man 
lever närmare naturen. Det som, vidare, motiverar handlingar i 
ett sådant "naturligt samhälle", ett direkt behov, ett med andra 
gemensamt intresse för ett resultat och ett direkt praktiskt 
beroende av handlingens resultat, är det som ofta saknas i våra 
pedagogiska situationer.

Den pedagogiska kulturen
Den pedagogiska intentionen finns hos lärarna.
Låt oss nu börja med att se på om de svar som intervjuerna efter 
strejken gav stöder påståendena i modellen om den pedagogiska 
kulturen.
Kulturen upprätthålls till största delen av dess huvudparter, 
lärare och elever. Vilken är innebörden i den verksamhet som så 
upprätthålls, och vilken är parternas relation?
Finns det för det första något som med fog kan betecknas den 
pedagogiska intentionen? Låt oss ta elevernas synpunkter till 
hjälp. På frågan varför läraren vill att eleverna skall lära sig 
så mycket som möjligt (fråga 8) invänder ingen bland de intervju
ade mot att det verkligen skulle vara så att lärarna i allmänhet 
vill lära ut så mycket som möjligt. Själva riktigheten av påstå
endet i frågan ifrågasätts således inte av eleverna, eller; en
ligt en initierad bedömning från elevernas sida så kännetecknas 
lärarna av bl a att de vill lära ut. Det är, känner jag intui
tivt, inte troligt att lärarna själva skulle motsäga en sådan 
bedömning och jag utgår ifrån att den pedagogiska intentionen 
finns hos lärarna. Samtidigt visar förstås svaren att eleverna är 
medvetna om att den finns.

Eleverna accepterar att den pedagogiska intentionen finns hos 
lärarna.
I den relation som eleven har med lärarna i den pedagogiska si
tuationen, accepterar då eleven att läraren förvaltar en sådan 
intention? För att svara på den frågan måste vi först göra klart 
för oss vilka uttryck den pedagogiska intentionen kan ta sig. Att 
ge läxa och att förhöra läxa måste då ses som ett utslag av den 
pedagogiska intentionen.
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Varje människa kan i sina strävanden råka ut för frustrationer.
Vi har i detta sammanhang nytta av att vidare föreställa oss, att 
någon form av hinder för den pedagogiska intentionens fullföljan
de kan förekomma. Hur elevena ser på lärarens reaktion då han 
frustreras i sina pedagogiska strävanden/möter hinder i fullföl
jandet av den pedagogiska intentionen säger något om hur eleverna 
ser på intentionen, om de accepterar den eller om de inte gör 
det.
Svaren på frågan (fråga 23) om läraren har rätt att bli arg bely
ser vad vi är ute efter. Alla intervjuade elever säger att lära
ren har rätt att bli arg, och de flesta som motiverar sitt ställ
ningstagande anger som tillfällen då han får bli det tillfällen 
som innebär att läraren frustreras i sin strävan att fullfölja 
den pedagogiska intentionen. Eleverna ser det som berättigat att 
han då blir arg. Detta innebär att de accepterar den pedagogiska 
intentionen.
Ännu tydligare uttryck för ett accepterande har vi i svaren till 
frågan om han har rätt att bli arg om man inte gjort läxan. Han 
har rätt att fordra att man gjort den. Eller; om man inte gör 
läxan så nochalerar man hans jobb. Fem svar uttryckte att ilskan 
har ett pragmatiskt värde 1 Några elever tyckte emellertid, att 
just att man inte gjort läxan, hade läraren ingen anledning att 
bli arg för.
Sammantaget visar svaren att eleverna accepterar den pedagogiska 
intentionen. Detta är förmodligen ett grundläggande och stabilt 
drag i den pedagogiska relationen och viktigt att förstå för att 
begripa sig på skolan i sin helhet.

Läraryrket och vad den pedagogiska intentionen i grunden är för 
något.
Man kan svårligen undgå att fundera över varifrån den pedagogiska 
intentionen kommer. Den ersätter på något sätt det incitament i 
en vanlig produktiv arbetssituation, som består i att man förfär
digar ett eller flera föremål och får belöning efter hur snabbt 
och väl man gör det. En bra produkt representerar ett högre vär
de, och snabbhet möjliggör att man kan åstadkomma fler sådana 
värdefulla produkter. Visserligan har man inom vissa utbildningar 
börjat tala om utbildning som en produkt, men applicerad på un
dervisning är produkttänkandet inadekvat och utgör snarast en 
brist på förståelse av den pedagogiska verksamheten eller att man 
medvetet lurar sig själv. Undervisningen har inga tydliga produk- 
tionsincitament.^

1. Frånvaron av bra objektiva kriterier på vad som är en bra 
"produkt" i undervisning har lett till, på sina ställen, att man 
anammat mått som, om de fungerar som styrincitament, möjligen gör 
mer skada än nytta vad gäller undervisningskvalitet. Om t ex an
talet doktorer man får fram vid ett universitet tas som mått på 
undervisningens kvalitet, så är det ju uppenbart att detta inbju
der till att sänka kvalitetskraven för examina och undervisning.
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Det finns andra yrken än läraryrket där människor inte heller har 
direkt vinning av goda insatser. Insatserna definieras i dem i 
termer av tid, arbetstid. Dit hör yrken där detta förhållande 
resulterar i minsta möjliga insats inom ramen för minimikraven i 
dem. sådana yrken är yrken som yrkesutövarna finner i sig själva 
ointressanta, som består av sådana monotona, rutinbetonade, tunga 
och tråkiga sysslor som vi alla vet finns. Dit hör också yrken 
där sysslorna omfattar i sig intressanta verksamheter, och som 
inte leder till minimala insatser. Sådana yrken kan tänkas vara 
sociala yrken, skapande yrken, yrken med utmaningar, yrken med 
variation och yrken där man inom vissa ramar "rår sig själv". 
Läraryrket måste då, i och med existensen av den pedagogiska 
intentionen sägas vara ett sånt yrke; ett yrke utan produktions- 
incitament, med insatserna definierade i termer av tid, och i sig 
omfattande verksamheter som innebär engagemang och icke minimala 
insatser.
Underförstått i yrkesbegreppet är förstås, att bevekelsegrunden 
för att alls utöva yrket är lönen, här alltså relaterad till 
tiden. Bland några få människor i, kanske skapande, sociala eller 
ideella yrken, tycks lönen vara mindre väsentlig. Läraryrket är 
sannolikt inte ett sådant yrke. Lönen är för läraren det yttersta 
motivet för att vara kvar i den pedagogiska relationen.
Om vi nu återgår till frågan varför läraren vill att eleverna 
skall lära sig så mycket som möjligt, så hjälper oss elevernas 
svar ännu en gång, till möjliga hypoteser; många av dem menar, 
att människan har ett naturligt behov av att lära ut och att lära 
ut det hon är intresserad av. Man kan kanske se det så att 
människan skulle ha ett behov av att missionera, meddela och 
sprida sina åsikter, fortplanta sin kunskap. Andra tänker sig den 
pedagogiska intentionen som ett utslag av omtanke. Om det är så,

Inte riktigt samma risk tycker jag föreligger om man väljer triv
sel som kriterium. Man gör då vad man kallar utvärderingar, vilka 
man kommer fram till om man granskar dem, i regel ger mått på en 
sorts allmän inställning bland eleverna eller trivsel. Det ade
kvata måttet att mäta effektiviteten i undervisningen är förstås 
kunskapsprov. Det är förvisso inget fel i att ta reda på om folk 
trivs eller är nöjda, men man måste hålla i åtanke att inget 
positivt enkelt förhållande råder mellan trivsel och produktion.
T ex läser jag i en av mina gamla läroböcker (Stogdill, R. M. 
<1959> Individual behavior and group achievement. New York:
Oxford university press.) att Katz m fl 1950 och Katz m fl 1951 
fann ett negativt samband mellan produktivitet och trivsel med 
ett arbete i sig självt.
När det gäller studieavbrott och den pedagogiska produkten kan 
man förstås säga att total frånvaro inte ger någon undervisning 
och kunskap för de personer som har avbrutit studierna.
Svårigheterna att bedöma en undervisnings resultat och kvalitet 
leder ofta till kvantifiering av undervisningsinsatserna i termer 
av tid eller mängd information som framförs, inte minst bland 
lärarna själva. Den mest primitiva formen av undervisningsvärde- 
ring består av att läraren räknar hur många sidor eller kapitel 
han hinner med att "gå igenom" i läroboken.

44



att den är det, måste man emellertid fråga sig, varför omtanken 
tar sig just detta uttryck. Läraren får vidare ut nånting av 
undervisningen själv, föreslår några elever. Utöver att de till
fredsställer ett intresse skulle belöningen då vara av social 
karaktär, eller utgöras av tecken på inlärning, att lyckas med 
informationsöverföring.2 sådana belöningar skulle då bygga upp 
och stärka intentionen. Intentionen kan också bestå av, föreslås 
det, ansvar eller yrkesmoral.

Eleverna besitter inte den pedagogiska intententionen.
Hur förhåller det sig med den pedagogiska intentionen och elever
na då, mer än att de vet att den finns hos lärarna, och att de 
accepterar den? Ja, eleverna tycks i gymnasieskolan inte ha mot
svarande intentioner att lära in, dvs att tillägna sig kunskap. 
Vad är det t ex som gör att man går i skolan (fråga 7)? Bara 
några få svar anger att det är för kunskapen i sig. Den vanligas
te anledningen som angetts är, att det är för att få ett bra jobb 
sedan eller för att kunna fortsätta utbilda sig.
En fråga som anknyter till detta sammanhang är frågan huruvida 
man kan ge sig själv läxa (fråga 9, Tabell 10). Alla ser det som 
en logisk möjlighet att göra det. Det förekommer fem kommentarer 
i anslutning till det svaret. De är av slaget, när det gäller att 
göra läxan, att det är svårt, att det kräver självdiciplin, tom 
att man måste vara psykiskt stark. De refererar egentligen till 
det förhållandet att man själv saknar den "naturliga" pedagogiska 
intentionen, och att man måste ersätta effekterna av lärarens 
pedagogiska intention med egna intentioner. Man ersätter den med 
självdiciplin och viljestyrka. Att ersätta den är svårt.
Andra data i resultatredogörelsen, som stöder påståendet om 
elevernas beroende i sin skolverksamhet av den pedagogiska inten
tionen, är att det mest frekventa motivet, enligt svaren, till 
att man läste ett ämne hemma var att man hade uppgifter i ämnet, 
att man hade läxa, eller att det fanns en planering (från lära
rens sidäl T ämnet (Tabell 12).

2. Det kan tyckas inkonsekvent att å ena sidan tala om svå
righeten med produkttänkande när det gäller undervisning och å 
andra sidan tala om att läraren får belöning genom tecken på 
resultat av sitt arbete. Det ligger dock ingen stor motsättning i 
det. De refererar till bl a olika grader av systematik och objek
tivitet. En resultat-, eller produktinriktning kräver en systema
tisk och någorlunda objektiv bedömning av en genomsnittlig pro
dukt eller den totala produkten. Den kräver möjligheten att iakt
ta mätbara, ihållande, kvantifierbara och till ett syfte relevan
ta framsteg. Sådana kriterier är näst intill omöjligt att få fram 
för undervisning på högre (exempelvis gymnasial) nivå. Den belö
ning som läraren får i sitt arbete är av ett helt annat slag. Det 
är för det första ofta en sporadisk, subjektiv upplevelse. Den är 
för det andra intuitiv. Den är för det tredje intermittent. För 
det fjärde saknas nästan alltid och nästan helt kriterier på 
undervisningsresultatets användbarhet för eleven efter skolan.
Det är sällan klart vilket bruksvärde kunskapen har, om den 
kanske t o m är enbart legitemerande.
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Vad eleverna å andra sidan säger att de har lärt sig under strej
ken, och som de inte skulle lärt sig om skolan varit igång, är 
uteslutande saker som i praktiken inte omfattas av den pedago
giska intentionen (fråga 12, Tabell 7).

Vad är då kunskap för eleverna?
Elevernas bedömning av vilka ämnen som är viktiga i skolan ut
trycker hur väsentlig man tycker den kunskap är, som man får i 
undervisningen i ämnet; förståelsen av miljö, samhälle och nutid, 
förmågan att kommunicera, yrkeskunskap, husbehovskunskap (Tabell 
13). Man skulle då oreflekterat vänta sig att det vore de ämnena 
man ägnat tid åt under strejken. I beaktandet av att eleverna 
skulle sakna den pedagogiska intentionen, med en bedömning av vad 
som är viktig kunskap och ett agerande i enlighet med det, är det 
emellertid, vidare inte så konstigt om det är som eleverna säger, 
att de ämnen de läst själva under strejken till stor del (mer än 
hälften) inte varit viktiga ämnen och att de bara läst 2/3 av de 
viktiga ämnena (Tabell 11). Det hela är fullt förståeligt, och 
här använder jag termen inser, när man inser, att kunskapen i den 
pedagogiska relationen inte är något eleverna erhåller som t ex 
ett slags ersättning för sin tid utan är ett betalningsmedel från 
deras sida för de fördelar som skolan bjuder och läraren admini
strerar i form av exempelvis betyg. Som sådant har kunskapen 
inget egentligt egenvärde. Det finns egentligen inte viktigare 
eller mindre viktig kunskap i sig. Kunskapen är så att säga all
tid utbytbar mot annan kunskap vilken som helst, bara den utgör 
ett betalningsmedel i den pedagogiska situationen.

Ett av den pedagogiska relationens betalningsmedel; betyg.
Vi har i och med resonemanget om kunskap, skolkunskap, närmat oss 
förklaringen till att eleverna gör alla de saker som de gör i 
skolan; varför de läser över huvud taget, varför de är närvaran
de, varför de övervinner känslan av tråkighet osv. Och vi har 
närmat oss förklaringen till varför de inte gör och inte utveck
lar i skolan en del av de saker samhället vill att de skall ut
veckla. Den idé som presenterats i modellen inledningsvis är att 
relationen således kan ses som ett handelsutbyte (med bytesva
ror) . Eleverna ser konsekvenserna av sin skolgång som tillgång 
till vidarutbildningsmöjligheter och bra arbete (Tabell 16). Idén 
som eleverna allmänt omfattar är att förutsättningen för att upp
nå det är att de får bra betyg i skolan eller åtminstone godkänt. 
Läraren administrerar den för dem mest åtråvärda varan, inte 
kunskap, utan betyg.
I massmedia, i samband med strejken, presenterades intervjuer med 
elever och utsagor baserade på samtal med elever. Den bild som 
framträdde var att betyget hade en överväldigande dominerande 
plats. Inte fullt så dominerade av betygsterminologi var svaren i 
föreliggande undersökning. Detta kan bero på att massmedia foku
serade betygen som problem, eller att många av de elever som 
intervjuades befann sig i avgångsklasserna, och att betyget på 
grund av "närheten till slutet" var ett större bekymmer för dem 
än för eleverna i de övervägande l;or, som ingick som intervju-
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-personer i min undersökning. Men synen på betygen som något i 
sig mycket viktigt kommer ändå överallt fram i svaren på 
intervjufrå-gorna i min undersökning.

Betyg och kunskap.
Vi har tagit den pedagogiska intentionen på allvar och måste 
tänka oss att den omfattar idéer (påverkade av läroplaner, läro
boksförfattare, egen ämnestillhörighet, egna erfarenheter osv) 
om vad som är viktig kunskap. Lärarna administrerar betyget som 
en vara i utbyte mot kunskap. Samtidigt,i och med detta, har 
lärarna kommit att anamma i den pedagogiska relationen ett betal
ningsmedel, en vara, vars inneboende funktion inte främst är att 
svara mot mängden av kunskap, utan vars funktion är att särskilja 
individer på något sätt.
Bland eleverna finns en medvetenhet om denna funktion. I svaren 
på fråga 15 (Tabell 19) om huruvida eleverna tycker att de skall 
ha lägre betyg på grund av strejken enligt principen mindre 
kunskap - lägre betyg, finns 7 svar där det hänvisas till att 
detta vore orättvist i förhållande till kamraterna. Eller vore 
det meningsfullt bara om, eller är det meningsfullt därför att, 
strejken drabbar olika, dvs därför att strejken bidrar till 
särskiljandet av elever (med hjälp av större eller mindre kun
skap) .
Man måste förstå att ett av den pedagogiska intentionens projekt, 
kunskap, i och med detta, handskas med en exklusivt individuell 
variabel. Eleven köper med sin kunskap inte främst ett bevis på 
hur mycket han kan utan en placering i en rangordning. Det är då 
klart, att detta samtidigt bidrar till att inte ens ett kors 
reses på kunskapens grav, utan att allt ganska snart skall falla 
i glömska.

Närvaro.
Att elverna läser beror således inte, som jag påpekat, på att de 
äger den pedagogiska intentionen utan på viljan att, mot veder
gällning, tillmötesgå den pedagogiska intentionens krav. I den 
pedagogiska situationen förekommer, förutom kunskap, en rad be
talningsmedel. Elevernas närvaro är ett av dem. På frågan varför 
man har närvarokontroll i skolan (fråga 16) innebar nästan alla 
svar att eleven menade att det var för att tvinga fram närvaro. 
Och här uppträder genast en mycket intressant fråga; om närvaro 
är ett betalningsmedel, varför skulle man då behöva tvinga fram 
den? Läraren skulle ju bara behöva erbjuda sina varor och få 
betalt för dem. Svaret är att det pris som eleverna betalar i 
olika former inte är fast eller givet utan ständigt möjligt att 
förhandla om. Eleverna vill få ner priset, i form av bl a närva
ro, så mycket det går. De vill maximera fritiden. Detta exempli
fieras vackert av citatet på sid 27; "Det blir avundsjuka, om jag 
säger så .. alla vill ha fritid, vet du, alla vill ha ledigt så 
mycket som möjligt."
Om eleverna i den pedagogiska relationen vill betala så lite som 
möjligt, så gäller det för lärarna att se till att priset på
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exemplvis betyg inte går ned, att betyget behåller sitt värde.
Det är ju viktigt eftersom betyget är lärarens valuta i den peda
gogiska byteshandeln, ett medel med vars hjälp han kan förverkli
ga den pedagogiska intentionen. Närvaron är en av de variabler 
som kan fås att tydligt och påtagligt markera undervisningens 
värde.
I sex svar som eleverna gett i intervjun avslöjas också en intui
tiv förståelse bland dem av denna närvarons funktion (Tabell 20). 
Den påtvingade närvaron skall samtidigt förse eleverna med ett 
betalningsmedel för betyg. I de flesta svaren, 15 stycken, ges 
emellertid allehande andra förklaringar. Samtidigt, återigen, kan 
emellertid någon förvåna sig över att närvaron fått en så stor 
vikt i gymnasieskolan; "Jag är lite förvånad att man hänger upp 
sig så otroligt mycket på närvaron för det verkar ju lärarna göra 
.. Det är nästan mer nu än under högstadiet som man bryr sig om 
det.." (sid 26). Att förstå är ju då att betyget i gymnasiekolan 
(bra betyg på de studieförberedande linjerna och godkänt på de 
yrkesinriktade linjerna kanske) genom sin närhet till utbytet av 
det, bra jobb, fortsatta studier, mer än på grundskolan på ett 
självklart sätt redan initiellt erbjuder sig som något för läarna 
att satsa på.
Några svar (4 stycken) innebär att eleverna också ser närvaro som 
en förutsättning för kunskap och tvång till närvaro som ett 
hjälpmedel att skapa kunskap. Naturligtvis är kunskap, det direk
ta tillmötesgåendet av den pedagogiska intentionen, fortfarande 
ett av elevernas viktigaste betalningsmedel.

Att övervinna tråkighet.
Ingen elev opponerade sig mot vad som förutsätts i fråga 18 b, 
nämligen att man sitter kvar på en lektion även om den är tråkig. 
I 9 svar hänvisas till att det fordras närvaro och i 6 svar till 
att detta att man sitter kvar utgör betalning för att inte få 
dåliga betyg. Två svar anger att man eljest lär sig mindre och 
att detta märks på prov eller betyg. Sammanlagt gavs alltså 17 
sådana svar (bland 48 svar totalt). Att övervinna tråkighet ses 
alltså i princip av svararna som ett slags betalning för betyg.
Men eleverna menar också i sina svar (6 stycken), att man bara 
inte gör så där, och (i 4 svar) att det är av hänsyn till läraren 
som man inte gör det. Det skulle också vara praktiskt svårt med 
undervisningen då (ett svar). Det finns alltså bland eleverna, 
liksom accepterandet av den pedagogiska intentionen, också ett 
accepterande av den pedagogiska relationen såsom ett utbyte som 
följer vissa regler.

Möda.
På liknande sätt som när det gäller närvaro kan man resonera när 
det gäller möda. Lärarna ser säkert mödan som en väg till kun
skap. De har idéer att det finns olika kunskap, och att den är 
mer och mindre värdefull. Samtidigt är mödan värdehöjande. Det 
man lägger ned mycken möda på att uppnå blir värdefullt. Det vet 
lärarna intuitivt och tillämpar.
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För eleverna, som inte besitter den pedagogiska intentionen, och 
för vilka kunskapen är ersättlig, är mödan i sig, liksom närvaron 
i sig, enbart ett betalningsmedel. Eleverna uppfattar det också 
så att ett visst betyg kräver en viss möda. Mödan är fastställd. 
Mindre möda under en viss period ersätts med mer möda under en 
annan period. Kunskapen, för arbetet och livet, som i själva 
verket är oändlig eller åtminstone diffus i kanterna, betraktas i 
stället av eleverna som en ganska väl avgränsad kvantitet möda. 
Den största konkretiseringsgraden av denna möda är antalet sidor 
i en bok att läsa eller arbeta sig igenom.
Det är sådana saker, menar jag, som föresvävade elever i det mest 
frekventa svaret på fråga 14 (7 svar, Tabell 18), där de sa att 
de var rädda för att behöva "ta igen" vad de förlorat eller tänk
te sig att behöva kompensera den möda, som de inte utvecklat 
under strejken.

Måste och makt.
Flera svar (7 stycken) anger öppet att eleverna upplever ett 
måste i den pedagogiska situationen (fråga 18 b, varför sitter du 
kvar på en lektion som är tråpkig? Tabell 24). Ett sådant måste 
finns underförstått i andra svar. Eleverna bedömde, enligt svaren 
till fråga 6, att de genomsnittligen till 1/6 bestämde vad som 
hände i undervisningssituationen.
Dessa bedömningar, av måste och hur mycket man bestämmer, kan ses 
dels som ett uttryck för förhållandet att den pedagogiska inten
tionen finns hos lärarna och inte hos eleverna, och dels som ett 
uttryck för till vilken grad man "måste" gå den pedagogiska in
tentionen till mötes. Den grad till vilken man anser sig behöva 
gå den pedagogiska intentionen till mötes har att göra med värdet 
av exempelvis betyget och uttrycks genom storleken på betalning
arna i den pedagogiska relationen. Elevernas känsla av att bes
tämma, och förmodligen deras faktiska inflytande över vad som 
händer i undervisningen, är omvänt proportionell till betygets 
vikt, förutsatt att det är läraren som besitter den pedagogiska 
intentionen, vilket det ju är. Man kan föreställa sig att det i 
vissa sammanhang uppstår en maktcirkel. Om betyget, som jag sa, 
initiellt har högt värde inbjuder det läraren till att exploatera 
det, vilket i sin tur leder till att värdet på betyget, genom 
ansenliga betalningar från elevernas sida, ytterligare stiger och 
lärarens makt, som vi definierat den, ytterligare ökar.

Andra fördelar för eleverna än betyget; sociala upplevelser och 
social kunskap.
På fråga 13 (Tabell 17), vad man saknade då man inte var i sko
lan, utgjordes det vanligaste svaret av "gemenskapen med klas
sen". Naturligtvis erbjuder skolan, därför att den samlar så 
många människor i samma åldrar till kontakt med varandra, trots 
sin individuella inriktning, ett socialt tillfälle utan like. 
Beteenden som leder till olika sociala upplevelser kamrater, och 
lärare och kamrater emellan utgör betalningsmedel i den pedago
giska relationen.
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De lektioner, vars lärare var undantagna strejken, för de flesta 
elever några få lektioner, hade enligt vad eleverna (och lärarna) 
sa, hög närvaro (fråga 17). En del av motivet till den närvaron 
måste ha varit att eleverna ville träffa varandra under strejken, 
och detta var nu ett lägligt tillfälle.
Det förtjänar påpekas i detta sammanhang att den sociala kunskap 
(i motsats till upplevelse), om hur andra människor tänker och 
gör, som skolan rimligtvis förser eleverna med, däremot inte 
ingår som betalningsmedel i den pedagogiska relationen. Det krävs 
inte att man redovisar den. Den utsätts följaktligen inte för de 
restriktioner som gäller sådana medel; att den skulle minimeras i 
förhållande till ersättning osv.

Varför lär sig eleverna inte samarbete inom den pedagogiska 
intentionens ramar och varför skapas inte självständighet 
gentemot auktoriteter?
Svaren på fråga 24 (Tabell 8) visar att eleverna nog inte arbe
tade tillsammans (med studier) under strejken, utan att var och 
en i stort sett skötte sitt.
Svaren på fråga 3 och 5b (Tabell 3) visar att eleverna över huvud 
inte pluggade så mycket. De fåtaliga kommentarerna vid fråga 9 
ger vid handen att det skulle vara svårt. Och de ämnen, slutli
gen, som eleverna hade läst, enligt kommentarer vid och svar på 
fråga 10 (Tabell 12), var till stor del sådana där det fanns 
planering av läraren eller där man hade läxa.
Frågorna i rubriken ovan är på sätt och vis redan besvarade. Att 
det är så, att skolan inte tycks förmedla självständighet och 
lära ut samarbete, är inte förvånande. Den självständighet man 
nästan uteslutande tänker på, då man diskuterar skolans funktion, 
är den som skulle bestå i självständighet i studierna. Resone
manget som jag fört om den pedagogiska intentionen som den som 
läraren härbärgerar, och kunskapen hos eleverna som ett betal
ningsmedel i den pedagogiska relationen, bör göra den tanken 
acceptabel att man rimligtvis inte kan förvänta sig nån själv
ständighet hos eleven vad gäller kunskapsinhämtandet. Det är 
skolan och läraren som definierar vad som är kunskap, och det är 
de som administrerar incitamenten till att lära sig, i form av 
till största delen sekundära fördelar. Eleven initerar i mycket 
liten utsträckning sitt eget kunskapsinhämtande.
Härmed är inte sagt att eleven totalt sett, eller när det gäller 
andra aktiviteter eller andra sfärer av tillvaron, nödvändigtvis 
skulle vara osjälvständig. Men den självständigheten är i så fall 
inte en effekt av den pedagogiska relationen.
Varför samarbetar inte eleverna i fråga om inlärning? Resonemang
et tidigare bör ha gjort det klart att kunskapsinhämtandet är ett 
uteslutande individuellt projekt. Kunskapen ryms inom var och en 
av inividerna. Som betalningsmedel gäller den för var och en för 
sig. Ingen kan betala för någon annan, utom genom nån form av 
fusk, vilket ju i regel inte uppmuntras i den pedagogiska rela-
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tionen. Den pedagogiska verksamhetens syfte och genomförande 
saknar det gemensamma projektet, vilket är förutsättningen för 
samarbete. Det är förklaringen.

De yrkesinriktade och studieförberedande linjerna
Olikheter i den pedagogiska situationen.
Ovan förda resonemang har behandlat den generaliserade pedagogis
ka situationen. Intervjuundersökningens frågor kunde alla ställas 
till eleverna på de studieförberedande linjerna. Bara en del var 
relevanta till situationen för och kunde ställas till eleverna på 
de yrkesinriktade linjerna, vilka berörts mindre av strejken. 
Generaliseringen kan således ha kommit att bygga mer på resultat 
från situationen för eleverna på de studieförberedande linjerna. 
Den kan genom att den dominansen gett färg åt hela modellen ha 
kommit att otillbörligt frammana bilden av enbart likheter i 
olika elevgruppers pedagogiska situation. Naturligtvis finns det 
också stora olikheter.
En olikhet gäller kanske betingelserna. Det råkar vara så i un
dersökningen att eleverna i klasserna på de yrkesinriktade lin
jerna gick i en skola och eleverna i klasserna på de studieförbe
redande linjerna i en annan skola. Den senare var ett före detta 
högre allmänt läroverk. I elevernas svar på fråga 26, vad tänker 
du om att gå på just din skola, så refereras det i 9 fall på den 
skolan till skolans höga status. I intet fall gör man det på den 
yrkesinriktade linjernas skola. Den förra skolan har i dess ele
vers ögon kvar något, tycks det, av den gamla lärdomsskolans höga 
status.

Skillnader i relationen till skolan.
Det, som vid fråga 18a enligt en del svar tycks vara problemet på 
de studieförberedande linjerna i skolan, är det motsatta mot det 
som i så fall mera skulle vara problemet på de yrkesinriktade 
linjerna (se texten sid 31). I tre svar på de studieförberedande 
och inget på de yrkesinriktade linjerna anges att tråkigt i sko
lan är, när det man håller på med är för lätt eller man kan det 
förut. I 5 svar bland eleverna på de yrkesinriktade linjerna som 
jämfört med 3 svar bland eleverna på de studieförberedande lin
jerna anges tråkighet som när man inte förstår eller det är 
jobbigt.
Jag förknippar jobbigheten med teori och tolkar svarens innebörd 
så, att svararen ibland vill ha en större utmaning respektive 
önskar en mindre. Om det finns en tendens i förhållande till de 
olika grupperna av linjer, är det klart i vilken riktning den 
går.
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Intellektuellt och manuellt.
Generellt sett är det möjligt att eleverna på de studieförbere- 
dande linjerna, inom ramen för den undervisning som där bedrivs, 
är mer beroende av innehållet för sin känsla av tråkighet eller 
intresse, än vad eleverna på de yrkesinriktade linjerna inom 
ramen för sin undervisning är. Det är tråkigt för att man inte är 
intresserad av ämnet, är ett vanligt argument (fråga 18a, Tabell 
21). På motsvarande sätt säger de eleverna att det ligger i ämnet 
om det är intressant, och att det är när det t ex är om aktuella 
saker eller saker som har hänt (fråga 19; Tabell 23).
För eleverna på de yrkesinriktade linjerna är verksamhetsformen 
viktig för intresset; när man får göra saker (fråga 19).
Man kan försiktigt påstå att dessa svar, i detta sammanhang, 
avspeglar preferenserna i en intellektuell och en manuell tradi
tion, närmare bestämt en intellektuellt, bearbetande, receptiv 
tradition och en manuell, skapande tradition.
Kanske är det också med den innebörden, av anknytningen till 
påtagliga färdigheter, som man bör se svaren bland eleverna på de 
yrkesinriktade linjerna, i vilka det anges att det är när man 
klarar något, gör framsteg, som det är intressant.
Som gymnasieskolan är utformad, kan man säga att den i så fall 
tillmötesgår dessa olika preferenser.

Skillnader i språk och kognitiv stil.
Det synes föreligga vissa språkliga och/eller attitydmässiga 
skillnader mellan eleverna på de yrkesinriktade linjerna och 
eleverna på de studieförberedande linjerna.
Vad gäller huruvida eleverna totalt skulle vara mer pratsamma 
(verbala) på de studieförberedande linjerna än på de yrkesin
riktade går det inte att yttra sig med någon säkerhet.
Två frågor där svaren belyser, tycks det, olikheter mellan de 
studieförberedande och de yrkesinriktade linjernas elever är frå
ga 21 och fråga 22, om vad det innebär att man är trevlig när man 
söker jobb, och vad man har att man kan prata till dvs språket.
Allmänt uttrycker sig, som framgått i behandlingen av svaren till 
särskilt fråga 21 i resultatdelen, eleverna på de studieförbere
dande linjerna i undersökningen mera abstrakt och eleverna på de 
yrkesinriktade linjerna mera konkret.
Det tycks över huvud som om eleverna på de studieförberedande 
linjerna tänker (inte bara säger) i abstrakta begrepp i större 
ursträckning. Deras definition av vad det är att vara trevlig och 
vad man har "att man kan prata" till är i mycket en definition 
genom psykologiska begrepp; förställning, humor, frimodighet, att 
vara alert, man uttrycker med språket känslor och åsikter. Också 
användandet av termer (dvs vad man säger) som direkt svarar mot 
abstrakta begrepp är vanligare; artig är ett exempel ovan, språ
ket att "kommunicera" med ett annat.
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På motsvarande sätt tycks inriktningen, inte bara i språket utan 
i själva begreppen, hos eleverna på de yrkesförberedande linjerna 
vara mot konkretion, t ex i synen på språket som ett instrument 
för information om sakförhållanden. Kanske är också den kunskäp, 
kunskap är ju eljest ett abstrakt begrepp, kanske är också den 
kunskap eleverna där tänker sig få genom språket av konkret slag.
Även andra frågor, exempelvis frågan om varför lärarna vill lära 
ut, fråga 8, pekar på att en sådan skillnad jag talar om skulle 
föreligga. Eleverna på de studieförberedande linjerna refererar i 
större utsträckning till sådana faktorer som intresse och arbets
tillfredsställelse.
På ett väldigt abstrakt plan, men detta är ett mycket proviso
riskt påstående, är det kanske emellertid så att eleverna på de 
yrkesinriktade linjerna tänker om sina lärare. De bedömer ofta 
lärarna som handlande utifrån omtanke (Tabell 9) - bedömer män
niskan som god.
I stort pekar emellertid resultaten mot en skillnad i inriktning 
av språk och tänkande mot konkret - abstrakt svarande mot de båda 
grupperna yrkesinriktade och studieförberedande linjer.

Vad nytta har man av dessa resultat?
Vad skall man med de konstateranden till som den här undersök
ningen för fram? En del saker framstår dessutom som väl kända.
En text, menar jag, kan alltid tjäna som utgångspunkt för tankar 
och tänkande. Den kan göra det på ett mer eller mindre effektivt 
och fruktbart sätt. Jag hoppas att föreliggande rapport skall 
göra det på ett fruktbart sätt. Begrepp och insikter är intres
santa i sig, och förändring i tänkandet är förstås en förutsätt
ning för begreppslig utveckling.
Att åstadkomma förändring i tänkandet kan sägas vara en veten
skaplig uppgift. Förändring i verkligheten är en politisk upp
gift. Politiska handlingar har som drivkraft idéer om önskvärda 
förhållanden. Men för politiskt handlande bör man också känna 
till och förstå rådande förhållanden, och man måste se möjlig
heter och omöjligheter. En del förhållanden är omöjliga att göra 
nånting åt, förutsatt att grundläggande betingelser är orörbara. 
Andra saker kan man ändra på med stora ingrepp. Är det värt det? 
Och några saker kanske man kan ändra på utan svårigheter. Denna 
kategori, tycks det, är sällsynt i pedagogiska sammanhang.
I vårt till effektiv produktion anpassade samhälle är då, för det 
första, skolan som institution, dvs att lära ut till flera 
människor i grupp, otänkbar att göra sig av med. Den innehåller 
ju också vissa fördelar för eleverna, nämligen bl a inhämtandet 
av social, oförstörd kunskap.
Det är förstås, för det andra, omöjligt att ge sig på och ha 
framgång i att förändra i skolan sådana vanor, värderingar och 
synsätt som hela vår kultur präglas av, även om man skulle vilja 
det. Vi lever bemästrade av klockan och almanackan. Det
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vanligaste är att vi arbetar för att tjäna pengar, inte för att 
få saker gjorda som vi har nytta av och framför allt inte gemen
sam nytta. Flextider och delägarskap i företag är bara åtgärder 
som markerar att de företeelserna inte är naturliga eller själv
klara i vår kultur. Arbetet ligger, vidare, borta från familjen. 
Detta arbete som består av viljestyrd verksamhet och upptar en 
stor del av vårt liv lämnar litet utrymme för lek. Och, samman
hängande med allt detta, så är vår kultur en föga sensuell kul
tur. Sådant är vårt samhälle och skolan är en del av det och 
underställd dess villkor.
Den grundläggande relation som uppstår mellan den professionelle 
i skolan, den som skall lära ut eller se till att folk lär sig, 
läraren, och de som skall lära sig, elever, är helt enkelt, för 
det tredje, oundviklig. Det finns inte något exempel på att den 
skulle gå att undvika. Själva idén att samla människor i en grupp 
för inlärning bygger ju på att det finns föreställningar om vad 
de skall kunna när de har vistats i gruppen en tid. Däri ligger 
redan att deltagarnas frihet, inflytande och makt är beskurna. 
Tydligen måst man finna sig i det. Skolan är oundvikligen träning 
i anpassning till dominerande strukturer.
Individens frihet, när han väl accepterat att inträda i den peda
gogiska relationen, ligger i att inom det handlingsutrymme som 
finns kvar, utforma sin tillvaro. Det hela är en från elevens 
sida accepterad överenskommelse. Han har sålt sin frihet och är 
medveten om affären.
Eftersom detta är grundförutsättningarna, kommer skolan oundvik
ligen att fungera som en handelsplats för byteshandel. Det är 
läraren som förvaltar den pedagogiska intentionen. Huvudvalutorna 
är dels betyg, examina eller annat liknande och dels av läraren 
'mätbar' kunskap eller förändring, närvaro, möda, välvilja och 
dylikt.

Den pedagogiska intentionen.
Vad kan man da ändra pä eller göra någonting åt om man vill; 
förbättra enligt något kriterium, eller vidmakthålla på en god 
nivå?
Ett grundelement i den pedagogiska situationen, som man kan arbe
ta med, syns det mig, är den pedagogiska intentionen. Dels är den 
en viktig förutsättning för den pedagogiska processen. Dels är 
den säkert påverkbar genom olika betingelser, och dels, slutli
gen, är dessa betingelser inte en gång för alla givna såsom delar 
av ett större, opåverkbart, strukturellt sammanhang utan möjliga 
att ändra.
Som jag angett i diskussionen tidigare, så tror jag inte att in
citament utifrån pedagogisk produktion är möjliga att tillämpa. 
Däremot tror jag att det är viktigt och möjligt att påverka den 
pedagogiska intentionen genom de belöningar som kan ligga i själ
va arbetet. De skulle då ha anknytning till skapande, variation, 
utmaning, självständighet, uppskattning från uppdragsgivare, 
social belöning i själva den pedagogiska situationen.
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Det råder förstås ett omvänt förhållande mellan å ena sidan gra
den av yttre styrning av en individs handlande och å andra sidan 
hans skapande och självständighet. Om man vill skapande och 
självständighet, så ligger tankar om målstyrning i stället för 
processtyrning, och decentralisering i stället för centralisering 
i linje med det. Dessa är emellertid begrepp som tillämpats hu
vudsakligen på kollektiv nivå, organisationsnivå. Om man vill 
påverka den pedagogiska intentionen, och eftersom den pedagogiska 
intentionen är en individuell variabel, måste man inom dessa 
mindre organisatoriska enheter underhålla eller upprätta utrymme 
för individuell självständighet och individuellt skapande. Lärar
yrket bör inte "tjänstemannagöras" eller detaljregleras. Även om 
det ligger vissa fördelar i att ingripa i och ändra lärares ar
betstider så ligger det en risk i att totalreglera dem.
Ett uppenbart hot mot läraryrket som skapande och självständigt 
yrke ligger i de spontant uppväxande, verkligen inte målstyrande, 
läroplaner som växer upp överallt i form av läroböcker. Medan de 
ofta är upplagda i syfte att främja elevens självständiga arbete, 
så är de klart inriktade på att minimera lärarens självständiga 
arbete. Att man som lärare faller för det slagets läroböcker har 
förstås att göra med samma omedelbara behov som det som eleverna 
har: "..alla vill ha fritid, vet du, alla vill ha ledigt så myc
ket som möjligt." Jag förordar en granskning av läromedlens 
effekter ur denna synvinkel och en mer systematisk, medveten 
sanering av läromedelsuppsättningarna.
Variation är som sagt en annan egenskap som kan tjäna som belö
ning och inspiration i någons verksamhet. Man kan tänka sig att 
variation har samband med skapande, för det första på så sätt 
förstås att skapande i sig självt är variation. För det andra 
leder skapande arbete fram till, har som produkt, omständigheter 
som innebär variation. I skapandet utvecklar man olika arbets
former .
Variationen i en sån verksamhet som den som skolan utgör för 
lärarna ligger också i vad som händer utanför själva undervis
ningen. Förnyelse i form av att i arbetet både få ta del av och 
utveckla tillsammans med kolleger resonemang om och synpunkter på 
bl a undervisning utgör rimligtvis en variation som bidrar till 
att levandehålla den pedagogiska intentionen.
Det är antagligen, vidare, en fördel i längden om läraren röner 
intresse och uppmuntran för sitt arbete från arbetsgivaren och 
från sina chefer.
Av detta följer, att kriterierna för tillsättning av ledare inom 
skolan bör utgöra förmågan att organisera och utöva personalvård 
snarare än att i stället utgöras av läroboksförfattande och annan 
teoretisk meritering.
Troligen ligger emellertid de starkaste incitamenten till ett en
gagerat arbete och ett gott arbete i hur stämningen i klassen är, 
och hur relationen till eleverna är. Läraren måste antagligen 
uppfatta undervisningen som en välvillig akt, om den skall till
föra den pedagogiska intentionen näring. Och för att kunna ut
veckla den pedagogiska intentionens konsekvenser på ett för alla
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parter fruktbart, och som en del av det, angenämt sätt behövs 
detsamma.
Det kan i en pedagogisk relation, med start förmodligen hos såväl 
läraren som eleverna, uppstå goda eller onda cirklar. Under sena
re år, tycker jag man kan påstå, har det funnits en manifest vil
ja från samhällets sida att genom insatser bland eleverna åstad
komma förutsättningar för goda cirklar. Även om vissa av de för 
undervisningen uttalade andra målen och funktionerna står i mot
sättning till den viljan, så månar man i alla fall om eleverna, 
anpassar studiegångar, skolan fostrar och eleverna skall få ut
lopp för sin kreativitet och individualitet. Samhällets insatser 
bland lärarna kanske inte varit lika stora.
Den trivsel lärarna uttrycker med arbetet och de fördelar de 
säger att det har borde enligt en gammal psykologisk teori 
(Festingers dissonansteori) vara omvänt proportionell mot lönen; 
lägre lön större trivsel. Kanske är det så. Ingen vill väl vara 
så dum ens i sina egna ögon att han upprätthåller ett arbete som 
är dåligt betalt om det dessutom är ointressant. Det måste vara 
intressant. Kanske har lönen en funktion främst när det gäller 
rekrytering till yrket. Självfallet har lönen också i vår kultur 
en funktion när det gäller att definiera arbetets professionali- 
tet och hur pass angelägen den uppgift är som yrkesmannen tagit 
på sig. Med det påverkas också lärarnas syn på sig själva.
Sammanfattningsvis kan alltså upprepas att den pedagogiska inten
tionen är en central, och troligen också påverkbar variabel i den 
pedagogiska situationen, som bör vårdas om man i samhället vill 
upprätthålla en aktiv pedagogik.
De pedagogiska betalningsmedlen.
Det andra området där en insats skulle kunna påverka den pedago
giska situationen är betalningsmedlens område. Den pedagogiska 
intentionen kan sägas ha att göra med själva den omedelbara driv
kraften i den pedagogiska processen och med skapande och förny
else. Betalningsmedlens karaktär kan sägas ha att göra med, i 
slutändan, kunskapens kvalitet i den pedagogiska situationen.
Vår nuvarande gymnasieskola har en stark tendens att definiera 
skolans kunskap som en handelsvara. Effekten av det är att ele
verna i skolan inte upplever värde och användbarhet av kunskap i 
sig. Tendensen motverkar också en kritisk hållning till kunskapen 
som sådan. Lärarens öde, i sina professionella strävanden, blir 
att inom denna grunddefinition av kunskap arbeta med olika akti
viteters inneboende värden.
Om man på beslutande nivå ansåg att det vore teoretiskt möjligt 
inom en institution som den gymnasieskolan utgör att odla genuin 
kunskap, en kritisk hållning, självständighet och samarbete bland 
eleverna, om man ville det, och om man kunde avvara den sorteran
de funktion som skolan har så skulle man kunna ändra den pedago
giska situationen i den riktning som man ville.
Eftersom det är just det som följer med kunskapens funktion som 
betalning som stör den naturliga relationen till kunskap så, är 
det nödvändigt att förskjuta tyngdpunkten i betalningarna i den 
pedagogiska relationen från elevernas sida från kunskap till
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exempelvis närvaro. Med närvaro som betalning vore det inte 
meningsfullt med graderade betyg. När kunskapen mister sitt 
värde, primärt, som betalningsmedel uppstår möjligheter för 
eleverna att värdera den efter andra principer. Intresse kommer 
att spela en större roll såsom jämfört med vilja och diciplin. De 
kommer inte att behöva åsidosätta en kritisk hållning till förmån 
för sväljandet för att kunna återge. De kommer att kunna inta en 
självständigare hållning till kunskap. Och de kommer tack vare 
att kunskapen inte används till att sortera dem i förhållande 
till varandra att kunna skapa oförvillat gemensamma projekt i 
undervisningen. Det innebär, vidare, för skolan och lärarna, 
frihet från att i så hög utsträckning arbeta med lätt kvanti- 
fierbar och standardiserad kunskap och frihet att arbeta med en 
efter andra kriterier än mätbarhet värdefull kunskap, kanske en 
mer komplex, djupare, till större sammanhang relaterad och mer 
svårgripbar kunskap. Dessutom kan lärarna använda den tid de el
jest skulle lagt ner på mätning och kontroll på ett bättre sätt 
nämligen till att organisera förutsättningarna för kunskap.
Elevernas närvaro i sig är ovidkommande som mätare av insats. 
Detta och att läraren inte längre har elevernas betalning i form 
av kunskap och inte längre besitter det maktmedel som det gra
derade betyget utgör innebär att läraren måste förlita sig på 
andra medel för att tillgodose sin pedagogiska intention. Häri
genom tillförs yrket den ytterligare utmaning som kännetecknar 
ett intressant yrke.
Förlusten av ett maktmedel, betyg, för läraren kan innebära en 
maktförskjutning. Läraren kan kräva mindre. Eleven kan komma att 
kräva mer, dock under de modifierande, gynsammare betingelser som 
det innebär att inte vara pressad av att behöva punga ut med kun
skap som betalning. En del skolformer finns där man kan undersöka 
förloppet och effekterna av undervisning utan betyg, t ex folk
högskolor och kurser på AMU.
Naturligtvis kan kunskap även på annat sätt vara instrumenteil, 
t ex om eleverna skall avlägga prov efter skolan, utanför skolans 
regi, eller om eleverna tror att de kommer att ha användning för 
kunskapen i ett kommande yrke.
Vad skulle då närvaron som betalningsmedel innebära? Ja, närvaron 
är i gymnasieskolan som framgått ett oväntat viktigt betalnings
medel. Mina funderingar var att detta, som en sorts markering, 
bl a tjänade till att höja värdet på betyg och undervisning. Även 
om den funktionen bortföll så skulle det förhållandet, att de 
graderade betygen inte fanns med som betalningsmedel, innebära 
ett starkt ökat förhandiingstryck på närvaro i egenskap av betal
ningsmedel. Närvaro är ju å andra sidan lätt att kvantifiera och 
att dra gränser i.
Beträffande ojämlikhet i de förutsättningar skolan ger olika
grupper av elever.
Individers olika intresse och aktivitet i förhållande till kon
kreta och abstrakta mänskliga områden tycks ha kanaliserats in i 
gymnasieskolan i stort genom ett negativt urval. Urvalet har gått 
till på så sätt då, att de som inte från grundskolan har till
räckligt bra betyg - grundskolan är en teoretisk skola - eller 
som ogillar abstrakt verksamhet, de väljer bort den så mycket som
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möjligt i gymnasieskolan. Det är inte så att de som har dåliga 
betyg från en skola med mycket konkret verksamhet eller ogillar 
konkret verksamhet väljer bort den och tar sin tillflykt till 
gymnasieskolans teoretiska linjer.
Att det är så beror således på att vi har en teoretisk grundsko
la. Att vi har en teoretisk grundskola beror antagligen på att 
vår moderna kultur för sitt underhåll är synnerligen beroende av 
abstrakta intressen och abstrakt förmåga, och att det en gång i 
tiden varit svårare att rekrytera människor till sådana funktio
ner; tillgången har varit liten. Det har därvid varit nödvändigt 
att bygga upp ett brett rekryteringssystem. Vidare har det av 
samma anledning kommit att betalas bra för funktionerna, och de 
har fått hög status. Med verksamheten med abstrakta artefakter 
har förknippats hög ambition. Denna ambition har överförts mellan 
generationer och vi har fått ett de abstrakta artefakternas skrå 
med högt status och hög ersättning för sitt arbete. Detta med 
högt status har nog inte alltid och överallt varit så. T ex kunde 
det hända i en jämtländsk storbondefamilj, att någon som var för 
klen att utföra ordentliga sysslor fick nöja sig med att studera. 
Olikheten mellan människor i berörda avseende kommer emellertid 
att bestå, dess bundenhet till olika traditioner likaså.
Den ojämlikhet som ligger i olika ekonomiska betingelser i antydd 
riktning för olika grupper av människor kan ändras bara genom en 
förändring i tillgång - efterfråganstrukturen och en förändring i 
de ekonomiska villkoren för grupper av människor. Som sådana 
förändringar ligger de utanför skolans verkningsfält.
Lättheten att rekrytera elever till olika linjer i gymnasieskolan 
och dessa linjers olika status avspeglar motsvarande branchers 
eller verksamhetsområdens status i samhället. Det är tänkbart, 
drastiskt uttryckt, att svårigheten att rekrytera elever till 
vissa linjer har att göra med hur branchen går på aktiemarknaden. 
Och det är tänkbart att linjer, vars brancher blomstrar, förvär
var ett högt status och blir lätta att rekrytera människor till, 
och att det inte alls har att göra så mycket med hur själva job
bet faktiskt ser ut.
Det kan konstateras att en förhållandevis liten andel arbetarbarn 
går till universiteten. Det ligger en kulturell olikhet i det.
Det ligger en ojämlikhet i det endast så länge motsvarande yrken 
senare betalas mer eller innebär exempelvis bättre arbetsmiljö 
och mindre yrkesskador. Fler arbetarbarn, förhållandevis, går ju 
å andra sidan till manuella yrken.
Det skulle alltså inte gå att inom skolans ram ändra på skolans 
statussystem. Den ändringen är beroende av förändringar på sam
hällelig nivå.
Vari består, för att gå vidare, skillnaden mellan manuell och 
intellektuell verksamhet? Ja, man kan för det första påstå att 
våra begrepp och vår föreställninsapparat härstammar från sen
suella och manuella erfarenheter; det lilla barnet som skall ta 
tag i och hantera allt det ser och gärna smaka på det. Skillnaden 
sedan är att intellektuell verksamhet är tänkande som löper fritt 
från handens arbete, medan manuell verksamhet är tänkande som 
beledsagas av handens arbete.
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För individerna är förstås såväl att kunna tänka i manuell, prak
tisk verksamhet som att kunna tänka i icke praktiska situationer 
av värde. Men skolan har ju inte bara, eller ens huvudsakligen en 
individuell funktion. Om man ser på samhället, så kan man konsta
tera att det fortfarande finns en arbetsdelning där, som det ver
kar praktiskt att tillmötesgå genom att människor med olika pre
ferenser ägnar sig åt olika saker. De som har behov av att "göra" 
saker bör få göra det. Jag menar att det inte kan vara skolans 
uppgift att sträva efter en totalutjämning i intressen och inrik
tning och att det inte bör bära gymnasieskolan alltför mycket 
emot, vilket det nu inte heller gör, att bidra till en, dock inte 
alltför långt driven, diffrentiering.
Resonemanget om manuellt och intellektuellt och ojämlikhet kan 
föras på liknande sätt som det om abstrakt och konkret och 
ojämlikhet ovan.
Den ojämlikhet, slutligen, som ligger i elevernas i gymnasie
skolan relation till de s k teoretiska ämnena, kan ha sin rot 
delvis i att man i grundskolan, i motsats till i gymnasieskolan, 
inte tillräckligt tillgodoser den grupps behov av manuell eller 
praktisk, skapande verksamhet som finns och att man överbetonar 
intellektuell verksamhet. Detta leder till en dålig relation till 
skolan. Alltså är fler försök i grundskolan med 'arbetes pedago
gik' och med manuella inslag önskvärda. Den pedagogiska intentio
nen hos lärarna bör modifieras i den riktningen och måste i så 
fall exemplifieras inte bara i pedagogiska program i utbildnings
radion och i pedagogiska tidskrifter utan måste stödjas ytter
ligare på lokal nivå. De får naturligtvis absolut inte motarbe
tas. Kanske spelar också här grunden för rekryteringen av skol
ledare en roll.
Den ojämlikhet som ligger i elevernas i gymnasieskolan relation 
till de teoretiska ämnena har sin rot också i synen på kunskap. 
Med kunskap som betalningsmedel i den pedagogiska relationen och 
samtidigt elevers mindre intresse och fallenhet för teoretisk 
kunskap måste kunskapen eller dess påtvingade och mödosamma in
förskaffande för de eleverna komma att framträda som något oan
genämt. Här är det igen betygen i grundskolans som spökar.
Resonemanget om manuell och intellektuell verksamhet i gymnasie
skolan bygger på idén om ett likavärde mellan dem. Jag har språ- 
kat för, ur kunskapssynpunkt, en avveckling av graderade betyg. 
Att genomföra något sådant, kan då nämnas i detta sammanhang, bör 
naturligtvis ske i hela gymnasieskolan samtidigt så länge grade
rade betyg fortfarande har någon meriterande roll.
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Bil.l

Elever, efter strejken.
1) Gick dagarna fort? Om du tar en dag t ex under strejken och 

jämför den med en dag i skolan?
2) När du ser tillbaka på tiden, var den lång eller kort 

jämfört med vad motsvarande tid i skolan är?
3) Vad sysslade du med under strejken? (Jobb, plugg, vila, 

hobbies?) Något mer? Mest tid åt? Näst mest tid åt? Osv.
4) Var dagarna organiserade eller tog du dan som den kom tycker 

du?
5a) Ägnade du dig åt rätt få saker eller gjorde du en 

väldig massa olika saker? 
b) Beskriv en dag, hur den kunde se ut.© Till hur stor del bestämmer eleverna vad som händer i 

undervisningen? (Med hjälp av cirkel.)
Cy Vad är det som gör att du går i skolan?

Varför vill lärarna att ni skall lära er så mycket som 
möjligt i deras ämne?

Ni hade inga läxor, och läste inga läxor. Men kan man ge sig 
själv läxa? (Utöver dem där ni hade undervisning.)(£oa) Läste du några ämnen under strejken (utöver dem där ni hade 
undervisning)? Vilka?© Vilket ämne läste du mest av?
_ Varför gjorde du det?<^ll) Vilka ämnen är viktigast?
12) Finns det nånting, om du tänker efter, som du lärde dig 

under strejken som du inte skulle ha lärt dig om skolan varit 
i gång?

13) Finns det någonting du saknade då du inte var i skolan?
Vad?
Vad var det sämsta med strejken för din del?
Nu när du varit borta från skolan så kommer du ju att ha 
mindre kunskap i ämnena än vad du skulle ha haft om skolan 
varit i gång. Tycker du då att du automatiskt skulle få lite 
lägre betyg; mindre kunskap - lägre betyg? Varför inte? 
Varför har man närvarokontroll?
Hur var närvaron på de ämnen som var kvar?
Vad är tråkighet? I skolan? Hemma?
Varför sitter du kvar på en lektion som är tråkig?

Vad är intressant?
Plikt?
Trevlig? Situationen är den att någon söker ett jobb ...
Vad har man att man kan prata till? (Språket.)
Läraren blir ju arg ibland. Har han rätt att bli arg? Om du 
inte gjort läxan?
Arbetade ni tillsammans mycket eller skötte i stort sett 
var och en sitt?
Skulle du kunna tänka dig att bli lärare?
Vad tänker du om att gå på just den här skolan?

60



Bil.2

Elev a:
1: Strejkdagen (gått fortast).
2: (Snabbt.) Gått som en vecka.
3: Uppe sent och såg på TV. Steg upp sent. Tidsförvrängning. Gick 
till brorsan. Samma sak där. Vissa kompisar har skolor. Så det 
var inte som ett lov. Kompis bredvid. Gå hem och spela data.
Läste en spanska bok. Inte Ma. Historia där man bara behöver 
bläddra. Jobbat - åt min systers pojkvän. Mest: Kompisar och 
titta på TV. Jobbat 20 timmar. Pluggat, 5 t. Svårt utan tryck.
Vet också att det kommer ett jullov. Säkerhet. Varit ensam, pappa 
och mamma i bortresta. Ligger ju och dråsar länge. Vilat mer än 
jobbat.
4: Som den kommer.
5a: Få saker.
b: Steg upp 11. Filmjölk. Läser tidning. Hem till kompis. Lunch 
på stan. Till brorsan videofilm. Sen hem och lägger mig. Inte 
mycket man gör.
6: Ganska lite. 10°. Skulle kunna bestämma ganska mycket 
(hälften) men orkar inte så mycket.
7: Vill bli nåt. Men .. på sommarlovet tänker jag nu skall det 
bli nåt i skolan .. sen kommer jag dit och tappar lusten. Skulle 
vilja bli äventyrare. Tänker inte så mycket på jobb egentligen.
Är väl för att jag skall komma till universitetet.
8: Konst för dom. Som att rita en snygg tavla .. att lära ut 
ordentligt.
9: Va bra att det kommer strejk då kan jag ta igen .. inte jag 
som tar initiativet, bara skolan som driver mig framåt långsamt 
.. skall jag visa att skolan egentligen är ganska onödig. Men ack

lOab: Spanska. Historia. Tänkte läsa franska. Lånade franska band 
och tjock bok på biblioteket och tänkte bli proffs. Men ..Spanska 
skall tenta av .. hade fått läsebok - inte så svårt. Historia 
samma sak.
11: Ma. Språk. Men inte C-språk spanska slappt. Franska bra.
12: 1:1 Upptäckte att det inte var så lätt att läsa. Om dig 
själv? Det stämmer men ändå ..Jag var helt säker. Jag blev 
verkligen förvånad. Mycket konstigt. Det är nånting med 
kompisarna. Kompisen han kom alltid precis som jag tänkte börja.
13: Inget.
14: Att jag verkligen tappade diciplinen. Ungefär: Lönade sig 
inte att stiga upp. Borde ha vaknat tidigare.
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15: Ja lägre betyg. Bra för mig om jag får bra betyg, men det är inte det rätta. Mycket ens eget fel. Många har varit likadana. 
Ingen mening sätta lägre betyg. I:? Ingen mening om alla får 
lika. Betyget är ju till för att se vilka som slöar. Om alla 
slöar då spelar det ingen roll.
16: Dom tycker väl att dom som går i skolan skall vara med på 
lektionerna. Dumt egentligen. Borde ju inte spela nån roll. Är 
väl för att inte skall klinga ut helt.
17: I: Var många elever där? Ja.
18a: Får lust att somna. Lärare rablar. Eller i Ma alldeles för 
lätt. 100 tal som är precis likadana. Det är tråkigare än att gå 
på en tom väg. Varje tal borde ha sin egen karaktär. Hemma: mest 
skuldkänslorna .. TV är ju ett bra sätt att försvinna från 
verkligheten. Vaknar till och tycker att det är tråkigt. Sen 
fortsätter man. Kroppen dör. Man lever vidare i TV-värden. Hur 
var det man gjorde när man var liten? Då kunde man ha roligt i 
verkliga livet. Då behövde man inte fly så mycket.
b: Får väl dåliga betyg. Fast jag har funderat på det många 
gånger. För att man ska det. Ma speciellt. I: Förväntas? Ja.
19: Historia är intressant. L bra på att berätta. Bildband. Också 
ibland verklighetsflykt.
20: Vad föräldrarna säger är rätt.
21: Som det står i svenskaboken stiga fram i rampljuset. Göra sig 
hörd. Inte skämmas för vad man har att säga. Inte tyst. Hitta på 
nåt att säga. I: Orädd? Ja, på ett snabbt sätt. Det tycker inte 
jag är så nödvändigt.
22: Visa känslor.
23: Ja. Läxan: Ja. Han har ju fått för sig nånting och då så är 
det ju berättigat, även om det kanske inte alltid stämmer.
24: Var och en sitt.
25: Nej. Verkar inte så roligt.
26: Den här stan en tråkig stad. A en ganska tråkig skola. Bättre 
än hamna i dålig förstadsmiljö.
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Elev b:
6: 30°. Knappt nånting egentligen. Nästan mindre.
7: Kunna få ett jobb lättare. Bättre .. gymnasieutbildning .. 
bättre än inte nånting.
8: Vill väl, eller hoppas i alla fall det är för att vi skall få 
det bra efter.
9: Engelska hade vi läxor i. I: Det är möjligt men det är svårt? 
Ja. Det är inget som man läser in. Man lär i praktiken.
10a:
11: Fordonsteknik och engelska. Sen kommer svenska och sist 
jumpa. Eng: för instruktioner - på flyget (vill bli 
flygmekaniker.)
14: Var ju ganska skönt. Fick ju sova på måndan till lunchen. 
Onsdan också. I: Inga stora nackdelar? Nej.
15: Nej. Skall sätta betyg efter det man kan, det man har lärt 
sig. Inte hur man skulle ha lärt sig.
16: Det kan man fråga sig. Vill man lära sig då kommer man hit 
också. Om inte läraren känner eleverna, då kanske det är bra. 
vår lärare borde ju känna oss ganska bra. Man går ju hit för att 
man vill lära sig något. Men man vet ju inte hur han sätter betyg 
om det är efter närvaro eller på hur man jobbar.
18a: När man sitter och läser eller sitter och lyssnar på 
läraren. Han pratar som om man borde förstå, fast det gör man ju 
inte. Han frågar inte om man fattar. Hemma: Brist på intresse då 
kan man ha tråkigt men då får man hitta på nåt. 
b: Det är för att läraren skall tro att man är intresserad.
Betyg.
19: Att få träna sig själv få hålla på praktiskt.
20: Väl. Nånting man måste göra. Som är bestämt och måste följas. 
I: vem? Skolöverstyrelsen - skolplikt. I alla fall i grundskolan.
21: Framåt. Pratar. Så man vet vad man pratar om. Ser bra ut. 
Inget smus som hänger. Intrycket.
22: Verkstad utlänningar engelska. Förklara nåt som gått sönder. 
I: Beskriva? Fel t ex.
23: Beror i vilken grad. När han blir vansinnig så vet jag inte. 
Ingen vågar ju säga emot heller. Då vill man skrika tillbaks men 
det är betygen som stoppar. Ja, om klassen är bråkig så. Läxa: 
inte rätt skälla ut en. Om dom gör det så är det för att muntra 
upp eleven att jobba. I:?~Det är ju egentligen mitt problem. Det 
borde inte dom hetsa upp sig för.
25: Kanske. Nä.
26: Förbannat tråkigt plugg. Bara killar. Själv valt linjen.
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Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBEREDANDE OCH TEORETISKA 
GYMNASTIESKOLELINJER. En intervjuundersökning bland lärare.
Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En litteraturgranskning 
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En litteraturgranskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH PROBLEM. En rapport inom 
projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga.
Sten Henrysson.
13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER MED LÄRARE INOM 
GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och 
prognosförmåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie bland ledare i 26 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ LÅGSTADIET OCH ÖVERGÅNGEN 
FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983.
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKUGA ORGANISATIONERS OCH SKOLÖVERSTRELSENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE 
OCH KOPPLINGEN SKOLA-ARBETSUV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 1850-1919. 
Christina Florin och Ulla Johansson.
18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En rapport inom projektet 
"Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga". Sara Henrysson och Sten Henrysson.
19. LÅGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.
20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMILJEMÖNSTER. Kvinnor från 
tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Saltzman.
21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av antagningssystemets 
effekter.
Sten Henrysson, Monika Kriström och Anders Lexelius.



22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUBJEKTIVT INDUCERADE VARIATIONER ILÄSHASTIGHET. 
Jarl Backman.
23. LÅGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt.
Margitta Schelin.
24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, BETEENDE OCH HÄLSA. En 
kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt.
Karin Rönnerman.
26. MATEMATIK - Är det någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt.
Margitta Schelin.
28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren under utbildning och i 
arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och kanske i morgon.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1985/86 
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsförsök mellan 
gymnasieskola och KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH-SOUTH EDUCATION 
RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Smapei och Margareta Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i läroböcker i 
samhällskunskap.
Edmund Edholm.
34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ. 
Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.
36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619-1850.
Tuuli Forsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av utbildning, karriär och 
familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÅGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1986/87 
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett amordningsförsök mellan 
gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN.
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.



45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA UTVÄRDERAS? Rapport från en 
konferens med låg och mellanstadielärare samt lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. Utbildningshistoria ur ett 
tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...? Ideology and reality in Swedish Educational 
Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till analys av en 
världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERKSAMHETEN. En studie om 
målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksam-heten i 11 kommuner. 
Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om förutsdättningar, 
ämnesprofilering och forskningsanknyt-ning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverk-samheten i 11 kommuner. Umeå 
kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA.
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - utveckling? 
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Göteborgs 
kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Tierps 
kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner.
Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys av 228 högstadieelever 
från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.
61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. Bamhälsovårdsöverläkare och 
samordnande sjuksköterskor och barnolycksprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Karlstads 
kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I PEDAGOGIK 1910-1982. 
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.



65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Svalövs 
kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pid Risån
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL 
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1987/88 
vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Uppsala 
kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXTLÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.
73. MAKROSTRATEGIER OCH MÄTNINGAR AV TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
74. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS SÄRSKILDA 
SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 1: Specialförbundens utvecklingsprojekt.
Staffan Karp.
75. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. Faluns 
kommun.
Tommy Jacobson.
76. LEVER SAMVERKAN VIDARE? En uppföljningsstudie av lokalt initierade projekt inom 
lågstadiesatsningen.
Karin Rönnerman.
77. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR? VAR? HUR? 1988-1989.
En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
78. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS SÄRSKILDA 
SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 2. Specialförbundens och Distriktsförbundens satsningar, åtgärder, ekonomiska 
satsningar och upplevda effekter.
P G Fahlström.
79. BARNHÄLSOVÅRDEN OCH BARNSÄKERHETSARBETE. BVC-sjuksköterskor och föräldrar om 
barnolycksprofylax.
Boel Henckel.
80. SLÖJDLÄRARNA SOM SPJUTSPETSAR FÖR JÄMLIKT SAMHÄLLE? Del 1. VEM ÄR SLÖJD
LÄRAREN? - en grupp blivande textil- och en grupp blivande trä- och metallslöjdlärares 
utbildningsval i ett livs- och generationsperspektiv.
81. EN STRATEGI FÖR UTVÄRDERING OCH LOKAL UTVECKLING AV UTBILDNINGSKVALITET. Sigbrit 
Franke-Wikberg.
82. LOKALA KONTAKTPERSONER I NORRBOTTEN OCH HÖGSKOLAN. Studier av verksamhet, arbets
sätt och utbildningsbehov. Leif Lindberg (red.).


