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Abstract 
The purpose of this research has been to find out whether and how teachers 

stimulate and motivate well achievers in the elementary school to reach a higher 

level. To gather information I visited two different schools within the same county 

in Stockholm and on each school I met and interviewed with two teachers. The 

answers received from these interviews are presented in this study as my results. I 

found that the teachers feel that students that do well in the classroom many times 

work as role models for the other students. Often these students require extra 

material as they usually finish their workload ahead of others. The extra material 

has two purposes. On one hand the purpose is to help the children reach a higher 

academic level while on the hand the extra material is used as a distraction to keep 

the children busy. The seating arrangement in the classroom and ways of grouping 

the students is also tools to use for teachers to face all kind of children in school. 

The teachers often feel that the lack of time often forbid them to spend more time 

with each student. They also feel that the students that do well in school are the 

ones who suffer when they are the ones to receive the least amount of time as well 

as attention. To make all students develop equally on their individual levels it is 

necessary, according to the teachers interviewed, that the teachers find time for all 

students in the classroom. A lack of recourses always seem to be a problem in the 

school system but if the organization is well planed and the classrooms and the 

material is up to date this could help teachers spending their time on their students 

rather than the organization. In my opinion the teachers are ability to help all their 

students as well as the group constellation are crucial factors on how well students 

perform in school. Which seem to be a fact for all students, not only for the well 

achieving students. 
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Inledning 
Bengt Persson, professor i specialpedagogik, skriver i sin bok Elevers olikheter 

och specialpedagogisk kunskap (2007:8) att begreppet en skola för alla lanserades 

år 1980, i samband med den då nya läroplanen (Lgr 80). Lärarstudenterna Emelie 

Björkman och Frida Wikström (2007:16) skriver i sitt examensarbete om hur 

fokus, i begreppet en skola för alla, först låg på en skola vilket med tiden har 

förskjutits till att hamnat på alla. Detta att ta hänsyn till alla elever och erbjuda 

många olika utbildningsvägar är en av skolans främsta uppgifter. Alla har rätt att 

få utvecklas utifrån sin egen förmåga. I dagens gällande läroplan Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 står det att 

skolan ska vara likvärdig och det förtydligas att detta inte innebär att 

”undervisningens skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 

skall fördelas lika”, utan att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov och undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Lpo 94:4). Det är en komplex uppgift som lärare att inom ramen för tid, 

engagemang och resurser tillgodose samtliga behov som finns i en 

undervisningsgrupp. 

Mycket forskning är idag inriktad på elever som i folkmun betecknas som svaga 

elever, det vill säga elever som har svårigheter i sitt skolarbete och därmed många 

gånger har problem med att nå de av Skolverket framtagna uppnåendemålen. 

Dessa elever, som inte hänger med har rätt till stöd och resurser, likväl som de 

elever som når uppnåendemålen också har rätt till stöd och resurser för att 

utvecklas utifrån sig och sin kunskap. Skolan skall, vilket det står i läroplanen, 

anpassas till ”varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94:4). Jag vill i det här 

arbetet fokusera på de elever som enkelt når uppnåendemålen och försöka se hur 

dessa elever bemöts, stimuleras och uppmuntras i skolan. Detta arbete kommer 

alltså att handla om elever som hänger med, det vill säga om elever som enkelt når 

skolans uppnåendemål. Jag vill ta reda på om det finns ambitioner att ge elever 

som hänger med möjlighet att vidareutvecklas, och hur lärare stimulerar dessa 

elever som kanske har kapacitet att prestera mer än de måste för att vara godkända 

när det slutar skolan. Jag vill veta vilka konkreta metoder i 
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undervisningssituationen det finns som vidareutvecklar elever som hänger med, 

och vidare vill jag uppmärksamma vilka möjligheter och hinder som finns för 

pedagogen. 

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka vilken syn fyra lärare i de tidiga skolåren vid två 

grundskolor i Stockholms län har på elever som enkelt når uppnåendemålen. 

Frågeställningar: 

 Organiserar och genomför lärarna sitt arbete så att elever som hänger med, 

det vill säga elever som enkelt når uppnåendemålen, vidareutvecklas efter 

sina egna förutsättningar? På vilket sätt? Vilka möjligheter och hinder 

finns det? 

 Hur bemöts, stimuleras och uppmuntras dessa elever i skolan? 

Bakgrund och tidigare forskning 

Ett annat pedagogiskt examensarbete författat av studenterna Alexander Carlsson 

och Emelie Rydén har delvis tagit upp samma problematik som jag har valt, och 

där i deras förord fann jag följande citat ”Man kan tänka sig om man har alla 

elever i en simbassäng, då är det en självklarhet att man hjälper dem som håller på 

att drunkna, inte de som klarar av situationen själv och lugnt ligger och flyter runt 

någonstans.” (2008:1). Denna metafor kan tyckas självklar, men vid närmare 

eftertanke vill jag inte tro att en arbetsdag i skolan likställs med en krissituation i 

en simbassäng. Alla elever har rätt att utvecklas i skolan, oavsett andra elevers 

behov. I läroplanen står det att ”lärare skall utgå från varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lpo 94:12). Elever bör inte vistas på 

djupt vatten (utan hjälpmedel) innan de kan simma, och elever som kan flyta bör 

få vidareutvecklas och lära sig att simma. Jag menar att elever som till exempel 

inte ännu har lärt sig att läsa skall få hjälp med det genom stöd och undervisning, 

men även de som kan läsa måste få stöd och undervisning för att kunna fortsätta 

sin utveckling. Här återfinns problematiken kring resurser och hur de utnyttjas. 
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Utmanar lärare sina elever utifrån den kunskapsnivå som varje enskild individ 

befinner sig på? Är det möjligt? 

I Nationalencyklopedins ordbok (1996) benämns begreppet stark som bland annat 

att vara duktig i någonting till exempel i matematik. Ordet svag förklaras bland 

annat som att vara (tämligen) dålig i någonting till exempel i matematik. Orden 

stark och svag beskrivs ofta i motsats till varandra, men här i skolsammanhang 

önskar jag inte se dem som motpoler. Med stöd i läroplanen (Lpo 94) skall det 

finnas utrymme för både starka och svaga elever att få utveckla tillit till sin egen 

förmåga och få undervisning anpassad utifrån sina egen förutsättningar och 

behov. 

Under min lärarutbildning har vi arbetat mycket kring elever med behov av stöd 

för att nå grundläggande mål. Med det här examensarbetet vill jag komplettera 

min utbildning med en studie kring elever som kan nå längre än de av Skolverket 

uppsatta basmålen. Det känns angeläget att skolan tillvaratar förmågor, samt 

erbjuder och uppmuntrar alla elever att se och utnyttja sina inneboende resurser – 

oavsett på vilken nivå eleven befinner sig. Även redan verksamma pedagoger kan 

kanske med hjälp av detta arbete uppmärksamma vikten av att alla elever har rätt 

till tid och resurser, samt att samma pedagoger eventuellt kan inspireras av olika 

arbetssätt och metoder. Personer i ledande befattning kan kanske med hjälp av 

detta arbete uppmärksammas på situationen och använda det i tankarna kring 

resursfördelning inom verksamheten. Kommer resurserna verkligen alla elever 

tillgodo? 

Läroplanen 

1994 kom den fortfarande idag gällande läroplanen (Lpo 94) för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Däri beskriver Sveriges regering 

och riksdag, via Skolverket, det offentliga skolväsendets värdegrund, uppdrag och 

mål. Innehållet är grundat på skollagen och grundskoleförordningen. I skolans 

uppdrag ingår bland annat förståelse och medmänsklighet, saklighet och 

allsidighet, rättigheter och skyldigheter, en god miljö för utveckling och lärande 

samt en likvärdig utbildning. Det finns övergripande mål att sträva mot, och mål 

att uppnå. 
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Strävansmålen anger riktningen och är övergripande. Till exempel skall skolan 

sträva efter att varje elev: 

 utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

 utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Lpo 94:9,13) 

Dessa mål att sträva mot sätter ingen gräns för elevers kunskapsutveckling, utan 

anger riktningen för undervisningen och dess planering. 

Uppnåendemålen är vad en elev minst skall ha med sig när denne lämnar skolan. 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola till exempel: 

 behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 

idéer och tankar i tal och skrift, 

 behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet, 

 känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina 

rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället. (Lpo 94:10) 

Ovan tre uppnåendemål visar exempel på grundläggande kunskap varje elev skall 

uppnått under sin skolgång. Målen att uppnå ligger till grund för 

betygsbedömningen godkänd. Tanken är att de allra flesta elever skall nå längre i 

sin kunskapsutveckling efter avslutad skolgång, än till dessa basala mål. 

Skolverket utger även kursplaner för samtliga skolämnen, och här återfinns såväl 

strävansmål som uppnåendemål nu specificerat inom varje skolämne. 

Kursplanerna är bindande och visar de statliga krav som finns på utbildningen 

inom de olika skolämnena. Det är dock fritt för lärare och skolor att välja på vilket 

sätt dessa kunskapskrav skall nås, och varje skola arbetar fram lokala arbetsplaner 

utifrån sina elever och de förutsättningar som finns. Både kursplaner och 

läroplanen skall vara grunden för hur undervisningen planeras och genomförs. 

Skolans utveckling 

Skolan har inte alltid varit till för alla. Pedagogikprofessor Sven Hartman 

beskriver i sin bok Det pedagogiska kulturarvet (2005) hur samhället via bland 
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annat familjen, kamratkretsen och skolan för vidare kunskaper och traditioner till 

kommande generationer. Genom tiderna har familj och social gemenskap gett en 

informell fostran och utbildning, men skolan som organiserat system är en relativt 

ny miljö. I samband med industrialiseringen infördes år 1842 allmän skolplikt i 

Sverige och skolväsendet byggdes ut. Alla skulle gå minst sex år i folkskola, men 

”fattiga och svagbegåvade kunde beviljas en särskild minikurs” (Hartman 

2005:40). Reformen gick trögt och motståndet var starkt eftersom folket ansåg att 

barn behövdes bättre hemma än i skolan. Idéhistoriker Anders Burman (2006-10-

09) berättar om 1800-talets uppfattning kring halvbildningen, och då myntade en 

av våra svenska nationalfäder Erik Gustaf Geijer uttalandet ”drick djupt, eller 

smaka icke”. Geijer menade att antingen skulle man vara bildad eller inte alls 

bildad, allting där emellan skulle leda till dumhet och uppstudsighet. 

Trots detta växte olika skolformer fram för att möta allas olika behov. För att 

bemöta många barns otillräckliga kunskaper så de kunde tillgodogöra sig 

folkskolans undervisning skapades till exempel småskolan, som en slags 

förberedelseskola. Hemundervisning av informanter och guvernanter användes av 

de högre stånden, då den allmänna skolan inte ansågs passa barn från överklassen. 

Skolväsendets utveckling medförde att skollokaler byggdes runt om i hela Sverige 

och lärare blev en bristvara. Burman (2006-10-09) beskriver hur den engelsk-

importerade metoden växelundervisning infördes i Sverige för att på ett billigt sätt 

undervisa många elever med få lärare. Metoden gick ut på att läraren valde ut 

särskilt lämpade elever, vilka skulle undervisa andra barn enligt anvisning från 

läraren, och det resulterade i att duktiga elever fick ansvar över stor del av 

undervisningen. Denna metod kritiserades för att outbildade barn ersatte den 

utbildade läraren, och trots sin funktionalitet och ändamålsenlighet upphörde 

växelundervisning efter en tid. 

I och med Grundskolereformen under 1900-talets mitt sammanfördes alla 

skolformer och skolplikten utökades till nio år. Nu skulle Grundskolan vara en, en 

och samma skola för alla. Sverige fick en av världens mest likvärdiga skola, och 

enligt Hartman (2005:54) lyckades Grundskolereformen uppnå sitt mål att skapa 

en skola för alla, med likvärdiga förutsättningar i hela landet. I slutet av 1900-
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talet växte en ny skolpolitik fram och från att enbart vilat på pedagogiska 

argument infördes nu ett marknadstänk. Friskolor blev ett alternativ och 

valfriheten för elever och föräldrar att välja skola ökade. Skolan skulle inte längre 

vara ”likformig utan olikformig, men likvärdig” (Hartman 2005:69). Den 

obligatoriska skolgången har, oavsett skolform, via läroplanen samma 

grundläggande mål för alla elever att uppnå och stäva efter. Det vill säga att 

oavsett vilken slags skola eleven väljer finns där samma slutmål och krav på 

kunskap, vilket skall säkerställa skolors likvärdighet. Alla skolor har inom ramen 

för skollagen, läroplan och kursplaner möjlighet att forma sin verksamhet på sitt 

sätt och det är viktigt för varje enskild skola att marknadsföra sig och sitt 

pedagogiska arbetssätt. Skolorna är inte längre likformiga, och det fria valet 

möjliggör för enskilda individer att välja den skola som passar bäst. 

Alla människor är individer med olika behov och sätt att lära. Läroplanens 

riktlinje ”läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande” (Lpo 94:12) tolkar jag till att undervisningen behöver 

anpassas utifrån den enskilda individen. Vi lär alla på olika sätt och det är lärarens 

uppgift att stimulera och utmana varje elev till att använda hela sin förmåga och 

kapacitet. Lena Boström, som är filosofie doktor i pedagogik skriver tillsammans 

med utbildningskonsult Ingemar Svantesson i sin bok Så arbetar du med lärstilar 

om individualiseringen som ”den stora möjligheten” (2007:105). De menar att om 

lärare tar fasta på elevernas individuella förutsättningar som till exempel 

personlighet och resurser får varje enskild elev möjlighet att växa och utvecklas 

utifrån sig själv. Elever som känner att skolarbetet är meningsfullt förbättrar oftast 

både sina studieresultat och sin självkänsla. Alla elever är individer och behöver 

undervisas utifrån sin egen förmåga för att växa. Detta betonas i läroplanen Lpo 

94, och ligger även till grund för detta examensarbete.  

Metod 

Jag vill med min undersökning lyfta fram och påvisa några enskilda pedagogers 

arbetssätt och metoder inom mitt valda undersökningsområde, det vill säga om 

elever som hänger med. Jag har valt att intervjua fyra verksamma pedagoger lika 
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fördelade på två olika skolor. För att få fram ett mer generellt resultat över hur 

pedagoger i skolans tidiga år bemöter elever som uppnår skolverkets baskriterier, 

krävs en fullständig undersökning av hela nationens lärarkår för tidigare åldrar. 

Ann Kristin Larsen är sociolog och beskriver i sin bok Metod helt enkelt 

(2009:38) hur ett urval av populationen kan ske, och hur viktigt det är att göra det 

rätt för att urvalet skall vara representativt. I det här fallet är hela nationens 

lärarkår för tidigare åldrar populationen och oavsett ifall dessa skulle undersökas 

genom kvantitativ eller kvalitativ metod faller det utanför ramen för detta 

examensarbete, eftersom det kräver mer tid och resurser än vad jag har till 

förfogande. Jag har istället medvetet valt att koncentrera mig på ett fåtal lärare och 

istället lyssna på deras unika kunskaper och erfarenheter. Mitt önskemål om att få 

intervjua lärare med flera års erfarenhet inom skolans tidigare år har tillgodosetts, 

och därmed har jag fått tillgång till mycket och lång erfarenhet av skolans 

möjligheter och problematik. 

För att dessa intervjuer skall uppfattas etiskt rimliga och sanningsenliga har jag 

följt de etiska riktlinjer som Steinar Kvale och Svend Brinkmann författat 

tillsammans i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Steinar Kvale var 

professor i pedagogik och verksam på Center for kvalitativ metodeudvikling i 

Århus, och vid hans sida arbetade Svend Brinkmann. De förespråkar bland annat 

att informanterna skall upplysas om undersökningens allmänna syfte, känna till att 

medverkan är frivillig samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Ytterligare ett etiskt krav om samtycke har jag uppfyllt genom att via 

telefonsamtal med rektor respektive biträdande rektor få tillstånd att intervjua 

deras anställda lärare. Under samma samtal fick jag hjälp med att välja ut 

lämpliga informanter. Det kan förekomma att arbetsgivare vill styra intervjuer till 

anställda som är välvilliga och därmed representerar arbetsplatsen fördelaktigt. I 

det här fallen tror jag inte att det fanns någon annan tanke med urvalet än att 

tillmötesgå de kriterier jag presenterat utifrån mitt ämnesval. Dessa fyra utvalda 

lärare tillfrågades via e-post, där jag i enlighet med Kvale och Brinkmann 

informerade om undersökningens allmänna syfte, lärarnas frivilliga deltagande 

och rätt att avbryta sitt deltagande. Samtliga tillfrågade tackade ja till intervju. Tid 

för möte bokades och alla intervjuer genomfördes på respektive lärares skola. 
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Varje intervju pågick formellt i ungefär 25 minuter och spelades in för att 

underlätta efterarbetet och den senare sammanställningen av materialet samt för 

att öka tillförlitligheten av studien. Jag valde att genomföra mina intervjuer som 

samtal mellan mig och den aktuella informanten, och jag hade förberett olika 

områden som jag ville ta upp. Dessa utgångspunkter för samtalen rörde sig kring 

hur läraren uppfattar elever som hänger med, vilka arbetsuppgifter och metoder 

som förekommer, och vilka hinder och möjligheter som finns i arbetet kring dessa 

elever. 

Kvale och Brinkmann skriver om konfidentialitet, som till vardags benämns som 

tystnadsplikt. Det betyder att som skydd för informanternas integritet skall privata 

uppgifter inte kunna uttydas i detta examensarbete. Samtliga fyra intervjuade 

lärare är kvinnor, och med hänsyn tagen till deras integritet har jag i detta arbete 

gett alla informanter och deras arbetsplatser fingerade namn. (Kvale & Brinkmann 

2009:84ff) 

För det här arbetet har jag valt att titta på två skolor i en och samma kommun i 

Stockholms län. Skolorna finns i två skilda upptagningsområden. Strandskolan 

ligger i ett mångkulturellt höghusområde och Bergskolan finns i ett relativt 

monokulturellt villa- och radhusområde. Båda skolorna har verksamhet från 

förskola till skolår 9, och ett elevantal om ungefär 600 elever var. Intervjuerna på 

Strandskolan skedde i respektive lärares klassrum, och intervjuerna på Bergskolan 

genomfördes i olika grupprum. Samtliga mötesplatser valdes av informanterna 

själva. Jag följer de etiska riktlinjerna och har anonymiserat skolorna med 

fingerade namn för att även här skydda mina informanters integritet. 

Reflexivitet 

Att intervjua mina informanter var givande på många sätt. Dels gav intervjuerna 

mig material till detta arbete, och dels fick jag information inför min kommande 

yrkesroll. Jag upplevde en påtagligt vänlig inställning att vilja få mig att förstå hur 

komplext, intressant och givande det är att arbeta som lärare. Genom min inblick i 

skolans värld och problematik via min utbildning (framförallt genom den 

verksamhetsförlagda delen i utbildningen), samt mina personliga erfarenheter 

både som elev, lärare och förälder är min förförståelse för lärarens omfattande 
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arbete stor. Intervjuerna utvecklades till mycket givande samtal. Genom mitt 

intresse för verksamheten kunde jag ställa följdfrågor, som pedagogerna villigt 

besvarade och utvecklade. De lärare jag träffade kändes avslappnade och hade 

avsatt tid för mig och mina frågor, vilket jag uppskattade och vi lyckades i 

samtliga fall hålla oss inom den tidsram jag gett inför mötet. En signifikant 

skillnad mellan intervjuerna var på vilken plats vi befann oss. De intervjuer som 

hölls i respektive lärares klassrum kom att innehålla mer om den fysiska 

klassrumssituationen än de intervjuer som avklarades i anonyma grupprum. 

Resultat och analys 

Beskrivning av informanterna och deras arbetssituation 

Ann 

Är snart 40 år och utbildad förskolelärare med vidareutbildning till 

grundskolelärare år 1-7. Hon har arbetat på Strandskolan i drygt 15 år. Klassen 

som Ann arbetar i är en kunskapsmässigt stark grupp men med mycket sociala 

problem. Många barn har frånvarande föräldrar, ibland i en hotfull hemmiljö med 

till exempel missbruk, och flera barn sköter sig ofta på egen hand. Stöd, stimulans 

och läxhjälp hemifrån saknas. En del barn har svårt att tala och förstå svenska 

språket. I gruppen finns en elev med högsta gradens ADHD (en form av 

uppmärksamhetsstörning), vilket har påverkat klassituationen och hennes 

möjligheter att räcka till för alla. Numera har den diagnostiserade eleven en 

assistent vid sin sida, och Ann upplever en minskad arbetsbörda. Barnen går i 

skolår 2 och gruppen består av 11 flickor och 9 pojkar. Under intervjun beskriver 

Ann hur hon fått ägna mycket tid åt ”en ganska stor klick med elever som det 

händer mycket kring, och det som har tagit stryk är ju undervisningen” (Intervju 

Ann 2009-10-23). Hon anser att detta är en tuffare klass än vanligt och att det 

krävs mycket regler, rutiner och ramar. Hon påpekar dock att de jobbar på mycket 

bra när de väl kommer igång, men att det överlag är rörigt. (Intervju Ann 2009-

10-23) 
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Ingela 

Är drygt 55 år och utbildad förskolelärare, och hon läser ofta ämneskurser 

parallellt med sitt arbete i skolan. Ingela har varit verksam på Strandskolan i över 

30 år. Mest har hon arbetat med fem- och sexåringar, men under de senaste tio 

åren har hon arbetat med skolelever. Just nu har hon hand om 19 barn i skolår 1, 

vilket kommer att fyllas på med någon elev från förberedelseklassen efter 

juluppehållet. Idag består gruppen av ungefär hälften flickor och hälften pojkar. 

Det finns varierande behov hos eleverna, men övervägande delen i klassen har lätt 

för sig i skolarbetet. Bortsett från en gravt autistiskt elev, beskriver Ingela sin 

klass som något lättsammare än tidigare barngrupper hon arbetat med. Klassen 

fungerar bra ihop, och de skrattar, dansar och sjunger mycket tillsammans. Ingela 

uttrycker ofta ”det får aldrig bli tråkigt, det ska alltid vara roligt” (Intervju Ingela 

2009-10-22). Hon förklarar att hennes drivkraft i yrket är att det ska vara roligt 

och hon upplever ”att det är en glädje varje dag och gå till jobbet […] fantastiskt 

roligt” (Intervju Ingela 2009-10-22). (Intervju Ingela 2009-10-22) 

Marika 

Är runt 30 år och utbildad 1-7 lärare sen sju år. Efter sin examen fick hon arbete 

på Bergskolan, och hon har inte arbetat på någon annan skola tidigare. Barnen hon 

har nu går i skolår 2, och Marika beskriver gruppen om 23 elever som en 

idealklass. 9 flickor och 14 pojkar fungerar som en homogen umgängesgrupp med 

få konflikter. ”Vi kan ägna oss mycket åt att göra skolgrejer och jobba och dom är 

glada och arbetsamma” (Intervju Marika 2009-10-23), säger Marika under 

intervjun, men påpekar att det finns en stor spännvidd rent kunskapsmässigt. Hon 

upplever att klassen känns ovanlig eftersom den i princip är konfliktfri. Detta är 

en klass där barnen håller sams både i klassrummet och på rasterna. Därför känner 

Marika att de under sina arbetsdagar är ”förskonade från andra saker som tar tid 

från det vi vill göra” (Intervju Marika 2009-10-23). Hon upplever även att 

eleverna är ovanligt duktiga och är ”en sån klass som man skulle vilja ha faktiskt 

[...] just det att dom kan jobba på [...] det är liksom inget strul” (Intervju Marika 

2009-10-23). (Intervju Marika 2009-10-23) 
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Carin 

Är runt 55 år och utbildad lågstadielärare sen drygt 35 år. Hon arbetar på 

Bergskolan, och har tidigare erfarenheter från ytterligare tre skolor. Idag har hon 

en socialt stökig grupp i skolår 5. Det pågår ständigt konflikter och 

konfliktlösningar där ordningsfrågor och osämja hela tiden behöver redas ut. 

Klassen består av 20 barn där ungefär hälften är pojkar och hälften är flickor. 

Carin är ny lärare för klassen sen höstterminens start. Hon anser att detta är en 

mycket tyngre klass än normalt ”pojkgruppen har varit otroligt utagerande, och 

flickorna fått stå tillbaka ganska mycket här, och vi har många barn både flickor 

och pojkar som har väldigt stora behov och dessutom utredningsbehov, alltså sånt 

som borde ha varit gjort tidigare, som jag håller på med nu” (Intervju Carin 2009-

10-22). I klassen finns en diagnostiserad dyslektiker samt två elever som är under 

pågående dyslexiutredning. Flera barn har koncentrationsvårigheter och Carin 

misstänker i något fall uppmärksamhetsstörningen ADHD. Hon berättar om en 

turbulent grupp där kunskap och undervisning har blivit lidande eftersom mycket 

tid går till konflikhantering, när barnen stör både undervisningen och tillvaron för 

varandra. Carins mål är att få eleverna att fungerar tillsammans i klassrummet för 

att få till stånd någon undervisning överhuvudtaget. Hon påpekar dock att ”det 

finns ett gäng som klarar sig” (Intervju Carin 2009-10-22), och syftar på att det i 

klassen finns elever som trots oroligheterna klarar av att sitt skolarbete. (Intervju 

Carin 2009-10-22) 

De intervjuade lärarna i dessa tidigare skolår visade sig var och en ha gedigen 

kunskap om hur det fungerar i skolan. Alla har de erfarenhet av flera klasser och 

av hur olika det kan vara i olika grupper. Deras nuvarande arbetssituation skiljer 

sig från varandra, men i grova drag återfinns liknande klasser och därmed 

arbetssituationer på båda skolorna. På Strandskolan, som ligger i det 

mångkulturella höghusområdet, finns både den tuffa klassen där barngruppen är 

orolig, och den lättsamma klassen där barnen har funnit arbetsro. Ann och Ingela 

som arbetar på Strandskolan har lång och bred erfarenhet och båda anser sig just 

nu verka i en klass som avviker från vad de vanligtvis brukar arbeta med. Även i 

Bergskolan, där Marika och Carin är verksamma och där elevklientelet kommer 

från radhus- och villaområdet, återfinns både den arbetsammare klassen med en 
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stökig barngrupp och den ideala klassen där barnen fungerar väl ihop. Marika och 

Carin tycker, liksom informanterna i Strandskolan, att de just nu arbetar med en 

avvikande grupp mot vad de normalt har. Marika berättar att hon är mer van att 

arbeta med mer problemfyllda grupper, och hon uttrycker viss förvåning över hur 

mycket konflikter som yttrar sig i skolan i just detta område. Hon trodde när hon 

sökte sig hit att det rent socialt skulle vara relativt enkelt och lättsamt att arbeta 

här. Hennes nuvarande konfliktfria klass upplever Marika vara ett undantag på 

Bergskolan, varifrån hon har egna tidigare erfarenheter av stökigare grupper. 

Intervjuerna 

Mina informanter har bred, i två fall även mycket lång yrkeserfarenhet och 

därmed kunskap om elever och skolan. Utifrån dessa fyra lärares kunskaper och 

erfarenheter har jag kunnat få fram åsikter och synsätt på hur elever som klarar 

uppnåendemålen relativt enkelt har det i skolan. Här följer en redogörelse över det 

insamlade materialet kring elever som hänger med. 

Utmärkande drag 

Samtliga informanter ansåg att självgående elever är det som utmärker elever som 

hänger med. Dessa elever behöver inte särskilt mycket konkret och handfast hjälp. 

Bland annat nämns att dessa mer självgående elever förstår och tar instruktioner 

bättre än elever som kräver mer stöd. Läraren behöver inte ständigt finnas till 

hands då eleverna kan lösa saker på egen hand.  Å andra sidan kräver dessa elever 

mer och fler arbetsuppgifter, eftersom de ofta är snabba och blir klara fort. Det 

ställer krav på att läraren måste fördela sin tid olika på olika elever. Det vill säga 

att elever som kräver handfast hjälp får mer tid direkt på plats i klassrummet, och 

att läraren spenderar mer av sin tid för de självgående elever i förberedelsearbete 

inför lektionerna. Carin är dock noga med att påpeka att alla barn, även de som 

har lätt i skolan, behöver uppmärksamhet ”dom har samma behov som alla andra 

barn, att bli sedda och liksom lyfta för det man gör och så vidare” (intervju Carin 

2009-10-22), och att det är viktigt att uppmärksamma alla elever i en klass. 

Marika berättar att hon vid genomgångar kan uppleva en annan blick hos de 

elever som hänger med, och menar att det märks rätt fort när en elev inte längre 

hänger med – och det behöver inte bero på att genomgången varit lång utan att 
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barn tappar fokus när de inte längre förstår vad läraren pratar om. Ett annat tydligt 

tecken som visar att elever hänger med är deras aktivitet med att räcka upp handen 

och ställa frågor. Elever som hänger med frågar och undrar mer än elever som inte 

förstår. Marika talade även om hur hon till exempel i matematiken ofta ställer 

öppna frågor till sina elever, frågor där det finns utrymme för många olika svar. 

Hon menar att beroende på hur begripligt eleven lyckas svara blir det tydligt ifall 

denne förstått vad det handlar om eller inte. (Intervju Marika 2009-10-23) 

Det ingår i den gällande läroplanens mål att skolan skall sträva efter att varje elev 

bland annat ”utvecklar tillit till sin egen förmåga och utvecklar nyfikenhet och lust 

att lära” (Lpo 94:9), och detta är egenskaper som mina informanter anger som 

utmärkande drag hos elever som hänger med. Dessa elever har framförallt 

förmåga att förstå instruktioner och utifrån dem fatta egna beslut, samt att vara 

aktiva i klassrummet genom att ställa frågor och delta i diskussioner. Jag vill påstå 

att elever som hänger med många gånger har utvecklat tillit till sin egen förmåga 

och att de är nyfikna och har lust att lära, vilket innebär att även dessa strävansmål 

uppfylls relativt enkelt för elever som hänger med. Att arbeta med elever som 

känner denna självtillit och är positivt aktiva i klassrummet innebär självklart en 

förmånlig situation för att skapa inlärning, och dessa elever har goda 

förutsättningar för fortsatt kunskapsutveckling. Det ställer krav på att lärare lyckas 

stimulera även elever som hänger med till att känna motivation och lust för att 

denna möjlighet till kunskapsutveckling. Carin på Bergskolan betonar vikten av 

att alltid ”berätta nyttan, alltså målet med lektionen, varför gör vi det här” 

(Intervju Carin 2009-10-22) för att eleverna ska bli motiverade och därmed få ”ett 

annat driv att nå målen eller gå förbi till och med” (Intervju Carin 2009-10-22). 

Genom att tala om för eleverna varför de arbetar med en viss uppgift går det att 

motivera dem. Men då måste det också finnas någon mening med uppgiften, och 

att den uppfattas som intressant – vilket kräver att pedagogen utformar sin 

undervisning och elevernas arbetsuppgifter med god kvalité. Lärarens förmåga att 

hantera elever och situationer i klassrummet påverkar alltså den enskilde elevens 

möjlighet och motivation till kunskapsutveckling. 
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Något som framkommer under intervjuerna är att den vanliga bilden av att elever 

som till vardags betecknas som svaga är de som ställer till det och ofta stör i 

klassrummet inte är helt sann. I intervjuerna tydliggörs det att även de ofta 

benämnda starka eleverna lätt blir störande element i klassrummet. Läraren har en 

viktig roll i att motverka understimulerade och uttråkade elever (oavsett om det 

handlar om kunskapssvaga eller kunskapsstarka elever), eftersom det annars lätt 

skapas utrymme för eleverna att hitta på andra ofta störande aktiviteter. 

Informanterna på Strandskolan nämner i intervjuerna flera gånger hur viktigt det 

är att det aldrig får bli tråkigt för barnen i skolan, och den inställningen finner jag 

stöd för i läroplanen. Där står det att ”omsorg om den enskildes välbefinnande 

[…] skall prägla verksamheten” (Lpo 94:3) och att ”skolan skall främja elevernas 

harmoniska utveckling” (Lpo 94:6), samt att skolan skall sträva efter att varje elev 

skall utveckla ”lust att lära” (Lpo 94:9). Det ingår alltså i skolans uppdrag att 

eleverna mår bra under sin skoldag, och att en stimulerande och motiverande 

klassrumsmiljö gynnar både elever och lärare. Eleverna kan då använda sin 

värdefulla skoltid till inlärning, och lärarna får mer tid för att se och finnas till 

hands för samtliga elever i klassen. 

I klassrummet 

Det finns både positiva och negativa effekter av att ha elever som hänger med i 

klassrummet. Det som elever som hänger med framförallt tillför sin klass är att de 

bidrar till ett bra arbetsklimat i klassrummet, och det är gynnsamt för gruppen som 

helhet. De blir förebilder genom sin positiva syn på skolan och skolarbetet, samt 

genom att aktivt delta i diskussioner och sitt sätt att jobba. Dessa elever kan visa 

andra elever att skolan och skolarbete kan vara roligt. Carin nämner att detta 

arbetsklimat hjälper till att skapa arbetsro i klassrummet, och när det är arbetsro 

klarar många fler elever av att koncentrera sig. De får möjlighet att kunna utföra 

sitt skolarbete utan att tid spills på till exempel oroligheter, som ofta följs av 

konflikthantering. Carin är övertygad om att alla barn egentligen önskar lugn, ro 

och arbetsglädje, men att många barn inte alltid förmår att tygla sig och sitt 

humör. 
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En annan sak som gör att det är positivt att ha elever i klassrummet som förstår 

och klarar av sitt skolarbete på egen hand, är att de många gånger spontant hjälper 

varandra och andra som kanske inte förstår. Ann uppmuntrar att elever hjälper 

varandra och hon tycker framförallt att det är praktiskt då hon själv inte hinner 

hjälpa alla som hon önskar eftersom tiden ofta är knapp under skoldagen. 

Eleverna finns som stöd för sina klasskamrater och genom sin välvillighet till att 

hjälpa andra frigör de även tid för pedagogen, som kanske inte heller alltid är 

lämpligast för att skapa förståelse hos alla. Barn har ofta en mycket god förmåga 

att få andra barn att förstå, de kan se perspektiv som vuxna ibland missar.  Som 

blivande pedagog kan jag se flera fördelar med att barnen hjälper varandra. Det är 

inte bara den som har det svårt som har glädje av att få hjälp. Även de barn som 

kan och förstår, befäster och utvecklar sina kunskaper genom möjligheten att 

förklara för andra. Att hjälpa andra är en lärandesituation där jag tydligt kan se 

vad jag verkligen kan och förstår. Kan jag förklara begripligt för andra – då äger 

jag min kunskap. Det är alltså ett ypperligt inlärningsmoment att tvingas sätta ord 

på problem, och detta att elever hjälper varandra gynnar alltså likväl den som 

förklarar som den som får hjälp. Självklart finns det även barn som inte frivilligt 

vill hjälpa andra, eller inte ens har förmågan att göra detta. Ingela uttryckte att det 

kan vara negativt att elever spontant hjälper varandra eftersom det bidrar till en 

rörighet i klassrummet som kan vara störande. Hon styr istället sina elever till att 

hjälpa varandra på hennes begäran, dels för kunskapsutvecklingen elever emellan 

men även som sysselsättning för elever som är klara med sina egna 

arbetsuppgifter. 

Marika berättar om en annan syn på elever som kan mycket i skolan och som 

tillhör gruppen av elever som hänger med. Hon säger att dessa elever genom sin 

överlägsenhet kan påverka andra elever negativt. Barn som inte kommit lika långt 

i till exempel sin läsinlärning kan bli mycket stressade av de som läser flytande. 

Utan att någon egentligen säger något negativt märker barnen själva att de inte 

kan, vilket kan skapa osäkerhet och stress. Marika menar att det finns kunniga och 

så kallade starka elever som saknar social förmåga och kompetens. Dessa starka 

elever har utvecklat andra förmågor och de förstår inte lekar och koder som andra 

barn. Som kompensation för sitt tillrättakommande i det sociala umgänget säger 
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Marika att de ”gärna försöker skriva andra på näsan - fröknar och allting” 

(Intervju Marika 2009-10-23). Det är sällan dessa barn som kan mest har högst 

status i klassen även om de själva tycker att det är viktigast att de kan mest, enligt 

Marika. (Intervju Marika 2009-10-23) 

Arbetsmetoder 

Ingen av informanterna kände till om det fanns en uttalad policy eller gemensam 

praxis i skolorna bemötande av eller kring arbetet med elever som klarar sig bra i 

skolan. På Strandskolan känner både Ann och Ingela att de är beroende av 

arbetslagets och de närmaste kollegorna för att kunna ägna särskild tid åt elever 

som hänger med. Ann berättar om hur de förra året tillsammans med 

parallellklassen hade en läsgrupp för de starka läsarna, men att de i år har 

misslyckats med att starta upp någon liknande verksamhet. Det som hindrar 

liknande arbete i år är problemet att få tiden att räcka till enligt Ann (Intervju Ann 

2009-10-23). Hennes kollega Ingela trycker hårt på att vi i skolan aldrig får låta 

arbetet och verksamheten stagnera och bli tråkig för barnen. Skolan skall vara 

rolig för alla, och Ingela menar att det är något som de diskuterar mycket inom 

arbetslaget. Alla barn har rätt till egna individuella mål som stimulerar likväl 

deras kunskap som sociala utveckling. Ingela tycker att det är mycket viktigt och 

att det absolut ingår i hennes uppdrag. ”Jämför inte något barn med något annat, 

utan jämför med vad var det du klara […] det är min bensin” (Intervju Ingela 

2009-10-22) säger Ingela och menar att det är hennes drivkraft att tänka 

individuellt kring varje barn. 

I Bergskolan återkommer båda informanterna till att uppnåendemålen är det 

minsta som kan begäras av eleverna men att de, som pedagoger, hela tiden siktar 

högre. Marika menar att ”godkänt är inte målet utan det är ju framåt och vidare” 

(Intervju Marika 2009-10-23) som gäller. Hon tar även upp problemet att 

individanpassa skolarbetet, eftersom ”det finns ju lika många nivåer som det finns 

elever i en grupp” (Intervju Marika 2009-10-23), men att lärarna hela tiden 

försöker finna anpassade uppgifter. 

I Skolverkets färska rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

kritiserar Skolverket skolan för att individualiseringen, istället för den tänkta 
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flexibiliteten inför varje enskild elev, har utvecklats till ett ökat arbete på egen 

hand för eleven (individuellt arbete). Det finns olika sätt att tolka och använda 

begreppen individualisering, individuellt arbete och eget arbete, och jag håller 

med Skolverket som i sin rapport skriver att ”en innehållsligt inriktad och varierad 

individualisering utifrån elevens förutsättningar och behov har bättre 

förutsättningar att fungera gynnsamt än en metodinriktad individualisering (eget 

arbete)” (Skolverket 2009:212). Skolan går ut på inlärning och 

kompetensutveckling, och självklart krävs det arbetsuppgifter och övningar för 

eleverna. Även om lärare, som det står i läroplanen (Lpo 94:13), skall utgå från att 

elever både vill och kan ta personligt ansvar för sitt skolarbete måste lärare ta 

ansvar för att arbetsuppgifterna är meningsfulla och utvecklande för varje elev. 

När det gäller särskilda arbetsuppgifter för elever som hänger med så handlar det 

inte om att det finns helt nya och särskilda metoder och uppgifter för dessa elever. 

Det handlar om på vilket sätt lärare kan stimulera elever som snabbt blir klara 

med det som andra behöver mer tid för. På vilket sätt stimulerar mina informanter 

dessa elever att fortsätta använda sin skoltid på ett konstruktivt sätt medan 

resterande elever i klassen jobbar på med grunduppgiften. Jag har velat ta reda på 

om och på vilket sätt mina informanter utmanar elever som hänger med och ofta 

hinner klart de uppgifter som ges. Jag kommer nu att beskriva mina informanters 

olika sätt att skapa arbetsuppgifter för elever som hänger med. En del uppgifter 

visar på individualisering och andra på mer på individuellt arbete. Trots att 

intentionen är att anpassa arbetsuppgifterna individuellt finns det lösningar som i 

grunden går ut på tidsfördriv. 

Arbetsuppgifter 

I många läromedel finns det extra uppgifter i slutet på varje kapitel för dem som 

blir klara snabbt, och dessa uppgifter är oftast anpassade utifrån baskapitlet och 

behandlar samma sak. Trots att detta extramaterial finns upplever jag att flera av 

informanterna inte alltid är nöjda med dessa utmaningar som läromedlen 

tillhandahåller, utan de vill försöka hitta mer individuellt anpassade 

arbetsuppgifter att erbjuda sina elever. För att stimulera och utmana snabba och 

självgående elever är det vanligt att läraren erbjuder individuella uppgifter. Ofta 

blir det uppgifter på lösa blad, som är kopierat från andra läromedel. Ibland sätter 
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lärarna ihop bladen till ett häfte, som eleverna i egen takt kan jobba på i när det 

finns tid över. Det verkar även vara populärt att använda andra läromedel som 

extra material, och till exempel nämner Ann att hon gett en matematikbok ”som 

inte de andra kommer ens att få” (Intervju Ann 2009-10-23) till en elev. Hon 

menar att övriga i klassen aldrig kommer att nå samma nivå i matematik som just 

den pojken, och att han stimuleras och utvecklas i den här för honom mer 

anpassade och utmanande boken. För övrigt fanns det hos samtliga informanter en 

uttalad vilja att hålla extrauppgifterna inom samma område som övriga i klassen 

arbetar. Därmed verkar snabba elever oftast få repetera och befästa sina kunskaper 

inom det som hela klassen arbetar med, vilket fördjupar deras kunskap. 

Inom matematiken påpekar Marika att även självgående elever måste behärska 

räknekonsten. Även ifall de till exempel kan rabbla multiplikationstabellen, krävs 

det att lärarna har kontroll över att eleverna verkligen förstår vad de gör. Det är 

viktigt med förståelse innan eleverna kan släppas vidare på egen hand. Därför 

brukar Marika låta de elever som blir klara snabbt få i uppgift att försöka lösa 

samma problem på flera olika sätt och därmed utveckla och bredda sitt eget sätt 

att tänka. (Intervju Marika 2009-10-23) 

Ingela på Bergskolan berättar att de i matematiken inte köper in något läromedel 

alls. Där träffas arbetslaget varje vecka, och efter gemensamt samtal arbetar de 

fram nästa veckas matematikmaterial. Då tar de hänsyn till de elever som inte har 

kommit så långt och de gör även material ”som är lite mer att bita i – nivån högre 

för dom som behöver det” (intervju Ingela 2009-10-22). Ingela menar att de på det 

här viset hela tiden skapar nya mål, vilket hon anser vara mycket viktigt för att 

varje elev hela tiden skall ges utrymme för ytterligare kunskapsutveckling. Vidare 

talar Ingela på Bergskolan om att hon med samtliga elever försöker läsa mycket 

och de ofta besöker skolans bibliotek för att inspirera och stimulera till mycket 

läsning. (Intervju Ingela 2009-10-22) 

På Bergskolan har Ann tillsammans med parallellklassen haft läsgrupper för 

lässtarka elever, som har träffats ett par tillfällen i veckan. Barnen sitter 

tillsammans och läser en gemensam bok, som de sedan var och en redovisar 

genom att rita och skriva om boken och dess innehåll. Ann nämner också att hon i 
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svenskan använder speciella läromedel för sina lässtarka barn som behärskar att 

förstå texterna utan särskild hjälp. Ann upplever att eleverna ser det som ett 

privilegium att få en extra bok, och eftersom eleverna är självgående tar det ingen 

extra tid i anspråk att instruera och förklara vad de ska göra. Eleverna arbetar på i 

sin egen takt och på egen hand i dessa böcker när den ordinarie arbetsuppgiften är 

färdig. (Intervju Ann 2009-10-23) 

På Strandskolan arbetar de också med extra material för de elever som blir klara 

snabbt. Inom läs- och skrivinlärningen satsar de på att ge eleverna mycket tid för 

att skriva. Ofta är det berättelser om sig själv och om vad de har gjort eller vill 

göra, som eleverna uppmanas att skriva. Marika påpekar att detta även är ett bra 

sätt att lära känna sina elever och deras tankar, eftersom det blir personliga texter 

om och av varje elev. Rent skrivtekniskt anser Marika att det är lätt att 

individualisera när eleverna skapar egna texter. De elever som har kommit långt 

får, och vill, till exempel lära sig att stava rätt. Andra elever som kanske 

fortfarande skriver enbart med versaler kan läraren utmana genom att till exempel 

kräva mellanrum mellan varje ord. Marika anser att det märks tydligt hur 

mottagliga barnen är för utmaningar. En del barn kommer självmant och frågar 

om de till exempel har stavat rätt, och andra barn upplever att det är jobbigt när 

läraren ställer nya krav. I Marikas klass grupperar hon sina starka elever efter 

vilka sorts böcker de läser, och sen får de som läser inom samma område 

diskutera sina böcker tillsammans. Det är ett försök där eleverna genom sina 

gemensamma intressen förhoppningsvis får givande och intressanta diskussioner, 

där alla vill och vågar tala. (Intervju Marika 2009-10-23) 

Carin berättar om ett läsförståelseprogram där frågeställningarna har olika 

svårighetsgrader. Från att svaret står direkt i texten, via att det kräver läsning 

mellan raderna för att hitta svaret, till att eleven måste dra egna slutsatser utifrån 

att ha läst texten. Hon menar att det är positivt att alla elever i en grupp kan arbeta 

med samma text men utifrån sin läsförståelsenivå få anpassade uppgifter att lösa. 

Carin berättade även om möjligheten att ge läxor på olika nivåer, där det finns en 

enklare (mini), en bas (midi) och en mer komplex (maxi) läxa. Eleven får 

möjlighet att välja sin läxa utifrån sina egna mål i skolarbetet. Detta arbetssätt 
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stöds i läroplanen där det finns riktlinjer om att ”läraren skall utgå från att 

eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan” (Lpo 94:13). (Intervju Carin 2009-10-22) 

Dagens gällande läroplan (Lpo 94) saknar direkta anvisningar om vad 

undervisningen i skolan skall innehålla och vilka metoder som skall användas. 

Läroplanen (Lpo 94) visar vilka mål som alla elever minst skall uppfylla när de 

avslutar sin obligatoriska skolgång. Vägen till avslutningen av grundskolan är 

öppen för lärarna och de har fritt spelutrymme att anpassa sin undervisning för 

sina elever. Skolverkets tanke med läroplanen var att det lokala 

handlingsutrymmet skulle gynna den enskilda eleven, genom närhet och 

kännedom om den faktiska situationen. I Skolverkets rapport Vad påverkar 

resultaten i svensk grundskola? (2009:27) redovisas flera studier som visar att den 

tänka individualisering, istället för att vara flexibel och anpassad utifrån alla 

elevers olikheter, många gånger har stagnerat och fastnat i att handla om 

individuellt arbete för skoleleverna. Jag upplever att flera av mina informanters 

arbetsuppgifter för eleverna är individualiserade. Att till exempel att ge en elev ett 

läromedel som passar denna enskilda elev bättre än det för gruppen valda 

materialet, eller läsa en gemensam text men använda olika frågeställningar utifrån 

olika läsförståelsenivåer tycker jag är att se till varje enskild elevs behov. 

Pedagogens förmåga att ge varje elev denna enskilda uppmärksamhet kräver 

utöver material, tid och fantasi även vetskap om elevens faktiska kunskap. 

Utvecklingssamtal 

I min intervju med Carin på Bergskolan talade vi om hur lärare samtalar med 

barn, och Carin likställde det med coachning. Tillsammans talar lärare och elev 

om vad eleven har gjort i skolan, vilka mål som finns och vägen dit. Läraren ger 

framförallt positiv återkoppling, men även konstruktiv kritik. Carin anser att 

läraren har en viktig roll i att både skriftligt och muntligt bekräfta eleven i dennes 

arbete, och på så vis hjälpa elever att nå fortsatt utveckling. Bedömning av 

elevens arbete sker utifrån uppsatta mål, vilket är viktigt att tydliggöra för eleven. 

Carin har även erfarenhet från att följt klasser upp i högstadiet, och menar att 

lärarna där på ett mycket bättre sätt än lärarna för tidiga åldrar klarar av 
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bedömning. Hennes slutsats är att det beror på att det finns en längre 

bedömningstradition hos lärarna som undervisar i äldre åldrar. Carin menar att 

lärare som undervisar i tidigare år lägger större fokus på elevernas totala 

utvecklingskurva, än på elevens precisa prestation här och nu. Vilket Carin, lite 

kritiskt, konstaterar att många lärare stagnerar vid. Går utvecklingskurvan lite åt 

rätt håll är läraren nöjd istället för att fortsätta utmana sina elever i varje steg 

menar hon. Å andra sidan är Carin också väl medveten om att eleverna själva blir 

mer betygsfokuserade från och med år 6, och därmed är de förmodligen mer 

mottagliga för professionella bedömningar både muntligt och skriftligt än yngre 

elever. (Intervju Carin 2009-10-22) 

Under min intervju med Ann på Strandskolan menade hon att det är under 

utvecklingssamtalet som tillfället att sätta individuella mål tillsammans med 

eleven ges. Bland de elever som på ett relativt enkelt sätt uppnår basmålen finns 

det elever som inte vill försöka prestera mer. Detta är en utmaning för läraren. Det 

gäller att finna orsaken till varför en elev inte vill försöka prestera mer. Kan det 

finnas en allmän osäkerhet eller rädsla att misslyckas, eller är eleven kanske lat? 

Detta är viktigt att lyfta för att synliggöra orsaken både för elev och för lärare, och 

därmed kanske kunna ändra förutsättningarna. Men där finns också elever som är 

mottagliga för att sätta högre mål. Ett problem som Ann upplever är att de 

specifika individuella mål som de gemensamt skriver vid utvecklingssamtalen är 

svåra att komma ihåg för henne och eleven i kommande vardagssituationer. Det 

problemet skulle Ann lösa genom att kopiera varje elevs individuella mål och 

fästa vid dennes plats i klassrummet. Hon anser att detta kommer alla elever 

tillgodo, inte bara de som sätter högre mål. (Intervju Ann 2009-10-23) 

I läroplanens riktlinjer står det att ”läraren skall genom utvecklingssamtal främja 

elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling” (Lpo 94:16). Dessa 

utvecklingssamtal förekom på mina informanters skolor i olika form. 

På Strandskolan sker det traditionella utvecklingssamtalet där läraren tillsammans 

med föräldrar och elev samtalar om elevens skolsituation. Barnen är delaktiga och 

inför utvecklingssamtalet har lärarna gett eleverna särskilda Jag Kan häften, som 

varje elev fyller i. Det kan vara till exempel en slalombacke, som barnen fyller i 
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och som visar hur långt barnet har nått inom olika områden. Detta är 

betydelsefullt för barnen, som själva berättar och visar detta för sina föräldrar 

under utvecklingssamtalet. Materialet är tydligt och synliggör på ett enkelt sätt 

både för barnen och för föräldrarna vad eleven kan. Utöver detta finns den 

obligatoriska individuella utvecklingsplanen (IUP), som läraren tillsammans med 

förälder och barn sätter upp kommande mål för barnet att både uppnå och sträva 

efter. (Intervju Ingela 2009-10-22) 

Carin berättar om hur de på Bergskolan har arbetat fram matriser med 

kunskapsmål att uppnå och sträva emot i varje skolämne nedskrivna. Elevernas 

framsteg markeras i matrisen och elev, föräldrar och lärare får möjlighet att följa 

den enskilde elevens kunskapsutveckling. Detta synliggörande av den enskildes 

kunskap, menar flera informanter, motiverar många elever att försöka nå längre, 

och att det därmed är positivt för den allmänna inlärningen. Genom ett aktivt 

arbete med matriserna kan lärare, föräldrar samt elever själva ha kontroll över 

vilka mål som är avklarade. Matriserna visar även tydligt vad eleverna förväntas 

att lära sig, och vilka strävans mål som finns. (Intervju Carin 2009-10-22) 

På Bergskolan har de slutat med det traditionella utvecklingssamtalet till förmån 

för det elevledda utvecklingssamtalet där läraren endast finns med vid början och 

vid avslutningen på samtalet. Lärare och elev förbereder samtalet tillsammans och 

då får eleven sätta ord på sin kunskap och de fyller tillsammans i skolans matriser 

med kunskapsmål som synliggör vad eleven kan. Utifrån var eleven befinner sig 

arbetar lärare och elev fram utvecklande och stimulerande mål att uppnå och 

sträva efter. Sen under utvecklingssamtalet visar eleven på egen hand vad hon 

eller han kan och utvalda arbeten som de gjort i skolan för sina föräldrar. 

Föräldrarna får inblick i elevens kunskap och situation i skolan via sitt egna barn, 

och pedagogen finns med i uppstart och avslut av samtalet. Dessa samtal har 

fokus på utveckling och skall ske i positiv anda. Eventuella problem som finns 

skall behandlas vid andra tillfällen. Marika berättar om att de elevledda samtalen 

är mycket uppskattade både hos föräldrar och hos elever. Barnen tycker ”att det är 

superroligt, och dom har ju lärt sig – dom började i förskoleklassen […] 

jätteduktiga på att visa sina saker, dom är stolta” (Intervju Marika 2009-10-23). 
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Placering i klassrummet 

Intervjuerna i Strandskolan genomfördes i respektive lärares klassrum. Den 

fysiska närvaron av klassrummet med dess möblering och utformning gjorde att 

dessa två intervjuer osökt kom att innehålla samtal om bland annat elevers 

placering i klassrummet, och vilken påverkan det har för klassrumsklimatet och 

därmed för hela gruppens vardag. Gemensamt för båda informanterna Ann och 

Ingela är att båda två har en stark övertygelse om att barnens placering i 

klassrummet har stor betydelse för hur arbetet i klassen fungerar. Alla elever 

behöver kunna se och höra sin lärare bra i klassrummet, och utifrån barnens 

individuella behov placerar lärarna ut eleverna. Ingela poängterar vikten av att 

eleverna verkligen kan se och höra sin lärare, för att på så vis lära känna dennes 

mimik, kroppsspråk och röst. Läraren kan använda sig själv som verktyg för att 

uppnå ett harmoniskt arbetsklimat, genom agera förebild och använda både röst 

och kroppsspråk för att till exempel skapa lugn. Jag vill tillägga att även läraren 

behöver kunna se var och en av sina elever. Inte bara för kontroll, utan av precis 

samma anledning som Ingela hänvisar till varför eleverna måste se sin lärare. 

Genom att se och höra en annan människa, kan jag lära mig att tyda alla signaler 

som sänds ut i form av till exempel blickar, mimik, kroppsspråk och röstläge. Det 

är viktigt att känna till varandras reaktioner för att fungera i grupp och att inom 

gruppen klara av att acceptera varandra och varandras olikheter. 

Elever behöver även placeras utifrån sina egna förutsättningar för att kunna arbeta 

med enskilda uppgifter. Ann har flera elever som sitter inåtvända mot väggen, 

alternativt vända mot fönster. Båda placeringarna passar för att minska störande 

moment, och de elever som har utsikt (klassrummet är placerat på en övervåning) 

fick, medvetet av Ann, möjligheten att kunna titta ut och drömma sig bort för att 

kunna samla nya krafter och därmed orka hela skoldagen. Ann försöker undvika 

att placera elever i grupper. Hon menar att ”det underlättar för stimmighet och 

okoncentrerade barn, de stör vararandra helt enkelt och det blir för pratigt och 

stökigt” (Intervju Ann 2009-10-23). Ann hade en omplacering på gång eftersom 

hon tröttnat på att springa fram och tillbaka i klassrummet mellan alla elever som 

kräver mycket hjälp. Hon vill ha ett större bord i mitten där hon själv ska ha sin 

plats, och där de elever som kräver mest handfast hjälp skulle sitta. Detta för att 
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öka hennes kontroll över dessa elever, slippa springa runt i klassrummet och på så 

sätt försöka bidra till att lugna den allmänna rörigheten. 

Elevers behov styr klassrumsmöbleringen, och fokus hamnar oftast på att placera 

de barn som behöver mycket stöd och hjälp på ett strategiskt ställe. Någonstans 

där eleven mår bra, kan arbeta och läraren snabbt kan se behov och kunna ge stöd. 

Elever som inte har behov av en särskilt plats för att kunna fungerar i klassrummet 

ser lärarna inga problem med och därför sker inte heller möbleringen i första hand 

utifrån deras behov. Många gånger får eleverna möjlighet till att välja sin 

bordsgranne. Men det är frihet under ansvar som gäller, och Ingela på 

Strandskolan framhåller att det är ett bra sätt att öva eget ansvar för elever– 

eftersom det ofta är ett stimulerande mål att få sitta vid sin kamrat. De flesta 

elever tar sitt ansvar och anstränger sig för att få behålla sin placering. Att lugna 

elever ofta används som placeringsgrannar till mer stökiga barn är en vedertagen 

sanning, och gäller även i dessa klasser. Det finns dock trots allt en medvetenhet 

hos mina informanter att placeringen inte får ske på bekostnad av det icke stökiga 

barnets arbetsmöjligheter. Både Ann och Ingela uppfattar att elever tycker om att 

hjälpa varandra, vilket också kan underlättas genom en välfungerande möblering i 

klassrummet. En begränsande faktor kan dock vara klassrummets storlek, 

utformning samt tillgång till möbler och därmed kan goda tankar bakom regler 

och önskemål tyvärr tvingas till att kompromissas bort. 

Gruppindelning 

Hos alla lärare i den här undersökningen sker gruppindelningar, och det finns 

olika sätt att tänka kring själva uppdelningen. Ofta finns det fasta 

halvklassgrupperingar. Ann har till exempel valt att göra två relativt jämna (både 

kunskapsmässigt och till antalet) grupper, som alltså avspeglar helklassen fast i 

mindre format. Till viss del har andra yttre faktorer som till exempel 

hemspråksundervisning fått styra gruppindelningen, men hennes tanke var att ha 

en jämn fördelning av eleverna ”så jag hinner med de svaga lite mer då även i 

halvklass” (Intervju Ann 2009-10-23). Med den här uppsatsens perspektiv vill jag 

gärna förstå att dessa halvklasser även innebär mer tid för de självgående barnen, 

vilket det rent matematiskt bör göra. Ingela har valt en annan slags 
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gruppindelning. Hon har de mer självgående eleverna i en större grupp, och en 

mindre grupp om sju elever som hon jobbar intensivt med för att de ska komma 

ikapp och nå målen. Annars är Ingela en förespråkare av integrerade grupper och 

hon ser bara fördelar med att barn lär av och kan hjälpa varandra. ”Det är ju så att 

barn kan beskriva saker och ting för varann på ett väldigt bra sätt […] på ett barns 

nivå […] så det är jättebra” (Intervju Ingela 2009-10-22). Det är även populärt 

bland eleverna att hjälpa varandra. Det är, enligt Ingela, roligt och spännande och 

inte lika laddat som när vuxna ska hjälpa till. Därför försöker Ingela ge utrymme 

för att eleverna ska kunna hjälpa varandra under skoldagen. Marika vittnar om 

ytterligare ett sätt att gruppera elever. I hennes klass är de relativt få flickor, och 

därför valde de att göra en flickgrupp i det här fallet när de har engelska. Marika 

ville främja talutrymmet och gjorde därför denna indelning, som tillslut trots allt 

innebar att även ett fåtal pojkar finns med i gruppen. 

Under intervjun uttrycker Ann en önskan om att regelbundet inom ramen av 

skoldagen kunna arbeta med en grupp av bara starka elever. Hon skulle vilja 

utmana dem med kluriga problemlösningar i en grupp där alla förstår och tillför 

något i arbetet att lösa uppgiften. Hennes erfarenheter från blandade grupper är att 

de starka eleverna jobbar med uppgiften, och vare sig de eller de svagare barnen 

utvecklas vidare. De starka får inget stöd från de svaga, som inte alls är delaktiga. 

Tidigare har Ann arbetat med att tre parallella klasser gjorde nivågrupperingar 

över samtliga tre klasser, vilket är ett vanligt sätt att gruppera elever framförallt i 

högre åldrar. En svag grupp, en stark grupp och en mellangrupp. Hennes 

erfarenheter från deras utvärdering av vilka elever som det arbetssättet hade 

gynnat var att ”ja dom starka gynnade det jättemycket för dom kunde bli ännu 

starkare, mellangruppen fortsatte vara mellangrupp och den svaga gruppen 

utvecklades egentligen ingenting för dom hade inte nåt att plocka av, ingen som 

uppmuntrade till att försöka kämpa lite för att alla var så svaga, så egentligen 

gynnade det inte dom” (Intervju Ann 2009-10-23). Hon menade vidare att vid 

nivågruppering krävs det att olika val görs pedagogen. I det här specifika fallet 

resonerade lärarna att de i alla fall hade hjälpt de starka barnen vidare, och att de 

svagare barnen förmodligen inte ens under andra förutsättningar hade klarat sig 
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bättre. Ibland finns det omständigheter när skolan inte lyckas med sitt åtagande 

och det är en bister verklighet att skolan inte alltid klarar av att hjälpa alla barn. 

Stöd och resurser 

På Strandskolan och Bergskolan finns det utöver de pedagoger som är knutna till 

varje arbetslag, inga extra resurser eller specifika stöd att tillgå. Om detta säger 

Ingela ”näe det finns det inte, utan det är min uppgift” (Intervju Ingela 2009-10-

22). Ingen av informanterna kan alltså få ytterligare stöd eller resurser för att 

bemöta de elever som klarar skolans uppnåendemål eller de elever som inte gör 

det. Ingela som har arbetat länge på skolan menar vidare att ”man har ju vant sig 

med åren, man får ta och jobba själv, man får strukturera väldigt mycket runt 

barnen och man får strukturera runt sitt eget arbete för att tänka, hela tiden tänka 

från grunden – jag måste klara det här själv” (Intervju Ingela 2009-10-22). Det 

står i läroplanen att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov” (Lpo 94:4), och att ”läraren skall organisera och genomföra arbetet så 

att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 

och utveckla hela sin förmåga” (Lpo 94:12). Det tolkar jag som att det ingår i 

lärarnas uppdrag att utifrån sina elever forma sin undervisning och att alla elever 

har rätt till stimulans och utmaningar utifrån sin högst personliga nivå. Även 

elever som enkelt hänger med och har en högre utvecklingspotential än vad skolan 

primärt kräver har rätt till stimulans utifrån sin förmåga. När jag samtalar med 

Marika om huruvida det finns resurser att tillgå för elever som hänger med relativt 

enkelt i skolan, svarar hon nekande. Marika berättar att det som de i hennes 

arbetslag kan erbjuda alla barn, oavsett förmåga, är ”det vi kan ge i klassrummet 

[…] försöka få alla aktiva […] alla ska säga någonting, alla ska visa någonting, att 

vi tittar på alla, att vi läser alla […] att man inte bara ska kunna hänga med och 

inte ha synts på hela året” (Intervju Marika 2009-10-23). 

Vad händer om en lärare inte lyckas uppnå läroplanens mål att till exempel 

stimulera elever till ökad utveckling? Vad händer när en lärare istället för att 

undervisa städigt behöver verka för ett acceptabelt arbetsklimat i sin klass? Jo, 

hela gruppen förlorar undervisningstid. Tiden är också den faktor som mina 

informanter återkommer till när vi samtalar om eventuella hinder i deras kontakt 



29 
 

med eleverna. Att eleverna förlorar undervisningstid är tydligast i stökiga klasser 

där mycket tid ägnas åt konflikthantering för att det överhuvudtaget ska kunna gå 

att arbeta i klassrummet. Per automatik försvinner tid som är vikt för 

kunskapsinhämtning, och samtliga elever i klassen drabbas. Ann berättar om hur 

hon önskar att få tid att ”sitta med mina elever och kolla kontinuerligt hur ligger 

dom till egentligen  […] vissa saker missar man, som man skulle behöva sitta en 

och en med […] det är tiden som gör att man inte hinner allt det där som man 

skulle egentligen vilja” (Intervju Ann 2009-10-23). Även de informanter som 

arbetar i klasser med arbetsro finner tiden som hinder för allt de önskar hinna 

med. Men Ingela säger att ”ja egentligen är tiden väldigt knapp […] men man lär 

sig att förvalta sin tid när man har jobbat i många år” (Intervju Ingela 2009-10-

22). Jag kan se Ingelas uttalande som ett bevis på att hon klarar av sitt arbete 

under de förutsättningar som finns och att det är bra, men jag kan också ana en 

viss uppgivenhet i uttalandet och se en överlevnadsstrategi hos Ingela. Hon 

accepterar tiden som begränsande faktor och gör det som är möjligt och rimligt. 

Men frågan är om det är möjligt och rimligt att faktiskt ge varje elev den enskilda 

uppmärksamhet som den har rätt till inom den aktuella tidsramen? Just faktorn tid 

är begränsande, men däremot kan tid frigöras med resurser. Med ansvar för färre 

elever frigörs tid per elev. Ändamålsenliga lokaler frigör tid, då det till exempel 

inte krävs ommöbleringar eller fram- och borttagning av material i samma 

utsträckning som det gör ifall all verksamhet ska ske i ett och samma klassrum. 

Grupprum och avskilda platser kan frigöra tid om det leder till arbetsro. Det kan 

lika gärna leda till kaos och oro, beroende på rummens utformning, placering och 

elevernas förmåga att röra sig fritt under ansvar. Fungerande kringpersonal, som 

vaktmästare (som kan laga och underhålla lokaler), sjuksköterska och kurator 

stationerade på skolan (som kan ta emot elever för samtal och omhändertagande), 

specialpedagog (som kan handleda läraren och hjälpa enskilda barn) samt en 

bibliotekarie (som kan inspirera och hjälpa till att få fram material) är exempel på 

omgivande resurser som frigör tid för den enskilda pedagogen. Idag är det just 

ovan beskrivna faktorer som saknas i skolan. Tillsammans med förändrade 

förhållande på grund av rådande samhällsklimat, och att många omgivande 

resurser sparas in på skolor försvinner mycket elevtid för pedagogerna. Istället för 
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att ägna sig åt att undervisa och utföra det som lärare är utbildade för, krävs det att 

de ägnar arbetstid för att även utföra sysslor som egentligen tillhör en 

vaktmästare, kurator, sjuksyster eller till exempel en bibliotekarie. Skolverket 

(2009:27ff) tar upp den förändrade lärarrollen, och nämner det som bidragande 

orsak till att individualiseringen inte fungerar som det är tänkt. I takt med lärares 

faktiskt minskade tid för och med sina elever ökar elevens krav på enskilt arbete 

och eget ansvar för sina studier. Denna ansvarsomfördelning (från lärare till elev) 

har gett hemmet en ökad betydelse för elevens skolresultat. Nu när skolan är 

sämre på att kompensera elevernas socioekonomiska bakgrund har skolan 

utvecklats till att inte längre vara likvärdig för barnen i Sverige. 

Då och nu 

När vi under intervjuerna samtalade om huruvida det har skett förändringar i 

klassrumsklimatet och att synen på hur vi bemöter barnen i skolan har förändrats 

över tid, var det ganska entydiga svar. Informanterna tycker att klassrumsklimatet 

har förändrats. 

Många fler elever har svårare att klara kunskapsmålen i skolan än tidigare. Bland 

annat Ann upplever att hon har fått sänka sin undervisningsnivå för att eleverna 

ska förstå. Hon anser också att elever idag kräver exaktare instruktioner och att 

svaren skall finnas där direkt, annars blir de otåliga och missnöjda. Barnen kan 

inte alls på samma sätt som tidigare hitta lösningar, och det är tydligt att de är 

vana att få hjälp med allt. Från att få det givna svaret till att alltid få order om vad 

som ska göras. Ann anser att det saknas initiativförmåga hos skolbarnen. Hon 

tycker också att det har blivit ett tuffare klimat mellan barnen än var det har varit 

tidigare. Fler barn har en negativt hårdare attityd mot både sig själv och mot 

andra. (Intervju Ann 2009-10-23) 

Marika tycker också att klimatet har hårdnat, och att dessa konflikter mellan 

elever är det som tär mest på lärare. I förlängningen blir föräldrar inblandade och 

de, tycker Marika, har ett helt annat sätt mot skolan än tidigare. Hon anser att de 

”skyfflar ganska mycket på skolan och inte riktigt kan se barnens del, man tror att 

ens barn hemma är samma barn i skolan, och alla har ju varit barn själv, man 

borde ju veta… […] antingen skötte skolan mindre innan eller så struntade man i 
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det eller så gjorde föräldrarna något annat” (Intervju Marika 2009-10-23). Marika 

tycker som lärare att det är jobbigt och svårt att bemöta föräldrar när det är 

konflikter eftersom de oftast tycker att allting är skolans ansvar, och därmed 

många gånger är svåra att föra dialog med. (Intervju Marika 2009-10-23) 

När det gäller synen på hur vi i skolan bemöter elever ansåg mina informanter att 

det inte är särskilt stora förändringar från tidigare, och menar att mål att sträva 

efter har funnits oavsett tid. Carin hänvisar till Lärarhögskolan på 70-talet när hon 

gick sin utbildning och berättar att då fokuserade skolan på begreppet MAKIS 

(Motivation Aktivering Konkretion Individualisering och Samarbete). Även då 

talade man om alla barn och allas behov, och därmed tycker Carin att skolans sätt 

att bemöta elever egentligen inte har förändrats över tid. Det har alltid varit en 

individualisering tycker Carin, men ser också en mycket större valfrihet för varje 

elev idag. Till exempel kan man nu välja skola fritt, mot att upptagningsområde 

tidigare styrde vilka elever som gick i vilken skola. (Intervju Carin 2009-10-22) 

Skolverket (2009:14) skriver om hur skolan påbörjar ett systemskifte under 1990-

talet, och där decentraliseringen av skolan står i fokus. Skolan kommunaliseras 

och statens nya gällande styrdokument träder i kraft. I dessa styrdokument ges 

skolor och lärare stort utrymme för egna tolkningar. Den nya läroplanen (Lpo 94) 

innehåller uppnåendemål, vilka anger den lägsta kunskapsnivå som varje elev 

minst ska uppfylla vid avslutad skolgång. Den enskilda läraren ges i princip fritt 

spelutrymme att forma undervisningen, dock med Skolverkets uppsatta mål som 

slutprodukt. Staten tillåter ökade möjligheter att starta fristående skolor, och den 

enskilda eleven tillåts att själva välja vilken skola man vill gå. Samtidigt sker 

samhälleliga förändringar där flera faktorer som ökad arbetslöshet, 

boendesegregation, ökad invandring, belägg för att föräldrars tid tillsammans med 

sina barn har minskat och fler skilsmässor påverkar skolans vardag. (Skolverket 

2009:14ff) 

Det är alltså inte bara skolan utan även hela samhället har förändrats, vilket jag 

tycker att både mina intervjuer och Skolverkets (2009) rapport ger belägg för. Att 

familjer splittras och fler barn tillbringar mindre tid med sina föräldrar kan vara en 

orsak till ett hårdare klassrumsklimat. Det enskilda barnets behov av till exempel 
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närhet och uppmärksamhet fattas och kan i klassrummet av ren frustration 

utvecklas till slagsmål och bråk med andra. Barnens skolvistelse påverkas och 

skolan blir en arena där rådande samhällsklimat synliggörs. 

Avslutande diskussion 

Skolan har som mål att alla elever skall ha uppnått en viss lägsta kunskapsnivå när 

de lämnar grundskolan, och att det är skolans ansvar att varje elev ges möjlighet 

till att nå denna miniminivå. 

Denna lägsta kunskapsnivå uppenbarar sig som mål att uppnå i läroplanen (Lpo 

94:8). Skolverket för statistik över elevers prestationer i skolan, och i 

promemorian En beskrivning av slutbetygen i grundskolan 2008 publiceras att 

våren 2008 uppnår drygt 75 procent av Sveriges nionde klassare minimimålen i 

alla skolämnen. (Skolverket 2008) 

Tanken med det här arbetet är att undersöka den grupp elever som består av den 

vanligaste skoleleven. Skoleleven som klarar av att lyssna och ta instruktioner. En 

viktig lärdom som jag har med mig från mina intervjuer är vikten av att sätta ord 

på vad man gör och varför, för att få eleven lyhörd och motiverad till skolarbetet. 

Vidare är den vanligaste skoleleven den som fungerar och trots sin omgivning kan 

lära sig och utvecklas vidare. Dessa elever är de elever som framförallt genom sin 

egenskap av att fungera på egen hand ofta är de elever som tar minst plats och 

skolresurser i anspråk. Det finns många enskilda individer som av olika orsaker 

inte uppnår skolans grundkriterier, men med detta arbete har jag valt att fokusera 

på den stora massan av barn som utan större problem når basmålen. De flesta 

elever i skolan hänger med. Det vill säga att majoriteten av barn i Sverige klarar 

skolan och dess minimikrav. 

Jag har haft intentionen att försöka synliggöra hur elever som hänger med bemöts, 

stimuleras och uppmuntras i skolan, och utifrån mina intervjuer träder en bild av 

verkligheten fram. En verklighet som den är - full av möjligheter och hinder. 

Gällande min undersökningsgrupp elever som hänger med, som generellt är den 

elevgrupp som dominerar i skolan, finner jag att det inte är deras behov som styr 
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verksamheten. Trots sitt övertag i antal är det istället elever som av olika 

anledningar sticker ut, som avgör hur undervisningen blir. Beroende av hur 

mycket utöver undervisning som behöver lösas inom en skolklass får varje enskild 

elev sin beskärda del av undervisning. Jag vill påstå att majoriteten av skolans 

elever i många situationer marginaliseras. Utifrån omgivningens behov får ofta 

dessa elever som hänger med anpassa sig och acceptera att deras individuella 

förmåga och kapacitet inte utmanas i den omfattning som den skulle kunna. Jag 

anser att även elever som hänger med har rätt att få stimulans och uppmuntran för 

att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och sin egen kapacitet. 

I detta arbete har jag visat på hur fyra pedagoger ser på dessa elever och på vilken 

roll de ofta har i klassrummet och bland sina kamrater. Genom mina informanter 

har jag kunnat visa på hur det konkreta arbetet i klassrummet kan fungera, från 

fysisk placering och gruppindelning till vilka slags extrauppgifter som lärare kan 

ge elever som hänger med. Vidare har jag kunnat visa på hur dessa fyra pedagoger 

har uppfattat sin arbetssituation och att en del saker förändras över tid, men andra 

saker består. Det är tydligt att samtliga av mina informanter är väl insatta och 

präglade av våra idag gällande styrdokument, eftersom dessa genomsyrar mina 

informanters verksamhet. Jag vill avsluta detta arbete med förslag på två idéer att 

undersöka närmare. 

Vidare forskning 

Något att forska vidare på utifrån den här uppsatsen är att, genom förslagsvis 

klassrumsobservationer och intervjuer med elever och eventuellt föräldrar, 

undersöka huruvida lärare lever upp till sin egen utsago. 

Ett annat område som hänger ihop med denna uppsats är att undersöka 

alternativen till den kommunala skolan. Vad utmärker friskolorna? Vilka elever 

och vilka lärare väljer vilken skola och varför? 
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