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Sammanfattning 
 

Studien har haft som syfte att studera föräldrar till elever i gymnasieskolans syn på deras 
barns förmåga att ta ansvar för sina studier. I uppsatsen undersöktes vad föräldrarna uppfattar 
som vägledande när det gäller deras barns utveckling av ansvarsförmåga för studierna, mer 
specifikt hur de uppfattar sin barns förmåga att ta ansvar för deras studier samt vilka för- och 
nackdelar denna ansvarsförmåga kan innebära.  

Den undersökningsmetod som användes har varit kvalitativ med öppna, semistrukturerade 
frågor. Sju föräldrar till elever på svenska gymnasieprogram har intervjuats. 

Resultatet visar att föräldrarna upplever att det är skolan och lärarna som bär det största 
ansvaret för att se till att eleverna utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina studier. Vidare 
anser föräldrarna att det ofta är högre betygsnivåer som på ett eller annat sätt driver elevernas 
ansvarsförmåga framåt. Föräldrarna uttrycker att grundtanken för att få eleverna att vilja ta 
större ansvar för sina studier anses vara motivation och intresse. Föräldrarna anser elevers 
förmåga att ta ansvar är av stor betydelse för kommande vuxen- och yrkesliv. Slutligen ser 
föräldrarna även arbetet med att utveckla elevers förmåga att ta ansvar, som något 
problematiskt. Föräldrarna anser också att det är av yttersta vikt, att skolan arbetar på ett 
individuellt plan med varje elevs förmåga till att ta ansvar, då elevernas mognad är väldigt 
olika, och föräldrarna tycker denna spelar stor roll vid utveckling av färdigheter att ta ansvar. 

Nyckelord: ansvarsförmåga, mognad, utveckling, elever, föräldrar, ansvarstagande
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Inledning 
I svenska gymnasieskolan finns idag ett synsätt och förhållningssätt som, med stöd i 
läroplanen (GY-11), framhåller vikten av att elever tar ansvar för sina studier och sitt egna 
personliga lärande (Skolverket, 2015). För en del elever är detta ett förhållningssätt de blivit 
tränade i sedan tidig ålder, vilket är positivt, och kan i förlängningen eventuellt leda till högre 
betyg. Att eleverna tar ansvar för sina egna studier kan leda till större möjligheter för eleven 
att påverka hur lärarna planerar sina kurser (elevinflytande) men även vardagen kan förändras 
genom att eleven arbetar med, för dem, mer relevanta övningsuppgifter. Jag kan dock se ett 
problem för elever som inte är tränade eller inte är intresserade av att ta ansvar för sitt eget 
lärande. Lärarna behöver för den typ av elever som inte klarar, eller är intresserade av att ta 
ansvar för sitt eget lärande, styra undervisningen i större detalj. Detta innebär att eleven inte 
har samma möjlighet att påverka sin studiesituation, som sina klasskamrater. I slutändan kan 
detta leda till svagare engagemang och deltagande i undervisningen och även sämre 
måluppfyllelse (Rönnlund, 2011). 

De flesta skolor har olika former av arbetssätt för att uppmuntra och träna ansvarstagande, 
men i grunden utgår de, från min erfarenhet, alltid från lärarens perspektiv av vad som är 
viktigt och intressant i en viss kurs. Detta kan göra det svårt för elever som ännu inte klarar att 
ta sitt eget ansvar, att utvecklas och hitta sina arbetssätt för att klara av att ta ansvar. 
 

Kring elever och dessa ansvarstagande i svensk skola finns idag en del studier, och kunskap, t 
ex avhandlingar av Eva Österlind, Ragnhild Swahn och Maria Rönnlund. Forskningsfältet 
saknar dock föräldrarnas perspektiv. För att en elev skall ha fått träning och möjlighet att 
utveckla sin förmåga att ta ansvar behöver föräldrar finnas med i bilden, redan från ung ålder 
(Carlgren, 2009).  
Denna studie skall undersöka hur föräldrar till gymnasieelever uppfattar sina barns förmåga 
att ta ansvar i skolan, samt hur skolan stöttar dem i detta. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Uppsatsens syfte är att beskriva och förstå hur föräldrar till elever på en gymnasieskola 
uppfattar sina barns ansvarstagande för sina studier. Syftet är också att undersöka hur 
föräldrarna uppfattar att skolan ger möjlighet till eleverna att ta ansvar, samt vilka för- och 
nackdelar föräldrarna anser att detta innebär. 

Forskningsfrågor 
På vilka sätt talar föräldrar om sina barns ansvarstagande för barnens studier? 

Vilka för- och nackdelar finner föräldrarna när det kommer till barnens ansvarstagande i 
gymnasieskolan? 

Vem anser föräldrarna ha ansvaret för att deras barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för 
sina studier? 
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Bakgrund 
Jag kommer i detta kapitel ge en förklaring till hur min data kommer analyseras med hjälp av 
Deweys teori. Här kommer också presenteras vad tidigare forskning kommit fram till när det 
gäller för- och nackdelar rörande ansvar i skolan. En förklaring av vad ansvar innebär 
kommer att presenteras med stöd i tidigare forskning. 

Tidigare forskning av Dewey 
Deweys teori för ansvar beskriver hur det finns vissa behov, inom ansvar och utveckling hos 
en elev, för att skapa intresse för målet med undervisningen. Dewey kategoriserar dem på 
följande sätt; behov att vilja arbeta praktiskt, behov att vara nyfiken, behov av social 
gemenskap, och behov att kunna lösa problemet. Vi kan här ta i beaktande att Deweys teori 
utvecklades under första hälften av 1900-talet, varför beskrivningarna till viss del kan 
uppfattas som omoderna. 

Dewey skriver att om det saknas uppgifter som är bra på att ta tillvara elevens fördelar, då är 
det också svårt att skapa en miljö för lärande som är optimal. Dewey påstår att den som har 
det yttersta ansvaret för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin ansvarsförmåga är läraren, 
och ingen annan. Det är läraren som skall tillhandahålla arbetssätten som tränar 
ansvarstagande i undervisningen. Detta kan ske genom att läraren fokuserar på eleverna 
utveckling och tillhandhåller adekvat material för undervisningen. Eleverna skapar på detta 
sätt en utökad ansvarsförmåga. Lärarens måste också klara att tillgodo se varje enskild elev 
och dess unika lärandesituation. Det behövs korrekt vägledning för eleven, för att den skall 
klara att nå de uppsatta målen. Det krävs att läraren tar tillvara på elevens intresse för 
uppgiften samt för det sociala sammanhang uppgiften utförs i, då detta till stor del påverkar 
hus eleven klara att genomför de val som krävs. Detta medför också att lärandemiljön för 
eleven underlättar för att eleven skall kunna ta ansvar för sitt skolarbete. Det yttersta ansvaret 
för att hjälpa eleverna att kunna ta ansvar för sina studier utanför schemalagd undervisning 
ligger på skolan. Skolan måste se till att den bedriver ett utvecklingsarbete rörande elevernas 
studiemiljö. Dewey anser att ansvar är en färdighet som måste tränas från första början i 
skolans regi, att det är en färdighet som hela tiden behöver övas, förfinas och utvecklas. 
Klarar skolan att tillgodose detta behov från samhället, då kommer samhället också utvecklas. 

Det är till största delen elevernas insikt till att det finns användning och intresse av deras 
kunskaper som gör att eleverna tar större ansvar. För att detta skall ske behöver eleverna få 
möjlighet till delaktighet och inflytande i skolan. Elevdemokrati är här ett centralt begrepp. 
Eleverna måste alltså få en möjlighet att själva påverka sin skolgång genom att komma med 
idéer och förslag till hur skolan skall genomföra deras undervisning. Dock är det fortfarande 
lärarens ansvar att leda eleverna på rätt väg, enligt Stensmo (2007). Återigen sker detta när 
läraren ser den enskilda eleven och dess unika förutsättningar, vilket leder till att eleven 
känner sig mer motiverad till att ta ansvar för sitt skolarbete. Viktigt är att eleven ges 
möjlighet till reflektion av sitt arbete, t ex genom att arbeta praktisera den teori som eleven 
bearbetat. Utan reflektion sker ingen riktigt kunskapsutveckling enligt Stensmo (2007). 
Hartman m.fl. (2003) hävdar att om eleven inte får möjlighet till att reflektera kommer inte 
någon personlig utveckling ske. Tidigare erfarenheter och reflektioner ligger bakom mycket 
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av den ambition som leder till kunskapsutveckling. Elevens egen drivkraft för att lärare sig är 
det som utvecklar elevens ansvarstagande. 

Problemlösning spelar en central roll för att elever som tränar sin ansvarsförmåga skall 
utvecklas. Klarar eleven av problemlösningssituationer i skolan leder detta till att eleven tar 
ansvar för att klara av problemlösningssituationer i situationer utanför skolan. Återigen ligger 
här ansvaret på att träna detta, på läraren (Stensmo, 2007). 

En annan faktor som är viktig för elevens skolgång är elevens mognad. Dewey anser att 
mognad går före alla andra förutsättningar för kunskapsinhämtning (Dewey, 1980). Mognad 
innebär att eleven har utvecklat sin personlighet och sin karaktär på sådant sätt att 
kunskapsinhämtning kan genomföras. Läraren måste, som tidigare nämnts, utgå ifrån den 
enskilde eleven och dess mognadsnivå när den arbetar med ansvarstagande. Till grund för 
utveckling av ansvarstagande ligger elevens styrkor och svagheter samt mognad. Dessa 
egenskaper är de läraren måste fokusera på om lärande kring ansvar skall ske (Dewey, 1980). 
Tillslut når eleven en mognadsnivå som tillåter att eleven är delaktig att själv ta beslut kring 
sin skolgång och sin lärande situation. Denna förändring är viktig att ta tillvara på, då 
elevinflytande i undervisningen spelar en avgörande roll för hur mycket ansvar eleven tar 
(Dewey, 1948). 

Elevens mål med undervisningen är viktigt för dennes förmåga att ta ansvar. Här måste 
läraren vara med och hjälpa eleven med att sätta upp realistiska kunskapsmål, samt även ge 
vägledning under perioden för inlärning och kunskapsutveckling. Eleven behöver kunna hitta 
motivation på egen hand, detta är en del i att kunna ta ansvar för sina studier. För att hitta 
denna motivation kan kunskapsmålen behöva delas upp och brytas ned i mindre delmål. 
Dessa delmål kan vara mer lättbegripliga, mindre abstrakta och framför allt, mer överskådliga. 
Även här är det lärarens ansvar att göra denna uppdelning och nedbrytning, tillsammans med 
eleven. Skulle lärarens stöttning och hjälp utebli, är det möjligt att eleven fortfarande klarar 
att ta ansvar för sina studier, men i mycket lägre grad, och än sämre utveckling av 
ansvarsförmågan sker (Dewey, 1999). Läraren behöver studera och granska eleven noggrant 
för att upptäcka elevens intresse och tidigare erfarenheter, för att kunna stimulera och 
motivera eleven på ett användbart sätt. Om läraren inte visar detta intresse för eleven och dess 
kunskapsutveckling finns det risk för en negativ utveckling av elevens ansvarstagande. Eleven 
tar mindre ansvar än tidigare, då bristande motivation infinner sig. (Dewey, 1980). 

För att eleven skall utveckla sin förmåga att kunna själv avgöra på vilket sätt ansvar är viktigt, 
måste eleven få prova på att ta ansvar i olika sammanhang. På detta sätt lär sig eleven, genom 
försök, när olika beteenden är rätt och fel. Att kunna förutse när ett visst beteende är det rätta, 
ligger till grund för att eleven skall kunna göra aktiva val i sina studier och på sätt visa att den 
klarar av att ta ansvar på ett korrekt sätt. Dewey säger att det krävs en plan och en vilja hos 
eleven för att ta sig till målet. Att kunna lösa problem, är ett direkt resultat av att aktivt ha 
tagit ansvar (Dewey, Demokrati och utbildning, 1999). 
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Vad är ansvar? 
Begreppet ansvar kan vara ett väldigt brett, och därmed vagt, uttryck. Nationalencyklopedin 
(2015) beskriver ordet ansvar synonymt med att stå till svars för de konsekvenser en persons 
handlingar medför. Ansvar kan också vara ett tvetydigt begrepp, beroende på om dessa 
handlingar bedöms som positiva eller negativa av omvärlden. Är det något som gått väl får 
den som varit ansvarig ros och beröm, men är det något som gått illa, är det den ansvarige 
som risas och får bära skuld. I skolvärlden kan dessutom ansvar kopplas samman med 
valfrihet. T ex kan man tänka sig att när en elev får vara delaktig i en väljandeprocess och 
gjort aktiva val för sin skolgång, då har eleven även tagit ansvar (Permer & Permer, 1994). 
Ansvar kan sägas bygga på interaktion mellan flera individer. För att en individ skall kunna ta 
ett ansvar behöver det finnas någon annan som bedömer detta, som kommer med återkoppling 
om hur ansvarstagandet gått (Bergqvist, 2015).  

I skolfrågor bygger elevansvar mycket på att eleven själv kan utföra självreflektion. Detta kan 
ske medvetet eller omedvetet. En elev som har kunskap om sin egen kunskapsbild tar nästan 
automatiskt ansvar för sina studier. Ur lärarperspektiv handlar elevers ansvar ofta om hur väl 
eleven kan ta till sig lärarens instruktioner och de krav läraren ställer inom ramarna för 
kursen. Även hur väl eleven klarar att följa skolans allmänna riktlinjer avgör om läraren 
uppfattar eleven som ansvarsfull eller inte (Söderström, 2006).  

Statens offentliga utredningar (SOU 2005:101, SOU 1988) visar att i skolmiljöer där eleven 
har möjlighet att påverka sin utbildning, så som rörande att välja examinationsformer, vilken 
sorts undervisning eleven föredrar, där lyckas eleven i större utsträckning nå de uppsatta 
målen än i de fall där elevpåverkan inte finns i lika stor utsträckning. I samma utredningar 
konstaterar man att elever som når sina mål tar mer eget ansvar, än de elever som inte når 
uppsatta mål. 

Nationalencyklopedins definition av begreppet ansvar, tillsammans med ovan nämnda 
skolforskares beskrivningar, ligger till grund hur begreppet ansvar tolkas, och används i denna 
studie 
 

Positiva faktorer 
En anledning till att ökat ansvar är positivt för eleverna kan vara att större ansvar innebär att 
eleven mer aktivt gjort val för sina studier, och därmed också fått möjlighet att studera de 
ämnen och kurser man har intresse för. Detta kan även innebära att eleven väljer att engagera 
sig mer i de kurser där eleven har svårigheter, vilket ses som positivt (Söderström, 2006). 
Vidare kan man anta att elever som får undervisning av en stark lärare, som gör många val för 
eleverna, bidrar till att eleverna känner minskad stress över att göra fel, då eleverna upplever 
att de inte i samma grad har ansvar för utfall och resultat, som man kan tänka sig att de har när 
de själva gjort aktiva val (Permer & Permer, 1994).  

Att ta eget ansvar för sina studier innebär även att eleverna skapar sin egen agenda, och 
förfogar över sin egen tid. I så fall kan eleven ha en arbetstakt som passar dem, vilket leder till 
ökad inlärning (Carlgren, 2009). Det är skolans uppdrag att öva ansvarstagande med eleverna, 
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både med fokus på den aktuella skolgången, men även för att skapa självständiga och aktiva 
samhällsmedborgare. Här ser Bergqvist (2015) en tydlig koppling mellan att kunna ta ansvar 
och problemlösning i ett framtida vuxenliv. Detta får stöd i SOU (1988) där man kan läsa att 
ju mer ansvar eleverna lär sig att ta under sin studietid, desto bättre förberedda är de för ett 
yrkesliv (Beredning för ansvarsfördelning och styrning på skolområdet, 1988). 
 

Negativa faktorer 
Permer och Permer (1994) ser ett problem i att läraren kan bli för auktoritär, och tar över för 
mycket av beslutsfattande kring undervisningen. Detta kan påverka elevernas möjlighet att 
forma sina egna beslut och påverka sin egen situation. Här hamnar eleverna i ett dilemma. I 
vissa situationer tycker eleverna att det är en skön avslappning från press och stress, att låta 
läraren vara auktoritär, vara den som tar beslut och vara den som tar ansvar. I andra 
situationer kan eleverna låsta, omotiverade och oengagerade, om de upplever att de inte har 
någon möjlighet att påverka och ta ansvar för sina studier (Permer & Permer, 1994).  

En negativ effekt kan också vara att även om eleven ges möjlighet att ta ansvar för att nå 
uppsatta mål, så kanske eleven inte är mogen för detta. Lärare anser att detta är stressande och 
har svårt att individanpassa ansvarstagandet för varje enskild elev, om eleverna har för stor 
spridning när det gäller at ta ansvar. Detta kan leda till att läraren då i större utsträckning 
väljer att inte ge eleverna möjligheten att ta eget ansvar (Söderström, 2006). 
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Litteraturgenomgång 
Här görs en genomgång av relevant forskning inom ämnesområden som snuddar vi det 
studiefält som tas upp i denna uppsats. 
 

Elevers ansvar i skolan 
Idag förändras lärarens roll som utbildare fortlöpande, och lärarna har fått mer av en 
handledande roll (Österlind, 1998). Detta har slagit igenom i den pedagogik som används, och 
gör att eleverna måste ta mer och mer ansvar för sina egna studier och för sin egen 
kunskapsutveckling (Österlind, 1998). Dovermark (2004) säger i sin avhandling att det skolan 
ofta avser med att elever tar ansvar, innebär ansvar för att planera sina studier (Dovemark, 
2004), samtidigt säger Österlind (1998) att det ligger i lärarens uppdrag att ge 
förutsättningarna för att eleverna skall kunna ta sitt ansvar. Eleverna måste kunna få 
handledning, även i hur man tar ansvar, genom att få feedback från läraren både rörande 
kursinnehåll, men även rörande hur ansvarsutvecklingen varit. Att eleverna får inflytande över 
den vardagliga skolsituationen gör att eleverna upplever att de får ta ansvar. T ex när eleverna 
får bestämma examinationsform eller i vilken ordning olika delar av en kurs skall läsas 
(Swahn, 2006). Vidare hävdar Swahn (2006) att eleverna tenderar att ta större ansvar när det 
gäller fördjupning av kunskaper inom ett specifikt område i en kurs, om detta område upplevs 
som extra intressant eller av någon anledning spelar en större roll för eleven. Kanske där det 
finns en tydlig koppling till ett kommande vuxenliv eller yrkesliv (Swahn, 2006). 

Återigen framhävs vikten av att eleverna kan använda läraren som ett bollplank. Utan 
möjlighet till konstruktiv feedback, känner sig eleverna osäkra på att deras ansvarstagande 
utvecklas och är tillräckligt. Här varnar dock Swahn (2006) att för mycket styrning från 
läraren kan innebära att det är läraren som tar ansvar för elevernas inlärning och därmed ges 
inte eleverna möjlighet att träna på ansvarstagande (Swahn, 2006). Det är lärarens ansvar, och 
uppdrag, att möjliggöra ansvarsutveckling hos eleverna t ex genom att låta eleverna planera 
och bestämma detaljer kring hur de ska arbeta med sina studier i respektive kurs (Dovemark, 
2004). Ju mer frihet läraren kan ge sina elever desto mer utvecklas elevernas ansvarstagande. 
De blir mer självständiga, de blir mer trygga och får bättre självförtroende. Denna trygghet 
och detta självförtroende får eleverna med sig ut i sina yrkesliv, och skolan har då lyckats med 
uppdraget att skola samhällsmedborgare (Österlind, 1998). 

Österlind (1998) beskriver att just begreppet ansvar betyder olika saker för de olika 
intressegrupperna i skolan. Eleverna ser att ansvar är kopplat till frihet och tillit. De förväntar 
sig att läraren låter dem få friheten att bestämma själva kring hur de vill sköta sina studier; 
alltså när de ska studera, hur de ska studera och vad de ska studera. Lärarna har mer fokus på 
hur mycket kontroll av kursen de kan lägga ut på eleverna. Elevinflytande och ansvar hänger 
ihop och lärarna ser detta genom att eleverna har möjlighet att bestämma examinationsform, 
deadlines och till viss del planering av kursen (Österlind, 1998). 
 



 

10 
 

Eget ansvar i skolmiljö 
Enligt Söderström (2006) har undervisningen i skolan gjort att ansvarsfördelningen har 
förändrats, vilket inneburit att eleverna mer och mer behöver ta ansvar för 
kunskapsinhämtning och inlärning (Söderström, 2006). Ansvarstagande och självförtroende är 
starkt sammankopplat. Detta gör att träning av självförtroende även leder till ökad grad av 
ansvarstagande. Man kan alltså träna upp förmågan att ta ansvar indirekt. Via problemlösning 
kan läraren träna eleverna till bättre och bättre självförtroende och på samma gång även träna 
eleverna till att ta mer och mer ansvar för sin kunskapsinlärning (Österlind, 1998). Om 
eleverna får för fria uppgifter kan deras osäkerhet göra att de inte vill ta ansvar. De känner en 
otrygghet vilken bidrar till att eleverna stänger av sitt ansvarstagande och väntar på att läraren 
skall ge instruktioner (Swahn, 2006). 

Ökat eget ansvar visar sig leda till att eleverna får fördjupade ämneskunskaper. När eleverna 
har ett egenintresse av studierna bidrar det till att de arbetar mer fokuserat, investerarar mer 
tid i sina studier och blir effektivare (Österlind, 1998). Ofta finns det kopplingar till 
ansvarstagande i de högre betygsstegen, och denna morot är lockande för många elever, till att 
visa upp att de tar mer ansvar (Söderström, 2006). För eleverna ligger eget ansvar i att de får 
frihet och valfrihet i skolan. Eleverna ser sig själva som ansvarsfulla när de får sköta 
betingbetonade uppgifter eller när de arbetar med kamratbedömning (Swahn, 2006). Detta kan 
ibland skapa konflikt med läraren, om denne vill ha kontroll över lektionstid och planering. 
Det kan uppstå friktion mellan elevernas behov av frihet och ansvar, och lärarens behov av att 
ha kontroll, en övergripande planering av kursen och struktur (Swahn, 2006). Eleverna kan få 
svårt att klara av att ta ansvar i en skola där mer och mer av undervisningen är 
individualiserad och det är ett krav att man redan från början förväntas vara självgående 
(Söderström, 2006). Krävs det att eleverna redan har en utvecklad ansvarsförmåga och 
eleverna ändå inte besitter denna, är risken stor att skolarbetet blir lidande och att eleven 
arbetar mindre engagerad och tar längre tid på sig att lösa problem (Swahn, 2006). 
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Metod 
Nedan kommer en sammanfattning av den metod som använts. Här beskrivs hur 
genomförandet av undersökningen utförts. Detaljer ges kring hur metod valdes, hur 
intervjuunderlag använts, samt de etiska förhållningssätt som anammats. Här finns även 
resonemang kring tillförlitligheten i undersökningen. 

Metodval 
Forskningsmetodiken erbjuder två huvudkategorier av metoder; kvalitativ eller kvantitativ 
metod samt en blandad metod. För att använda en kvantitativ metod behövs en stor mängd 
data (vilket innebär stora urvalsgrupper) där man också undersöker något numeriskt mätbart 
(diskreta eller kontinuerliga variabler), alltså är svaren på något sätt standardiserade (Bryman, 
2002). 

Eftersom det är föräldrarnas uppfattningar av elevernas ansvar för deras gymnasiestudier som 
studeras, och Backman (2009) hävdar att den kvalitativa metoden är mer lämpad för 
undersökningar där vi vill ha svar i form av uppfattningar och/eller tolkningar, valdes en 
kvalitativ metod för datainsamling. Alltså svar som inte är kvantifierbara. Forskaren är i den 
kvalitativa undersökningen en del av metoden. I det fall man genomför intervjuer samspelar 
forskaren med den intervjuade personen (Backman, 2009). 

 

Kvalitativa intervjuer 
Den intervjuteknik som valdes var en intervjuteknik som innebär semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor (Bryman, 2002), vilket har inneburit att en uppsättning fördefinierade 
frågor, som kan ställas i valfri ordning och som kan kompletteras med ytterligare frågor 
(spontana, improviserade) beroende på vad intervjupersonen svarade. Dessa öppna frågor 
innebar att intervjupersonen fick stor frihet att själv berätta om sina uppfattningar, och tanken 
med detta är att få mer detaljerade och innehållsrika svar. Intervjufrågorna finns 
sammanställda in en intervjuguide (se bilaga), som fokuserar på temaområden så som vad är 
ansvar, för- och nackdelar med ansvar samt vem som bär ansvaret för att utveckla 
ansvarsförmåga. 

Urval och genomförande 
Jag genomförde intervjuerna på en gymnasieskola i mellanstor stad i södra Sverige. 
Intervjuerna genomfördes med slumpvis utvalda föräldrar till elever i skolans 9 klasser. Det 
slumpmässiga urvalet skedde genom att alla elever i varje klass numrerades med heltal. 
Vidare använda jag Microsoft Excels funktion för att generera slumptal, och drog på detta vis 
10 slumptal. Jag kontaktade dessa elevers vårdnadshavare, den vårdnadshavare som till skolan 
var anmäld som vårdnadshavare nr 1 (som fanns på elevens kontaktinformation), och frågade 
om de kunde tänka sig att bli intervjuade och på så vis delta i min studie. Jag fick svar från 
alla 10 vårdnadshavare, där 6 st kunde tänka sig att delta. Av dessa var fyra mammor och två 
stycken pappor. En var förälder till ett barn i åk 1 de övriga sex var föräldrar till barn i åk 2. 
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Efter att även ha diskuterat min studie med skolans rektor, som gav mig klartecken, kunde jag 
starta. 

Intervjuerna genomfördes på skolan, under kvällstid, i ett av skolans grupprum. Jag försökte 
vara klar och tydlig för varje vårdnadshavare om syftet med intervjuen, att det var frivilligt att 
delta samt att vårdnadshavaren när som helst kunde avbryta intervjun. Jag beskrev även att all 
information hanterades anonymt. Samtalet spelades in med diktafon. 

Bearbetning och analys 
Intervjuerna som spelades in transkriberades för att lättare kunna markera, med färgpenna, de 
svar och kommentarer jag tyckte var av värde för min studie, d.v.s. sådana svar och 
kommentarer som direkt eller indirekt beskriver vårdnadshavarens uppfattning av dess barns 
ansvar i skolan, eller, direkt eller indirekt, berättar vilka för- och nackdelar föräldrarna finner, 
när det kommer till barnens ansvarstagande i gymnasieskolan. Jag gav särskild vikt vid 
utsagor som upprepades av flera vårdnadshavare. Jag sammanfattade intervjuerna och delade 
sedan upp sammanfattningen i två delar, vilka kopplades till mina frågeställningar, enligt vad 
Bjurwill (2001) förespråkar. Sammanfattningen analyserades med hjälp av den litteratur jag 
hittat, genom att jämföra de utsagor jag erhållit mot tidigare genomförda intervjuer av andra 
forskare, samt även mot den tidigare forskning som finns som rör elevers ansvar för sina 
studier. 

Etiskt förhållningssätt 
Bryman (2002) poängterar att när man genomför en undersökning finns det en hel del etiska 
perspektiv man bör ta hänsyn till. Bryman tar upp fyra olika principer i svensk forskning; 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet. Dessa 
principer beskriver hur man skall hantera de personer som ingår i undersökningen (Bryman, 
2002). Då jag skickade ut min förfrågan till vårdnadshavare till ungdomar i gymnasiets att 
delta i min studie, var jag noga med att förklara hur viktigt det var för min forskning att ta del 
av deras syn på deras barns ansvar för sin gymnasieutbildning. Jag delgav dem också mitt 
syfte till studien, samt att det var helt frivilligt att delta. I informationen framgick också att det 
när som helst gick att avbryta deltagandet eller att vårdnadshavaren helt kunde låta bli att 
svara på någon fråga. Jag förklarade att alla svar kommer avidentifieras, att materialet 
förvaras på en säker plats, och att alla uppgifter som lämnats endast skulle användas för denna 
studie, och inget annat. Därmed är alla tidigare nämnda principer uppfyllda (Bryman, 2002; 
Ordell, 2007). 

Validitet och reliabilitet 
Bryman (2002) menar att hur tillförlitlig min studie är kan sägas vara dess reliabilitet. Om jag 
upprepar studien, kommer jag få samma svar (Bryman, 2002)? Den metod jag valde är 
kvalitativ, och min urvalsgrupps är liten, vilket kan betyda att min studie är mindre pålitlig, då 
jag också tolkar vårdnadshavarnas svar. 

Johansson & Svedner (2010) hävdar att i en samhällsvetenskaplig studie förändras dock 
omvärlden hela tiden, även skolan. Föräldrarnas syn på deras barns ansvar för sin 
gymnasieutbildning förändras även den, och min studie ger bara en ögonblicksbild av 
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verkligheten. Jag har alltså en låg reliabilitet då den variabel jag undersökt, per automatik 
förändras kontinuerligt (Johansson & Svedner, 2010). Då syftet med studien är att ge en 
ögonblicksbild av föräldrars syn på deras barns ansvarstagande, anser jag att låg reliabilitet 
inte är ett särskilt stort problem. 

När jag resonerar kring validiteten i min studie berör jag om jag verkligen undersökt det som 
min studie är avsedd att undersöka (Davidsson & Patel, 1994). Fokus i mina intervjufrågor 
syftar till att ge svar på mina frågeställningar. Frågorna jag ställt har varit rakt på sak och tar 
reda på det jag vill veta, vilket betyder att validiteten i min studie är hög. 

Metoddiskussion 
Att välja semistrukturerad kvalitativ undersökningsmetodik med öppna frågor underlättade 
min studie, då vårdnadshavarna gavs möjligheten att svara precis vad de ville, och det var 
dessa åsikter jag ville ta reda på. Jag anser att det slumpmässiga urvalet var väl genomfört, 
dock är urvalsgruppen inte särskilt stor, och vid en större studie, med vårdnadshavare från t ex 
flera skolor skulle svaren antagligen blivit mer spridda. Som tidigare nämnts, kan 
tillförlitligheten till svaren anses som god, men man måste ha i åtanke att detta är en 
ögonblicksbild av föräldrarnas verklighet. Ställs samma frågor vid en annan tidpunkt är det 
fullt möjligt att föräldrarna ger andra svar.  

Jag valde intervju som metod då detta ger de intervjuade en god möjlighet att svara fritt, och 
jag har lätt att ställa följdfrågor något svar behöver följas upp eller fördjupas. Denna möjlighet 
blir mer begränsad vid användande av t ex enkäter. 

Denna studie tar inte i beaktande elevernas olika studiegångar, kön eller etnicitet. Dessa 
faktorer kan misstänkas påverka resultaten. Föräldrarna är slumpvis utvalda, och det har 
därför inte gått att se någon koppling mellan föräldrars syn på ansvar och elevers 
studieinriktning, kön eller etnicitet. Detta skulle vara intressant att studera i en uppföljning. 



 

14 
 

Resultat 
Här presenteras resultatet från de sju intervjuerna som genomfördes. En tematisk uppdelning 
av svaren har gjorts, för att underlätta för vidare analys. De teman som identifierades efter 
granskning av intervjuerna var föräldrars perspektiv på ansvar, ansvarsfördelning på skolan 
samt för- och nackdelar med att barnen tar eget ansvar. 

Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn och avslappnad miljö. Ofta var informanterna 
glada, och hade nära till skratt. 

Föräldrars perspektiv på ansvar, för deras barn 
Att arbeta aktivt under lektionstid och att utnyttja de resurser som finns under pågående 
lektioner, anser alla föräldrar som intervjuades vara tecken på att deras barn visar förmåga att 
ta ansvar. Två föräldrar anser även att komma i tid till skolan och lektionspassen är att visa 
upp en bra förmåga att ta ansvar. En förälder framför att en viktig del i att visa ansvar var att 
eleverna visade respekt och hänsyn till varandra. Samma förälder menar också att ta ansvar 
för sina studier även innefattar att barnet har med sig rätt material till lektionspassen och gör 
det uppgifter som krävs, utanför skoltid. 
Denna förälder säger t ex: 

 
 

Att barnen tar ansvar för sina studier tycker jag är tydligt när de har t ex gymnastik. 
Att alla anstränger sig och deltar visa på ansvarskänsla. Utan ett stort deltagande från alla i 
klassen skulle gymnastiklektionen bli torftig och dålig, även för de barn som faktiskt tycker 
om gympan. Mitt barn kanske inte tycker gympa är det bästa i skolan, men tar sitt ansvar 
för att andra i klassen ska kunna ha roligt. 

 
 

En förälder säger att deras barn tar ansvar när de planerar upplägg och genomförande av 
laborationer i barnets yrkesämnen: 

 
 

[…] ja, när mitt barn genomför laborationer över flera lektionspass, och dessutom 
skriver labbrapporter, då visar han att han är duktig på att ta ansvar. Det är ju sånt som vi 
gör på min arbetsplats.  

 
 

Två föräldrar har en klar uppfattning om att det tydligaste sättet som deras barn visar 
ansvarsförmåga på, är genom att göra sina läxor, men framför allt genom att studera till prov 
och skriftliga inlämningar. 
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Ansvarsfördelning på skolan, enligt föräldrarna 
Föräldrarna ger ganska olika svar när de berättar kring sin syn på hur skolan, och lärarna, 
sköter ansvarsfördelningen på skolan. 

En förälder anser att barnen får ta ansvar när lärarna ser till att eleverna får med sig 
studiematerial hem, för att klara av sina läxor eller för att förbereda sig för prov. Detta gör att 
alla barn får samma förutsättningar att klara av sina studier, förutsatt att de tar ansvar för sina 
studier utan för skolan. Föräldern uttrycker sig så här: 

 

 Jag tycker att mitt pojk tar ansvar för sina studier genom att göra sina läxor och läsa 
på till prov och så. Lärarna brukar ju se till att han får med sig grejer hem. Det gör det 
rättvist också. Alla får liksom samma chans att förbereda sig. 

 

Att barnen tillåts välja bland många olika uppgifter gör att eleven tvingas göra aktiva val, 
vilket är nyttigt och bygger på förmågan att ansvar, anser en annan förälder. 

Två föräldrar säger att när lärarna använder det digitala provschemat för att markera 
slutdatum för prov och inlämningsuppgifter, medför det att barnen nästa automatiskt tar större 
ansvar. Det gör att barnen är tvungna att hålla sig uppdaterade på vad som pågår i kursen de 
läser, samt vad som är på gång att testas. 

En förälder upplever att alla krav på att ta ansvar och att hela tiden behöva bry sig som sina 
studier gör att dess barn blir stressat och inte alls presterar så bra i skolan, som barnet borde. 

 

Att barnen ska ta eget ansvar; för- och nackdelar 
Tre av föräldrarna spekulerar kring om deras barn i årskurs ett, kanske är lite för unga och 
därmed inte har den mognad som krävs, för att svara på, och leva upp till de krav på 
ansvarsförmåga som ställs från skolan. De tänker att barnen måste skolas in i ett 
förhållningssätt till att ta ansvar för sina studier, och att detta inte sker särskilt snabbt, utan 
måste få ta tid. De upplever att skolan är lite för snabb på att ställa höga krav på barnen, redan 
i årskurs ett. 

En av föräldrarna har svårt att förstå hur skolan kan lägga så höga krav på barn som aldrig fått 
träna på att ta ansvar tidigare: 

 
Hur har skolan tänkt att barnen ska klara detta direkt, på egen hand? Mitt barn har 

aldrig behövt ta ansvar för sina studier i sin tidigare skola, och nu på gymnasiet blir kraven 
skyhöga. Skolan måste lära sig att gå varligt fram. 

 
 

En annan förälder hävdar dock att det bara är positivt att träna barnen hårt i ansvarsförmåga. 
Föräldern anser att ett av de viktigaste uppdragen för skolan är att förbereda barnen för 
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vuxenlivet, och det innebär att kunna ta ansvar för sig själv, och inte räkna med att någon 
annan ska göra det för dig. En annan förälder håller med, men anser att kunna ta ansvar till 
viss del är en mognadsfråga. Att man i årskurs ett borde hjälpa barnen mer, men att i årskurs 
två och tre måste barnen ha blivit så pass mogna att de mer eller mindre själva kan ta ansvar 
för sina studier. 

 

Föräldrarnas uppfattning av fördelar och nackdelar 
Över lag upplever föräldrarna inga egentliga nackdelar med att deras barn lär sig ta ansvar i 
skolan. Dock är en förälder bekymrad för sådana barn som inte klarar av detta. Föräldern 
tänker att det borde innebära stora svårigheter för barnet att klara sina studier på gymnasiet. 
Samma förälder känner också att det ibland blir så mycket fokusering, från skolans sida, på 
ansvarsförmågan, att det egentliga kursinnehållet tenderar att glömmas bort. På 
utvecklingssamtal har föräldern fått höra omdömen för sitt barn, där ansvarsförmågan lyfts 
fram som något positivt, men sedan nämns att vissa centrala förmågor inte utvecklats eller 
uppnåtts. Eftersom ansvarsförmåga är en övergripande förmåga som barnen ska utveckla kan 
det kanske innebära att det kan ske på individuell basis, tänker föräldern. 

Flera föräldrar ser de verkliga fördelarna med att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar 
genom att barnen växer som människor, blir mer vuxna, och bättre förberedda för ett 
kommande yrkesliv. Att klara att ta ansvar är en kvalitet som är nyttig oavsett om man läser 
vidare på universitet eller börjar arbeta efter gymnasiet, resonerar de: 

 
 

Barnen växer som människor, det är bara nyttigt. Min son var bortklemad när han 
började på gymnasiet, det kan jag erkänna. Men efter dryga två år kan jag se honom som 
en, på många sätt, vuxen människa. Nu är jag inte orolig för hans framtid. Det var jag förr. 
Nu känner jag att han kommer kunna hitta jobb och försörja sig. Det känns skönt. I mångt 
har det nästa helt handlat om att han behövt lära sig att ta ansvar för sig själv. 

 
 

Lösa åsikter kring ansvar 
En förälder tycker att barnens klasskompisar blir bortskämda hemma, och inte verkar få 
någon stöttning hemma med att träna på att ta ansvar. Föräldern tycker att det är frustrerande 
när dennes barn anstränger sig och försöker utvecklas i skolan, då barnets kompisar bara 
struntar i sina studier och tramsar. Föräldern anser att detta gör att dennes barn också blir 
lidande och inte når så långt i sin kunskapsutveckling och utveckling av ansvarsförmåga, som 
barnet borde kunna nå. 

Nä, alltså, jag blir rent ut sagt förbannad. Jag försöker traggla med mitt barn att ta 
ansvar för sin skolgång. Inte glömma böcker, inte komma för sent till lektioner och så. Sen 
hör jag hur hans kompisar bara struntar i allt och att deras föräldrar inte verkar bry sig. 
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Två andra föräldrar har ett ganska motsatt synsätt. De upplever att för stort ansvar läggs på 
barnen i skolan, och att skolan kräver alldeles för mycket av deras barn. De säger att skolan 
inte verkar förstå att barnen, och deras föräldrar, har andra saker i livet som måste få 
prioriteras, t ex fritidsaktiveter och att umgås med vänner. 



 

18 
 

Resultatanalys 
Här presenteras en analys av resultatet, enligt de teman som framfördes i resultatet. Fokus har 
legat på att försöka uppnå syftet med studien, att försöka beskriva föräldrars syn på deras 
barns ansvarsförmåga för sina studier. Forskningsfrågorna som besvaras här nedan var; På 
vilka sätt talar föräldrar, om sina barns ansvarstagande för barnens studier? Vilka för- och 
nackdelar finner föräldrarna när det kommer till barnens ansvarstagande i gymnasieskolan? 
Vem anser föräldrarna ha ansvaret för att deras barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för 
sina studier? 

 

På vilka sätt talar föräldrar om sina barns ansvarstagande för barnens 
studier? 
Läser vi i NE (2011) ser vi att ordet ansvar är förenat med attkunna stå till svars för de 
konsekvenser en persons handlingar medför, vilket föräldrarna tolkat till att deras barn är 
ansvariga för hur det går för dem i skolan. Vilka resultat eleverna når, och vilka betyg det får. 
Dewey (1999) hävdar att ansvar är något som utvecklas genom träning och att eleverna testar 
sig fram. Genom att eleverna kan reflektera över sin egen ansvarsförmåga kan de också se vad 
för resultat deras handlande kommer leda till. Detta leder till att vissa elever kommer nå bättre 
resultat i skolan, då de har en utvecklad förmåga att se sig själva i ett större sammanhang och 
se hur deras ansvar spelar in i helheten (Dewey, 1999). Detta betonar en förälder, som nämner 
att eleverna själva tar ansvar genom att ställa upp för sina kompisar och för läraren, genom att 
delta aktivt i undervisningen, trots att de inte finner den särskilt stimulerande eller intressant. 

Föräldrarna är till viss del överens om att i elevernas ansvar för sina studier ingår att vara 
aktiva och delaktiga i hur undervisningen utformas. Elevernas tankar och idéer är 
manifestationer för att de tar ansvar. Beteenden så som att komma i tid, göra sina läxor och 
förbereda sig inför prov anser föräldrarna vara klara tecken på att eleverna tar ansvar för sina 
studier. Detta stämmer till viss del överens med Carlgrens (2009) tankar, som skriver att det 
ligger i elevens ansvar att se till att visst skolarbete skall utföras självständigt, och att en 
tidsplan för detta måste upprättas. Detta skulle i så fall medföra att eleverna blir mer 
motiverade för sina studier och att inlärningen i slutändan främjas (Carlgren, 2009). Carlgren 
får stöd av Dovemark (2004), som påstår att när eleverna arbetar med tidsanpassning av sina 
studier då också tar ansvar för sina studier. 

Swahn (2006) nämner att även elevers engagemang och entusiasm för sitt skolarbete visar på 
en viss nivå av ansvarstagande, ju mer eleverna är engagerade i sina studier, desto mer ansvar 
är de också beredda på att ta för sina studier. Föräldrarna gav svar som stämmer överens med 
detta, när de nämner att kommande yrkesliv och vuxenvärld är något eleverna har som 
målsättning. 

Föräldrarna nämner även att förmågan att ta ansvar skiljer sig åt bland eleverna, och att detta 
till viss del har med mognad att göra. Därför bör utvecklings av ansvarsförmåga 
individualiseras. Detta kan till viss del fungera enligt Swahn (2006), men skolan måste vara 
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påpasslig så att inte en för individualiserad träning av ansvarstagande gör det förvirrande för 
eleverna. Lärarna bör vara noggranna med att följa upp elevernas utveckling (Swahn, 2006). 

Vem anser föräldrarna ha ansvaret för att deras barn utvecklar sin förmåga 
att ta ansvar för sina studier? 
I resultatet hävdar de flesta föräldrarna att det till mångt och mycket är lärarna och skolan som 
har till uppgift att skapa en skolmiljö som möjliggör för eleverna att utveckla sin 
ansvarsförmåga. Detta får stöd av Dovemark (2004) som påstår att läraren, genom sitt sätt att 
planera och genomföra lektioner, också skall se till att eleverna ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att ta ansvar. Detta stämmer även överens med vad Dewey (1980) skriver. Det ligger 
på läraren att se till att eleverna får de förutsättningar och redskap, som de kan behöva för att 
kunna ta ansvar (Dewey, 1980). Två föräldrar ansåg dock att elevernas ansvar bara kan 
sträcka sig till att bry sig om de kurser de läser, och att resultaten är viktigast. Detta får stöd 
av Söderström (2006), som säger att högre betyg ofta går hand i hand med att klara att ta 
större ansvar för sina studier. Eleverna har inget egenintresse för att utveckla sin förmåga att 
ta ansvar, utan gör det till stor del, för att nå högre betyg (Söderström, 2006). 

Föräldrarnas uppfattning är att skolan bär i stort sett hela ansvaret för att utveckla elevernas 
förmåga att ansvar för sina studier. I viss mån bidrar elever och föräldrar när det gäller att 
hålla tidsplaner och att vara en god kamrat. 

 

Vilka för- och nackdelar finner föräldrarna när det kommer till barnens 
ansvarstagande i gymnasieskolan? 

Fördelar 
Tydligt är att föräldrarna anser att det är väldigt viktigt för eleverna att de lär sig att ta ansvar i 
skolan. Framför allt med fokus på kommande vuxenliv och yrkesliv. Här får föräldrarna med 
håll från Bergqvist (2015), som menar att eleverna har mycket att vinna på att vara förberedda 
på att ta ansvar, då deras steg ut i vuxenvärlden till mycket bygger på att kunna ta hand om sig 
själv, och andra (Bergqvist, 2015). Vi kan även läsa i SOU (1998) hur viktigt det är med 
träning i ansvarstagande för eleverna, för att klara av det kommande yrkeslivet. Här 
poängteras, återigen, vikten av att ansvarstagande kan se olika ut för olika människor, och att 
hur man tar ansvar ser olika ut för olika människor (Beredning för ansvarsfördelning och 
styrning på skolområdet, 1988). 

En förälder ser elevernas förmåga att ta ansvar som att eleverna bättre är rustade att sköta sina 
studier utanför skoltid. Medhåll fås av Carlgren (2009), som hävdar att om elever i skolan 
tränas i att ta eget ansvar, lär de sig också att planera sina studier. Att kunna ha tid för annat, 
och att inte behöva blir stressad över att alltid behöva hållas ansvarig för sin studiegång är 
något en av föräldrarna lyfter som viktigt. 

Föräldrarna i studien är tydliga med att deras barn ofta inte varit tränade, eller är vana att ta 
ansvar för sin skolgång. Men att om skolan bara kan anpassa sin träning i ansvarstagande, 
växer eleverna in i detta. Även Dewey (1980) ser mognad som avgörande när en förmåga som 
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ansvar för sina studier skall utvecklas. Skolan får aldrig glömma att utan mognad finns ingen 
möjlighet att bygga vidare på elevens ansvarsförmåga (Dewey, 1980). 

Dewey hävdar, enligt Stensmo (2007), att problemlösning som kräver ansvar är en sorts 
belöning för eleverna, och att detta kan göra att eleverna inser det positiva som finns i att 
utveckla sin förmåga att ta ansvar. Då växer eleverna som personer, och deras 
kunskapsutveckling ökar (Stensmo, 2007). Detta är dock inget föräldrarna i studien lyfter, 
utan en förälder kan till och med se avsaknaden av handledning vid problemlösning som en 
nackdel. Flera föräldrar ser det som en god utvecklings av elevens personlighet, när deras 
barn uppmuntras, och i vissa fall ställs in för större arbetsuppgifter som kräver en större 
förmåga att ta ansvar. 

Studien visar att föräldrarna ser hur eleverna mognar under tiden de spenderar i skolan, och 
att elevernas förmåga att ta ansvar stärks, vilket är positivt för framtida studier eller yrkesliv. 
Vidare visar studien att föräldrarna ser hur eleverna utvecklar sin förmåga att planera sina 
studier samt mognar som människor. 

 

Nackdelar 
Några föräldrar är oroliga över pressen som läggs på eleverna att hela tiden ta mer och mer 
ansvar för sina studier. Att detta skulle leda till att eleverna känner sig stressade och osäkra på 
sig själva. Permer och Permer (1994) ger stöd åt denna farhåga. För mycket frihet under 
ansvar är inte alltid positivt för utvecklandet av ansvarsförmåga (Permer & Permer, 1994). En 
förälder är tydlig med att skolan måste ge akt på att eleverna har olika mognadsnivå, och 
därför också olika möjlighet att ta mer ansvar för sina studier. Detta upplever föräldern inte 
vara fallet, utan att majoriteten av eleverna förväntas kunna ta samma sorts ansvar. Dewey 
(1980, 1999) är tydlig med att träning av ansvarstagande måste individualiseras, och särskilt 
beakta elevens unika behov, intressen samt förutsättningar. Kan eleven bli intresserad av sitt 
skolarbete, kommer även förmågan att ta ansvar för sina studier att öka. I värsta fall kan 
uteblivet intresse för studierna leda till att eleven inte alls utvecklar en förmåga att ta ansvar 
(Dewey 1980, 1999). 

Föräldrarna berättar att vissa elever inte har förmågan att ta ansvar. Hartman m.fl. (2003) 
hävdar att, enligt Dewey, behöver eleverna alltid ha möjlighet till att reflektera över sin 
förmåga till att ta ansvar. Utan denna självreflektion riskerar eleverna få en negativ bild av 
vad ansvarstagande är, och hur man utvecklar en förmåga att ta ansvar (Hartman, Roth, & 
Rönnström, 2003). Söderström (2006) hävdar att detta är en problematik som beror på att 
elever som saknar förmåga att ta ansvar, hellre ser att någon annan tar ansvar för dem, än att 
arbeta med att utveckla den egna förmågan till att ta ansvar (Söderström, 2006). 

Föräldrarna ser en koppling mellan elevers vilja att ta ansvar och att nå resultat i sina kurser. 
Skolverket (2015) säger att detta är problematiskt, då elever som inte kan eller vill ta ansvar 
för sina studier, då också kommer få problem att nå godkända resultat i sina kurser 
(Skolverket, 2015). Enligt Söderström (2006) kan detta till viss del höra samman med att 
skolan har svårt att låta eleverna ta ansvar för sina studier. Skolan kan ha svårt att känna 
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trygghet i att eleverna tar sitt ansvar för sina studier, och därför ger man inte eleverna 
möjligheten (Söderström, 2006). 

Föräldrarna uttryckte även en oro för att den press som läggs på eleverna att hela tiden ta 
ansvar, påverkar elevernas förmåga att tillägna sig den undervisning som dagligen sker i 
skolan. Enligt Söderström (2006) kan detta leda till en ond cirkel där elever som har svårt att 
hantera kraven på ökat ansvarstagande, inte når kursens mål, och därför inte heller får någon 
möjlighet att känna att de klara av att ta ansvar för sina studier (Söderström, 2006). Swahn 
(2006) hävdar att det i sådana situationer är viktigt att skolan stöttar dessa elever på rätt sätt. 
Läraren måste på individuell nivå finnas till hands för eleven och fungera som en guide till 
hur eleven ska agera i sitt ansvarstagande (Swahn, 2006). Dewey (1948) anser dock att små 
motgångar under utvecklingen av förmåga att ta ansvar inte behöver vara till ondo. Han säger 
att det är viktigt att eleverna ser att deras handlingar ger konsekvenser. Utan denna feedback 
kan eleverna slå sig till ro, och inte längre aktivt arbeta med att bli mer ansvarstagande 
(Dewey, 1948). 

Studien visar att föräldrar har en berättigad farhåga kring de elever som inte klarar att ta 
ansvar för sina studier, samt de elever som inte klarar att utveckla sin förmåga att ta ansvar. 
Föräldrarna är oroliga att eleverna även i vuxenlivet inte kommer klara av att ta ansvar för 
sina studier eller sina arbeten. Detta har till viss del att göra med mognad. Föräldrarna oroar 
sig för att eleverna skall känna sig stressade och få dålig självkänsla om de inte når kursernas 
mål, på grund av bristande ansvarstagande. 
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Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och förstå hur föräldrar till elever på en 
gymnasieskola uppfattar sina barns ansvarstagande för sina studier. Syftet var också att 
undersöka hur föräldrarna uppfattar att skolan ger möjlighet till eleverna att ta ansvar, samt 
vilka för- och nackdelar föräldrarna anser att detta innebär. Från svaren på forskningsfrågorna 
kan det dras ett antal slutsatser.  

Det kan konstateras att studien påvisar att föräldrarna uppfattar det som klart och tydligt att 
skolan bär ansvaret för att hos eleverna utveckla förmågan att ansvar för sina studier. Studien 
visar även att föräldrarna ser en koppling mellan elevernas ansvar för sina studier och 
kunskapskrav i kurserna. Klarar eleverna av att ta större ansvar för sina studier når de också 
de högre betygsnivåerna. Här finner studien även stöd för detta resonemang hos Dewey 
(1980), som nämner att det i grunden är skolan och dess lärare som ger, och ser till att 
eleverna tar ansvar (Dewey, 1980). Att det finns en koppling mellan ansvarstagande och 
högre betygsnivåer finns även beskrivet av Bergqvist (2007) och Söderström (2007). 

En grundförutsättning för att eleverna skall kunna utveckla sin förmåga för att ta ansvar, anser 
föräldrarna vara att det finns intresse och motivation till elevens studier. Här kopplar studien 
samman denna syn på ansvarstagande med hur Stensmo (2007) tolkar Dewey, att eleverna har 
fyra övergripande behov som bör tillfredsställas, annars har eleverna svårt att ta ansvar och 
även utvecklas denna förmåga. T ex nämns hur viktigt det är för eleverna att ha arbetat upp ett 
intresse för de kurser de läser, men även att skolan kan motivera för eleverna varför deras 
studier är viktiga och betydelsefulla (Stensmo, 2007). 

Vidare visar studien att föräldrarnas uppfattning av elevernas förmåga att ta ansvar för sina 
studier är färgad av tankar om ett kommande vuxen- och yrkesliv. De uppfattar 
ansvarsförmågan som avgörande för om eleverna kommer klara att ta steget in i den vuxna 
världen. SOU (1998) uppger även att detta är ett av syftena med skolgången för eleverna. 

Studien visar även att föräldrarna upplever en del nackdelar med att eleverna tvingas att 
utveckla sin förmåga att ta ansvar. Permer och Permer (1994) nämner detta som ett riskabelt 
område i elevers utbildning. Läggs för mycket ansvar på eleverna, känner de sig pressade att 
nå högre resultat (Permer & Permer, 1994). Framför allt framhåller föräldrarna pressen att 
eleverna hela tiden behöva reflektera över sina egna beteenden, som ansträngande. 
Föräldrarna ser det som viktigast att eleverna lär det centrala innehållet i kurserna, om de 
skulle vara tvungna att prioritera. 

Studien indikerar att föräldrarna förväntar sig att läraren tar ett stort ansvar för att klart och 
tydligt redogöra för eleverna vilka krav och förväntningar som finns på dem, både när det 
gäller vad för kursinnehåll som skall bearbetas, men även i vilken utsträckning eleverna själva 
antas ta ansvar för sina studier. Föräldrarna tänker sig att detta bör ske på en så individuell 
nivå som möjligt. Dock uppfattar de ändå, överlag, elevernas förmåga att ta ansvar för sina 
studier som något i grunden positivt och som bör uppmuntras och utvecklas under elevernas 
tid i skolan. 
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För läraryrket har studien givit en ögonblicksbild av hur föräldrar till de barn som går i 
gymnasieskolan, ser på sina barns förmåga att ta ansvar, vem som föräldrarna anser vara den 
som skall ge barnen förmågan att ta ansvar, samt vilka för- och nackdelar föräldrarna upplever 
att denna träning i ansvarsförmåga innebär. Som lärarkår kan vi se att skolan och vi som 
arbetar här, har höga förväntningar att leva upp till. Både när det kommer till att vi förväntas 
vara de som tränar barnen i att ta ansvar, men också på sättet detta genomförs. 

 

Fortsatt forskning 
Jag har i studien försökt ge en inblick i hur föräldrar till elever i den svenska gymnasieskolan 
ser på sina barns förmåga att ta ansvar för sina studier. Eftersom vi har en relativt nyskriven 
skollag och styrdokument fortfarande skrivs om och uppdateras kommer även skolans, 
elevernas och föräldrarnas perspektiv på ansvar förändras över tid. En uppföljning av denna 
studie inom en inte allt för avlägsen framtid skulle vara intressant, för att ta reda på om 
föräldrarnas syn på ansvar har förändrats. 

Vidare skulle det även vara intressant att studera om, och hur, arbetet med att få eleverna att 
utveckla sin förmåga att ta ansvar återspeglas i deras studieresultat. Föräldrarna har i studien 
beskrivit att de upplever en stressad studiemiljö för eleverna, kanske kan detta spela in i 
elevernas förmåga att nå uppsatta mål i kurserna. 
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Bilagor 

Intervjuguide 
1. Vad innebär begreppet ansvar för dig, när du tänker på ditt barn, och det sköter sin 

gymnasieutbildning? 
 

2. På vilket sätt har du hjälpt, och hjälper du ditt barn i dess ansvarstagande för sina 
studier? 
 

3. Finns det fördelar med att ditt barn behöver ta ansvar för sina studier i 
gymnasieskolan? I så fall vilka? Och varför? 
 

4. Finns det nackdelar med att ditt barn behöver ta ansvar för sina studier i 
gymnasieskolan? I så fall vilka? Varför? 
 

5. Vad är din uppfattning om att barn måste ta ansvar i skolan? 
 

6. Upplever du att lärarna på skolan hjälper eleverna att utveckla ansvarsförmåga? I så 
fall på vilket sätt? 
 

7. Mina frågor är nu slut. Vill du tillägga något till diskussionen? 


