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Sammandrag

Examensarbete av Cecilia Inez Riveros Boström, vt-05

Handledare: Magnus Lindh

”Hur omsätts i praktiken den förändrade medborgarrollen i skolan idag?

De senaste decennierna har begreppet globalisering tydligt fokuserats. Det talas om att

medborgarrollen förändras i globaliseringens tidevarv. I den nya medborgarrollen ingår

begreppen rättigheter, deltagande, ansvar, och identitet som enskilda företeelser som har stor

inverkan på medborgarrollen. Det handlar om en ny medborgarroll som är följden av en

process som intensifierar relationer och beroendeförhållanden över hela världen.

Studiens utgångspunkt kretsar kring problematiken om den nya medborgarrollen som råder i

samhället, och hur lärarnas sätt att arbeta i undervisningssituationen påverkas av detta. Syftet

med studien ligger i att ta reda på i vilken grad sådant har skett.

Undersökningen på Herrgårdsgymnasiet i Säffle visar att lärarna påverkas av globaliseringen

och den nya medborgarrollen som därmed leder till en förändrad lärarroll. Detta sker genom

att lärarna använder sig av andra metoder, såsom t ex. att uppmuntra eleverna till att söka

information som sedan förvandlas till kunskap. Detta görs på olika sätt, genom bl.a. Internet

och andra källor som kritiskt granskas. Lärarna visar med olika exempel att eleverna är

tvungna att aktivt delta i undervisningen för att kunna visa sina färdigheter. Lärarna är också

eniga om att det krävs större engagemang från deras sida för att hos eleverna kunna väcka

intresse, deltagande, ansvar och för att stärka deras identitet. Därför är katederundervisning

inte det enda sättet att bedriva undervisning på.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och ämnesval

Samhället har genomgått stora omvandlingar inte minst på senare tid då dessa

förändringar har intensifieras. Man säger att vi lever i ett kommunikationssamhälle. Detta gör

att  människorna lättare nås av information och kan påverka varandra eller systemet. Gerard

Delanty säger i sin bok, Medborgarskap i globaliseringens tid, att det sker en process där

människorna har blivit mera medvetna om sin tillvaro.1 Genom interaktion mellan individer

ökar medvetenhen hos och kunskapen om dem själva och deras omgivning som gör att

individen vill utöva inflyttande på olika områden.

I slutet av 90-talet har dessa samhällsomvandlingar kommit att beskrivas som en process

under namnet globalisering. Begreppet globalisering är ett kontroversiellt begrepp; här

används det som en ömsesidig intensifiering av ett beroendemönster som har utvecklats i ett

globalt perspektiv.2

Idag bygger samhället på grundvalen att ansvaret mer tydligt lämnas till den enskilda

individen som i sin tur i stort sett måste ta ställning till det som är bäst för den. Detta har

medfört menar Delanty att medborgarskapets innebörd har omprövats.3 Han talar om ett nytt

slags medborgarskap.4 Jag vill undersöka hur den förändrade medborgarrollen har påverkat

skolans verksamhet.

1.2 Medborgarrollens komponenter

Enligt Delanty, innefattar det nya globala medborgarskapet fyra enskilda komponenter eller

beståndsdelar som är avgörande för den roll man har i samhälle. Han beskriver själva

begreppet på följande sätt; ”Medborgarskap innebär medlemskap i en juridiskt konstituerad

politisk gemenskap som kan kallas det civila samhället; det består av rättigheter, deltagande,

                                                
1 Delanty, Gerard; Medborgarskap i globaliseringens tid., s. 138
2 Ibid.
3 Ibid., s. 13
4 Ibid.,s. 34
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ansvar, och identitet”.5 Han menar att individen tillhör en politiskt juridiskt gemenskap som

inbegriper en rad kopplingar mellan dessa fyra olika komponenter.

En av de första ingående komponenterna  i det globala samhället är, rättigheter - begreppet

som inte längre enligt Delanty enbart innefattar de offentliga förmåner som staten har att

erbjuda sina medborgare utan det handlar dessutom också om tillgång till olika kulturella

resurser. Det har blivit i det globaliserade samhället menar han, en sammansmältning mellan

det kulturella och det ekonomiska som gör att medborgarskapet blivit mer kulturellt.6

Den andra komponenten som Delanty talar om är deltagande. Den handlar om olika sätt till

deltagande i samhället, som t ex. politiskt deltagande där folk hävdar sina intressen. Individen

medverkar i olika beslutsprocesser som gör att dennes åsikter och värderingar kan utvecklas.

Det finns p.g.a. globaliseringen större möjligheter till deltagande eftersom vi lever i ett

gränslöst kommunikationsflöde som har gjort att möjligheten till deltagande har vidgat sig

globalt.7

Delanty hävdar att det finns en tredje komponent i det globala samhället, nämligen ansvar.

Idag fokuseras det på ett personligt ansvar där individen själv måste ta ställning till moral,

värderingar och sociala plikter.8 Detta har varit, menar han, mest knutet till en liberal ideologi

som vill lämna rätten till individen att se över det som är bäst för den enskilde och på det

sättet befria staten från ansvaret. Delanty påpekar också att behovet av ett medansvar blivit

markant i det globala samhället dvs. det kollektiva och individuella ansvaret förenas för att

uppnå en moralisk medvetenhet.9

Den fjärde och sista komponenten i det globaliserade samhället menar Delanty är identitet.

Han säger att identiteten handlar väldigt mycket om individen själv och att det för många

i dagens samhälle innebär en ständig utmaning eller kamp för att finna sin egen identitet. Det

är inte någon medfödd individualitet med kulturella premisser, utan det innebär en stor mängd

möjligheter att forma sig själv och sin egen identitet.10

                                                
5 Ibid., s. 21
6 Ibid., s. 203-204
7 Ibid., s. 207
8 Ibid., s. 205
9 Ibid., s. 205-206
10 Ibid., s. 205-206
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I det globala samhället har individen blivit social och numera geografiskt sett mer mobil och

för individen blir det många förvirrande valmöjligheter som den skall ta ställning till i den

sociala världen eller moderna verkligheten. Det handlar om hur vi ska leva, vilka vi ska bli

och vad vi ska göra; allt detta utan att få vägledning om hur man gör eftersom de traditionella

vägvisarna har blivit mindre viktiga och därmed inte användbara. Den stora utmaningen i

dagens samhälle vad det gäller identitetsskapande är, enligt Delanty betoningen på multipla

identiteter och därför måste identiteten betraktas som viktig och i synnerhet flerskiktad.11

Människor har möjlighet att själv skapa och omskapa sin identitet. Detta är, säger han, mycket

viktigt när det gäller medborgarskapsfrågor p.g.a. den ökande mängden av kulturella grupper i

samhället, och vad det demokratiska medborgarskapet står inför är att ge plats åt

mångfalden.12

1.3 Medborgarbegreppets historia

Globaliseringen har gett möjlighet till en kommunikation över nationella gränser, därför har

bl.a. medborgarrollen förändrats.13

Går man tillbaka i tiden, till medeltiden så säger Delanty i sin bok, att då innebar begreppet

medborgare bara att man var invånare i en stad d.v.s historiskt sett har

medborgarskapsbegreppet vuxit fram ur föreställningen om någon form av samband mellan

invånare på ett bestämt område.14 Det fanns då ganska homogena samhällen där olika mönster

förmedlades vidare till nästa generation d.v.s. samhället var mer styrt av seder och

traditioner.15

Antony Giddens menar att det var djupgående samhällskulturella förändringar som skedde i

samband med modernitetens genombrott. Parallellt pågick det en snabb industrialisering som

                                                
11 Ibid., s. 210-211
12 Ibid.
13 Ibid., s. 141
14 Ibid., s. 32
15 Ibid., s. 205
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påverkade migrationen från landsbygden till tätorter. Det var främst ett kulturellt fenomen

med nordisk och europeisk förankring. Moderniseringen var framförallt en process som ledde

till att de första industrialiserade länder också blev de första nationerna d.v.s. nationalstater

samt en anpassningsprocess i första hand inom nationalstaten där ekonomiska, politiska,

sociala och kulturella strukturer steg för steg skulle gå mot samma riktning eller

sammansmälta.16

Enligt Delanty uppfyllde de tidigare nämnda fyra komponenterna en funktionell enhet i det

klassiska medborgarskapet. Rättigheter handlade om medborgarnas tillgång till civila,

politiska och sociala rättigheter. Själva ordet medborgare avsåg inte nationalitet. Man var en

”individ i en mängd individer.”17

När det gäller komponenten ansvar så handlade den enligt Delanty i det klassiska

medborgarskapet om plikten att vara en god samhällsmedlem vilket innebar att man hade

vissa skyldigheter när man var mottagare av rättigheter.18

Idag gå vi mot det postmoderna samhället där individen möter stora utmaningar och tvingas

att göra olika val bl.a. hur han/hon skall vara eller bli. Detta gör menar Delanty att han/hon är

tvungen att genom egen förmåga skapa och omskapa sin identitet ständigt.19

Rättigheterna har införlivats i diskurser som sträcker sig långt utanför nationalstatens rättsliga

räckvidd; ansvaret har svängt om från personliga skyldigheter gentemot staten till en diskurs

om medansvar för naturen och framtida generationer; och identiteten har blivit mångfaldig i

den mån som medborgarskapet nu måste kämpa med att förena en strävan efter jämlikhet med

ett erkännande av skillnader.20

I det nutida globala medborgarskapet hävdar Delenty förenas inte dessa fyra tidigare nämnda

komponenter längre utan de har kommit att separeras från varandra.

                                                
16 Delanty, Gerard; Medborgarskap i globaliseringens tid., s. 140
17 Ibid., s. 32
18 Ibid., s. 176
19 Ibid., 209- 214
20 Ibid., s. 203
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Medborgarskapet komponenter håller på att bli en del av det demokratiska

fältets komplexa omgestaltning. Staten dominerar inte längre

medborgarskapdiskurserna och medborgarskapspolitiken, vars komponenter tas

upp av ett brett spektrum av sociala aktörer.21

Delanty påpekar att själva den ”demokratiska ordningen omgestaltas i sig” till en styrelseform

i flera skikt där styrning i samhället inte längre sker på endast en nivå utan det finns två andra

nivåer som också styr. Detta innebär att många andra aktörer ingår i processen. De olika

nivåer menar han är förutom den nationella nivån (staten) även den subnationella (lokala och

regionala) och den transnationella nivån (ex. EU). Dessa olika styrelseformer har aktiverats

och därmed blir den demokratiska medborgarrollen decentraliserad.22

Den nationella styrningen menar Delanty är forfarande den viktigaste styrnivån speciellt vad

det gäller sociala rättigheter. Samtidig påpekar han att sociala aktörer verkar på alla tre

nivåerna , men de blir mer effektiva på nationell styrnivå.23

Enligt Delanty pågår det en omgestaltning av medborgarrollen i samhället. Den är inte längre

först och främst kopplad till nationalstaten utan den har brett ut sig globalt och de fyra

komponenterna, rättigheterna, deltagande ansvar, och identitet, har splittrasts och uppträder

var för sig. Det nya medborgarskapet handlar inte blott om rättvisa eller en kamp för likheter

längre utan också om en acceptans eller en kamp för det som är olika. ” Medborgarskap

handlar inte längre uteslutande om en strävan efter jämlikhet; det handlar också om att finna

sätt att bevara skillnader.”24

1.4 Skolans funktion idag

Gunnar Richardson har i sin bok, Svensk utbildningshistoria fäst uppmärksamheten på

skolans roll idag. Han säger att skolan ses som en funktion av diverse samhällsfaktorer. ”Vid

[…] svar på frågan hur skolan fungerar och varför den fått sin speciella utformning.”25 Enligt

                                                
21 Delanty, Gerard; Medborgarskap i globaliseringens tid., s. 215
22 Ibid., s. 206
23 Ibid.
24 Ibid., s. 211
25 Richarson, Gunnar; Svensk utbildningshistoria., s. 235
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Richardsson lever vi idag i ett utbildningssamhälle med helt nya typer av pedagogisk

funktion. Detta p.g.a. att skolan betraktas som en samhällsföreteelse, som är en väsentlig del i

den politiska, ekonomiska och sociala vardagen. Detta gör menar Richardson att skolans

funktion och betydelse förändras under tiden, då samhällets strukturer drabbas av

förändringar.26

Richardson säger att dagens skolan ”inte leder fram till enbart de kunskaper och färdigheter

som avsetts utan att det i skolan också sker ett oavsiktligt inlärande, bl.a. av attityder,

värderingar och förhållningssätt.”27

Enligt Delanty har medborgarrollen förändrats och skolan, som funktion har en roll. Mitt syfte

är därför att undersöka om den förändrade medborgarrollen har påverkat skolans verksamhet.

1.5 Vad säger skolans styrdokument?

I den senaste läroplanen (Lpf 94) för gymnasieskolan anges grundläggande uppgift om de

generella målen för skolans funktion. I detta dokument fastställs skolans värdegrund och

grundläggande riktlinjer och mål. De styrdokument som anger kraven i utbildningen är tre,

kursplaner, programmål och betygskriterier som den enskilda kommunen har ansvar att

konstruera.28

När det gäller elevers rättigheter, deltagande, ansvar och identitet, så beskrivs tydligt i

läroplanen hur skolan, i det här fallet lärarna, skall förhålla sig till och vara för att eleverna

ska bli tillgodosedda.29 Lärarna ska:

• Se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, samt att detta

      inflyttande ökar med stigande ålder och mognad.

• Planera undervisningen tillsammans med eleverna.

• Uppmuntra sådana elever som har det svårt att framföra sina synpunkter att göra det.

                                                
26 Richardson, Gunnar; Svensk utbildningshistoria., s. 11
27 Ibid., s. 15
28 http://www.skolverket.se/ki03/front.aspx
29 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 s. 9-14
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• Tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.

• Klargöra de svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera

konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet.

• Få eleverna att tro på sin förmåga och sina möjligheter att utvecklas.

• Utveckla förmåga hos eleverna att arbeta såväl självständigt som tillsammans med

andra.

Den äldre läroplanen hade en mindre genomgripande förändring inom sättet att se på

bedömning av kunskap och mål för undervisning. Då var det ett relativt betygssystem där

eleven jämfördes med andra elever i Sverige. I den nya läroplanen ingår ett målrelaterat

betygsystem, där elev bestämmer vilket betyg den vill uppnå.30

De olika ämnena respondenterna undervisade i var bl.a. matematik, biologi, kemi, fysik och

naturkunskap, har och där finns också ett syfte att uppfylla. I kursplanen redovisas syftet. För

att bara ta upp några; t.ex. i matematik skall läraren kunna hjälpa eleverna att ”analysera,

kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, som är

viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor”, och själva

uppläggningen av Matematik A, skall ”anpassas och problem bör väljas med hänsyn till

elevernas studieinriktning.”31

Ämnet kemi har som syfte att, ”ge sådana kemikunskaper som behövs för att individen från

en naturvetenskaplig utgångspunkt skall kunna delta i samhällsdebatten, ta ställning i

miljöfrågor och bidra till ett hållbart samhälle.”32

Det finns också ett syfte för ämnet, biologi; ”Utbildning syftar till att ge sådana kunskaper

som stimulerar till aktivt deltagande i samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv (---)

utvecklar sin förmåga att utifrån ett biologiskt perspektiv kunna analysera, värdera och ta

ställning i frågor som rör både samhälle och individ.”

                                                
30 !994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94., s. 9-14
31 http://www.skolverket.se/ki03/front.aspx
32 Ibid.
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1.6 Syfte, definitioner och frågeställning

Syfte

Denna uppsats har ett explorativt syfte d.v.s. jag vill undersöka om den förändrade globala

medborgarrollen som Delanty talar om, idag visar sig i lärarnas undervisning och i så fall hur.

Därför har jag valt som forskningsfråga följande:

Hur omsätts i praktiken den förändrade medborgarrollen i skolan idag?

Definitioner

Rättigheter

Enligt Nationalencyklopedin är begreppet rättigheter ett central etiskt och juridiskt begrepp.

Det går att skilja mellan konventionella rättigheter, som har sin grund i sociala arrangemang,

och naturliga rättigheter, som existerar oberoende av sådana arrangemang. Juridiska

rättigheter, med sitt fundament i gällande rättsregel, exemplifierar de förra, medan moraliska

rättigheter antas vara av det senare slaget.33

Vad det gäller begreppet rättigheter i skolsammanhang så handlar det t.ex. om: Får eleverna

det stöd de behöver för att klara av uppgifterna?

Deltagande

Att vara deltagande innebär att man är med och påverkar något som man känner för, ett sätt är

genom ett politiskt deltagande. Det innebär deltagande i aktiviteter som har till syfte eller

resultat att idka inflytande på de politiska myndigheternas beslut. Teorin om demokrati påstår

att det politiska deltagandet är viktigt av två anledning, dels eftersom medborgarna härigenom

kan främja sina egna intresse, och dels eftersom politiskt deltagande har en uppfostrande

effekt och bidrar till att skapa demokratiska medborgare.34 Deltagandedemokrati bygger på

tanken att individ och institutioner inte kan vara avskilda ifrån varandra utan genom ett

                                                
33 Nationalencyklopedin; Multimedia. 2000
34 Pateman, Carole; Participation and Democratic Theory., s. 42-43
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deltagande ökar engagemanget för att ha politiskt inflytande, vilket gynnar människors

utveckling.35

I skolsammanhang kan man ge följande betydelse till begreppet deltagande; Tar eleverna

initiativ till hur undervisning skall se ut?

Ansvar

Den definition som Nationalencyklopedin har på begreppet ansvar är; att det är uppdelat i tre

former- moraliskt, juridiskt och statsvetenskapligt. Inom moralfilosofin är begreppet relaterat

till determinism och viljefrihet. Carol Pateman säger i boken, Participation and democratic

theory att friheten bara kan mättas utifrån vad medborgarna verkligen tillåts göra i det civila

samhället och i staten.36

Den filosofiska diskussionen gäller innebörden i begreppet moraliskt ansvar. Inom juridik och

statsvetenskap avses med ansvar de rättsliga eller politiska konsekvenserna av handling eller

underlåtenhet. Inom straff- och civilrätten används termen i mer precis och snäv innebörd för

att beskriva personliga eller ekonomiska påföljder, t.ex. frihetsstraff eller skadestånd.37

För att kunna använda begreppet i skolsammanhang är följande betydelse för ansvar

väsentligt: Gör eleverna det de skall göra, t.ex. läxor och tänker kritiskt?   

Identitet

Definitionen av detta begrepp är enligt Nationalencyklopedin: Självbild, medvetenhet om sig

själv som en unik individ. Identitet består i första hand av medvetenhet om sitt jag, dvs.

upplevelsen att vara levande. I andra hand består identitet av medvetenhet om den egna

personligheten, dvs. om innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter hand format

personligheten. Enligt Hans Lödén, betyder begreppet identitet; ”likhet, den relation som

karakteriseras av att alltid råder mellan, och endast mellan, en individ (eller ett objekt) och

individen själv (objektet själv).”38

                                                
35 Nationalencyklopedin; Multimedia, 2000
36 Held, David; Demokrati- En jämförande analys., s. 305-309
37 Ibid.
38 Tvärsnitt; Att välja vara ”svensk”. 1/ 2 - 2005
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I skolsammanhang ger jag följande betydelse till begreppet identitet: Vilka värderingar

uppmuntras eleverna att ha?

Globalisering

Enligt Delanty så var 1966 en av de första gånger då begreppet globalisering används. Han

säger att orsaken till att dess allmänna utbredning idag har en tydlig koppling till en följd av

viktiga samhällsförändringar på 90-talet. Dessa händelser var bl.a. kommunismens fall och

det kalla krigets slut, Tysklands enande, vänsterns tillbakagång, slutet på apartheid,

internationella militära operationer som följde på Iraks invasion i Kuwait, kriget i Kosovo,

Internets utbredning, den allt kraftfullare europeiska samordning och den ökande oro för

växthuseffekten som inte minst som gav oro till en världsomfattande ekologisk kris. Alla

dessa händelser har lämnat efter sig en uppfattning av världen som osäker. Det såg ut som om

världen plösligt var mycket mer sårbar, eftersom de nya integrationsformerna inte gav något

tillskott av varken säkerhet eller stabilitet. Därför menar Delanty handlar globaliseringen

också lika mycket om sökandet efter en gemenskap som transnationaliseringen av

världsmarknaden.39

För det här arbetets genomförande har jag valt att använda som grund de fyra komponenter

som ingår i den nya medborgarrollen som är nämnd ovan. Jag har valt för att uppnå så rätt

resultat som möjligt för min undersökning dvs. så att det blir mätbar att operationalisera de

fyra begrepp. Jag kommer att genomföra intervjuer med lärare och då söka svar på följande

konkreta frågor:

*  Får eleverna det stöd de behöver för att klara av uppgifterna?

*  Tar eleverna initiativ till hur undervisning skall se ut?

*  Gör eleverna det de skall göra, t.ex. läxor och tänker kritiskt?

*  Vilka värderingar uppmuntras eleverna att ha?

                                                
39 Delanty, Gerard; Medborgarskap i globaliseringens tid., s. 138
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1.7 Metodiskt tillvägagångssätt

Uppsatsen genomfördes med semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer, d.v.s. som

forskare har man en lista med frågor, där man försöker att ingripa så lite som möjligt och låta

respondenterna använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar. Genom att lämna

möjlighet för den intervjuade att fritt yttra sig kan man upptäcka saker i komplexa frågor.40

För att analysera och få svar på mina frågor har jag använt mig av de fyra komponenter som

är grunder till den nya medborgarrollen; rättigheter, deltagande, ansvar, och identitet. Jag har

utgått ifrån hur samhället har förändrats från det traditionella samhället till det postmoderna

samhället.

Jag har gjort intervjuer med fyra personer, tre manliga och en kvinnlig lärare. Alla fyra är

behöriga lärare och undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Samtliga hade kursnivå 1:or och

3:or med både yrkesinriktning ock teoretisk inriktning i bl.a. ämnet matematik, fysik, biologi,

etc. Dessa intervjuer har jag sedan jämfört med det material som jag har valt att använda i min

uppsats. Intervjuerna genomfördes personligt i ett ostört arbetsrum på Herrgårdsgymnasiet i

Säffle. Tiden som intervjuerna tog var trettio minuter med varje lärare, kl. 8.00, 8.45 och

14.00 den 10/5, samt kl. 16.00 den 27/5. Intervjufrågorna hade öppna svar och jag gjorde

inspelning på alla fyra och förde anteckningar. I analyskapitlet presenteras respondenterna

som A, B, C och D.

Urvalet har varit strategiskt, jag har valt att göra ett undersökning på Herrgårdsgymnasiet i

Säffle eftersom där finns både yrkesprogram och teoretiska program. Detta har jag gjort för att

kunna få en klar bild om lärarnas arbetsmetoder skiljer sig i de olika klasskulturerna. Lärarna

har årskur 1 och 3 i både yrkesinriktade och teoretiskt inriktade program. Orsaken till att jag

valde lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen, är för att jag ville undersöka om den

nya medborgarrollen har påverkat detta område också.

                                                
40 Denscombe, Martyn; Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.,
s.136
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I föreliggande studie har jag använt mig av kvalitativa ansatser som har som uppgift att

”uttyda och förstå fenomenen”, och detta går att göra genom att ställa frågor som; Vem?

Hur?/På vilket sätt? och Varför?41 I föreliggande undersökningen är enbart mitt ansvar att

utvärderar utifrån svar på frågorna i vilken grad den nya medborgarrollen omsätts i klasserna.

Min tolkning av undersökningen blir avgörande för resultaten. Därför har jag för att göra

undersökningen mätbar operationaliserat, det vill säga jag har gjort de fyra begrepp - som,

enligt Delanty, är grunden för den nya medborgarrollen idag - mätbara.42

1.8 Material

Som underlag till min undersökning kommer jag att använda mig av tre böcker:

”Medborgarskap i globaliseringens tid” skriven av, Gerard Delanty, som tar upp

medborgarrollen förr och nu och sammanbinder det med olika begrepp som, rättigheter,

deltagande, ansvar och identitet. ”Sociologi” av, Anthony Giddens, som beskriver olika slags

identiteter och hur samhället fungerar. ”Svensk utbildningshistoria” av, Gunnar Richardsson,

som tar upp skolans roll och syftet med att man går i skolan. Nationalencyklopedin, för att

hämta definitioner. ”Participation and democratic theory” av, Carol Pateman,

”Demokratimodeller” av, David Heds, ”Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar-

med stöd av IT och Internet” av, Rainer Nyberg, ”Forskningshandboken - för småskaliga

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” av, Martyn Denscombe, ”Perspektiv på

världspolitik” av, Rikard Bengtsson”.1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94”

av  Regeringskansliet utbildningsdepartementet,  kursplanen för gymnasieskolan av,

Skolverket. Tvärsnitt, Att välja vara ”svensk” samt intervjuer med fyra lärare.

1.9 Avgränsningar och disposition

Uppsatsens undersökning kommer att begränsas utifrån ämnesval och utifrån hur den nya

medborgarrollen omsätts i undervisningen idag. För att få en lämplig avgränsning kommer jag

att intervjua fyra lärare på Herrgårdsgymnasiet i Säffle som har årskurserna 1 och 3. Jag

kommer inte att värdera om globaliseringen har påverkat skolans funktion positivt eller

                                                
41 Nyberg, Rainer; Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar - med stöd av IT och Internet., s. 100
42 Denscombe, Martin; Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.,
s. 22
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negativt.

Dispositionen av uppsatsen kommer att vara uppdelad i tre kapitel. I första kapitlet

presenteras ämnet som jag har valt för uppsatsen med bakgrund och ämnesval, under

rubriken: Inledning. I kapitel två kommer själva undersökningen. Där presenteras alla

intervjuer samt vissa väsentliga punkter utifrån styrdokumentet som har relevans med det

valda ämnet. Till sist i kapitel tre kommer en slutredovisning att presenteras med egna

kommentarer under rubriken: Slutsatser.
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2. Analys

Under intervjun ställdes fyra frågor samt följdfrågor. I sammanställningen nedan presenteras

de svar som har relevans för undersökningens forskningsfråga samt syfte. För att underlätta

läsningen och förståelsen av svaren har frågorna tematiserats under rubriker.

2.1 Får eleverna det stöd de behöver för att klara av uppgifterna?

Respondenten A säger att de rättigheter som eleverna har när det gäller skolfrågor så är en

ömsesidig dialog ett krav mellan elever och lärare. Alltså, precis som lärare ställer krav på

eleverna så skall de unga i sin tur göra samma sak mot lärarna. Eleverna skall kunna säga hur

de vill att lektionen skall läggas upp och lärare måste ta åt sig det. Tyvärr menar han, går det

inte alltid att tillgodose eleven, det beror på vad de vill. Genom att lägga undervisning så att

det gagnar eleverna så bra som möjligt så tillgodoser man deras rättigheter.

Respondenten B svarar att, de flesta elever gör bara som läraren säger. De ifrågasätter inte

det. Därför måste läraren visa hänsyn också för vad eleverna vill och se till att de uppnår sina

mål. Det är ett sätt som lärare använt sig av för att se till att eleverna tillgodoses i sina

rättigheter.

Respondenten C tycker att eleverna har stora möjligheter att ta vara på sina rättigheter bara

de vill, eftersom skolledningen lyssnar väldigt mycket på eleverna. Eleverna behöver så

småningom försörja sig och därför behöver de känna till sina rättigheter. Bättre utrustade är

eleverna i högre årskurser.

Resultaten kan alltid visa om elevens rättigheter har tillgodosetts, fastän som sagt, det beror

mycket på dem själva, som lärare kan man hjälpa men inte tvinga dem, och de skall känna att

det lönar sig att vara i skolan.

Respondenten D tycker att först måste lärare veta vilka elevens rättigheter är för att sedan

göra allt man kan för att dessa skalluppfyllas. Detta kan ske med en öppen dialog med eleven

för att se hur man går vidare.
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2.2 Tar eleverna initiativ till hur undervisning skall se ut?

Respondenten A svarar på denna frågan att man får läsa av eleverna, vad de vill. Många vill

inte vara deltagande, de vill inte lägga ner det arbetet som krävs, men som lärare kan man

ändå motivera dem att delta. Samtidigt så är det lite speciellt eftersom i vissa fall skulle de

gärna vilja delta som t.ex. i hur en lektion skulle se ut. Frågar man eleverna detta då kan man

vara hundra procent säker på att alla säger att de vill bara ha föreläsningar och inget annat,

och det går inte som lärare att tillgodose detta, eftersom inlärning skall ske på många olika

sätt.

Man kan ändå som lärare motivera till det, genom att ge dem möjligheter. Det är svårare med

yrkesinriktade elever. Kursnivå har inte så stor betydelse.

Respondenten B svarar på frågan att, många gånger vill inte eleverna delta alls i det som

pågår runt omkring dem. De vill inte bestämma. När det handlar om en planering för ett prov,

då vill de vara med. Oftast uppmuntrar man eleverna att vara med och ställa frågor eller att be

om hjälp, och det gör de då också.

Det har betydelse vilken klasskultur de har, även årskurs har betydelse. Ettorna är svårare att

motivera till att delta i planering av någon lektion.

Respondenten C ger som svar på denna fråga att, eleverna vill påverka väldigt lite, men

genom att ge dem möjlighet att delta kan de lära sig att göra det, och så skapar man intresse

för att de ska fortsätta med det. Javisst det har också betydelse vilket program de går, för de

som går yrkesprogrammet läggs kraven lägre än vad som gäller för teoretiska ämnen. Årskurs

har inte stort betydelse.

Respondenten D svarar att man som lärare försöker motivera eleverna så mycket man kan

genom bl.a. att göra lektioner attraktiva, och genom att påpeka vilka andra möjligheter som

finns som alternativ till föreläsningar som tex. Att åka på museer, naturen etc. och låta dem

besluta om det. Respondenten D säger också att nyckeln till framgång är att uppmuntra dem

till deltagande i att välja hur lektionen skall se ut genom att låta dem vara med så mycket de

kan, men att det har betydelse vilken inriktning de går och vem personen är.
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2.3 Gör eleverna det de skall göra, t.ex. läxor och tänker kritiskt?

Respondenten A som har både kurs ett och kurs tre i ämnena, biologi, matematik och

naturkunskap svarar på frågan att man låter eleverna i dagens samhälle mer och mer arbeta

självständigt, och desto mer de kommer upp i nivå, ju högre krav ställs på att söka t.ex. efter

information. De får en arbetsuppgift som måste lösas inom en rimligt tid. En stor del av

lärandet är när eleverna vill upptäcka saker själva. I ettan är de inte så intresserade av att söka

efter information; de är inte mogna för det än. I trean däremot vill de verkligen göra det; då är

de motiverade och det går mycket lättare.

Det handlar menar han om två olika inlärningssätt som man provar med eleverna. Den ena är

att  eleverna sitter bara och lyssnar på läraren, och då tar eleven åt sig bara det läraren säger

och visst är det naturligtvis viktigt också, men om eleven lär sig att leta efter information själv

som eleven gör i det andra fallet så upptäcker han/hon mycket annat också och tränger

verkligen in i vad uppgiften handlar om.

Ansvaret läggs mer och mer på eleverna inte för att få en enklare lärarsituation, utan för att

kunna skapa en mognad hos eleverna, påpekar han.

Det förekommer också att ansvar inte riktigt läggs på samma sätt på elever som går en

yrkesinriktad kurs. Det ställs lägre krav på dem, eftersom de vill och är intresserade av att lära

sig ett yrke och att försöka tvinga dem till samma krav som för dem som går en teoretisk linje

är nästan omöjligt.

Respondenten B som har årskurs ett och årskurs tre i bl.a. ämnet, matematik och biologi

svarar följande på den berörda frågan. De eleverna som går teoretiska programmet förstår

mer, men yrkeseleverna vill så gärna slippa sitt ansvar. Man försöker se till att de tar sitt

ansvar bl.a. genom att ge dem uppgifter som måste genomföras under en rimlig tid. Ettorna

har svårare att genomföra detta, det finns undantag, men generellt har de inte mognat än. Det

är annorlunda med treorna, de är mera motiverade, men det finns också undantag där, några är

skoltrötta. När det gäller skillnader mellan klasserna, så var det lättare med den teoretiska

inriktningen.
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Respondenten C som har årskurs ett och årskurs tre i bl.a. ämnet matematik och kemi svarar

följande angående denna fråga. Man kan behandla varje elev för sig med enskilda uppgifter

om man har en alltför blandad klass, eller om nivån mellan eleverna är olika. Tyvärr så gör

man inte alltid det, men det borde göras. Genom att lärare påpekar generellt för sina elever att

de skall uppfylla en viss prestation så är det ett sätt i sig att hjälpa dem att skapa ett ansvar i

första hand mot sig själva vad det gäller att förse sig med kunskap. Lärarna försöker i alla fall.

Det som är konstigt är att inte alltid elevernas prestation eller ansvar avgör resultaten, alltså

deras betyg. Vissa visar inte något ansvar, men på slutet får de ändå ett bra resultat.

Det är svårare att motivera yrkesinriktade elever att ta ansvar vad det gäller att skaffa sig

kunskap. Det är svårt att generalisera eftersom ribban har lagts lägre för dem. De vill bara

skaffa sig ett yrke och är motiverade enbart till de ämnena, men det finns undantag.

Respondenten D som har bl.a. årskurs ett och tre i ämnet, matematik och fysik gav följande

svar. Man tar som lärare hänsyn till varje elevs förmåga i den mån man kan, för att kunna ge

den rätta hjälpen, samt delar ut uppgifter som eleverna tycker är intressanta. Elever som går

teoretiskt inriktning har naturligtvis lättare än yrkesinriktade att skaffa sig kunskap, men det

beror på vilket kunskap man menar; de skaffa sig kunskap i de områden de är mest intresserad

av, och då har det ingen betydelse vilket inriktning det är.

Om årskurs har betydelse är det svårt att säga, men jag tror det beror mest på hur man är som

person, mognad alltså.

2.4 Vilka värderingar uppmuntras eleverna att ha?

Respondenten A säger, att det är en fördel som lärare att vara ung, för då kan man förstå

eleven på ett annat sätt och också hjälpa dem på ett lättare sätt, eftersom åldern inte skiljer så

mycket mellan dem. Då är det också lättare att påverka vilka värderingar de har.

Genom att ge eleven uppgifter som skall lösas i huvudet stimulerar man deras koncentration

och på det sättet kan de också lära sig att tänka. Ett annat sätt är att placera dem ganska

medvetet i grupperingar där jag vet att det finns några som skiljer sig från mängden och då

kan de påverka varandra. Syftet med detta är att skapa en acceptans för varandra. Genom att
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låta dem mötas med respekt och acceptans kan man bidra till att deras personliga identitet

formas eller utvecklas. Man vill inte förändra dem, men leda dem. Ålder har ingen betydelse

inte heller vilket inriktning de går.

Respondenten B säger att det inte alltid är lätt, de är så olika! Ibland möter man personer som

är lätta att hantera och ha kontakt med, men ibland så möter man de som är väldigt svåra att

komma i kontakt med. Man upplever som lärare att ettan har med sig vissa mönster som är

väldigt svåra att bryta, och som lärare försöker man leda dem till andra sätt. Det går ett tag,

men de hamnar snabbt igen i samma mönster.

Några är tysta, andra pratsamma. Det gäller att kunna identifiera elevernas personlighet så att

man kan hjälpa till att utveckla den. Det kan man göra genom att forma grupper medvetet så

att alla kan känna att man visar hänsyn och bryr sig om dem.

Ettorna har det svårare än treorna; de är omogna och osäkra. Teoretiska inriktningar har det

lättare.

Respondenten C svarar att som lärare lär man sig väldigt mycket utav sina elever; de är så

olika! Genom att vara uppmärksam lär man sig att hantera dem. När det gäller deras

personliga identitet är jag väldigt försiktig beroende på kön. Det är mycket lättare att hantera

pojkar än flickor, man kan bemöta och säga saker till killar utan att tänka så mycket på hur de

kommer att reagera. Flickorna däremot är svårare att möta; säger man något fel eller på fel

sätt, så har man dem som fiende för livet. Man möter inte heller, inte jag i alla fall, eleverna

på ett individuellt sätt, fastän man skulle behöva göra det, utan jag behandlar dem som en

kollektiv grupp. Det är klart att det är skillnad mellan klasskulturer, teoretiska har det lättare,

men jag tror att det har att göra med hur man är som individ.

Respondenten D säger att genom att skapa en medvetenhet hos eleven om att alla är olika

uppstår en acceptans för att kunna leva tillsammans.

Det har inte så stor betydelse vilket inriktning eller årskurs det handlar om, utan hur man är

som person eller vilken uppväxt man haft.
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  3. Slutsatser

 Föregående kapitel visar en sammanfattning av intervjuerna där det förekommer olika

synpunkter att ta ställning till, vilket skulle kunna ge ett svar på forskningsfrågan i denna

uppsats, som löd; ”Hur omsätts i praktiken den förändrade medborgarrollen i skolan

idag?”

Den information som framkom under intervjuer som genomfördes med de fyra lärare från

Herrgårdsgymnasiet i Säffle visar generella genomgående drag i respondenternas svar. Det

förekommer i bl.a. vad det gäller svaret på frågan om; Får eleverna det stöd de behöver för

att klara av uppgifterna? svarade tre respondenter att genom en god interaktion mellan

lärare och elev kan man se vilka eller vilket område de behöver stärkas i, och då kan man som

lärare lägga upp lektioner så att det gagnar eleverna och sedan hjälpa dem med att uppnå

målen. På det sättet tillgodoser man elevernas rättigheter. Det var svar av A, B och D.

Detta instämmer med läroplanens krav; att lärare skall tillsammans med eleverna planera

undervisningen. Alltså, en god interaktion mellan dem måste vara grunden för att uppnå

målen.43

Respondenten C tyckte att eleverna känner mycket väl till sina rättigheter och kan ta vara på

dem bara de vill. Man kan som lärare hjälpa dem men inte tvinga dem att kräva det som de

borde få, alltså det skall löna sig att vara i skolan. När man ser på resultaten då kan man också

se om deras rättigheter har blivit tillgodosedda, menar han.

Vilka metoder kan lärarna använda sig av för att eleverna skall kunna bygga upp en förmåga

att ta ansvar som tex. att skaffa sig kunskap? Samtliga respondenten svarade att genom att ge

eleverna uppgifter som de skulle själva skulle ta hand om, genom att bl.a. söka efter

information för att lösa uppgifterna inom en rimlig tid var också svaret av respondenterna.

 Respondenten D svarade också att uppgifterna skall dessutom vara intressanta och att hänsyn

skall tas till varje elevs förmåga. Delanty ansåg, att det globala samhället idag bygger på

grundvalen att individen mer och mer måste ta ansvar och ställning till för det som är bäst för
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dem.44 Detta sätt att arbeta visar sig vara ganska tydligt i de klasser som samtliga respondenter

hade hand om, där elevernas ansvarstagande stimulerades genom att lärare lämnade till

eleverna olika uppgifter och använde sig av olika metoder för att uppmuntra eleverna till att ta

ansvar. Alla respondenterna tyckte att yrkesinriktade elever hade svårare med ansvarstagande,

kraven för dem var lägre därför att det var svårt att genföra dessa.

Ålder spelade också roll, äldre elever var lättare att motivera, fastän det fanns också undantag

där. Enligt styrdokumenten skall lärare arbeta för att, eleven ”får ett reellt inflytande på

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflyttande ökar med

stigande ålder och mognad” 45

Samtliga lärare instämmer i att information som eleverna själva kan söka är viktig för deras

utveckling och mognad. Detta arbetsätt stämmer också med grundidén. Enligt Richarson,

lever vi i ett utbildningssamhälle med helt nya typer av pedagogisk funktion i skolan.

Eftersom skolan betraktas som en samhällsföreteelse som ständigt är i förändring så påverkar

också detta skolans struktur och funktion p.g.a. samhällets omvandlingar.46

Vad det gällde frågan: Tar eleverna initiativ till hur undervisning skall se ut? framkom

det åsikter som ”eleverna vill inte delta”, ”vill delta väldigt lite” eller ”vill inte besluta”. Tre

respondenter var eniga i sina svar, den fjärde sa inget om det. Samtliga var eniga om att

eleverna uppmuntras att delta genom att de ger dem möjlighet att göra det. Respondenten A

och D sa också att genom att läsa av eleverna, förstå deras vilja och ha intressanta lektioner så

kan man ge ledning till deltagande.

Svaret från respondenten B och C var också att genom att uppmuntra eleverna att ställa frågor

eller be om hjälp kan man också bidra till deras deltagande.

 Den demokratiska teorin står för att deltagande främjar individens egna intressen; eleverna i

det här fallet får främja sina intressen genom att delta och sedan samtidigt blir de uppfostrade

till demokratiska medborgare.47

                                                                                                                                                        
43 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx
44 Delanty, Gerard; Medborgarskap i globaliseringens tid., s. 13
45 http://www.skolverket.se/
46 Richardson, Gunnar; svensk utbildningshistoria., s. 235
47 Held, David; Demokratimodeller – Från klassisk demokratin inom fackföreningsrörelse., s. 305-309
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Samtliga respondenter svarade på första frågan att genom att ge eleverna uppdrag att själva

”söka efter information” så uppmuntras också på samma gång elevernas deltagande. Då får de

insyn som respondenten A sa: ”De lär sig mycket annat också när de själva söker”.  Alltså

verkligheten som råder utanför skolans ram, långt ifrån landets gränser är viktigt att känna till

också, menar han. Ett uttalande om en global syn som Delanty talar om är att genom att

uppmuntra eleverna att skaffa information bidrar man till deras deltagande som medborgare i

det globala samhället. Att skaffa sig information som gör individen mer medveten om

verkligheten gör också att man vill utöva inflytande.48 Lärarna som blev intervjuade lever

verkligen upp till detta i den mån de kan, och den globalisering som råder i samhället idag, det

gränslösa kommunikationsflödet, är en tillgång som ger möjlighet till ett globalt deltagande.

När det gäller ålder och inriktningen så svarade, A och B att det är svårare att få

yrkesinriktade elever att delta, C sa att det var olika, medan D svarade att det var svårare med

yrkeselever, men att ålder inte hade någon betydelse; det handlade om vem man var som

person och vilken uppväxt man hade haft.

Respondenterna gav olika svar angående frågan. Vilka värderingar uppmuntras elevernas

att ha? Det var respondenten A och B som sa: ”Eleverna är så olika!” Därför hade de som

arbetssätt att medvetet forma grupper som var blandade d.v.s. både i stil och kunskapsnivå.

Syftet var svarade A, för att skapa en acceptans hos eleven att det finns andra som inte är lika

dem själva - detta gjordes inte för att ändra på dem utan för att leda dem. För att olika mönster

som eleverna representerar möts och kan leda dem till något konkret, svarade A, B, C och D

att de tyckte inte att det hade med inriktning eller ålder att göra, utan om hur man var som

person eller vilken uppväxt man hade haft och hur man blivit påverkad av det. Samtliga lärare

säger att det är viktigt att leda dem till att ha acceptans för varandra.

Det globaliserade samhället har fört med sig som Delanty säger, ”strävan efter jämlikhet med

ett erkännande av skillnader”.49 Det handlar om stora utmaningar, som man ställs inför idag -

även lärare i sin undervisning - såsom undersökningen visar.

                                                
48 Delanty, Gerard; Medborgarskap i globaliseringens tid., s 138
49 Ibid., s. 203
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Respondenten A sa också att genom att ge eleverna uppgifter som krävde att de löste det i

huvudet var också en bidragande faktor till att utveckla deras identitet.

Respondenten C gav följande svar: ”Jag möter inte eleverna på ett individuellt sätt, fastän man

borde göra det utan behandlar dem som en grupp.” Han anser att det är mycket lättare att ha

kontakt med pojkar än flickor och att det därför är viktigt att vara uppmärksam på hur de är

för att kunna bidra på ett bra sätt som gynnar alla. Man lär sig väldigt mycket av eleverna bara

man är uppmärksam.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att samtliga respondenter vill lämna mer ansvar till

eleverna, och att alla skall vara deltagande i planeringen med vissa restriktioner. När det

gäller  identitet så kan den utvecklas genom värderingar man får genom interaktion och

acceptans mellan individerna och världen utanför skolans gränser.50

Globaliseringen är en företeelse som inte enbart har med det globala ekonomiska, sociala

systemet att göra utan det handlar om mycket annat; det handlar om personliga

angelägenheter och lokala händelser som påverkar individens vardag. Så som Bengtsson

menade att människor förändras i kontakten med andra och genom att konstruera verkligheten

förändras rollen.51 Därför har undervisningsmetodiken också förändrats, därför har lärarna en

ny roll som medborgare som omsätts i praktiken i undervisningen där eleven inte längre

betraktas som en grupp, utan som en individ som har egen identitet och rättigheter och som

själv kan påverka sin framtid, vad det gäller bl.a. betyg. Detta framkom tydligt i den

undersökning jag gjort.

3.2 Avslutande diskussion

Grundtanken som ligger bakom undersökningens problematik är ”Hur omsätts i praktiken

den förändrade medborgarrollen i skolan idag?” Vad jag har kunnat konstatera med

undersökningen på Herrgårdsgymnasiet i Säffle är att den nya medborgarrollen omsätts i

skolan i den utsträckning som lärarna själva tillåter. Alltså lärarna gjorde det på det sättet som

var lämpligt och nödvändigt utifrån deras egna förutsättningar och personlighet. De flesta av

                                                
50 Giddens, Antony; Sociologi., s. 43
51 Bengtsson, Rikard m.f. Perspektiv på världspolitik., s. 34
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dem försökte att tänka utifrån elevernas perspektiv, men ändå var det deras egen vilja till

förändringen som gjorde det möjligt att undervisningen såg ut som den gjorde. De flesta

lärarna ville ge mer möjlighet till eleverna att delta aktivt, men några av dem tyckte att det går

att göra bara om man styr det själv för annars kan eleverna bestämma vad som helst. Allt

skulle vara inom rimlighetens gräns. Visst det tycker jag med; det är viktigt att som lärare

kunna styra. Läraren är definitivt en ledare; helst en bra ledare som inte är rädd för att ta emot

förslag från sina elever men som samtidigt argumenterar och reflekterar tillsammans med dem

om vad som är rimligt att göra.

De flesta lärarna tyckte att eleverna bör ta mer ansvar för sina studier och därför hänvisas de

till att söka efter information själva speciellt på Internet. Det är också bra, tycker jag, bara inte

ansvaret läggs enbart på eleverna. Enligt resultat från min undersökning var inte det fallet.

Lärarna var intresserade av att ge stöd till sina elever, och de var mycket medvetna om att

eleverna så småningom skulle komma ut till arbetslivet och möta utmaningar. De förstod

också att deras uppdrag var att förbereda ungdomarna inför framtiden. De gjorde det genom

en förändrad didaktiskt metodik.

Man har kanske trott att t.ex. ämnet matematik inte förändras så mycket över tiden, och att

därför globaliseringen kanske inte har påverkat de lärare som undervisar i detta ämne, d.v.s.

påverkat dem i deras sätt att undervisa. Ämnet matematik har inte förändrats så mycket över

tiden, men globaliseringen har påverkat de lärare som undervisar i detta ämnet, d.v.s. deras

sätt att undervisa har ändrats. Globaliseringen och den nya medborgarrollen har förmedlats

genom individen, alltså i det här fallet, lärarna till eleverna genom undervisningen. Gidden

påstår att det är något som finns ”här inne”, då menade han att det är individen som förändras,

hela hans/hennes vardag o.s.v.

Enligt undersökningen så framkom också att det fanns skillnader mellan de teoretiska och de

yrkesinriktade programmen. Samtliga lärares svar visade att elever som gick teoretiska grenen

var mera motiverade än de som var yrkesinriktade. Det kan finnas en enkel förklaring till

detta. I det globaliserade samhället skapar individen, i det här fallet eleven, en förmåga till

självständiga tankar och handlingar. Därför blir identitet som Delanty påpekade, flerskiktad

och skapar andra nya meningskällor som ger mening i deras liv. Man sätter eget värde som

elev högt, man väljer fritt förhoppningsvis vilket yrke man vill lära sig o.s.v.
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Det var inte meningen att beskriva vilka positiva eller negativa konsekvenser globaliseringen

har fört med sig, utan det jag vill visa är om undervisningen i skolan där undersökningen

genomfördes har påverkats av den nya medborgarrollen. Det anser jag att den har gjort.
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Bilaga

Nedan presenteras en tabell för att få en överskådlig blick över resultatet från intervjuerna.
Får eleverna det stöd
de behöver för att
klara av uppgifterna?

Tar eleverna
initiativ till hur
undervisning skall
se ut?

Gör eleverna det de
skall göra, t.ex. läxor
och tänka kritiskt?

Vilka värderingar
uppmuntras
eleverna att ha?

Respondenten A

* Genom ett ömsesidig dialog,
allstå ett krav mellan elever och
lärare.
* Eleverna skall kunna säga hur
de vill t.ex. att lektioner skall
läggas upp och lärare måste ta åt
sig det. Man kan inte alltid
tillgodose elever  tyvärr, det beror
på vad de vill.
* Genom att lägga undervisning
så att det gagnar eleverna så bra
som möjligt så tillgodoser man
deras rättigheter.

* Man får läsa av eleverna,
vad de vill, då kan man ge
dem ledning till att delta.

* De flesta vill inte vara
deltagande.
* Man kan ändå som lärare
motivera till det, genom att
ge dem möjlighet, tex.
komma med idéer om hur
lektioner skall vara.
* Det är svårt med elever
inom yrkes inriktning.
Kursnivå har inte stort
betydelse.

* En stor fördel att vara ung
lärare, då förstår man eleverna på
annat sätt och det är lättare att
påverka över vilka värderingar de
har.
* Genom att träna uppgifter  i
huvudet. Alltså ett mental träning
så tror jag att tankarna kan man
lättare utveckla också.
*Genom att uppmuntra till att ha
en acceptans för andra. Det kan
man träna genom att göra
grupperingar som är blandad av
olika karaktär.
* Det har inte betydelse ålder
eller inriktning.

*Genom att låta dem arbeta
mer själva genom att söka
information. De lär sig
mycket annat också.
* Högre nivå, högre krav.
Ställa krav, att inom en
viss tid slutföra uppgifterna.
*Lättare med elever med
teoretiska inriktning. Ålder
har betydelse.
*Lägre krav på yrkes
inriktning.

Respondenten B

* De flesta elever gör som läraren
säger. Det ifrågasätts inte. Därför
är det viktigt att lärare visar
hänsyn också för vad eleverna vill
och ser till att de uppnår sina mål.

* Eleverna vill inte vara
med och besluta.
* Oftast uppmuntrar man
eleverna att vara med och
ställa frågor eller be om
hjälp.
*Det har betydelse vilken
klasskultur de har och också
årskurs. Ettorna, de  är det
svarare att motivera till att
delta i tex. planering av
lektioner.

* Det är inte lätt, de är så olika!
Några har fastnat i olika roller
som är svåra att bryta.
* Man försöker leda dem till
andra sätt genom att forma
grupper som är blandade där olika
mönster möts. För att kunna leda
dem till något konkret, definierad
roll. De skall få känna att man bry
sig om dem.
* Det har betydelse ålder, yngre
har det svårare. Inriktning har
också betydelse. Teoretisk
inriktning har lättare med det.

* Genom att ge dem
uppgifter som de måste
genomföra under en rimlig
tid.
*Lägre kursnivå, svårare att
ta ansvar än högre nivå. Det
är svårt att generalisera,
men tydligt är vad det gäller
yrkes inriktning, då ansvaret
är  mindre.

Respondenten
C

* Eleverna känner  till sina
rättigheter och de kan ta vara på
dem bara de vill.
* Man kan alltid se på resultaten
om deras rättigheter har
tillgodoses. Fastän som sagt, det
beror  mycket på dem. Man kan
hjälpa dem, men inte tvinga dem
att kräva att få det de borde få tex.
att det skall löna sig att vara i
skolan.

* Eleverna vill påverka
väldigt lite.
* Genom att ge dem
möjlighet kan man bidra att
skapa deras intresse.
* Visst, det har betydelse
vilket program de är. Yrkes
är svarare att motivera, men
man kräver inte dem så
mycket teoretiska ämne, inte
i alla fall som på de som går
teoretiska grenen.
* Årskurs har inte så stor
betydelse.

* Man lär sig väldigt mycket utav
eleverna själva, d.v.s. man vet hur
man skall hantera dem. Det gäller
att vara uppmärksam.
* Man möter inte eleverna på ett
individuellt sätt, inte jag i alla
fall, fastän man borde göra det,
utan man behandlar dem som en
grupp.
* Det klar att det är en skillnad
mellan klass kulturer, men det har
med att göra hur man är som
person.

Man kan behandla varje
elev för sig med enskilda
uppgifter om nivån mellan
eleverna är olika.
*Genom att påpeka att de
snart skall börja försörja sig
själva.
* Det är svar att motivera
yrkes inriktning att ta
ansvar. Det är svar att
generalisera, men ribban är
lägre för dem, därför är det
svårt att säga.
* Det är lättare att motivera
de som är äldre

Respondenten
D

* Först måste man som lärare veta
vilka är dessa rättigheter för att
sedan göra allt man kan för att
tillgodose eleven.
* Det kan man göra med ett
öppen dialog med eleven för att
se hur man går tillväggen med.
 * Det lättare att ta ansvar än
yrkes elev. Det finns undantag,
sen, det beror på, man skaffa sig
kunskap i det områden man är
mest intresserad i.

* Man motivera dem så
mycket man kan genom att
göra lektioner attraktiva.
* Man kan  påpeka vilka
andra möjligheter finns som
alternativ till föreläsningar
tex. åka till museer, naturen
etc. och låt de besluta om
det.
* Sammanfattning låt de
vara med så mycket de kan.
* Det har betydelse vilket
inriktning de går.
* Vad det gäller
årskursnivå, det är olika, det
har med person att göra.

*Man kan genom att skapa ett
medvetenhet hos dem d.v.s. att
alla är olika och att acceptans
måste man ha för att kunna leva
med andra eller omgås med
andra.
* Det ingen betydelse  vilket
ämne det handlar om eller
inriktning, allas behöver ju,
omgås., men visst är det lättare
med de som går teoretiska. Det är
svårt att säga egentligen, det
handlar om hur man är som
person och vilket uppväxt man
haft.

* Man skall ta hänsyn  till
varje elevs förmåga i det
mån  man kan som lärare för
att kunna ge det rätta
hjälpen kan intresse att ta
ansvar skapas.
* Genom att ge uppgifter att
lösa som de tycker är
intressanta, alltså fantasi
måste spela ett viktigt roll i
lärande.
* Elever som går  teoretisk
har


