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ABSTRACT 
 

Children from different backgrounds, cultures and home environments attend school 

everyday. The educational system of today focus on the importance for every individual pupil 

to take responsibility, in order to gain knowledge. From an early age should the pupils learn 

how to work independant and take responsibility for their education. My questian, and what I 

have decided to discuss in this paper, is wether everyone has the same opportunity to gain 

knowlwdge and learn trough this method. In preperation for this essay I read litterature where 

the authors claims that this kind of educational system is not for everyone, but it benefits 

those pupils that comes from a middleclass background.  

 

So, is our school system fair and equal? Can everyone, no matter what social and cultural 

group they belong to, get the education thay have right to? In order to get a deeper 

understanding I interviewed three teachers that works in different schools. The conclusion in 

this paper is based on these interviews, so it is not to be generalized. The paper has three 

major hedings; The national curriculum and individual responsibility, those who benefits, how 

does one help? 

 

The results of the paper, and the conlclusion of the interviews, shows that it is crucial for the 

pupils to have been thaught from a very young age, to take responsibility for their own 

learning. The teachers also agreed that those who benifits from this kind of educational 

system has supportive parents that value the need of education. This despite which ethnic, 

social or cultural group they belong to. All pupils must be aware of the curriculum, and the 

teaching needs to be individualized. 

 

 

Keywords: Successfull schooling and social background 
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1. INLEDNING 
 

Här redogörs mitt ämnesval, övergripande syfte och min egen bakgrund förhållande till 

ämnet. 

 

1.1 Ämnesval och övergripande syfte 

 

Till skolan har det sedan grundskolereformen 1962 kommit elever från skilda sociala miljöer 

(Lena Rubinstein Reich & Ingegerd Tallberg Broman, 2000). Elevers skilda erfarenheter 

genererar olika förutsättningar, så bör det alltid ha varit. Dagens läroplan, Lpo94 säger 

följande: ”Läraren skall utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan” (Lärarens handbok, 2001 s 18). Frågan är om alla 

elever klarar av det. För vissa elever, oftast dem från medelklassen1, är förmodligen inte 

skolans kultur och dess arbetssätt särskilt främmande då de vuxit upp i en liknande kontext 

där läsning, argumentation, samtal och diskussion varit naturliga inslag i vardagslivet. För 

elever från arbetarklass2 eller med annan etnisk härkomst3 än den svenska menar den 

forskning som här kommer att presenteras att skolans kultur och dess syn på elevrollen är mer 

främmande.  

 

Rubinstein Reich & Tallberg Broman (2000) skriver att det är mycket önskvärt att det bedrivs 

forskning som tittar på elevernas klass-, kön- och etniska bakgrund som samverkande 

variabler för skolframgång. Jag koncentrerade mig på två av dessa; social bakgrund och etnisk 

tillhörighet. Detta då det visat sig i mina litteraturstudier att de ofta jämförs och i viss mån 

likställs med varandra då det gäller grupper som missgynnas av det rådande skolsystemet 

(Otterbeck 2000, Lahdenperä 2006, Ekerwald 1983 m. fl.).  

 

Tidigare forskning, se avsnitt Teoretiska perspektiv har visat på att skolan i allmänhet är 

utformad så att den passar medelklassens barn bäst. Därför vore det intressant att fråga sig hur 

lärare uppfattar att den självständiga och individcentrerade elevrollen anammas av skolans 

elever och hur de arbetar för att tillgodose den heterogena elevgrupp som en skolklass ofta 

                                                 
1 Med begreppet medelklass avser jag i denna text de personer som kommer från hem där föräldrarna tillägnat 
sig en högre utbildning. 
2 Med begreppet arbetarklass avser jag i denna text de personer som kommer från ett hem utan 
bildningstradition. 
3 Dvs. barn som kommit till Sverige från ett annat land och som inte har svenska som modersmål. 
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innebär. Det är också intressant om jag kan uttyda något samband i deras tänkande och 

arbetssätt kopplat till dess egen bakgrund. 

 

1.2 Min bakgrund 

 

Eva Londos (1993) skriver att forskarrollen i en hermeneutisk metod påverkas av vem 

forskaren är (a.a.). Det kan därför vara intressant att få en bild av mig som undersöker detta 

ämne. Själv kommer jag från en ganska, åtminstone då jag växte upp på 1980-talet, homogen 

svensk medelklassförort. Min mamma är förskolelärare men vidareutbildad till speciallärare 

och min pappa är läkare. Mina föräldrar har tagit en aktiv del i min skolgång vilket visat sig i 

lässtöd hemifrån, engagemang i hem- och skolaförening, klassföräldrarskap och deltagande på 

föräldramöten. Som jag minns det var det någon gång i tonåren som jag blev medveten om att 

alla inte växer upp under samma förhållanden. Jag minns särskilt att jag var mycket 

imponerad av en kompis vars hem hade långa rader med bokhyllor och där konst, kultur och 

politik diskuterades vitt och brett vid matbordet. Det kändes också främmande att komma 

hem till skolkamrater vars föräldrar aldrig verkade visa något intresse i vem deras barn 

umgicks med eller vad vi gjorde i skolan. Det har i det stora hela gått bra för mig i skolan 

vilket säkert har flera olika skäl, men jag tror att det har varit av stor vikt att skolans kultur 

inte har känts mig så främmande och att jag fått stöd och hjälp hemifrån. 

 

 

2. BAKGRUND 
 

Det är relevant att se hur skolan och dess syn på elevens roll utvecklats för att få en förståelse 

för hur elevrollen i dagens skola ser ut och hur den rollen påverkar dem som berörs av den.  

 

2.1 Skolans utveckling och dess elevroll  

 

Rubienstein Reich & Tallberg Broman (2000) skriver att innan 1962-års skolreform visar 

svensk skolhistorik en tydlig köns- och klassegregerad skola. Men trots reformen och att 

skolan nu skulle bli ”en skola för alla” började man fundera på om den verkligen var utformad 

till det. Skolan kritiserades för att vara en segregerande och kategoriserande skola. Det 

började diskuteras hur skolan mötte elever från skilda socialgrupper. Under slutet av 1980- 
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och 1990-talet togs också frågor upp ur ett könsperspektiv. På senare tid har frågorna och 

granskningen av skolan också skett ur ett etnicitetsperspektiv. Den likvärdiga skolan och en 

skola för alla är inte självklar i dagens samhälle (a.a.). Enligt Ekerwald (1983) ville man 

under efterkrigstiden i Sverige göra något åt den sociala snedrekryteringen. Införandet av 

grundskolan 1962, gymnasieskolan 1971 och högskolan 1977 hör till de stora reformerna som 

ledde till att olika slag av utbildning slogs samman i en organisatorisk sammanhållen 

skolform (a.a.). Det var således först under 1960- och 1970-talen som elever från hem utan 

bildningstradition började tillägna sig en högre utbildning och det politiskt uppsatta målet att 

människor oavsett social bakgrund skulle högskoleutbildas började nås. På så sätt skapades 

vägar för klassresenärer då de kunde tillägna sig kunskap på nya områden (Frykman 1998a). 

 

Frykman (a.a.) talar om två olika skolsystem; pluggskola och skolan som utgår från individen 

– den reformerade skolan. Den förra utmärks av ett formaliserat kunskapsinhämtande kantat 

av disciplin och regelverk. Den reformerade skolan som tillkom vid 1960- och 1970- talets 

skolreformer är mer fokuserad på personlig utveckling än rent pluggande samt skulle komma 

att medföra stora skillnader i läroplaner och undervisningsmetoder. Arbetet skulle ske med 

eleven som utgångspunkt (a.a.). 

 

Lpo94 och elevrollen 

Enligt Lpo94 förutsätts det att i takt med elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 

ska eleverna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och skolmiljön. De ska också ges mer 

inflytande att kunna påverka sin utbildning. I Lpo94 står det att alla som arbetar i skolan skall:  

 

”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljö … Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta 

ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.” (Lärarens 

handbok, 2001, s 18).  

 

Det står också att oavsett social och kulturell bakgrund samt kön ska lärarna se till att eleverna 

får inflytande över sin utbildning. Tydligt uttrycks också att vårdnadshavarna har ett ansvar 

för elevernas skolgång: ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 

skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling 

och lärande.” (Lärarnas handbok, 2001 s 18). 
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Frykman (1998b) skriver att formellt sett är skolgången i Sverige lika för alla. Men att det 

också läggs ett stort ansvar på den enskilde individen. Visst hjälper skolan till, men du måste 

själv sträcka ut handen. Eleverna ges därför en hel del makt, makten att skapa sitt liv och sin 

identitet. Men det är ett stort ansvar eftersom eleverna har olika förutsättningar (a.a.). 

 

2.2 Sammanfattning av skolans utveckling och dess elevroll 

 

Den skola som 1960-talets skolreform skulle leda fram till var en skola för alla. Om skolan 

verkligen är det har blivit ifrågasatt under årens lopp. Frykman (1998a) talar om den nya 

reformerade skolan som kom att förändra läroplaner och undervisningsmetoder (a.a.). Enligt 

Lpo94 ska dagens lärare utgå från att eleven vill och kan ta ett personligt ansvar i skolarbetet. 

Oavsett elevernas sociala och kulturella bakgrund samt kön ska lärarna se till att de får 

inflytande över sin utbildning (Lärarnas handbok, 2001). Formellt sätt är skolgången lika för 

alla men det läggs stort ansvar på den enskilde individen att skapa de bästa förutsättningarna 

för sitt liv (Frykman 1998a).  

 

 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

I följande avsnitt kommer jag att presentera relevanta teorier och undersökningar som har 

tjänat som utgångspunkt för min undersökning. 

 

3.1 Kulturbegreppet och skolan som kulturell arena 

 

Donald Broady (http://dvs.su.se/jpalme/society/pierre.pdf) hänvisar till sociologen Pierre 

Bourdieu som uppmärksammade vikten av människors behärskande av kulturen. Detta 

uttryckte sig genom att ha rätt manér i rätt sällskap, vara allmänbildad, vara vältalig, ha 

kunskap om den erkända, legitima kulturen m.m. Detta visade sig vara av särskilt stor vikt för 

den som ville nå framgång i skolan. Poängen är att det inte är vilken kultur som helst som 

räknas, utan det måste vara den som erkänts av de människor som innehar maktpositioner i 

samhället och den som i praktiken har erkänts av skolan. I samhället finns också många andra 

kulturer men de räknas inte då det handlar om vem som ska få en betydande social position. 

Bourdieu menar att arbetarklasskulturer och invandrarkulturer är två kulturer som inte räknas 
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i sådana fall. De som lärt sig att behärska den erkända kulturen har på sätt och vis också 

patent på den då det är de som ger sitt erkännande eller misskännande för vad som ska vara 

legitimt och godkänt eller inte. På så sätt upprätthålls de sociala system som människor ingår 

i. Enligt Bourdieu är utbildningssystemet ett socialt system med en tydlig del i 

upprätthållandet av den symboliska ordningen som delar människor i grupper och förmedlar 

världsbilder. Dessa tankar uttrycks också av Runfors (2003) som skriver att skolan är en arena 

som återspeglar samhället och dess maktstrukturer (a.a.).  

 

3.2 Elevrollen 

 

Vad det gäller den roll som elever har i den nya reformerade skolan hänvisar Frykman 

(1998b) till en informationstidning från lärare och ansvariga myndigheter utgiven år 1997, där 

uttrycks att det är eleven själv som ska ansvara för hur hon eller han utnyttjar det stöd för 

lärandet som skolan kan erbjuda. Eleven ska ha huvudrollen i sitt liv och se till att hon lär sig 

det som behövs för ett liv som vuxen (Frykman, 1998b s 75). Vidare skriver Frykman att 

skolan har kulturaliserats vilket innebär att skolans tidigare avståndstagande till verkligheten 

har lösts upp och gränserna mellan skolan och den omgivande miljön samt hemmet har brutits 

upp. Eleven kan inte längre gå in i rollen att vara just elev utan att dennes hela 

personlighetsspektra tas med. Detta gör att hemmets informalitet tas in i skolans värld. Förr 

kunde eleven använda sin egen kultur för att utmana den kultur som rådde i skolan, idag är 

inte detta möjligt då skolan arbetar med att elevens hela värld ska synliggöras. Ansvaret för 

skolarbetet vilar alltmer på eleven, hemmet och föräldrarna. Skolan kan inte längre erbjuda en 

annan habitus4, det vill säga andra vanor, erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt än de 

som eleverna har med sig hemifrån. Detta är inget problem för de elever som kommer från 

hem som kan hjälpa och stödja sina barn i sitt kunskapssökande. För de hem utan resurser att 

stödja och hjälpa är skolan inte längre ett ”träningsläger för det annorlunda” (Frykman, 

1998b s 79) något som den gamla pluggskolan kunde erbjuda (a.a.). Jonas Otterbeck (2000) 

tar upp skolan och dess personal som de signifikanta andra, det vill säga viktiga personer 

under barnens sekundära socialisation (a.a.). 

 

Pirjo Lahdenperä (2006) menar att den svenska synen på kunskapande i klassrummet 

fokuserar på att eleven är aktiv och problemlösande i sitt kunskapsinhämtande. Elever 

                                                 
4 Bourdieus begrepp med vilket han menar människors beteenderegler och handlingsmönster som internaliserats 
i deras kroppar (http://dvs.su.se/jpalme/society/pierre.pdf) 
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förväntas kunna tänka kritiskt, söka egen information samt kunna sortera denna. Att kunna 

veta vad man behöver veta och hur, är ett kunnande som tillskrivs eleven. Lahdenperä ställer 

sig frågande till vilka elever den beskrivna pedagogiken faller bäst ut på, akademikerbarn 

eller barn med en annan kunskapstradition och social bakgrund? Svensk och internationell 

forskning menar att barn till akademikerföräldrar är de som gynnas mest i skolan och att 

skolan inte lika bra klarar att arbeta med barn till invandrare och de barn som kommer från 

studieovana hem (a.a.). 

 

3.3 Skolan – en medelklasskultur 

 

Hedvig Ekerwald (1983) har studerat hur social bakgrund och studieresultat överensstämmer 

med varandra. Enligt Ekerwald visar forskning på att social bakgrund har stor betydelse för 

barns utbildning. Ju högre upp man kommer på utbildningsstegen desto fler arbetarbarn faller 

bort. Ekerwalds tes är att föräldrarnas arbete påverkar deras uppfostran av barnen, vilket leder 

till intelligensskillnader hos barnen. Den intelligens Ekerwald talar om är den som mäts med 

intelligenstest. Ekerwald talar inte om en medfödd intelligens utan, som jag tolkar det, en 

intelligens som är socialt konstruerad. Istället för att titta på påverkan från hem till skola tittar 

Ekerwald på tre sociala institutioner nämligen; påverkan från arbete till hem till skola. Hon 

menar att föräldrar uppfostrar och lägger tyngd på de saker som ses som värdefull och viktig 

kunskap i deras egna arbeten. Ekerwalds teori är att medelklassbarn i snitt får en längre 

utbildning på grund av att de från början av hemmet fått en bättre förutsättning och förmåga 

att klara skolan. Denna förmåga stärks och utvecklas av att eleven känner sig hemma och 

bekväm i skolan och klarar sig bra, vilket torde höja lusten att fortsätta att utbilda sig och på 

så sätt tillförskansa sig en högre utbildning (a.a.). I Lpo94 står det följande att läsa angående 

den likvärdiga utbildningen oberoende av bland annat elevernas sociala förhållanden. 

 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 

likvärdig, varhelst den anordnas i landet.” (Lärarens handbok, 2001, s 55). 

 

Ekerwald menar vidare att trots att skolan ger eleverna en likvärdig utbildning och ska verka 

kompensatoriskt lämnar eleverna skolan med olika studieresultat. Detta kan förklaras med 

intelligensskillnader men också med att skolans kultur passar barn från medelklassen bättre. 
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Beroende av vilken socialgrupp som är dominerande i skolan och i klassen är 

undervisningskvalitén skiftande, vilket påverkar elevernas studieresultat. Dock menar 

Ekerwald att det är intelligensen hos barnen som är det ytterst avgörande (a.a.). 

 

Enligt Ekerwalds (1983) teori reproducerar akademikerföräldrar akademikerbarn. Också 

Frykman (1998b) tar upp detta och menar att medelklassens barn är överrepresenterad på 

högskolan. De fortsätter således att vara medelklass och tar makten över de ”rätta” 

värderingarna. Frykman undrar om inte skolan själv är en produkt av de problem som den 

försöker överbrygga. Målet är en skola för alla men den kulturella reproduktionen är idag 

kontraproduktiv. Det sker en reproducering av medelklassens makt eftersom det är 

medelklassen som format skolan och som gör att det är medelklassens barn som gynnas och 

på så vis klarar sig bäst (a.a.).  

 

Ekerwald (a.a.) menar att precis som att medelklassens barns kultur stämmer överens med 

skolans så krockar arbetarbarnens kultur och värderingar med skolans. De olika kulturerna 

kan ta sig uttryck i bland annat språkliga skillnader. Ett problem kan vara att intelligens 

förväxlas med kultur. Bara för att medelklassen talar enligt de kulturella reglerna behöver inte 

det som sägs vara intelligent. Ekerwald hänvisar till Labov (1969) som skriver:  

 

”Innan vi påtvingar barn från andra kulturgrupper medelklassens verbala 

uttryckssätt, borde vi ta reda på hur mycket därav som är av värde för 

huvuduppgiften – att lära sig analysera och sammanfatta, och hur mycket som bara 

är en stilfråga – eller t.o.m. har en sneddriven funktion…”(Ekerwald, 1983, s 85). 

 

Den krock som arbetarbarnens kultur kan stöta på då de möter skolans kultur är något som 

även Philip Lalander och Thomas Johansson (2002) tar upp då de hänvisar till Paul Willis bok 

”Learning to Labour” som skrevs i början av 1970-talet. Willis beskriver en grupp 

arbetarpojkar och deras relation till skolan. Pojkarna kommer från arbetarbakgrund och har 

fått lära sig att riktigt arbete är arbete där man utför något med händerna och där akademisk 

kunskap inte uppmuntras. Dessa pojkar möter sedan skolans kultur där teoretisk kunskap 

uppmuntras och belönas och där den praktiska kunskapen ges litet värde.  Detta leder till en 

vilsenhet som försöker botas genom att skapa en gruppkultur där arbetarklassens ideal hyllas 

och som får medelklassen att ses som förlorarna. Pojkarna vill utöva ett motstånd mot dem 

som har hegemoni, alltså de som har den ledande ställningen, i detta fall lärarna. De retar 
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”plugghästarna” skämtar om lärarna, skolkar och så vidare (a.a.). Också Otterbeck (2000) 

behandlar ämnet då han hänvisar till migrationsforskaren Stephen Castle som drar paralleller 

mellan invandrarbarn och arbetarklassbarn som båda möter en skola som är dominerad av 

medelklassens värderingar (a.a.). 

 

Vidare hänvisar Ekerwald (1983) till Bourdieu och Jean-Claude Passerons utbildningsteori 

från år 1970. Dess kärnpunkt var att elevens förhållningssätt till skolans språkbruk är 

avgörande för elevens skolframgång. På så sätt skapas i skolan en utbildningshierarki hos 

eleverna eftersom deras grundförutsättningar ser olika ut. Det är inte bara förhållningssättet 

till språkbruket som påverkar elevernas skolframgång också hur de tar emot skolans kognitiva 

uppgifter. Dessa uppgifter är utformade efter vissa förkunskaper hos eleverna. Det vill säga att 

ju bättre förkunskaper eleverna har desto lättare har de att tillägna sig skolarbetet och tvärtom 

(Ekerwald, 1983).  

 

3.4 Barncentrerade och situationscentrerade kontexter 

 

Margaret Obondo (1999) tar upp olika mönster vad det gäller språksocialisation och dess 

traditioner, vilka kan ha konsekvenser för undervisning och social integrering av 

invandrarbarn. Vad det gäller definitionen av språksocialisation är Obondo noga med att 

klargöra att när en människa lär sig ett språk lär hon sig inte bara språkets grammatik. Också 

normer, värderingar, livsstilar och kunskap lärs in. Man socialiseras inte bara till ett språk 

utan också till den kultur där språkets lärts in i. Obondo tar upp två olika sätt att lära barn 

språket; barncentrerat och situationscentrerat (a.a.). 

 

Barncentrerat förhållningssätt 

Ett barncentrerat förhållningssätt är vanligt hos medelklassfamiljer i västerlandet och 

betraktas som ett individualistiskt synsätt eftersom barnet redan från födseln betraktas som en 

enskild och självständig individ. Föräldern ser sig vara den som utvecklar barnets språk. 

Barnen inkluderas i de vuxnas samtal och de anpassar sitt sätt att tala till barnet. Barnet ses 

som en samtalspartner redan som spädbarn. Föräldrarna fångar ständigt upp barnets 

uppmärksamhet i förutsägbara samtalsrutiner och förenklar sitt tal riktat till barnet genom 

överdriven betoning, korta meningar, genom upprepningar samt genom att tala sakta. Frågor 

som den vuxna redan vet svaret på är vanligt förekommande, det är ett sätt att medvetet och 

explicit lära barnet språket och dess kultur (a.a.). 
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Situationscentrerat förhållningssätt 

Det situationscentrerade förhållningssättet förekommer enligt Obondo (1999) utanför den 

västerländska medelklassen och i arbetarklassområden runt om i världen. Inom detta 

förhållningssätt ses barnen oftast inte som en samtalspartner. I stället för att använda sig av 

förenklingar i språket används upprepningar som ett sätt att ytterligare förklara och förtydliga. 

I dessa kulturer lär sig barnet istället språket genom att vara närvarnade i de vuxnas liv. Till 

skillnad mot barn i västerlandet som ofta tillbringar tid ensamma så är dessa barn alltid i en 

gemenskap med vuxna och andra barn. De lär sig således språket, normer och värderingar 

genom att iaktta. (a.a.). 

Dessa olika sätt att lära sig språket syns enligt Obondo (1999) också i de olika sätten som barn 

lär sig att läsa och skriva. I medelklassamhällen förväntas barnen att utvecklas till litterata 

individer5. Barnen kommer tidigt i kontakt med det skrivna ordet och lär sig normer, 

värderingar och färdigheter genom detta. Föräldrarna talar med sina barn på ett sätt som liknar 

skolans. Dessa barn kommer därför att känna igen sig i skolans kultur eftersom skolans sätt att 

lära och tala är byggt på det barncentrerade förhållningssätt som medelklassens barn vuxit upp 

i. Barn från en situationscentrerad kultur kan å andra sidan uppfatta skolans 

interaktionsmönster annorlunda mot vad de är vana vid. Det kan innebära att för att dessa barn 

ska lyckas i skolan måste de samtidigt som de lär sig språket lära sig den nya kontext som 

skolan ingår i (a.a.). 

 

Shirley Heath (1996) har undersökt hur barn språksocialiseras bland grupperna; vita 

industriarbetare, svarta landsbygdsarbetare och medelklassens stadsbefolkning. Heath har 

sedan gjort kopplingar mellan barnens språksocialisation och hur väl barnen klarat sig i 

skolan. Heath kom fram till att de barn som vuxit upp i stadsbefolkningens medelklass var de 

som lyckades bäst i skolan då det var deras språksocialisation som bäst stämde överens med 

skolans arbetssätt. Barn från den situationscentrerade kontexten hos de svarta 

landsbyggdasrbetarna klarade sig mycket bra då det gällde skolarbetets muntliga del men 

denna färdighet uppmuntrades dock inte i skolan. Barnen till de vita landsbyggdsarbetare som 

vuxit upp i en barncentrerad kontext klarade sig till en början bra i skolan men tappade i 

längden då det skriftliga och lästa ordet visserligen varit en del av barnens uppväxt men 

samtidigt något som hade givits alltför stor dignitet och som inte införlivats inuti barnen (a.a.). 

Annick Sjögren (1996) skriver att Sverige har betonat den skriftliga traditionen vilket leder till 

                                                 
5 Individer som har kunskaper om, och använder tal- och skriftspråket som en naturlig del i vardagslivet (min 
kommentar). 
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att barn uppvuxna i en muntlig tradition blir tvungna att göra avkall på den berättande kultur 

de vuxit upp i och lära sig att handskas med det tryckta ordet vilket kan vara påverkande på 

deras skolgång (a.a.).  

 

3.5 Sammanfattning teoretiskt perspektiv 

 

Att behärska den legitima kulturen, den kultur med tolkningsföreträde, visar sig vara av vikt 

om man vill lyckas i skolan (http://dvs.su.se/jpalme/society/pierre.pdf). Flera av de författare 

som jag hänvisat till har uttryckt att skolans kultur stämmer överens med medelklassens kultur 

vilket resulterar i att barn från medelklassen känner sig hemma i skolan och lyckas i sitt 

skolarbete (Frykman 1983b, Ekerwald 1983, Lalander & Johansson 2002). Frykman (1998a) 

skriver att det finns ett värde i att skolans kultur ska skilja sig från hemmets då den ska vara 

en ”sviktbräda för rörligheten” (Frykman, 1998a, s 38). Det har tagits upp att tillägnandet av 

språket vilket är påverkat av den kultur som man vuxit upp i också spelar in då det gäller att 

lyckas i skolan (Heath 1996). 

 

 

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre lärare ser på dagens elevroll, vilken 

förutsätter ett ökat ansvarstagande och självständigt arbete hos eleverna. Kan lärarna se något 

samband mellan elevernas sociala och kulturella bakgrund och dess förmåga att införliva 

denna roll? Denna fråga har utretts utifrån de tre nedan uppställda frågeställningarna: 

   

1. Hur ser lärarna på elevens ansvarstagande 

2. Vilka elever tror lärarna att dagens elevroll gynnar? 

3. Hur arbetar de för att alla ska kunna tillgodogöra sig den rollen? 
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5. METOD 

 

I följande kapitel redogörs för val av metod, urval av informanter samt hur undersökningen 

gick tillväga. 

 

5.1 Val av metod 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är kvalitativa metoder bra om man är söker en djupare 

förståelse av det som studeras. Den kvalitativa metoden arbetar med forskarens uppfattningar 

och tolkningar av det som ska undersökas. Intervjuerna är ofta djupintervjuer och forskaren är 

medveten om att hans eller hennes närvaro under intervjun påverkar resultatet. Forskaren och 

informanten har också en jag och du relation med varandra (a.a.). Detta kvalitativa sätt att 

arbeta ledde mig till hermeneutiken. Den hermeneutiska vetenskapsteorin använder sig av 

kvalitativ förståelse och tolkningssystem, samt en öppen, subjektiv och engagerad forskarroll 

(Patel & Davidsson, 1994). Författarna menar vidare att forskaren närmar sig 

forskningsobjektet subjektivt från sin egen förståelse. Detta ska ses som en tillgång för att 

tolka och förstå forskningsobjektet. Författarna menar att hermeneutikern försöker att se 

helheten hos forskningsobjektet. Forskaren kan också pendla mellan sin egen och objektets 

synvinkel för att få en bra förståelse av problemet. Forskarens egen förståelse används 

ständigt som ett verktyg i tolkningen (a.a.). 

 

5.2 Urval 

 

Jag ville undersöka tre skolor som skilde sig i upptagningsområde med hänseende på 

elevernas klasstillhörighet och dess mängd av elever med annan etnicitet än den svenska. 

Detta eftersom det fanns ett intresse att se om samband kunde finnas mellan lärarnas 

resonemang och deras arbetsområde. Nedan presenteras skolorna och lärarna vilka valdes ut 

med hjälp av de kontakter inom skolvärlden som jag hade tillgång till. Skolorna kallas för 

skola ett till tre och lärarnas namn är fingerade.  

 

Skola 1: Lärare Marie 

Skolan är belägen i en stockholmsförort. Eleverna på skolan kommer nästan uteslutande från 

svensk medelklass. Marie har mer än tjugo års erfarenhet av läraryrket men säger sig bara ha 



 16

arbetat i områden med barn från svensk medelklass. Arbetar nu med barn från årskurs fyra till 

nio. Marie är uppväxt i ett annat nordiskt land och i ett hem där studier ansågs viktiga och 

gavs stöttning hemifrån. Men hennes skolgång var splittrad då hon bytte grundskola fem 

gånger på grund av sin pappas arbete. Detta på både gott och ont, hon han aldrig riktigt 

komma in i skolarbetet men har också lärt sig att hantera olika situationer och nya människor. 

 

Skola 2 Lärare: Anna 

Skolan är belägen i en stockholmsförort. Upptagningsområdets är varierat. Det finns både 

elever som kommer från socialt ostabila hemförhållanden, elever med välfungerande 

hemförhållanden samt elever med annan kulturell bakgrund än den svenska. Anna har arbetat 

i skolan i ca tjugo år och i varierade upptagningsområden. Själv uppger sig Anna ha varit en 

medelmåtta i skolan men med tillräckligt bra betyg att komma in på gymnasiet. Hon hade 

föräldrar som stöttade henne i skolarbetet.  

 

Skola 3 Lärare: Nora 

Skolan är belägen i en stockholmsförort. Upptagningsområdet är varierat men många av 

eleverna kommer från hem utan studietradition, elever med annan kulturell bakgrund än den 

svenska finns representerade, samt ett fåtal elever som lägger ned mycket tid på skolarbetet. 

Arbetet i snart ett år med sjunde- till niondeklassare är Noras första tjänst som lärare. Nora har 

själv vuxit upp i ett medelklassamhälle med en väldigt trygg skolgång och som hon idag 

skulle kalla rätt isolerad. Hennes föräldrar gav stöttning i skolarbetet och har både 

arbetslivserfarenhet från skolan. 

 

Alla informanter är kvinnor vilket skulle kunna ha betydelse för deras svar, men det är inget 

som jag tagit hänsyn till då undersökningen inte har ett genusperspektiv. Men jag är medveten 

om att informanternas kön kan ha betydelse i deras sätt att svara.  

 

5.3 Genomförande 

 

Den första kontakten med mina informanter togs via telefon där jag kort berättade om min 

undersökning och frågade om de kunde tänka sig att delta. Därefter skickades ett e-brev med 

information om mitt arbete samt de frågor som skulle diskuteras, se bilaga ett. Innan intervjun 

gjordes tillbringade jag en dag tillsammans med läraren i hennes arbete, detta för få en större 
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förståelse för hennes arbetssituation och de elever som hon undervisade. Intervjuerna var från 

45 minuter till dryga timmen långa. Under intervjun fördes anteckningar och alla intervjuer 

bandades.  

 

Patel & Davidsson (1994) skriver att under en intervju påverkas motivationen hos 

informanten beroende av den relation som uppstår mellan henne och intervjuaren. Det är 

viktigt att man visar ett genuint intresse och förståelse inför den man intervjuar. Om 

informanten upplever att hon blir dömd och kritiserad kan denna inta en försvarsställning, 

något som togs hänsyn till, och vilket heller inte var svårt då ett genuint intresse för alla 

informanters svar fanns. Under intervjuerna användes fem frågor. Alla frågor formulerades så 

att det inte var möjligt att svara endast ja eller nej. Detta för att få så uttömmande svar som 

möjligt. Som Patel & Davidsson (1994) förespråkar inleddes intervjuerna med neutrala frågor 

som utbildning, tidigare arbetsmiljöer, egen bakgrund samt erfarenheter av skolan. Varje 

informant fick läsa sin intervju som den blev i skrift vilket är något som Holme & Solvang 

(1997) rekommenderar. Detta för att det kan vara svårt att återge en intervju så korrekt som 

möjligt. På det här viset har alla informanter godkänt sina intervjuer. Efter varje intervju 

bearbetades den omgående. Intervjuerna var ostandardiserade6 och hade låg grad av 

strukturering7. 

 

5.4 Avgränsning 

 

Trots att det sannolikt finns många aspekter som spelar in då det handlar om elevers 

skolframgång och hur väl eleverna tillgodogör sig dagens elevroll har jag valt att endast 

undersöka detta ur ett klass- och etnicitetsperspektiv. De lärare jag intervjuat är tre till antalet 

och undersökningen kan inte därför ge några generella svar på hur lärare i stort tänker kring 

ämnet och hur de arbetar för att tillgodose den heterogena elevsammansättning som en klass 

ofta utgör. Då undersökningen gjordes hade jag också som ambition och syfte att undersöka 

om jag kunde se något samband med lärarnas egen sociala bakgrund och arbetssätt, något som 

jag också undersökte. Dock har jag valt att presentera de resultaten i en bilaga då de inte är 

särskilt uttömmande utan bäst tjänar till utgångspunkt för framtida studier. 

 

                                                 
6 Standardisering innebär hur intervjupersonen utformar frågorna och bestämmer i vilken ordning de ska ställas 
(Patel & Davidsson 1994). 
7 Något en in intervju har då informanterna lämnas stort svarsutrymme (Patel & Davidsson 1994). 
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5.5 Sammanfattning  

 

Undersökning gjordes efter hermeneutisk vetenskapsteori eftersom jag var intresserad av att 

arbeta med ett tolkande arbetssätt för att söka en djupare förståelse. Intervjuerna som var i 

samtalsform var ostandardiserade och hade låg grad strukturering. Urvalet av informanter 

gjordes på grund av tillgängligheten på skolorna. Informanterna har alla fått läsa sin intervju 

och godkänna sina svar i försök att säkra att inget blir sagt som någon inte står för. När 

intervjumaterialet bearbetades kunde jag utkristallisera tre teman; Läroplanen och eget 

ansvar, De som gynnas samt Hur hjälper man? Dessa teman liknar de fem frågorna som 

tjänade som utgångspunkt för intervjuerna (se bilaga 1). Dock visade det sig att 

informanternas svar bättre lät sig presenteras under just dessa teman. 

 

 

6. RESULTATREDOVISNING 
 

Informanternas tankar presenteras här under nyss upptagna teman; Läroplanen och eget 

ansvar, De som gynnas samt Hur hjälper man?  

 

6.1 Marie 

 

Lärare på skola ett som har elever från så gott som uteslutande svensk medelklass. 

 

Läroplanen och eget ansvar 

Marie menar att man inte kan utgå från att alla elever vill och kan ta ansvar i skolarbetet som 

Lpo94 säger. Eleverna kommer trots allt från olika bakgrunder med olika erfarenheter. Det 

handlar om att man måste träna ansvarstänkandet och hålla det levande hela tiden. Barn som 

vuxna väljer den enklaste vägen. Läraren måste visa att de förväntar sig något av eleverna och 

att det finns ett mål hela tiden menar Marie. 

 

En önskan vore att hon hade möjlighet att tala med föräldrarna om vikten av en positiv attityd 

till skolan innan barnen börjar, detta för att försöka få föräldrarna att inte förbereda barnet i 

negativa tongångar och säga saker som: ”Oj vad jobbigt det ska bli för dig som börjar skolan 

lilla vän, och oj, oj,oj vad  mycket läxor du kommer att få” Marie menar att det ger signaler 
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om att skolan är tråkig och att läxor är pest. Vidare säger hon: ”Om de kom med en positiv 

attityd från början då kanske man skulle kunna utgå från det Lpo94 säger om eget ansvar, nu 

kommer de från väldigt skilda förhållanden.” 

 

De som gynnas 

Angående den utjämningen mellan skola och hem som Frykman (1998b) beskriver och som 

kan leda till problem för elever som skulle behöva ett alternativ till hemmet. Säger Marie att: 

 

 ”Det kan ligga något i det … Jag har bara jobbat med elever från svensk medelklass 

kan man säga. Så jag har ingen erfarenhet av elever i t.ex. invandrartäta områden 

eller av skolor på Djursholm och Lidingö som jag faktiskt tror skiljer sig lite i gran 

när det gäller den frågan … Jag vet inte hur, men om man säger så här att de 

områden som jag jobbat i så är det i allmänhet inte högutbildad medelklass utan mer 

ekonomisk medelklass och det är en skillnad i det … Så jag tycker inte att jag jobbat 

med elever som kommer från akademiska familjer … Men sen kan jag tycka att det är 

väldigt viktigt både för elever och för föräldrar att skolan visar sin professionalism 

och skiljer på vad som är hemma och vad som är skola. Jag är inte mamma, det är 

jag väldigt tydlig med ... Och det här med språkbruket, man ska veta hur man uppför 

sig och hur man ska vara i andra sammanhang än hemmasammanhang. Sen kan det 

hända att mamma och pappa använder svordomar men det ska inte förkomma för 

skolan är den här lilla världen … Men de är ju så, våra elever är ju ganska lika, de 

kommer från så lika förhållanden det är ju väldigt små variationer egentligen.”  

 

Jag undrar om en anledning till att skolans pedagogik, som bygger på att eleven måste ta ett 

visst ansvar och vara delaktig, fungerar på grund av elevernas hemförhållanden. Men Marie 

menar att pedagogiken på skolan inte ska bygga på att skolan har elever som kommer från 

medelklassen. Utan då tror hon att det bygger på skoluppfostran, hur skolan fostrar sina elever 

men säger ändå: ”Men det är klart att familjen har otroligt stor betydelse … Visst har det 

betydelse att du har en mamma och pappa hemma som läst för dig sen du var riktigt liten, 

som reser med dig, eller som pratar med dig, som har tid hemma.”  Vidare menar hon att 

visst har familjen betydelse för elevernas skolgång men att man för ofta skyller på föräldrarna 

och att barn tydligt vet skillnad på hemma och skolan. På ett sätt tycker Marie att man kan 

säga att: ”Man har de elever man förtjänar.” Det är hennes paroll. Men säger sedan: 
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” … Men det kanske bara går att säga så i ett sådant område som jag arbetar i … 

Det är nog mycket möjligt … Fast jag tror inte att det ska vara omöjligt, jo fast det 

kanske är omöjligt … Med risk för att låta fördomsfull så är det väl viktigt att en 

skola lär eleverna det svenska förhållningssättet, regler och ramar som gäller här … 

Men min gamla paroll är att barnen är en produkt av sin familj (skrattar) och den är 

också sann … Då kan man igen tänka att det här med fördomar, det kommer inte från 

skolan tror jag. De är ju som sina föräldrar många gånger. Det är familjen som 

påverkar barnen mest, det är din sociala bakgrund. Trots att vi i vissa klasser träffar 

barnen mer än föräldrarna per dag … För att parollerna ska gå ihop är det viktigt 

med tydliga mål och ramar.” 

 

Hur hjälper man? 

På Maries skola fostrats barnen in till en positiv attityd till skolarbetet och till kunskap från att 

de börjar i en f-2:a tills att de slutar i niondeklass. Det handlar i det här fallet inte om 

föräldrarnas bakgrund för elevernas skolframgång. Vilket enligt Marie är otroligt viktigt om 

skolan ska behålla sin professionalism. ”Man är fel ute om man ger läxor som hänger på 

föräldrars bakgrund eller utbildning.” Marie menar att om inte föräldrarna kan påverka 

attityden till högre utbildning så är det skolans viktigaste uppgift. ”Och det kan bara nås 

genom att ge dem lust.” Det handlar om elevernas engagemang och då kommer begrepp in 

som lust, ambition, bekräftelse, delaktighet, känna att man duger, att eleverna lär av varandra 

och att det är okej att misslyckas säger Marie. Man måste enligt Marie fråga sig vad kunskap 

är och vad som är viktigt: 

 

”Om man skulle jobba i ett område med exempelvis många invandrarbarn som har 

svårt med svenska språket skulle man få plocka bort så mycket mer än vad vi har 

plockat bort här och individualisera ännu mer. Man får fråga sig vad man vill skicka 

med dem till gymnasiet eller vuxenlivet? Istället för att fylla i böcker som många gör 

så kanske man ska ta några resor till bibliotek, det är skolans ansvar att visa var det 

finns och vad som händer där. Det är så man kan forma sin undervisning. Det är det 

som det handlar om som lärare; att välja och att välja bort. Det hänger mycket på 

lärarens prioriteringar, vad elever idag får för undervisning hänger väldigt mycket 

på vilka lärare de har.” 
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Ett problem i skolvärlden tror Marie är hur man ska tillgodose ”spjutspetsarna” eftersom 

skolan har fullt upp med de elever som behöver extra stöd av olika slag. Dessa spjutspetsbarn 

som enligt Marie ofta är från medelklassfamilj är de som skolan är sämst att jobba med tycker 

hon. Vad det gäller själva pedagogiken så anser Marie att en mix är det optimala för att gynna 

alla skolans elever.  Införandet på 1970-/1980-talet av ”eget arbete” anser hon vara boven till 

exempelvis att läsinlärningen gick ned i statistik i Sverige. ”Elever hämtar inte in kunskap av 

att sitta och jobba med eget arbete om det handlar om att skriva av fakta från en bok som 

sedan glöms av … Det var ett producerande av fina böcker men man lärde sig ingenting.” 

 

Det är det som är skillnad på temaarbete och eget arbete. I temaarbeten, som hennes skola 

arbetar med, kommer reflektionen in, det egna skapandet och tänkandet samtidigt som man 

har en lärare som är berättande och undervisande. Eleverna får baskunskaper men de 

förväntas också tänka själva. Begreppet ”söka sin kunskap” tycker Marie är luddigt och 

flummigt. Och undrar hur en nioåring kan söka sin kunskap? Hon menar att man inte kan 

lägga ansvaret på eleverna att nå målen utan det handlar mer om att erbjuda en tre, fyra 

anrättningar, alltså en mix av olika arbetssätt som man vet leder fram till målet vilket som än 

väljs. Och på så sätt få eleverna att tro att det är deras fria val. På så sätt tror Marie att man 

kan arbeta i alla sociala sammanhang, klasser eller områden med den här pedagogiken eller 

metodiken. 

 

6.2 Anna 

 

Lärare på skola två som har elever från ett varierat upptagningsområde vad det gäller 

klasstillhörighet och etnisk härkomst. 

 

Läroplanen och eget ansvar 

Anna tror att man måste ha som utgångspunkt i det Lpo94 säger om elevernas vilja och 

ansvartagande för sin inlärning och skolarbetet.  

”Det är viktigt att tro på barnen, att tro att de har en kraft att vilja. Man ska inte se 

eleven som en öppen påse där man ska trycka ned kunskap ... Det handlar om din 

elevsyn … Det är svårt det här jag kan inte riktigt svara på det … Vet inte om man 

kan hitta ett svar.” 
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Anna säger att det är också viktigt att klargöra målet för arbetet så eleven vet vad hon eller 

han strävar efter. I det avseendet hänvisar Anna till skolans matrisarbete8 som syftar till att ge 

eleven information kring vad hon eller han måste uppnå för att nå till en viss grad: ”Där är 

det tydligt, det här är ditt ansvar du strävar hit du väljer att lägga dig här, du väljer att inte 

delta på idrotten ...  Jag tror liksom att det är ditt val.” Anna säger att eleven måste ha en 

drivkraft och man måste tro på att den finns, om man inte utgår från att alla elever kan och vill 

så kan det bli att man omyndigförklarar någon.  

 

”Det är din uppgift som pedagog att lägga det på rätt nivå, för alla elever har kanske 

inte kommit lika långt i sitt ansvarstagande, de har kanske inte redskapen ... Man 

måste individualisera för varje elev hur mycket ansvar den kan ta just nu, beroende 

på var de ligger i sin utveckling, det är det som gör det så komplext och svårt. ”    

 

För ca tjugo år sedan då Anna kom ut som färdig lärare handlade eget ansvar mer om 

elevernas ansvar kring den fysiska miljön, men det var hon som lärare som styrde över, och la 

upp lektionerna, Men nu ligger mycket ansvar på individen. ”Och det är oerhört individuellt 

för vad man klarar, det har också att göra med den kognitiva utvecklingen hos varje elev.” 

Anna upplever att hon får ”knuffa på” eleverna ganska mycket i deras arbete. När de arbetar 

mer forskande så finns det vissa elever som direkt faller ur. ”De har inte drivet.” Vilket hon 

menar att barnen på den invandrartäta skolan hon arbetat på hade. Det var på den skolan som 

Anna lärde sig mest om undervisning. ”Lärarna brann för sitt yrke och eleverna såg 

skolarbetet som viktigt, många var drivna hemifrån att lyckas i skolan … De var familjens nya 

framtidshopp.” 

 

Vi kommer in på begreppet temaarbete som blivit populärt på många skolor. Anna framhåller 

att det är skillnad mellan temaarbete och eget arbete. I temaarbetet arbetar alla barn med ett 

tema parallellt i alla ämnen, det finns en röd tråd, Sedan kanske det kommer in eget arbete i 

temaarbetet. Om eget arbete ska fungera måste det vara styrt och genomtänkt. Hon säger att 

man måste titta bakåt och fråga sig hur dessa elever har blivit undervisade, om de är vana med 

ansvar. Vilka som inte klarar det egna ansvaret säger Anna generellt sätt hör ihop med dem 

som är oroliga i skolan överlag och som kanske har koncentrationssvårigheter, om dessa 

elever säger Anna: ”Man behöver att någon annan talar om vad man ska göra, man behöver 

                                                 
8 En matris är ett papper där målet för uppgiften/ämnet finns angivet och där det står vad man som elev ska 
uppnå/göra för att få ett visst betyg eller som det står för de yngre; gå från novis till expert. 
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kanske till och med att någon annan talar om att man ska sitta ned.” Anna menar att idén 

med dagens elevroll är att: 

 

”Oavsett hur jag har det hemma så ska jag ta ett personligt ansvar i mina sina 

studier. Det är inte mina föräldrar som ska göra det, då är man fel ute, utan det är 

jag, jag som elev ska känna till vad jag strävar mot … Men visst det blir som ett hjul 

och det kanske ändå gynnar dem som har ett hem där det finns en struktur och där 

ansvarstänkandet är ett naturligt inslag. Där man hjälps åt att ta ansvar för läxorna 

och skolarbetet. I vissa familjer finns ju inte det tänkandet, där är det bara elevens 

ansvar och då slungas man ut i någonting som inte är bra, då misslyckas man hela 

tiden. Om man som elev inte lämnat in ett enda arbete i ett visst ämne då kanske man 

har fått för stort ansvar och man kanske inte heller har fått hjälpen hemifrån.” 

 

De som gynnas 

De barn som gynnas av skolans elevroll tror Anna är de barn som har med sig hemifrån att 

skolan är viktig och där kunskap sätts främst och där föräldrarna finns för eleven både i och 

utanför skolan, att de hjälper till med skolarbetet och intresserar sig för hur det går. Hon säger 

också att det kan spela roll om man har äldre syskon hemma som banat väg. Hon tror att det 

kan stämma att skolans kultur gynnar medelklassens barn bäst. Varför, tror hon kan bero på 

att man i dessa familjer kanske diskuterar mer med sina barn. Men hon påpekar samtidigt att 

det inte behöver handla om ett större intresse för barnen eftersom dessa föräldrar ofta har fullt 

upp med sitt eget, och där begreppet ”curlingförälder”9 kan komma in. Anna säger att 

föräldrar som märker att eleven får ta för stort ansvar i sitt skolarbete kanske har den sociala 

bakgrunden att hon eller han säger till, vilket kan leda till att läraren ändrar på arbetssättet och 

eleven gynnas istället för missgynnas. Anna återkommer till begreppet curlingföräldrar då hon 

och en kollega diskuterat om de kan ha något att göra med upplevandet av att många barn 

idag mer än förr är dåliga på att driva eget arbete. Hon har funderat på om det kan finnas 

något samband med föräldrarnas sätt att serva och ”curla” sina barn och barnens oförmåga till 

eget ansvar i sitt skolarbete. Hon jämför med sin egen barndom där man tog mer ansvar själv 

hemma och var därför mer van i det. Hon har också funderat på om skolframgång är beroende 

                                                 
9 ”Curlingföräldrar är namnet på ett sentida begrepp där föräldrarna i allt större omfattning lägger sig i sina 
barns liv och utveckling. Det svenska namnet kommer ifrån att, likt spelarna på en curlingbana så sopar 
föräldrarna vägen före barnet i livet” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Curlingf%C3%B6r%C3%A4ldrar). 
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av vilken fritid eleven har, hon menar att viss forskning visar på att barn som idrottar klarar 

sig bättre i skolan och undrar: ”Lär dom sig ansvaret där eller har det med deras 

syretillsättande i hjärnan via idrottandet att göra?”  

 

Hur hjälper man? 

Skolan erbjuder och rekommenderar läxhjälp för dem som har det svårt. Men det handlar 

främst om att individualisera undervisningen. För vissa barn får man ”rikta undervisningen 

mer, att man är mer precis vad ett barn ska göra, t.ex. att i dag ska du Sara arbeta med 

faktahäftet.”  

 

Om varken skolan eller föräldrarna tar ansvaret hur mycket ska man då lägga på individen 

undrar jag. Anna menar att man får titta på Lpo94 i vidare perspektiv, och dess vidare mål. 

”Då kommer en av pedagogernas viktigaste uppgift in, att väcka lusten och nyfikenheten till 

att lära. Att hitta kornet i varje elev, att väcka intresset i varje elev, och om de väcks så 

kommer nog ansvarstagandet med det.” 

 

6.3 Nora 

 

Lärare på skola tre som övervägande har elever från ”lägre samhällsklass”. 

 

Läroplanen, elevrollen och eget ansvar 

Nora säger att förr handlade det mer om att eleven skulle lära sig fakta och idag handlar det 

mer om att lära sig att ta reda på fakta, att lära sig att forska, men att eleverna på den skola 

som hon arbetar på inte klarar det ansvaret som det innebär: ”Det kanske är 5 av 54 som 

klarar det.” Vad det gäller det egna ansvarstagandet tycker hon att man i enlighet med Lpo94 

kan: 

 

”Utgå från att elever vill och kan ta ett personligt ansvar för sina studier om eleverna 

blivit fostrade till det från början … Man kan inte utgå från det från dag ett då de 

kommer till skolan … Det är inte fel som det är skrivet, hela samhället utvecklas åt 

det här hållet och då måste skolorna också göra det så att eleverna ska klara sig sen. 

Men varje elev ska ju fortfarande få den hjälp och de metoder som den behöver för 

att lära sig … Man ska utgå från att man ska lära eleverna att göra det här … Det 

handlar om ett progressionstänkande.”  
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Hon säger också att det kan handla om ett generationsskifte, att dagens föräldrar till elever i 

skolan har svårt att ta till sig det nuvarande sättet att arbeta eftersom de inte har någon 

erfarenhet av det själva. Vidare tror hon att dagens elever kommer att kunna mer än gårdagens 

eftersom det man har forskat i, reflekterat över, samt dragit slutsatser kring det sitter kvar och 

att ren fakta oftast försvinner. Hon tror inte att fler elever nu än för fyrtio år sedan hamnat i 

kläm snarare tvärtom: ”Fler som gynnas nu för att man inte bara ska mata in fakta … Man 

ska ha en djupare förståelse och då befästs det kanske bättre … Sen vet jag inte … Har ingen 

aning.”  

 

De som gynnas 

De som gynnas i skolan menar Nora är de elever som har föräldrar som är engagerade i 

elevens liv och skola, som stöttar och hjälper till och ser skolan som viktig. Föräldrarnas 

grundinställning till skolan är jätteviktig, att de ser utbildning viktig för kommande studier. 

Men att det egentligen inte har så mycket med dagens syn på elevrollen att göra utan det har 

nog mer eller mindre alltid varit så att det är barn till engagerade föräldrar som gynnas i 

skolan. Nora tycker att många av eleverna inte får den stöttning som de skulle behöva 

hemifrån, vilket uppmärksammas av elevernas avsaknad av studiemoral och på 

utvecklingssamtalen. ”Eleverna tar inte ansvar för sina studier, de har inget mål och satsar 

inte.” Nora tycker sig se ett problem med en del föräldrar som själva stannat på 

grundskolenivå eftersom vissa av dem inte ser skolan som så viktig: ”En del av deras barn 

tycker att det okej att bara få G och då satsar de ingenting och når knappt G och får IG.” 

Hon tänker sig att många av de föräldrarna i de ”lägre samhällsskikten” tycker att det är 

viktigt med ett bra boende: ”Så sliter de häcken av sig för att kunna ha den 

levnadsstandarden, istället för att bo billigare och anpassa sig efter den ekonomi man har 

och lägga mer tid på barnen … Man märker vilka som lägger ned tid på sina barn och de 

flesta av dem har högre utbildning.” 

 

Invandrarelever är en grupp som hon tror kan missgynnas i skolarbetet på grund av dåliga 

svenskspråkskunskaper, de kanske har föräldrar med dåliga kunskaper i svenska språket och 

som inte kan hjälpa till, eller att de inte har någon utbildning. ”Men många elever med 

invandrarbakgrund på den här skolan har det inte svårare än andra.” Avslutningsvis 

sammanfattar hon sitt resonemang som följande: 
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”Avgörande är föräldrarnas inställning till skolan samt att de kanske har en 

utbildning själva, men det kanske inte är viktigast, utan att de ser den förändringen 

som sker i samhället … Att det här är viktigt om man ska komma någonstans själv i 

livet … Hela samhället utvecklas åt det individualiserade, fria, eget ansvarstänkande 

hållet så då måste skolan lära eleverna det tänket som förutsätts i det samhälle som 

de kommer ut till.” 

 

Hur hjälper man? 

Det handlar mycket om att variera sin undervisning eftersom elever lär på olika sätt och att 

försöka få med alla olika delar i varje ämne; muntligt, skriftligt, forskande. Skolan erbjuder 

också läxhjälp en gång per vecka. Nora menar att det inte är tillräckligt och säger lite uppgivet 

att: ”Eftersom eleverna inte utnyttjar denna timme så … Det står i åtgärdsprogrammen, de 

skulle få den hjälpen om de ber om det.”  Skolan har också något de kallar för 

”igentagningsveckor” för dem som har saker som de måste komma i kapp med. De som inte 

behöver komma i kapp i något särskilt ämne arbetar på med sin planering.  Det är tänkt att 

elever som är lite duktigare ska kunna göra fördjupningsarbete och satsa på högre betyg. Men 

det är få elever som tar vara på de där veckorna, många driver runt och försöker slippa undan. 

Det är kanske fem elever som ägnar sig åt ett fördjupningsarbete säger Nora. Vidare säger hon 

att det handlar om att vägleda ungdomarna: ”Att få dem att göra saker som de tror de gör 

självständigt fast de har mycket uppbackning … Viktigt att låta eleverna sköta allting men att 

man finns där och stöttar och vägleder och att de får känna att det här fixar jag för då växer 

de … Man får vara lite smidig.” 

 

Skolan försöker också att vara ett komplement till det som vissa inte får hemifrån. Men 

föräldrarna står ju först och främst för fostran av barnen och om inte skolans och hemmets 

fostran går parallellt så blir det svårt. Ett problem är om elever inte får ta något ansvar hemma 

eftersom det påverkar ansvarstagandet i skolan menar Nora.  Men hennes sätt att jobba, bland 

annat mer forskande, har gjort att ansvarstagandet ökat hos eleverna och att de har utvecklats. 

Tidigare har de fått skriva av på tavlan, plugga och skriva prov. Nu har de lärt sig att 

reflektera. Hon menar att de som har det tufft i skolan skulle ha haft det lika tufft om man 

arbetat på ett annat sätt. I längden kommer inte eleverna att missgynnas av det nuvarande 

arbetssättet. När det kommer larmrapporter som säger att dagens elever inte lär sig någonting 

menar hon att man måste titta på vad man mäter. ”I dag handlar det inte om fakta utan om en 

djupare förståelse.” 
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Nora tror att det är skillnad på samhället nu än för exempelvis tjugo år sedan och att det 

påverkar eleverna. Båda föräldrarna kanske gör karriär och tillbringar mindre tid hemma 

eftersom samhället kräver att man jobbar mer för att kunna leva. Det är inte som när hon gick 

i skolan. Men dagens ungdomar verkar också ha en liten annan inställning till skolarbetet än 

vad Nora och hennes klasskamrater hade. Men hon menar att de elever som på hennes tid 

hade svårt i skolarbetet är samma elever som har det svårt idag, vilket hon ser som en 

bekräftelse på att samhället man lever i och föräldrarnas utbildning har ganska stort 

inflytande.  

 

 

7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur tre lärare ser på dagens elevroll, vilken 

förutsätter ett ökat ansvarstagande och självständigt arbete hos eleverna. Kan lärarna se något 

samband mellan elevernas sociala och kulturella bakgrund och dess förmåga att införliva 

denna roll? Mina frågeställningar var; Hur ser lärarna på elevernas ansvarstagande? Vilka 

elever tror lärarna att dagens elevroll gynnar? Hur arbetar de för att alla ska kunna 

tillgodogöra sig den rollen?  Här kommer jag att diskutera de resultat jag fått fram kopplat till 

de teorier jag tagit upp. Detta under rubrikerna; Läroplanen och eget ansvar, de som gynnas 

och hur hjälper man?  

 

7.1 Läroplanen och eget ansvar 

 

När det gäller om man som lärare kan utgå från att barnen ska kunna och vilja ta ett personligt 

ansvar i sina studier menar Marie att man skulle kunna det om barnen kom med en positiv 

attityd till skolan från början men att det nu kommer från så skilda förhållanden så att det inte 

är möjligt. Att det är Marie som tydligast uttrycker att man inte kan utgå från det tycker jag är 

intressant då det är hon som arbetar i en skola med nästan uteslutande medelklassbarn10. Detta 

kan jämföras med Obondo (1999) som menar att föräldrar i medelklassamhällen talar med 

deras barn på ett sätt som liknar skolans. Jag tänker mig därför att det kanske är dessa 

föräldrar som oftast talar om skolan i mer positiva termer vilket torde påverka barnet mer 

                                                 
10 Dock kan det inte uteslutas att Marie diskuterar detta mer generellt och inte just tänker på hennes skola även 
om jag inte har tolkat det så.  
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positivt. Att det troligtvis ofta är föräldrar i medelklassen som kan ha en bra erfarenhet av 

skolan tror jag eftersom så mycket av upptagna teorier pekar på att det är den gruppen som 

gynnas samt att det också är något som framförs av mina informanter.  

 

Anna är mer benägen att tycka att man kan utgå från att eleven vill och kan ta ett ansvar, hon 

menar att det handlar om att tro på individen. Anna framhåller mål och matrisarbetet som 

positivt och menar att det gör att eleven själv ”väljer” att lägga sig på en viss nivå men hon 

säger också att det är lärarens ansvar att lägga det på rätt nivå. Jag tolkar det både som att hon 

tycker att det är viktigt att eleven tar sitt ansvar, att hon eller han kan ”välja” vart hon eller 

han satsar. Men hon vill inte lägga allt ansvar på individen utan framhåller hur viktigt det är 

att läraren individualiserar. Jag tror dock att det finns en risk att lärare ger för stort ansvar till 

eleven. Att eleven sett de olika målen och betygskriterierna och ser vad som bör göras för att 

hon eller han ska uppnå ett visst betyg eller nå en viss nivå innebär inte att eleven faktiskt vet 

hur. Risken kanske finns som Frykman (1998b) uttrycker det att hjälpen finns för den som 

sträcker ut handen.  Att lägga ansvaret på eleven att själv söka aktiv hjälp är kanske att lämna 

eleverna i allt för stor grad för till deras olika förutsättningar. Jag tycker att Noras tankar att 

”Man ska utgå från att man ska lära eleverna att göra det här…” känns som ett bra 

förhållningssätt, då är det först och främst läraren som har ansvaret att lära. 

 

7.2 De som gynnas 

 

Samtliga lärare pekar på att barnens hemförhållanden har en viktig del i hur det går för dem i 

skolan. Nora och Anna säger att de barn som gynnas i skolan är de som har föräldrar som ser 

skolan och kunskap som något viktigt. Det handlar om en positiv attityd, vilket är precis det 

som Marie skulle vilja säga till föräldrarna att de ska förmedla till sina barn inför skolstarten. 

Marie uttrycker likt, det Frykman (1998b) skriver, att skolan ska ge eleverna en annan habitus 

än hemmet. Detta formuleras av Marie genom att hon talar om skolans professionalism och 

säger att det är viktigt att skolan visar på skillnaden mellan skola och hemma. Här kopplar 

hon till de språkbruk och menar att barnen ska lära sig hur man är i andra sammanhang än 

hemma, ”Det kan hända att mamma och pappa använder svordomar men det ska inte 

förkomma på skolan…” Resonemanget kan kopplas till Heaths (1996) och Obondos (1999) 

diskussioner om språkets vikt för framgång i skolan. Vilket här uttrycks genom att Marie vill 

ge eleverna ett alternativ till det språkbruk som deras föräldrar kanske använder. Det tycker 

jag är bra, skolan bör enligt mig komplettera elevernas hemmiljö och visa på andra 
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levnadssätt och sammanhang. Precis som Otterbeck (2000) skriver så tror jag att lärarna och 

skolan har en viktig roll som de ”signifikanta andra”. Lärarna och andra vuxna är viktiga för 

elevernas fortsatta socialisation och utveckling. 

 

Marie uttrycker först att det är viktigt att skolans pedagogik inte får bygga på att de har elever 

som kommer från medelklassen utan att det handlar om skolans uppfostran. Hon säger att 

”Man har de elever man förtjänar” Jag tolkar uttalandet som ett uttryck för hennes vision, 

mål och kanske som ett rättfärdigande mot sin skola, att de på något sätt har lyckats. Men hon 

säger också sedan att man kanske bara kan säga så i ett sådant område som hon arbetar i. Jag 

tror att hon har rätt i det och att vissa lärare som arbetar i en problemtyngd skola skulle se 

uttalandet som i det närmaste ett hån mot deras professionalism, att de inte gjort sig förtjänt av 

bättre resultat hos eleverna. Marie lägger visserligen till sitt uttalande att ”Barnen är en 

produkt av sin familj…” Och säger att det förstås är av stor vikt för elevens framgång i skolan 

beroende av hur dess hemförhållanden ser ut.  Jag ser det som om man sammanfattningsvis 

kan säga att en elevs skolframgång orsakas av en blandning av elevens bakgrund samt skolan 

och lärarnas professionalism. Anna drar intressanta paralleller till begreppet curlingföräldrar, 

fritidsaktiviteter och tillgången till äldre syskon då det gäller elever som gynnas i skolan. Vad 

det gäller curlingbegreppet kopplar hon det till sitt upplevande av att barn idag är sämre på att 

driva och ta ansvar för det egna arbetet i skolan och menar och att det kanske hänger samman 

med ett ”servande” hemma av föräldrarna. Jag tycker att det är en intressant och relevant 

tanke. 

 

Nora som arbetar på en skola med elever från främst ett ”lägre samhällsskikt” upplever att 

det är många elever som saknar ”studiemoral” och som inte får tillräcklig stöttning hemifrån. 

Hon har intrycket av det är ett problem då föräldrarna själva stannat på grundskolenivå. Detta 

kan jämföras med Willis studie om arbetarklasspojkarna vars föräldrar inte värderar den 

akademiska kunskapen i lika hög grad som den praktiska. Jag tror att ”alla” föräldrar vill 

känna att de har något att ge sitt barn och kanske därför premierar den kunskap som man själv 

innehar. På så vis kommer jag in på de tankar som Ekerwald (1983) uttrycker då hon ser 

sambandet mellan föräldrars arbete, hem och skola vilket uttrycks i att föräldrarna lär barnen 

det som ses som viktigt i deras eget arbete och att detta i sin tur påverkar elevens intelligens 

och således han eller hennes skolframgång. Ekerwalds resonemang känns inte särskilt 

konstigt då jag tänker att en persons arbete har inverkan på identitet och livsstil vilket i sin tur 
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utövar inflytande på barnet. Ekerwald och Frykman (1998b) menar att detta bidrar till ett 

reproducerande av den egna klassen vilket jag inte ställer mig främmande inför.  

 

7.3 Hur hjälper man? 

 

Lärarna talar om att individualisera, att väcka lust, ”Att hitta kornet i varje elev” som Anna 

uttrycker det. De menar att det är viktigt att man varierar undervisningen så att alla hittar ett 

arbetssätt som passar dem men som oavsett vad de väljer leder fram till samma mål. När det 

gäller läxhjälp menar Nora att det egentligen är för lite tid avsatt till det men att eleverna inte 

utnyttjar den tiden som finns i dagsläget ”… De skulle få den hjälpen om de ber om det” Ett 

resonemang som kan jämföras med Frykmans (1998b) tankar kring att hjälpen finns men att 

det är eleven som måste räcka ut handen. Hur pass mycket av det ansvaret som man ska lägga 

på individen är en svår fråga anser jag. Självklart önskar jag att det vore så att den elev som är 

i behov av läxhjälp utnyttjar den, men frågan är om det är just de eleverna som skulle behöva 

hjälpen mest som utnyttjar den, samtidigt som att det känns fel och lite bakåtsträvande att ha 

den som ett obligatorium. Men kanske kan lärare och föräldrar flagga mer för verksamheten. 

Jag kan tänka mig att det inte är helt problemfritt att ta tillvara hjälpen, risken att bli kallad för 

”plugghäst” känns inte helt långsökt. Vad mer än att erbjuda en Skogaholmssmörgås kan man 

göra för att läxhjälpen ska locka? 

 

Margareta Edling (2004) skriver i tidningen Skolvärlden om Ingelstadsskolan i Vellinge som 

arbetar med att elever i sjunde klass först prövar sig fram mellan olika arbetssätt och sedan 

väljer det som passar dem bäst. Detta gör att eleverna har reflekterat över hur de lär sig och 

sedan söker den typen av undervisning (a.a.). Detta arbetssätt kan jämföras med det Marie 

beskriver om att servera en rad olika anrättningar som leder fram till samma mål. Ett sätt som 

jag tycker förenar elevens och lärarens ansvar på ett positivt sätt. Edling skriver vidare att det 

inte är helt lätt att i praktiken följa läroplanens krav på att eleven ska ta ett allt större ansvar 

och inflytande över sin utbildning och hänvisar till Lars Hemzelius, lärare på skolan som 

menar att traditionell undervisning i de allra flesta fall är det som fungerar i längden (a.a.). Jag 

tror att det är viktigt med ett långsiktigt tänkande då det gäller ansvaret hos eleven, att man 

måste arbeta mot målet långsiktigt och som lärarna uttrycker på olika sätt; fostra sina elever in 

i det arbetssättet från då de börjar skolan. Det kan nog ligga en hel del i det som Nora säger 

om att det pågår ett ”generationsskifte” och att skolan måste ”… lära eleverna det tänket som 
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förutsätts i det samhälle som de kommer ut till.” Men det får förstås inte göras på bekostnad 

av att en grupp elever kommer i kläm. 

 

 

7.4 Slutsats och avslutande kommentar 

 

Jag upplevde det lite som förvånande att Marie och Anna i ganska liten grad hade funderat på 

vilka elever som gynnas i skolan och av elevrollen.  Det verkade som om de först börjat 

fundera kring detta under de senaste åren. Nora som gick ut sin lärarutbildning för bara ett par 

år sedan verkade ha dessa diskussioner mer aktuella. Det kanske också är möjligt att lärare 

som Marie med endast erfarenhet av svensk medelklasskola inte i samma grad haft anledning 

att fundera på vilka elever som gynnas i skolan då hon haft att göra med en mer homogen 

elevgrupp, trots att det säkerligen också i den gruppen funnit skillnader mellan eleverna. 

 

Men det framhålls ändå av samtliga lärare att de som gynnas i skolan, oavsett deras etnicitet 

och klasstillhörighet är de elever som har föräldrar som ser skolan och kunskap som viktig, 

elever som har någon som är engagerad, som stödjer och hjälper. Det gemensamma sättet för 

de intervjuade lärarna att få alla elever att kunna hantera sin elevroll är att vara tydlig med 

målen och att individualisera undervisningen. Lösningen verkar således främst vara 

individualisering, frågan är hur lätt det är för dagens och kommande lärare då det verkar som 

om skolan går mot en framtid då inte bara elever med olika klasstillhörighet ska interagera i 

samma klass, utan också elever med olika språk, elever i behov av särskilt stöd och elever 

som läser efter särskoleplan. Mångfald är enligt mig positivt och berikande men i så fall 

behövs det fler lärare i samma klass vars mångfald och specialkunskaper kan möta varje 

enskild individ. Jag fann kopplingen till samhällsutvecklingen intressant. Skolan måste följa 

med i utveckling och erbjuda eleverna de kunskaper som dagens samhälle efterfrågar. Kanske 

är det som Nora säger ett ”generationsskifte” på gång och att när elever, lärare och föräldrar 

hittat ett bra sätt att förhålla sig till den ansvarstagande och självständige eleven kan den bli 

just det. 

 

7.5 Vidare studier i ämnet 

 

Som jag nämnt hade jag från början till avsikt att också se om jag kunde finna något samband 

mellan lärarnas arbetssätt och deras egen sociala bakgrund. Det vore intressant att utveckla 
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den frågan då jag kan tänka mig att samband finns, något som mina informanter också 

antydde på olika sätt (se bilaga 2). Det vore även intressant att se om begreppet 

curlingföräldrar och dess innebörd påverkar barnens ansvartagande och det självständiga 

arbetet i skolan. Leder föräldrarnas ”curlande”, det vill säga ”servande” till en förväntan hos 

barnen att så även ska ske i skolan och av lärarna?  
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Bilaga 1 

 

Stockholm 2006-04-23 

 

Hej! 

 

Tack för att du vill delta i min undersökning som ingår i mitt examensarbete inom 

lärarprogrammet på Södertörns Högskola. Du är helt anonym, varken skolan eller du själv 

kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Det kan vara bra att veta att du har rätt att själv 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor du vill delta. Du kan avbryta din medverkan utan 

negativa konsekvenser för dig. Detta står att läsa i Vetenskapsrådets utgivande av 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Efter 

uppsatsen kommer ett arbete skickas till dig. Övrig ersättning ingår dessvärre inte.  

 

Undersökningens upplägg 

Jag kommer att följa dig som lärare i ditt arbete med barnen under en dag och sedan har vi en 

intervju. Intervjun kommer enligt tidigare överenskommelse (2006-04-23) att spelas in, 

anteckningar kommer också föras av mig under intervjun. 

 

Syfte/Frågeställning 

Nedan kan du läsa syftet och frågeställningen för arbetet så som den presenteras i uppsatsen. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre lärare ser på dagens elevroll, vilken 

förutsätter ett ökat ansvarstagande och självständigt arbete hos eleverna. Kan lärarna se något 

samband mellan elevernas sociala och kulturella bakgrund och dess förmåga att införliva 

denna roll, detta utifrån tre nedan uppställda frågeställningar: 

   

4. Vilka elever tror lärarna att dagens elevroll gynnar? 

5. Hur arbetar de för att alla ska kunna tillgodogöra sig den roll? 

6. Finns det något samband mellan lärarnas arbetssätt och dess egna sociala och 

kulturella bakgrund? 
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Frågor 

Intervjun kommer att utgå från nedan uppställda frågor. Det kan vara en fördel om du har 

möjlighet att fundera kring dessa innan intervjutillfället.  

 

Uppgifter om lärarens: kön, ålder, egen bakgrund (etnicitet, uppväxt, egen klasstillhörighet), 

egen skolgång, utbildning och undervisningsämnen. 

 

1. Hur ser du på Lpo94 syn på elevrollen (tar med den till intervjun) 

2. Vilken typ av elev tror du kan tillgodogöra sig denna roll bäst? Vad beror det i så fall 

på? 

3. Tror du att eleverna kan missgynnas/gynnas av denna roll beroende av dess sociala 

och kulturella bakgrund? 

4. Hur arbetar du/önskar du arbeta för att hjälpa eleverna att klara av den roll som 

läroplanen kräver av dem? 

5. Vilket samband tror du kan finnas med ditt arbetssätt och din egen sociala och 

kulturella bakgrund samt erfarenhet från din skolgång? 

 

 

Om du har frågor eller funderingar kring intervjun och uppsatsen går det bra att ringa eller 

maila mig på: 

 

Telefon: 0704184960 

Mail: ellinorfalk@passagen.se 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Ellinor Falk 
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Bilaga 2 

 

 

Koppling med lärarens bakgrund 

 

Marie 

”Den enda erfarenheten du har av skolan är den som elev.” Marie menar att det mesta hon 

lärt sig i sitt arbete har fåtts under resans gång. Genom erfarenheter och genom att hon har en 

öppenhet som hon tror kan ha med hennes egen bakgrund att göra, att hon fick byta skolor 

ofta och på så sätt träffa många olika människor och anpassa sig. 

 

Anna 

Anna tror att det som påverkat henne i sitt arbetssätt är lärare från den egna skoltiden, möten 

på livets väg och vissa av hennes universitetslärare. Hon menar att: ”Man kan inte ta bort det 

man har med sig själv från socialt och kulturellt.” Och hon har funderat kring vad hon har fått 

sina tankar ifrån och tror att det kan vara så att man uppmärksammar vissa barn mer än andra 

för att man har lättare att ta dem, ”man är ju olika.”  

 

Nora 

”Till en början tänkte jag att alla har väl samma stöttning hemifrån som man själv haft … 

Eftersom man själv tar ansvar och tänker ett steg längre så förväntar man sig att andra också 

skulle göra det … Men den synen ändrades ganska fort.” 

 

 

 

 


