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Inledning

”Är det obligatoriskt att gå på lektionerna?” Det frågade jag lärarna när jag själv gick på

gymnasiet. Men de gav aldrig något rakt svar. De bara mumlade någonting i stil med ”Nja, nej

fast jo, i praktiken…”. Efter ett tag slutade jag att fråga och gick snällt på nästan alla

lektioner.

När jag tio år senare får mitt första lärarjobb ställer jag frågan igen. ”Är det obligatoriskt

att eleverna kommer på lektionerna?” Till min stora förvåning får jag inget rakt svar nu heller.

Kollegorna säger fortfarande ungefär: ”Nej, teoretiskt sett inte men jo, i praktiken kan man

säga att de måste komma.” Så vad är det egentligen som gäller? Något kan ju inte gärna vara

obligatoriskt och samtidigt inte obligatoriskt.

På Skolverkets hemsida ges svar på ett antal vanliga frågor. Under rubriken Bedömning

och betygsättning klargörs vilken betydelse närvaro har för en elevs betyg. ”I båda

läroplanerna hänvisas till kursplanernas krav, dvs. till målen för utbildningen. Det innebär att

bedömning och betygsättning alltid ska ske med målen som utgångspunkt. Det innebär i sin

tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund för

betygsättningen, såvida de inte nämns i målen som ska uppnås, till exempel vad gäller

laborationsarbete.”1

Så länge eleven uppnår målen för kursen så ska alltså eventuell frånvaro inte påverka

betyget. Däremot så framgår under rubriken Skolans rutiner vid olovlig frånvaro att skolan är

skyldig att rapportera till CSN vilka elever som inte studerar på heltid. Sedan förs ett

resonemang om vad som är att betrakta som deltagande i undervisningen. ”Skolverket anser

/…/ att en elev studerar aktivt, deltar i undervisningen, om den sker under lärares ledning. /…/

Det krävs /…/ inte alltid att eleven är närvarande i klassrummet eller på samma ställe som

läraren för att det ska vara frågan om undervisning under lärares ledning. Det avgörande är

lärarens bedömning av om eleven deltagit i undervisning under hans eller hennes ledning, dvs.

varit aktivt studerande.”2

För att en elev ska kunna få betyg i en kurs krävs att eleven uppnår kursmålen. För att

eleven ska vara berättigad studiemedel från CSN krävs att eleven bedriver heltidsstudier.

Utifrån de ramarna är det läraren, i samråd med eleverna, som avgör hur kursen läggs upp och

huruvida närvaro i klassrummet är nödvändigt. Det förefaller dock som att de flesta lärare är

                                                            
1 www.skolverket.se/sb/d/411
2 www.skolverket.se/sb/d/811/a/3640
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omedvetna om den friheten. Eller finns det andra orsaker till att det på gymnasiet i praktiken

råder obligatorisk närvaro?

Vad skulle hända om en gymnasielärare avskaffade kravet på närvaro och konsekvent

tillämpade principen frivillig närvaro? Skulle eleverna fort som ögat försvinna från

klassrummet? Skulle de ha någon chans alls att uppnå kursmålen? Vad skulle de tycka om

upplägget? Frågorna är många och enligt min mening mycket intressanta, både ur lärarens och

elevens vardagsperspektiv och från vetenskapliga synpunkter. Följande undersökning strävar

efter att finna svaren.

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekterna blir av att avskaffa det krav på närvaro

som i praktiken råder på gymnasiet. För att undersökningen ska bli genomförbar begränsas

huvudfrågan till hur eleverna i en specifik klass reagerar när en given form av frivillig närvaro

introduceras.

Studien har kvalitativ karaktär och strävar alltså inte efter att kartlägga hur alla tänkbara

elever, eller ens en genomsnittlig gymnasieelev, hanterar ett upplägg med frivillig närvaro.

Förtjänsten hos studien är istället att den kan gå djupare in på hur eleverna i just den här

klassen reagerar, både på ett beteendemässigt och på ett intellektuellt plan.

Huvudfrågan kan alltså formuleras: Hur reagerar eleverna i den undersökta klassen när

frivillig närvaro introduceras? Underfrågorna är: Upphör eleverna att delta på lektionerna?

Försämras deras studieresultat? Uppstår några andra effekter, positiva eller negativa? Och

slutligen, är eleverna själva positiva eller negativa till upplägget med frivillig närvaro?

Resultaten av min undersökning kommer att analyseras och om möjligt förklaras utifrån

relevanta teorier om ledarskap, elevinflytande och motivation. Avslutningsvis förs också en

diskussion kring vad som kan betraktas som intressant med resultatet samt vad som skulle

kunna göras annorlunda.

Tidigare forskning

Omfattande forskning har gjorts på de områden som berörs i teoridelen. Några vetenskapliga

undersökningar mer specifikt kring frivillig närvaro och dess effekter har jag dock inte hittat.

Bristen på tidigare forskning kan anses öka relevansen hos denna undersökning.
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Teori

I följande kapitel kommer jag att presentera ett antal vetenskapliga teorier som har relevans

för min undersökning. Jag har valt att hålla genomgången relativt kortfattad och spara

tillämpningen av teorierna till i första hand analyskapitlet.

Demokrati i läroplanen

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.” 3 Så lyder första meningen i 1994

års läroplan för de frivilliga skolformerna. Vad det innebär att verksamheten i den svenska

gymnasieskolan har demokratin som fundament tydliggörs i form av ett antal grundläggande

värderingar. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de

värden som skolan för det första ska arbeta utifrån och för det andra sträva efter att förankra

hos eleverna.4

För att gestalta och hos eleverna förankra dessa värden räcker det inte att i undervisningen

förmedla kunskaper om demokrati.5 Alla som arbetar i skolan är enligt skollagen dessutom

skyldiga att verka för demokratiska arbetsformer.6 Vad det konkret innebär utvecklas i

läroplanen under rubriken Elevernas ansvar och inflytande. Där finns bland annat följande

mål att sträva mot uppställda: ”Skolan skall sträva mot att varje elev /…/ tar personligt ansvar

för sina studier /…/ aktivt utövar inflytande över sin utbildning /…/ stärker sin tilltro till den

egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina

villkor.” Riktlinjer för läraren finns också angivna: ”Läraren skall /…/ utgå från att eleverna

kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan /…/ se till att alla

elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt,

arbetsformer och innehåll i undervisningen /.../ uppmuntra sådana elever som har svårt att

framföra sina synpunkter att göra det /…/ planera undervisningen tillsammans med eleverna

                                                            
3 Lpf 94 sid. 3
4 Lpf 94 sid. 3
5 Lpf 94 sid. 4
6 Lpf 94 sid. 13
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/…/ låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och /…/ tillsammans med eleverna

utvärdera undervisningen.” 7

Att det dokument som ligger till grund för verksamheten i dagens gymnasieskola

förespråkar demokrati och därmed inflytande i kombination med eget ansvar för eleverna är

uppenbart. Jag kommer nu att gå vidare med att presentera några vetenskapliga teorier kring

demokrati, elevinflytande, ledarskap samt motivation.

Vad är demokrati?

Läroplanens demokratiska ambitioner är ingen självklarhet. Formuleringar om skolans uppgift

att fostra demokratiska medborgare förekommer första gången i samband med 1946 års

skolkommission, det vill säga just efter andra världskrigets slut när viljan att motverka alla

typer av fascistiska tendenser stod högt på den politiska dagordningen.8

De läroplaner som sedan dess legat till grund för verksamheten i skolan har i olika

utsträckning betonat skolans relation till demokratin. Kurt Liljequist konstaterar i boken Skola

och samhällsutveckling att politisk enighet tycks råda om att det är en demokratisk skola vi

vill ha, men att den nu gällande läroplanen inte ger mycket vägledning när det gäller att tolka

demokratibegreppet. Att versionen från 1980 ägnar mer utrymme åt frågan menar han kan ha

samband med att läroplanernas allmänna delar totalt sett kortats ner. 9

Vilka orsakerna än må vara till att demokratibegreppet inte ges en explicit definition i

läroplanen från -94 så har valet av tolkning stor betydelse. Liljequist presenterar två skilda

synsätt som båda handlar om vad demokrati är och bör vara. Att ordet i sig betyder folkstyre

råder enighet om, men en skillnad kan sägas ligga i om detta styre utövas för folket eller av

folket.10

Den första inriktningen står för en instrumentell demokratisyn. Enligt det synsättet är

demokrati ett medel för att fatta beslut. Så länge beslut är i linje med majoritetens vilja råder

demokrati, oavsett vilket innehåll besluten har. Om majoriteten vill kan den exempelvis

besluta att avskaffa demokratin. Denna syn på demokrati som i första hand ett medel kallas

även för deskriptiv.11

                                                            
7 Lpf 94 sid. 13-14
8 Liljequist 1999 sid. 130
9 Liljequist 1999 sid. 129-133
10 Liljequist 1999 sid. 120
11 Liljequist 1999 sid. 121-122
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Den andra inriktningen representerar en normativ demokratisyn. Enligt den bör krav

ställas inte bara på beslutsfattandets form utan även på beslutens innehåll för att ett förfarande

ska kunna klassas som demokratiskt. Beslut som strider mot grundläggande demokratiska

värden är inte demokratiska även om en majoritet stödjer dem. Enligt detta synsätt är det

alltså inte möjligt att i demokratins namn avskaffa demokratin.12

Liljequist menar att den deskriptiva synen är förenlig med en slags ledardemokrati, där en

politiskt medveten minoritet genom val får mandat att styra för folkets bästa. Alternativet till

ledardemokrati är deltagardemokrati. Deltagardemokratin fokuserar på ”gräsrötternas” aktiva

deltagande och att beslut ska fattas inte bara för, utan också av, folket. Detta synsätt ligger

närmare den normativa synen.13

Vilken av de två inriktningarna, deskriptiv eller normativ, som ligger bakom läroplanens

demokratibegrepp uttrycks som sagt inte. Att formuleringar av normativ karaktär förekommer

konstaterar dock Liljequist.14

Elevinflytande

Att elevinflytande är en viktig del av skolans verksamhet kan illustreras med hjälp av

formuleringarna i rapporten Skolverkets arbete med elevinflytande och arbetssätt och

arbetsformer i skolan. ”Elevinflytandet i skolan är inget som ligger vid sidan av skolans

egentliga uppgift. Det är heller ingen verksamhet som ska försiggå vid sidan av lärande och

kunskapsbildning. Elevernas inflytande måste gripa in i skolans vardag och hela verksamhet.

/…/ Elevernas inflytande är såväl en rättvise- och demokratifråga som en pedagogisk fråga

och har med undervisningens och utbildningens kvalitet att göra. Det finns ett starkt samband

mellan det skolan kan ge eleverna av delaktighet och meningsfullhet och elevernas motivation

och kunskapsutveckling.”15

Sambandet mellan elevers lärande och graden av inflytande granskas av Gunvor Selberg i

boken Främja elevers lärande genom elevinflytande. Selberg undersöker hur elevgrupper med

olika stor erfarenhet av inflytande närmar sig och utför skolarbete. Resultatet visar på

skillnader i flera delar av lärandeprocessen. ”Min slutsats är att elever med större erfarenhet

av inflytande bättre än elever med mindre vana av inflytande klarar av att göra ett eget val,

                                                            
12 Liljequist 1999 sid. 122
13 Liljequist 1999 sid. 120-121
14 Liljequist 1999 sid. 133
15 www.skolverket.se/sb/d/1330/a/2476 sid. 4-5
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söka information på olika sätt, lära av varandra, diskutera innehåll och hur man når

kunskapen, samarbeta och ta ställning till undervisningsstoffet.”16

Som kontrast till denna positiva bild av elevinflytande och dess effekter kan Eva

Forsbergs undersökning Elevinflytandets många ansikten nämnas. Forsberg argumenterar för

en vidare förståelse av begreppet elevinflytande än som delaktighet i en beslutsprocess. För

att kunna ge en heltäckande bild av elevers inflytande i skolan bör inte påverkan och makt ses

varken som uttryck för dominans eller för gemenskap, utan båda dessa perspektiv måste

kombineras. På så sätt kan skillnad göras mellan positivt och negativt inflytande i relation till

elevernas faktiska intressen.17

Demokrati och ledarskap

Hur kan då lärarrollen kombineras med ambitionen om elevinflytande?

Ett sätt att definiera ledarskap är som ”den process genom vilken en person influerar andra

att nå uppställda mål”.18 Enligt det synsättet är ledarskap en påverkansprocess. Hur processen

ser ut och vad den får för resultat kan variera stort bland annat beroende på vilken ledarstil

som tillämpas. Arne Maltén presenterar i boken Det pedagogiska ledarskapet Lewins och

Lippits teori om olika ledarstilar. Enligt den finns tre fundamentalt skilda sätt att utöva

ledarskap.19

Den första ledarstilen karaktäriseras av auktoritärt ledarskap. Den auktoritära ledaren

utövar hård styrning av sin grupp, fattar själv alla beslut och håller en tydlig distans till

gruppen.

Den andra ledarstilen representerar demokratiskt ledarskap. Den demokratiska ledaren

låter medlemmarna i gruppen vara delaktiga i planering och beslutsfattande och ägnar sig i

stor utsträckning åt att hjälpa gruppmedlemmarna till självhjälp.

Den tredje och sista ledarstilen utgörs av ”låt gå”-mässigt ledarskap. Den ”låt gå”-mässiga

ledaren är passiv, håller sig utanför gruppen och låter denna göra som den vill. ”Låt gå”-

mässigt ledarskap kan också beskrivas som frånvaro av ledarskap.20

                                                            
16 Selberg 2001 sid. 136-139
17 Forsberg 2000 sid. 144-145
18 Maltén 2000 sid. 10
19 Maltén 2000 sid. 62
20 Maltén 2000 sid. 63
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Maltén framhåller att valet av ledarstil får effekter både på klimatet och arbetsprestationen

i gruppen. Ett passivt ledarskap leder ofta till vantrivsel och konflikter mellan

gruppmedlemmar. Ett auktoritärt ledarskap är bättre för arbetsprestationen än ett passivt, men

det kan få effekter på klimatet i form av antingen undertryckt aggressivitet och likgiltighet

eller konflikter och en utpräglad rangordning.  Ett demokratiskt ledarskap är att föredra, både

när det gäller kvaliteten på det arbete som utförs och beträffande klimatet som kännetecknas

av samarbete, trivsel och vänlighet.21

En liknande uppdelning av ledarstilar gör Christer Stensmo i boken Ledarskap i

klassrummet. Han använder begreppen uppgiftsorienterad respektive elevorienterad ledarstil.

Vid den uppgiftsorienterade stilen är det läraren som sätter agendan, ansvarar för ordningen

och motiverar eleverna med hjälp av ”morötter” och ”piskor”. Vid den elevorienterade stilen

är eleverna ansvariga för sitt beteende, delaktiga vid beslutsfattande och förväntas vara

nyfikna och aktiva av egen kraft.22

Skillnaden i hur de olika ledarstilarna förhåller sig till motivation är värd att granska

närmare.

Motivation

Den uppgiftsorienterade ledarstilen lägger förhållandevis stor vikt vid det som kan kallas yttre

motivation, medan den elevorienterade ledarstilen i större utsträckning betonar inre

motivation.23 Ordet motivation kommer från latinets movere (att röra sig) och handlar

generellt om de processer som sätter människan i rörelse. Motivationen kan uppstå både ur

mål att uppnå likaväl som mål att undvika, vilka i sin tur kan finnas antingen inom en

människa eller i den omgivande miljön.24

Maltén presenterar i Det pedagogiska ledarskapet mer ingående den så kallade

tvåfaktorsteori som utvecklats av bland andra Herzberg. Enligt denna teori finns två faktorer

som har betydelse för arbetstillfredsställelsen. För det första yttre faktorer som är knutna till

arbetsomgivningen: de fysiska arbetsförhållandena, lönenivån, arbetsledningens kompetens

                                                            
21 Maltén 2000 sid. 63-64
22 Stensmo 1997 sid. 209
23 Stensmo 1997 sid. 209
24 Stensmo 1997 sid. 97-98
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etcetera. För det andra inre faktorer som är knutna till själva arbetsuppgiften: uppgiftens värde

i sig, graden av medansvar, möjligheten att utvecklas i sin yrkesroll och liknande.25

Det Herzberg sedan konstaterar är att de inre faktorerna har störst betydelse för

arbetstillfredsställelsen. Att de yttre omständigheterna är goda är visserligen ett nödvändigt

villkor för att de arbetande ska känna tillfredsställelse, men det är inte ett tillräckligt villkor.

För att höja omdömena från en acceptabel till en hög nivå är en satsning på de inre

förhållandena betydligt mer angelägen än ytterligare förbättring av de yttre faktorerna.26

Maltén sammanfattar resonemangen om hur medarbetare och elever kan engageras på

följande sätt: ”Sammantaget är således motivationsforskarna eniga om att en satsning på

samhörighet, erkännande och medinflytande-medansvar samt på upplevelser av att lyckas, se

resultat och utveckla sig själv leder till höjd effektivitet och produktion i ett företag.”27

                                                            
25 Maltén 2000 sid. 110
26 Maltén 2000 sid 110-111
27 Maltén 2000 sid. 113
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Metod

Efter att ha presenterat de teorier mot vars bakgrund undersökningen utförs, kommer jag nu

att gå vidare med en genomgång av den aktuella metoden. Kapitlet innehåller ett avsnitt om

aktionsforskning, följt av resonemang kring de verktyg för materialinsamling som används

samt en källkritisk diskussion.

Aktionsforskning

Begreppet aktionsforskning är en sammansättning av orden aktion och forskning. Aktion

syftar på att något ska iscensättas och prövas. Forskning hänvisar till den process som genom

systematiskt arbete och relation till teorier ger kunskap. Aktionsforskning kan alltså beskrivas

som en ansats som tar sin utgångspunkt i praktiken, verkar för samarbete mellan forskare och

praktiker och syftar till förändring. Målet är både att utveckla och förändra en verksamhet och

att nå kunskap om hur denna förändring går till.28

Arbetssättet kan också beskrivas i form av en cyklisk modell. Karin Rönnerman återger

Kurt Lewins beskrivning: ”arbetet utgår ifrån att man a) utifrån egna erfarenheter planerar en

aktion, b) aktionen genomförs, c) aktionen följs genom att observera vad som händer och d)

resultatet blir föremål för reflektion som leder vidare till en ny planering”.29

Aktionsforskning förutsätter ett samspel mellan forskare och praktiker och mellan teori

och praktik. Mötet mellan de båda kunskapsfälten vetenskaplig kunskap och vardaglig

kunskap är inte oproblematiskt, men det kan i bästa fall leda till en utveckling på båda

områdena.30

Johan Berlin diskuterar den potentiella konflikt som finns mellan aktionsforskningens

tillvägagångssätt och traditionella forskningsideal. Vanligtvis förväntas forskare sträva efter

opartiskhet och distans och inte ta ansvar för praktiska förändringar. ”En aktionsforskare är

istället med, tar initiativ, väcker frågor till liv, driver förslag och i dialog med praktiken visar

hur man skulle kunna göra istället. /…/ Det ställer krav på den forskare som strävar efter att

bidra med generaliserbar kunskap.”31

                                                            
28 Rönnerman 2004 sid. 13-15
29 Rönnerman 2004 sid. 26
30 Rönnerman 2004 sid. 16-17
31 Rönnerman 2004 sid. 215
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Till viss del går det att ta hänsyn till det Berlin kallar traditionella forskningsideal genom

att välja fall som möjliggör generaliseringar, låta noggrannhet prägla dokumentationen av

forskningsprocessen, etcetera. På andra punkter måste avkall göras på de traditionella kraven

till förmån för den närhet och det initiativtagande som per definition är en del av

aktionsforskningen.32

Verktyg

Några av de verktyg som kan användas för materialinsamling inom aktionsforskningen är

observation av olika situationer, formella eller informella samtal, samt kontinuerligt

skrivande. Observationer används för att ”utifrån” betrakta vad som händer, till exempel hur

elever beter sig i en viss situation. Samtal syftar till att få reda på hur någon ”inifrån” upplever

och resonerar kring en företeelse. Dagboksskrivandet kan, slutligen, synliggöra det egna

tänkandet och handlandet.33

I min undersökning kommer alla dessa tre verktyg till användning. För det första gör jag

under en period av två och en halv månad observationer av elevernas beteende i termer av

bland annat närvaro. För det andra samtalar jag kontinuerligt med eleverna om hur de

uppfattar upplägget. För det tredje gör jag efter varje möte med klassen anteckningar av mina

egna tankar och reflektioner kring det som sker.

För att öka studiens reliabilitet, och som ett komplement till de informella samtalen med

eleverna, genomför jag dessutom två enkätundersökningar i klassen. Dels i mitten och dels i

slutet av perioden får eleverna skriftligt ge sin syn på situationen.

Material

Det material som ligger till grund för den slutliga analysen utgörs alltså av mina

dokumenterade observationer av elevernas beteenden och yttranden, samt av de skriftliga

svaren på de båda enkäterna. Jag har även använt den tidigare lärarens anteckningar av

mitterminsomdömen för att göra en jämförelse med elevernas totala kursbetyg.

                                                            
32 Rönnerman 2004 sid. 215-216
33 Rönnerman 2004 sid. 20-22
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Dokumentationen av beteenden och samtal har jag valt att göra skriftligt. En fördel med

att använda bandspelare alternativt videokamera hade varit att fler detaljer kunnat återges med

exakthet. Min bedömning är dock att nackdelarna med dessa dokumentationssätt vägt tyngre.

Den skriftliga dokumentationen har kunnat ske med stor diskretion och har därför på inget sätt

”stört” eleverna. Deras agerande och uttalanden har inte påverkats av att de observerats,

åtminstone inte i annan bemärkelse än hur de påverkas av en lärares närvaro.

Utöver de informella, kontinuerliga samtal som jag fört med eleverna hade det varit

möjligt att göra djupintervjuer. Orsaken till att jag istället valde enkätformen för att få del av

elevernas åsikter var dels att jag ville ha samtliga 26 elevers bild av situationen, dels att

eventuella negativa kommentarer kan antas vara lättare att uttrycka skriftligt och anonymt än

öga mot öga med läraren.

När det gäller användningen av den tidigare lärarens anteckningar som jämförelsematerial

av elevernas betyg, så finns naturligtvis många alternativa förklaringar till att våra

bedömningar skiljer sig åt. Allt ifrån omständigheter helt utanför skoltid till skillnader i hur

jag och kollegan tolkar betygskriterierna kan vara orsaker till att en elev bedöms ha presterat

olika under den första halvan av kursen med obligatorisk närvaro, jämfört med den andra

halvan med frivillig närvaro. Med detta sagt finner jag ändå jämförelsen intressant och

därmed användning av materialet motiverat.

Avslutningsvis så finns vid alla vetenskapliga studier alternativa vägar för att söka besvara

de övergripande frågeställningarna. Det tillvägagångssätt jag valt här gör inte anspråk på att

vara det enda tänkbara, däremot anser jag att metoden och materialet i fråga på ett bra sätt

uppnår syftet.

Objektivitet

På grund av undersökningens natur är en särskild diskussion kring begreppet objektivitet på

sin plats. Inom etnologin är frågan om hur forskare hanterar sin subjektivitet i studiet av andra

människor ständigt aktuell. Billy Ehn och Barbro Klein behandlar ämnet i boken Från

erfarenhet till text – om kulturvetenskaplig reflexivitet.

De menar att forskaren bör ses som en del av det som studeras, snarare än en distanserad

åskådare. Det mest ändamålsenliga sättet att hantera denna ofrånkomliga delaktighet är inte

genom att dölja alla spår av det personliga i den slutgiltiga texten. Forskaren får dock inte
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heller förlora sig i egocentricitet. Lösningen kan enligt de båda författarna beskrivas med

begreppet reflexivitet.34

Reflexivitet handlar om en form av spegling och kan definieras som tänkandet om sitt eget

tänkande.35 Konkret innebär det att forskaren försöker öka sin självmedvetenhet och så att

säga observerar sin egen observation.36 Skrivande kan vara en värdefull hjälp när det gäller att

skapa distans till, och få perspektiv på, det egna arbetet.37

Även Rönnerman diskuterar dagboksskrivandet som ett sätt att få distans till den egna

praktiken. ”Genom den dokumentation som läraren gör i vilken observationer och analyser

presenteras av det enskilda utvecklingsarbetet blir praktiken ’objektifierad’.” Den fas då

resultatet av den egna studien sätts i relation till annan kunskap i form av vetenskapliga teorier

skapar ytterligare distans.38

Tillämpningen av dessa resonemang i min studie har till stor del skett på ”metanivå”. Som

tidigare nämnts har jag använt dagboksskrivande som ett verktyg men resultatet av detta

framkommer endast indirekt i resultatdelen. Jag har även strävat efter att genomgående

åstadkomma en kombination av personlig prägel och saklighet.

                                                            
34 Ehn och Klein 1994 sid. 10-11
35 Ehn och Klein 1994 sid.11
36 Ehn och Klein 1994 sid. 80
37 Ehn och Klein 1994 sid. 40-41
38 Rönnerman 2004 sid. 25
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Resultat

Här följer resultatet av den insamling av material som genomfördes i klassen under två och en

halv månads tid. Efter en inledande presentation av förutsättningarna för projektet är kapitlet

strukturerat utifrån uppsatsens övergripande frågor. Mina observationer varvas med resultaten

från enkäterna och övrigt material men det bör inte förekomma några oklarheter kring

uppgifternas ursprung.39

Projektets förutsättningar

Våren 2006 får jag jobb på en kommunal skola strax utanför Stockholm. Jag ska vikariera i

filosofi under tre månader vilket innebär att jag får ta över ett antal klasser som har läst halva

filosofikursen. Det är i en av dessa klasser som projektet frivillig närvaro genomförs.

Innan jag träffar elevgruppen får jag inga indikationer på att den skulle utmärka sig vad

det gäller motivation eller studieresultat. Det finns alltså ingen anledning att anta att klassen

skulle vara varken mer eller mindre ”duktig” än vilken annan klass som helst. Däremot får jag

höra av kollegor att det varit en hel del konflikter i gruppen och att ett antal elever hyser, och

gärna vädrar, högerextrema åsikter.

Det jag i övrigt har att förhålla mig till är den tidigare lärarens instruktioner, som föreslår

att jag relativt snart ska ha ett prov på det moment de ägnat senaste tiden åt och därefter gå

igenom ytterligare två områden. Han har även lämnat en lista med elevernas tidigare resultat

under kursen i form av muntliga och skriftliga prestationer samt ett mitterminsomdöme.

Ytterligare ett faktum som jag har att utgå ifrån är att jag efter varje lektion förväntas

rapportera elevernas närvaro i skolans databas. Det smidigaste sättet att kombinera mitt

upplägg med frivillig närvaro med skolans krav på rapportering blir att varje lektion låta

eleverna kryssa på en närvarolista. Genom att låta dem göra det både i början och slutet av

varje lektionstillfälle kan jag med gott samvete garantera att de varit på skolan, samtidigt som

eleverna själva avgör om de under tiden däremellan vill vara i klassrummet eller inte.

Frivillig närvaro i denna form tillämpar jag konsekvent under den återstående delen av

kursen, med undantag för de två tillfällen då de skriver prov, samt kortare stunder i början av

några lektioner då de behöver få information eller fylla i utvärderingar. Att upplägget ska

                                                            
39 De båda enkäterna, elevernas omdömen samt betyg finns bifogade i slutet av uppsatsen.
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pågå hela perioden är inte enbart mitt beslut utan eleverna får efter det första provet rösta om

vilken närvaropolicy som ska gälla under nästa moment.

För att skapa överblick av perioden följer här en sammanställning av upplägget.

Lektionstillfälle Tema Övrigt Frivillig närvaro

Första Etik Ja

Andra Etik Ja

Tredje Etik Ja

Fjärde Etik Prov Nej

Femte Existens Utvärdering Ja

Sjätte Existens Ja

Sjunde Existens Ja

Åttonde Existens Ja

Nionde Existens Ja

Tionde Existens Prov Nej

Elfte Aktuella filosofiska frågor Betygsamtal Ja

Tolfte Aktuella filosofiska frågor Utvärdering Ja

Trettonde Aktuella filosofiska frågor Ja

Fjortonde Sammanfattning Ja

Vid samtliga lektionstillfällen med frivillig närvaro, utom det då jag har individuella

betygssamtal med eleverna, så hålls ”vanliga” lektioner i klassrummet. Jag har genomgångar,

visar film, strukturerar diskussioner, gör värderingsövningar, ger uppgifter och så vidare. Det

material eleverna har tillgång till om de väljer att arbeta självständigt är framför allt

läroboken, stencilerade texter, instuderings- och diskussionsfrågor.

Upphör eleverna att delta på lektionerna?

Så vad händer då när jag efter de första tjugo minuterna av den första lektionen låter eleverna

själva bestämma om de vill vara i klassrummet?
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Den första lektionen avviker majoriteten av eleverna utan att tveka. Tre av dem återvänder

inte ens för att kryssa på närvarolistan i slutet av timmen. Sex elever väljer att stanna i

klassrummet hela lektionen.

Även den andra och tredje lektionen väljer större delen av klassen att inte vara i

klassrummet. Andelen som stannar ökar dock: på andra lektionen stannar åtta elever, på tredje

stannar tio. Några av de som lämnar klassrummet vid det tredje lektionstillfället, när jag

erbjuder en sammanfattande genomgång inför provet, tvekar påtagligt innan de bestämmer sig

för att gå.

Tjugoen av de tjugosex eleverna närvarar vid det första provtillfället. På de resterande tio

lektionerna varierar antalet elever i klassrummet mellan nio och nitton. Arton elever skriver

det andra provet på utsatt tid, fyra har då fått uppskov på grund av ett annat prov samma dag.

Intressant som komplement till min observation av närvaron kan vara elevernas egen

uppskattning i slutet av kursen. Frågan hur många av lektionerna de valt att tillbringa i

klassrummet besvarar de på följande sätt:

12 De flesta eller alla.

9 Cirka hälften.

5 Inga eller få.

Följdfrågan om varför de vid de tillfällena valt att vara i klassrummet besvaras såhär (flera

alternativ möjliga per elev):

13 För att jag var rädd att missa något viktigt.

10 För att jag lär mig bäst på det sättet.

6 Annat:

1 För att jag trodde att det var obligatoriskt.

0 För att mina kompisar var i klassrummet.

Exempel på kommentarer till svarsalternativet Annat är: ”För att man får tillfälle att prata med

läraren och kan fråga fler saker om man undrar något.”, ”För att allt klarar jag inte på egen

hand och hjälp fanns i klassrummet.” och ”Gillar att diskutera”.

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppläggets effekt på elevernas benägenhet att

närvara är mer komplex än att de upphör att komma.
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Försämras elevernas studieresultat?

På utvärderingen i slutet av kursen ställs frågan: ”Vilka effekter upplever du att den frivilliga

närvaron fått för dig?” Tio elever anger svarsalternativet ”Att jag lärt mig mer.” Tre elever

markerar ”Att jag lärt mig mindre.” Tretton elever anger inget av dessa som effekter av den

frivilliga närvaron.

En av kommentarerna som lämnas är: ”BRA: eget ansvar. Man får själv ta hand om

filosofin och satsa så hårt man känner. Dåligt: Folk kan ta lektion som ett skämt och därmed

inte lär sig något.” En annan elev skriver: ”Det blev lugnare och en mer studiemotiverad miljö

i klassrummet, vilket gjorde det lättare för mig att både koncentrera mig och ökad möjlighet

att kunna ta in användbar fakta.” Ytterligare en kommentar är: ”För mig har frivillig närvaro

varit mycket bra eftersom jag kunnat lära mig på de sätt som passar mig bäst. Jag har lärt mig

väldigt mycket jämfört med innan. Det har varit lättare att diskutera när de som inte varit så

intresserade av att diskutera har gått ut och arbetat någon annanstans.”.

En jämförelse av den tidigare lärarens bedömning av elevernas kunskaper efter halva

terminen, med min bedömning i slutet av kursen resulterar i följande.

Antalet elever som har samma betyg vid de båda tillfällena: 13

Antalet elever som höjt sitt betyg i slutet av kursen: 11

Antalet elever som sänkt sitt betyg i slutet av kursen: 2

Likheten mellan dessa siffror och elevernas egen uppskattning av hur mycket de lärt sig, kan

delvis förklaras med att utvärderingarna skrevs efter betygssamtalen. Trots denna svaghet, och

de andra problem med materialet som diskuterats i metoddelen, förefaller en rimlig slutsats

vara att elevernas studieresultat totalt sett inte försämrats, snarare förbättrats.

Viktigt att notera är dock att två elever missgynnas av upplägget med frivillig närvaro.

Den ena av dessa elever hämtar aldrig ut sin kursbok från skolans bokförråd. Eleven uppnår

trots det kraven för godkänd under första halvan av kursen, men inte under andra halvan. En

annan elev presterar över G-nivå under första perioden men når slutligen bara G. Denna elev

har enligt den tidigare läraren varit mycket aktiv i de politiska diskussionerna i helklass.
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Uppstår några andra effekter, positiva eller negativa?

Ett fenomen, som är mycket påtagligt, är att stämningen i klassen förbättras under den period

vi träffas. Att klimatet i klassrummet blir bättre när de elever som av olika anledningar inte

vill vara där går är självklart, men förändringen märks också de stunder när hela klassen är

samlad.

Utvecklingen kan exemplifieras med attityden hos den mest högljudda eleven i gruppen

av högerextremister. I början har denna elev en mycket negativ inställning, inte minst till

upplägget med frivillig närvaro. Under hela etikmomentet väljer han att lämna klassrummet

under lektionerna och de stunder han är närvarande skapar han en tryckt stämning genom att

kommentera rakt ut vad andra, särskilt jag, säger.

Efter det första provet och den första utvärderingen märks förändringen. Dels väljer

eleven att stanna i klassrummet och dels börjar han aktivt stödja mina lektionsprojekt. Han

svarar fortfarande impulsivt på frågor som jag riktar till hela klassen men attityden är positiv.

Vid ett tillfälle visar han prov på självkritik genom kommentaren: ”Nu håller jag låda hela

tiden men jag tänkte bara säga att...”.

En effekt som kan antas komma både av upplägget i sig och av att klimatet blir mer öppet,

är att fler elever än annars vill och vågar delta i diskussionerna. Att det kan vara svårt att göra

sin röst hörd, särskilt i de politiska diskussioner som brukar uppstå, uppger ett antal elever vid

olika tillfällen. Under den tid jag träffar klassen yttrar ingen öppet några främlingsfientliga

åsikter. Resonemang av den karaktären dyker upp i de skriftliga uppgifterna och jag väljer att

bemöta dem individuellt.

På utvärderingen i slutet av kursen får eleverna frågan: ”Hur tycker du att den frivilliga

närvaron påverkat klimatet i klassrummet?”. De svarar följande (flera alternativ är möjliga):

13 Arbetsron blev bättre.

13 Det blev lättare att delta i diskussioner.

5 Det blev tråkigare när färre var där.

4 Annat:

0 Jag har inte märkt någon skillnad.

Hälften av eleverna uppger alltså att både arbetsron och möjligheterna att delta i diskussioner

har förbättrats av upplägget med frivillig närvaro. Den positiva effekt på stämningen som
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mina observationer visar kan också skönjas i att eleverna i sina omdömen använder ord som

”sympatiskt” och ”avslappnat arbete”.

Är eleverna positiva eller negativa till upplägget med frivillig närvaro?

Vid det femte lektionstillfället får eleverna skriva huruvida de vill att närvaropolicyn ska ha

samma utformning under kommande moment av kursen. Alternativen kan sammanfattas på

följande sätt: alternativ ett innebär samma upplägg som under det första momentet, alternativ

två innebär fortsatt frivillig närvaro men något mer struktur och alternativ tre slutligen innebär

en övergång till obligatorisk närvaro. Eleverna svarar:

2 Alternativ ett

17 Alternativ två

2 Alternativ tre

En mycket stor majoritet vill alltså i mitten av perioden att upplägget med frivillig närvaro ska

fortsätta men präglas av mer struktur.

På den andra enkäten, som ifylls i slutet av kursen, tar eleverna ställning till frågan:

”Tycker du att det varit bra med frivillig närvaro?”.

18 Ja.

7 Tveksam.

1 Nej.

De får även frågan: ”Tycker du att frivillig närvaro hade varit bra i andra ämnen än filosofi?”.

1,5 Ja, i alla ämnen.

22 Ja, i något/några ämnen.

2,5 Nej.

Bilden att de flesta eleverna är positiva till upplägget är i linje med den respons jag fått

kontinuerligt under perioden. Utöver att de flesta kommentarer varit positiva så finns

ytterligare en tendens, nämligen att eleverna uttrycker förvåning över att upplägget fungerar.
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Sammanfattning

Resultatet av min undersökning om elevernas reaktion på ett upplägg med frivillig närvaro

kan sammanfattas i fyra punkter:

• Effekten på elevernas benägenhet att delta på lektionerna är mer komplex än att

de slutar närvara.

• Elevernas studieresultat i relation till kursmålen försämras inte totalt sett, snarare

förbättras.

• Klimatet i klassrummet förbättras och möjligheten ökar för fler att delta aktivt i

diskussioner.

• En övervägande majoritet av eleverna är positiva till upplägget med frivillig

närvaro.

Dessa slutsatser är intressanta ur en mängd aspekter. Hur resultatet kan förstås i relation till de

teorier som presenterades tidigare i uppsatsen kommer nu att undersökas.
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Analys

Hur kan resultatet av undersökningen förstås utifrån de teorier om motivation, ledarskap,

elevinflytande och demokrati som presenterades i teorikapitlet?

Inre motivation

Herzbergs teori om motivation har två i sammanhanget viktiga poänger. För det första att en

skillnad kan göras mellan yttre och inre faktorers påverkan på människors känsla av

arbetstillfredsställelse. För det andra att en satsning på de inre faktorerna, dit medinflytande

räknas, har stor potential att öka både effektivitet och arbetstillfredsställelse.

 De yttre faktorer som påverkar möjligheten för eleverna att tillägna sig kunskaper i

filosofi utgörs bland annat av tillgången till en god arbetsmiljö, kursmålens utformning samt

min kompetens som lärare. Inre faktorer som har betydelse är bland annat huruvida kursens

innehåll upplevs som meningsfullt och i hur stor utsträckning eleverna känner medansvar.

 Upplägget med frivillig närvaro förändrar i huvudsak de inre förutsättningarna i och med

att det ökar medinflytandet. Enligt Herzbergs teori kan en sådan förändring, förutsatt att de

yttre faktorerna är på en acceptabel nivå, öka effektiviteten i arbetet såväl som

arbetstillfredsställelsen.

Min undersökning i klassen visar för det första att effektiviteten när det gäller att uppnå

kursmålen kan ha ökat jämfört med tidigare, och för det andra att arbetstillfredsställelsen är

hög. Resultaten är med andra ord i linje med vad som kan förväntas utifrån den presenterade

teorin om effekterna av en satsning på de inre motivationsfaktorerna.

Demokratiskt ledarskap

Stensmo kopplar samman betoningen av yttre motivation med en uppgiftsorienterad ledarstil,

medan den ledarstil som lägger större vikt vid inre motivation kallas elevorienterad. Några av

kännetecknen för den elevorienterade ledarstilen är att eleverna hålls ansvariga för sitt eget

beteende, deltar vid beslutsfattande och förväntas vara nyfikna och aktiva.
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Upplägget med frivillig närvaro lägger mycket stor vikt vid dessa faktorer och är alltså

förknippat med ett elevorienterat ledarskap. Dock bör tilläggas att detta upplägg sker inom

ramar som ligger närmare den uppgiftsorienterade stilen, eftersom läraren utåt sett är ansvarig

för ordningen och betygssystemet är en form av yttre motivation.

I relation till Lewins och Lippits uppdelning av tre olika ledarstilar är upplägget ett

exempel på tillämpat demokratiskt ledarskap. Att det inte är fråga om auktoritärt ledarskap,

präglat av hård styrning, är uppenbart. Ledarskapet är dock inte heller att betrakta som ”låt

gå”-mässigt, eftersom läraren inte är passiv. Läraren har en viktig roll när det gäller att hjälpa

eleverna att hjälpa sig själva och de är i stor utsträckning delaktiga i planering och

beslutsfattande. Detta är karaktäristiskt för det demokratiska ledarskapet.

De påvisade goda effekterna, dels på klimatet i gruppen och dels på arbetsprestationen,

överensstämmer också med teorin om de tre ledarstilarna. Medan ett passivt ledarskap kan

leda till vantrivsel och låg prestationsnivå, kan ett auktoritärt ledarskap visserligen ge bättre

prestationer men ett klimat präglat av likgiltighet eller konflikter. Enligt Lewins och Lippits

teori ger ett demokratiskt ledarskap bäst kvalitet på det arbete som utförs och dessutom ett

klimat som kännetecknas av samarbete och vänlighet.

Elevinflytande

Skolverket förefaller ha anammat den inställning till elevinflytande som bland andra Selberg

står för. Kortfattat handlar det om att elevinflytande, utöver att ha ett demokratiskt värde i sig,

kan främja lärandet. Selberg visar att elever med mer erfarenhet av inflytande bland annat blir

bättre på att göra egna val, samarbeta och söka information.

Att upplägget med frivillig närvaro ökar elevernas inflytande är uppenbart. Huruvida

eleverna under kursen får större kompetens på de områden Selberg nämner går inte att avgöra

utifrån min undersökning. Det faktum att flera elever efter hand väljer att vara i klassrummet

trots att det inte är obligatoriskt, skulle dock kunna ses som ett exempel på ökat

ansvarstagande. Att elevernas studieresultat tycks förbättras av det ökade inflytandet är även

förenligt med Selbergs teori.

Forsberg är kritisk till den positiva inställningen till elevinflytande och argumenterar för

en mer nyanserad syn på fenomenet. Hon menar att utifrån elevernas faktiska intressen kan

inflytandet vara både positivt och negativt. Utan att ta ställning till huruvida Forsbergs

distinktion är relevant kan konstateras att resultatet av min undersökning pekar på att det för
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gruppen som helhet är fråga om positivt inflytande. Åtminstone så länge de påvisade

effekterna ligger i elevernas intresse, vilket jag menar att de gör.

Normativ demokrati

Liljequist menar att det finns två fundamentalt olika former av demokrati. Å ena sidan finns

det som kan kallas ledardemokrati, där en utvald grupp fattar beslut för folkets bästa. Å andra

sidan finns deltagardemokrati där krav även ställs på att besluten ska fattas av folket. I

klassrumssituationen kan skillnaden sägas ligga i huruvida läraren fattar beslut utifrån vad

denne bedömer som bäst för eleverna, eller om eleverna är direkt delaktiga i beslutsprocessen.

Den förstnämnda formen av styrande har samband med en deskriptiv syn på vad

demokrati är, nämligen i första hand ett medel. Den senare formen ligger närmare en normativ

demokratisyn, där krav kan ställas också på beslutens innehåll. Enligt den normativa synen är

det inte möjligt att koncentrera ansvaret för beslutsfattandet till en liten politisk grupp eller,

som i det här fallet, till läraren.

Upplägget med frivillig närvaro har inslag av båda sätten att se på demokrati. Det vore

inte möjligt att i en klass fullt ut tillämpa deltagardemokrati, eftersom företeelser som

betygskriterier, tillgång till lokaler etcetera ligger utanför både klassens och lärarens

befogenhet att fatta beslut om. Inom de ramar som bland annat styrdokumenten utgör finns

dock utrymme för mer eller mindre inslag av deltagarstyre.

Vid en jämförelse av å ena sidan ett ”klassiskt” upplägg med obligatorisk närvaro och å

andra sidan upplägget med frivillig närvaro så framstår det senare som närmare den normativa

demokratisynen. Genom att eleverna själva får fatta beslut om hur de använder sin studietid så

ökar deras inflytande. Om läraren istället bedömer åt eleverna vad som är bäst för dem, i det

här fallet att vara på lektionerna, så handlar det snarare om deskriptiv demokrati. Om det alls

är fråga om demokrati när eleverna inte har möjlighet att välja sina lärare.

I linje med läroplanen

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, som ligger till grund för verksamheten i

gymnasieskolan, förespråkar demokratiska arbetsformer. Vad det innebär konkretiseras bland

annat på följande sätt: ”Skolan skall sträva mot att varje elev /…/ tar personligt ansvar för sina
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studier /…/ aktivt utövar inflytande över sin utbildning /…/ stärker sin tilltro till den egna

förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.”

Vidare står det att: ”Läraren skall /…/ utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar

för sin inlärning och sitt arbete i skolan /…/ se till att alla elever, oavsett kön och social och

kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i

undervisningen /.../ uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att

göra det /…/ planera undervisningen tillsammans med eleverna /…/ låta eleverna pröva olika

arbetssätt och arbetsformer och /…/ tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.”

Upplägget med frivillig närvaro lever i mycket hög grad upp till dessa ambitioner. I

synnerhet när det gäller målen att eleverna ska ta personligt ansvar för sina studier, att de ska

få prova olika arbetssätt och att de aktivt ska utöva inflytande över utbildningen, så kan ett

upplägg präglat av frivillighet antas mer ändamålsenligt än ett med obligatorisk närvaro.

Sammanfattning

Utifrån de teorier som presenterades i teorikapitlet kan alltså följande sägas om upplägget

med frivillig närvaro så som det här utformades:

• Frivillig närvaro är ett sätt att öka den inre motivationen hos eleverna, snarare än

den yttre.

• Upplägget är förknippat med ett elevorienterat ledarskap snarare än ett

uppgiftsorienterat, och ett demokratiskt snarare än ett auktoritärt eller ”låt gå”-

mässigt.

• Frivillig närvaro är ett sätt att öka elevinflytandet.

• Frivillig närvaro är mer i linje med en normativ demokratisyn än en deskriptiv.

• Upplägget förverkligar många av läroplanens mål för elevinflytande.

De positiva effekterna i klassen, med avseende på bland annat studieresultaten och klimatet i

gruppen, kan förklaras utifrån dessa teorier. Ökningar av den inre motivationen och

elevinflytandet såväl som ett elevorienterat och demokratiskt ledarskap kan förväntas höja

både prestationsnivån och trivseln.
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Avslutning

Syftet som angavs inledningsvis var att undersöka vilka effekterna blir av att avskaffa det

krav på närvaro som i praktiken råder på gymnasiet. Huvudfrågan begränsades av praktiska

skäl till hur eleverna i en specifik klass reagerar när en given form av frivillig närvaro

introduceras. Den övergripande frågeställningen delades upp i följande fyra underfrågor:

Upphör eleverna att delta på lektionerna? Försämras deras studieresultat? Uppstår några

andra effekter, positiva eller negativa? Och slutligen, är eleverna själva positiva eller

negativa till upplägget med frivillig närvaro?

I detta kapitel kommer jag att besvara frågeställningarna, sammanfatta analysen av

resultatet samt föra en diskussion om projektets implikationer för framtiden.

Slutsats

Den första frågeställningen, om eleverna upphör att delta på lektionerna, kan besvaras med ett

nej. Elevernas beteende uppvisar större komplexitet än så. På den första lektionen med

frivillig närvaro väljer endast sex elever att vara i klassrummet, men vid de följande två

tillfällena ökar antalet som väljer att stanna. På resterande lektioner varierar antalet

närvarande elever mellan nio och nitton.

Den andra frågeställningen, om elevernas studieresultat försämras, kan också besvaras

nekande. En jämförelse av den tidigare lärarens bedömning av elevernas kunskaper i relation

till kursmålen, med min bedömning i slutet av kursen, visar att endast två elever har sänkt sina

betyg. Elva elever har högre betyg efter upplägget med frivillig närvaro och tretton elevers

betyg är oförändrade.

Den tredje frågan, huruvida några andra effekter uppstår, får ett positivt svar. Två effekter

som kan påvisas utifrån undersökningen är för det första att klimatet i klassrummet förbättras,

och för det andra att möjligheterna ökar för fler elever att delta aktivt i diskussioner. Mina

observationer överensstämmer med elevernas egen bedömning av förändringen.

Den fjärde frågan slutligen, om eleverna är positiva eller negativa till upplägget med

frivillig närvaro, kan inte besvaras på annat sätt än att en övervägande majoritet är positiv.

Efter knappt halva perioden röstar nitton av tjugoen elever för att upplägget med frivillig

närvaro ska fortsätta och i slutet av kursen uppger arton av tjugosex att de tycker upplägget
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varit bra. Sju är tveksamma och endast en tycker att det inte varit bra. Alla utom två eller tre

elever tycker dessutom att frivillig närvaro hade varit bra i andra ämnen än filosofi.

Analysen av dessa resultat utifrån relevanta teorier om motivation, ledarskap och

elevinflytande kan bidra till att förklara effekterna. Både en höjd prestationsnivå och ökat

välbefinnande kan vara effekter av ett elevorienterat och demokratiskt ledarskap såväl som av

större elevinflytande och inre motivation. Om resultaten i klassen upplevs som överraskande

är det med andra ord inte för att de motsäger dessa teorier.

Avslutande diskussion

I gymnasiet ägnas idag mycket tid och energi åt att kontrollera, registrera samt föra statistik

över elevernas närvaro på lektionerna. En befogad fråga är: Varför? Vad är syftet med detta

arbete? Ett svar kan vara att det är ett sätt att få eleverna att komma på lektionerna.

Följdfrågan blir då ytterligare ett: Varför? Vad är syftet med att eleverna ska vara på

lektionerna?

Det svar som ligger närmast till hands är givetvis: för att de ska tillgodogöra sig

kunskaper. I detta sammanhang blir resultatet av denna studie mycket intressant. Den

undersökning som just presenterats visar ju att eleverna trots ett upplägg med frivillig närvaro

kan nå kunskapsmålen, men med större effektivitet och arbetstillfredsställelse.

Som tidigare nämnts så kan resultaten från undersökningen i en klass inte utan vidare

generaliseras till att gälla för andra klasser. Det är inte säkert att effekterna av ett upplägg med

frivillig närvaro skulle bli desamma i andra grupper. Något som däremot kan konstateras

utifrån undersökningen är att ett nödvändigt samband inte finns mellan kunskapsinhämtning

och obligatorisk närvaro.

Syftena med att få eleverna till lektionerna kan givetvis vara andra än att det är det bästa

sättet att öka deras kunskaper. Syften av annan karaktär är dock enligt min mening mycket

problematiska ur ett etiskt och demokratiskt perspektiv. I alla händelser är ytterligare

reflektion kring avsikterna, och fler undersökningar av de faktiska konsekvenserna,

motiverade.

Avslutningsvis vill jag också poängtera att alternativ till obligatorisk närvaro skulle kunna

utformas på många olika sätt. Den form av frivillig närvaro som här tillämpats präglades av

de lokala förutsättningarna och i enlighet med den cykliska aktionsforskningsmodellen skulle

projektet sannolikt inte få samma utformning vid nästa tillfälle. Några sätt på vilka upplägget
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skulle kunna vidareutvecklas är till exempel genom ett fullständigt avskaffande av

närvarokontrollen, ökat inflytande för eleverna på redovisningsformerna eller obligatorisk

närvaro vid ett par diskussionstillfällen.

Justeringar av upplägget skulle också kunna göras med syftet att ”få med” samtliga elever.

Trots att de sammantagna effekterna i den undersökta klassen var positiva så kvarstår det

faktum att studieresultaten för två elever försämrades under perioden med frivillig närvaro.

Vidare undersökningar av vilka elever som missgynnas av ett upplägg präglat av frivillighet,

samt vilka åtgärder som är lämpliga, vore önskvärt.

Framtida forskning

Det vore mycket intressant att se vidare forskning kring frivillig närvaro och dess effekter.

Några frågeställningar som jag gärna skulle se undersökningar av är: Hur påverkas olika

elevgrupper av ett upplägg med frivillig närvaro? I hur stor utsträckning kan förmågan att

hantera frivillig närvaro övas upp? Och avslutningsvis, vilka effekter skulle ett upplägg med

frivillig närvaro få i lägre årskurser, exempelvis i ettan på gymnasiet?
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Bilaga ett

Hur ska vi jobba under nästa moment?

Under etikmomentet har du själv fått välja hur du velat använda din
tid. Det har funnits möjlighet att antingen vara i klassrummet, eller
studera på egen hand någon annanstans. Hur tycker du att det fria
upplägget har fungerat? Tänk efter hur du vill att vi ska jobba under
de kommande fyra lektionstillfällena. Välj sedan det av följande
alternativ som bäst stämmer med din åsikt. Skriv gärna kommentarer
längst ner (både positiva och negativa är värdefulla)!

Alternativ ett

Jag uppskattar det fria arbetssättet med mycket eget ansvar. Jag vill att
vi arbetar på samma sätt under nästa moment som vi gjort hittills.

Alternativ två

Jag uppskattar det fria arbetssättet men skulle vilja ha lite mer
struktur. Jag vill att Alva har fler genomgångar och ger uppgifter, men
att det fortfarande är valfritt om man är med i klassrummet eller inte.

Alternativ tre

Jag uppskattar inte det sätt vi arbetat på hittills. Jag vill att det ska vara
”vanliga” lektioner och obligatoriskt att alla är i klassrummet.

Kommentarer:
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Bilaga två
Synpunkter av /…/

Kryssa för de alternativ som stämmer, ett eller flera! Det går självklart bra att vara anonym.

Tycker du att det varit bra med frivillig närvaro?

18 Ja.

7 Tveksam.

1 Nej.

På ungefär hur många (av sju) lektioner valde du att vara i klassrummet?

5 Inga eller få.

9 Cirka hälften.

12 De flesta eller alla.

Om du varit i klassrummet på någon/några lektioner, varför valde du att vara det?

10 För att jag lär mig bäst på det sättet.

1 För att jag trodde att det var obligatoriskt.

13 För att jag var rädd att missa något viktigt.

0 För att mina kompisar var i klassrummet.

6 Annat:

Vilka effekter upplever du att den frivilliga närvaron fått för dig?

3 Att jag lärt mig mindre.

10 Att jag lärt mig mer.

10 Att jag kunnat påverka studieupplägget mer.

4 Att jag känt mig osäker på vad som förväntats av mig.

5 Annat:

Vänd!
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Hur tycker du att den frivilliga närvaron påverkat klimatet i klassrummet?

13 Arbetsron blev bättre.

13 Det blev lättare att delta i diskussioner.

5 Det blev tråkigare när färre var där.

0 Jag har inte märkt någon skillnad.

4 Annat:

Brukar du ha lätt för att ta eget ansvar för dina studier?

17 Ja.

6 Tveksam.

3 Nej.

Brukar du ha lätt för att delta i diskussioner i helklass?

15 Ja.

10 Tveksam.

1 Nej.

Har den frivilliga närvaron på filosofin gjort att du struntat i en annan lektion samma dag?

4 Vid flera tillfällen.

5 Vid ett tillfälle.

16 Nej.

Tycker du att frivillig närvaro hade varit bra i andra ämnen än filosofi?

1,5 Ja, i alla ämnen.

22 Ja, i något/några ämnen.

2,5 Nej.

Kommentarer:
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Bilaga tre

Betyg

Mitterminsomdöme Terminsbetyg

RIG IG

RIG G

G IG

G G

G G

G VG

G VG

G VG

G VG

G VG

G VG

G VG

G MVG

G MVG

G MVG

ÖG G

ÖG VG

ÖG VG

ÖG VG

ÖG VG

ÖG VG

ÖG VG

ÖG MVG

ÖG MVG

ÖG MVG

ÖG MVG

RIG – risk för icke godkänd IG – icke godkänd G – godkänd

ÖG – över godkänd VG – väl godkänd MVG – mycket väl godkänd


