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Sammanfattning 

Denna studies övergripande syfte är att undersöka hur inflytandet från elever i behov av särskilt stöd 

kan medverka till en lärmiljö där alla elever har möjlighet att utvecklas i positiv riktning, både 

kunskapsmässigt och socialt. I ett aktionsforskningsprojekt i en femteklass insamlades empirin genom 

fokusgruppsamtal med elever, deltagande observationer i klassrummet samt informella samtal med 

lärare. 

Resultaten visar att klassen från början oftast arbetade traditionellt och individuellt med sina uppgifter 

och läraren var den ende som ansvarade för att eleverna inhämtade kunskap. Lusten och motivationen 

hos eleverna i behov av särskilt stöd höjdes när lärarna utvecklade ett strukturerat samarbete i 

smågrupper. Eleverna upplevde då ett växande ansvar i sitt lärande. Även det utökade arbetet i par 

gjorde att deras arbetsglädje höjdes, men det var av avgörande vikt att läraren bestämde 

samarbetspartners. Också klassrumsklimatet och kamratskapen mellan eleverna blev bättre när de fick 

kommunicera och samtala med varandra i lärandet.  

Efter att ha öppnat upp samtalsstrukturen på klassråden minskade bråken mellan eleverna avsevärt. De 

tilläts ha öppna synpunkter på varandras och lärarnas förhållningssätt, vilket ledde till att de kände sig 

mer delaktiga och lyssnade på. För eleverna var det viktigt att rastverksamheten fungerade och att de 

lättare kunde förfoga över lekredskapen. De önskade också små korta avbrott, pauser, i den teoretiska 

undervisningssituationen.  

Samtliga förändringar som genomfördes gjordes på grupp- och organisationsnivå. 

Eleverna i behov av särskilt stöd önskade få vara mer delaktiga i besluten om när de skulle lämna 

klassrummet få att få stöd av specialläraren.  

Nyckelord 

Delaktighet, elevinflytande, samlärande, lust, motivation, sociokulturellt lärande, grupp- och 

organisationsnivå  
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Inledning 

Jag tror innerligt på att alla elever har en potential att lära. Det är motivationen, nyfikenheten och 

lusten som ibland saknas, vilket kan ha många olika orsaker.  

Forskningsresultat av bl. a. Groth (2007) och Helldin (2007) visar att specialpedagogisk undervisning, 

när eleven lämnar klassrummet, kan leda till en sämre självkänsla och helt motverka sitt syfte genom 

att istället förstärka segregering bland eleverna. Allt större klasser och nedskärningarna inom 

elevvården stressar läraren när det gäller barn i behov av särskilt stöd (Hellström, 2001.) Att skapa ett 

inkluderande klassrumsklimat och en lärmiljö som inrymmer alla elever under samtliga lektioner 

kräver åtgärder och förändringar på grupp- och organisationsnivå, vilket i sin tur fordrar ett förändrat 

synsätt hos lärarna. Lärarna kan inte fortsätta att upprätthålla den traditionella klassrumsstrukturen och 

inte heller tvinga elever att göra det de inte känner tillfredsställande (Glasser, 1996). 

Om lärarna ger eleverna förutsättningar för ett mer aktivt elevinflytande så att de kan påverka sin 

situation i klassrummet samt om lärarna låter eleverna bli mer delaktiga i att utforma sin lärmiljö, 

kanske viljan att lära blir större? En hög nivå av inflytande i skolarbetet resulterar i ett aktivt lärande 

som ger en djupare och bredare kunskap (Selberg, 1999). Inriktningen med detta arbete är att hitta 

vägar till hur elevinflytande kan forma en lärmiljö som på bästa sätt ger alla elever i klassen en känsla 

av lust och motivation så att de kan uppnå ett meningsfullt lärande. För att eleverna ska känna sig 

respekterade, lyssnade på och delaktiga är det väsentligt att skolan involverar dem i ett samarbete, 

vilket ju också är en del av skolans värdegrund (Lpo 94). Om eleverna blir involverade, får de även 

möjlighet till inflytande över sin egen kunskapsutveckling (ibid.).  

Tidigare forskning har visat att det också är viktigt för eleverna att få lyssna på och lära sig av sina 

klasskamrater under lektionerna, för att upptäcka att det finns många olika uppfattningar (Marton & 

Booth, 2000). Efter mina 2,5 års studier på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet har jag insett vilken stor betydelse kommunikationen och dialogen i par- och 

gruppsamarbete har för elevers lärande. Jag påminner mig om hur jag själv, efter mina 30 år som 

mellanstadielärare, alldeles för ofta låtit eleverna arbeta individuellt med sina uppgifter. Det gäller att 

frambringa miljöer för lärandet som ger möjlighet till mer variation och kreativitet (Assarson, 2009). 

Den sociala samverkan, i synnerhet den språkliga kommunikationen, anser Vygotskij vara 

utgångspunkten för lärande och utveckling. Därmed ökar eleverna inte bara sin egen förståelse utan 

också sin förståelse för andras situation; de tränar sig på att visa tolerans och empati (Marton & Booth, 

2000). Dessutom får de en större, djupare och mer meningsfull kunskapsinhämtning i de olika ämnena 

om de ges tillfälle att få samtala med sina klasskamrater i sitt lärande (ibid.). Genom att använda sig av 

olika metoder där barn lär av kamrater, kan läraren få mer tid över till att hjälpa de barn som behöver 

extra stöd (Williams, 2001). 

Föräldrarnas delaktighet har signifikant betydelse för måluppfyllelse (Asp-Onsjö, 2006). Ju mer 

engagerade föräldrarna är i sitt barns skolgång, desto bättre blir alltså resultaten, men denna studies 

syfte är inte att ta med föräldraperspektivet.  

Föreliggande studie är mot denna bakgrund skapad som ett aktionsforskningsprojekt där forskare, 

mentorer och elever är delaktiga i processen. Utvecklingsprojektet utgår utifrån sociokulturella teorier, 

där dialogen är det centrala, med fokus på elevperspektivet. Kommunikationen i närmiljön kan alltså 

bli en förutsättning för en skola för alla.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur inflytandet från elever i behov av särskilt stöd kan 

medverka till en lärmiljö där alla elever har möjlighet att utvecklas i positiv riktning, både 

kunskapsmässigt och socialt. 

Frågeställningar: 

 Vad tycker eleverna är väsentligt för att de ska känna en större samhörighet och gemenskap 

med sina klasskamrater? 

 Vad kan lärarna göra för att öka samhörigheten och gemenskapen mellan eleverna i klassen? 

 Vilka förändringar anser eleverna borde genomföras i deras skolmiljö för att de ska kunna 

uppleva en större lust och motivation till att lära? 

 Vad kan läraren göra för att öka elevernas delaktighet i undervisningssituationen? 
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Bakgrund 

Definitioner av begreppen 

Inkludering 

Begreppet inkludering kommer enligt Nilholm (2006) från det ursprungliga integrering, vilket innebar 

att de barn som betecknades som avvikande, skulle anpassa sig och inordna sig till skolans 

organisation. Begreppet inkludering har alltså vuxit fram som en följd av att man märkte att det inte 

räckte med att integrera elever i skolan (ibid.). Inkludering handlar om en känsla av äkta tillhörighet 

och samhörighet där skolor tar sin utgångspunkt i elevers olikheter. Att känna sig inkluderad i den 

reguljära skolan rör sig alltså om att ha rätten att ingå i det sociala livet i klassrummet, rätten till 

deltagande utifrån sina egna förutsättningar, att få sin röst hörd och känna gemenskap. Det ställer krav 

på att skolan förändras så att den i sin organisation och i sitt sätt att fungera utgår ifrån den mångfald 

som den har att hantera (ibid.). Begreppet fick ett stort genomslag i och med Salamancadeklarationen 

år 1994 (Svenska Unescorådet, 2006).  

Delaktighet 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) innebär ordet delaktighet en aktiv medverkan och används även i 

betydelsen av medansvar, att vara till nytta och ha medinflytande. Målet för eleverna måste alltid vara 

elevens känsla av ökad delaktighet, tilltro till sin egen förmåga samt lust att lära (Ahlberg, 2001). 

Kommunikationen och relationen mellan skolans styrning och organisation är avgörande för en elevs 

delaktighet i skolsituationen (ibid.). 

Elevinflytande 

Nationalencyklopedin (NE) förklarar elevinflytande som något som tar sig i uttryck i klassrådet.  

Elevinflytande är ett både vagt och mångtydigt begrepp (Forsberg, 2000). Forsberg poängterar att 

begreppet har att göra med makt, vilket handlar om möjligheten att påverka. Enligt Selberg (1999) 

innebär elevinflytande att eleverna, så långt det är möjligt, är delaktiga i sina egna och klassens 

lärprocesser. Dock måste läraren sätta upp ramar och strukturer för att eleverna ska uppnå de mål som 

står i kursplanerna (ibid.). 

Barns samlärande 

Att lära av varandra innefattar såväl att lära en kamrat något som att själv lära sig av en kamrat 

(Williams, 2001). 

Teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet 

De flesta sociokulturella teorier där interaktion och kommunikation har fått en avgörande roll, bygger 

på Vygotskijs teori. Den innebär att barnet föds in i en kulturell och social gemenskap och i samverkan 

med den läggs grunden för utveckling (Cousin, Diaz, Flores & Hernandez, 1995; Gindis, 1999; 

Askland & Sataøen, 2003). 
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... lärandet sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och kommunikation är 

grundläggande element i lärprocesserna … (Dysthe, 2003, s. 31). 

Vygotskijs utgångspunkt är att barns lärande alltid går igenom två faser; först uppenbarar sig 

kunskapen på det sociala planet där interaktionen med andra sker, och därefter blir kunskapen 

internaliserad inom den lärandes sinne, på det individuella/psykologiska planet (Gindis, 1999). Genom 

att samtala, lyssna, härma och få vägledning av en kamrat som kommit längre eller en vuxen, når 

barnet en högre nivå i sin kunskapsutveckling (Gindis, 1999; Dysthe, 2003). Det är den som Vygotskij 

benämner den närmaste (proximala) utvecklingszonen. Barnen kan också växa i sin närmaste 

utvecklingszon som responsgivare (Løkensgard Hoel, 2003). Där utmärker ömsesidighet och 

gemenskap i tankeutveckling, lärande och meningsskapande den gemensamma närmaste 

utvecklingszonen (ibid.).  

En av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet är att människan handlar inom den ram för 

praktiska och kulturella sammanhang som hon befinner sig i, vilket innebär att elever och lärare följer 

de kommunikativa regler, diskurser, som är förväntade (Säljö, 2005). Våra handlingar växer fram och 

bidrar till att återskapa en viss social praktik (ibid.). Elever och lärare har sålunda en outtalad och 

ömsesidig definition av hur de ska förhålla sig till varandra i klassrummet och det styr och begränsar 

vad som är passande eller opassande uppträdande (Hundeide, 2003). Kunskaper och färdigheter 

handlar i stor utsträckning om att behärska den här kommunikativa koden (ibid.). 

Variationsteorin  

Marton och Pang (2006) påvisar i sin studie dramatiska skillnader i resultat av lärande. Skolämnet som 

sådant är inte något som påverkar barnet i sig, utan det handlar om hur lärarna exakt handskas med, 

strukturerar och presenterar det eleverna ska lära sig. Olika elever uppfattar samma situation på olika 

sätt, eftersom de lägger märke till, uppmärksammar och fokuserar på olika inslag i samma situation. 

Den lärare som presenterar sitt stoff på ett varierat sätt har större möjlighet att nå ut till sina elever och 

uppnår därmed ett bättre resultat i sin undervisning (ibid.).  

Elevernas skilda förståelse kan vara en tillgång i undervisningen (Ahlberg, 2001). Vid grupparbeten 

kan eleverna använda sig av den naturliga variation som finns bland medlemmarna i gruppen (Marton 

& Booth, 2000). 

Det specialpedagogiska arbetet i praktiken 

Inkludering som norm - exkludering som verklighet 

Decentraliseringen 

I samband med kommunaliseringen år 1991 ökade det lokala självbestämmandet och den elevbaserade 

finansieringen och konkurrensen mellan skolor har lett till att skolorna måste öka sin effektivitet 

(Westling Allodi, 2009). Skolorna drivs sålunda av ekonomiska vinstintressen och elever som är i 

behov av stöd och extra resurser blir icke önskvärda (Assarson, 2009). Möjligheterna att organisera 

undervisningen så att alla elever kan vara kvar i sin vanliga miljö upplevs som små ute på skolorna 

(Hjörne & Säljö, 2008) och risken finns att de elever som inte når de fastställda kunskapsmålen 

hamnar i segregerade grupper i större utsträckning än tidigare (Heimdahl Mattson & Malmgren 

Hansen, 2009). Ett sådant agerande strider mot den sociala målsättningen om en demokratisk skola 

vilken eftersträvar mångfald och variation (Westling Allodi, 2009). Bristande sociala färdigheter hos 
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elever i behov av särskilt stöd är ofta det som leder till att inkluderingen av dessa elever misslyckas 

(Ogden, 2003). Det handlar alltså inte alltid om rent studiemässiga faktorer (ibid.). Eleverna har en 

laglig rättighet att hamna i den grundskola som ligger närmast hemmet (Skollagen, 1985:1100). 

Friskolorna är öppna för alla elever, med undantag av de elever vars närvaro skulle skapa betydande 

organisatoriska eller finansiella svårigheter för skolan (Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 

2009). 

Bristande självkänsla 

Groth (2007) konstaterar i sin doktorsavhandling att en individs självbild och självförtroende har ett 

stort värde för framgång i lärandet. Barn som inte litar till sin egen förmåga att lära blir ofta passiva ur 

lärandesynpunkt och därmed utan framgång. Groth har studerat verksamheter där eleven lämnar sin 

studiegrupp för att få sitt stöd och hans slutsats är den, att elevernas självbild blir påverkad i negativ 

riktning när de segregeras. Elever känner sig avvikande och exkluderade om de måste lämna klassen 

för att få individuellt stöd eller stöd i en liten grupp (Groth, 2007; Helldin, 2007). Även Leonardi 

(1993) har i sin undersökning funnit att elever som fått specialpedagogiska insatser, har lägre 

självkänsla än elever utan dessa åtgärder. De bedömer sig själva också mer negativt i relation till 

gruppen lågpresterande elever utan stöd, trots att prestationerna i dessa båda grupper är på samma 

nivå. Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) har i sina studier inte heller funnit att de 

permanenta särskiljande grupperna visar några positiva effekter på skolresultatet. Individens 

kännedom om sig själv baseras på den respons de får från andra i sin sociala närhet (Cousin et al., 

1995). Om individen ständigt blir betraktad, ”etiketterad”, som den som har brister, så börjar han eller 

hon att anta den identiteten (ibid.). 

Speciallärare eller specialpedagog? 

Forskning och utbildningsinsatser har ett mycket begränsat inflytande på den specialpedagogiska 

verksamheten som utövas på fältet, enligt de studier som Mattsson (2006) redogör för. Det invanda 

mönstret gör att praktiken ofta sitter fast. 

Lärare tycks ofta vara mer intresserade av att någon tar hand om deras problematiska elever jämfört 

med att någon försöker handleda och undervisa dem om hur de ska sköta sitt arbete (Mattsson, 2006, 

s. 49).  

Ett av de svåraste uppdragen i lärararbetet är tidsbristen i arbetet med eleverna, att hinna 

individualisera (Söderström, 2004). Lärarna vill fortfarande ha till gång till en speciallärare som 

undervisar en eller några få elever åt gången och eftersom det finns en stark tradition inom 

specialundervisningen blir förändringar svåra att genomföra (Ahlberg, 1999).  

De rektorer som inte ser eleverna som ett huvudsakligen kollektivt ansvar, föredrar att special-

pedagogen innehar en roll som speciallärare (Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009). Den går 

uteslutande ut på att undervisa elever individuellt eller i mer eller mindre permanent segregerade 

grupper. Rektorerna på de skolor som arbetar i fungerande arbetslag anser oftare att specialpedagogen 

har en handledande och samordnande funktion (ibid.). På skolor där rektor har specialpedagoger som 

kan arbeta förebyggande och konsultativt, finns det mindre behov av traditionell specialundervisning 

och små undervisningsgrupper (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Det förebyggande arbetet 

handlar om att arbeta med hur gruppen och individerna fungerar i relation till varandra samt att lärarna 

använder sig av en varierande pedagogik (Mattsson, 2006). Dyson (2001) förordar ett lärarsamarbete, 

där man löser problem gemensamt med en flexibel pedagogik.  
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Åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå  

Den helt dominerande förklaringsmodellen till skolproblem är individcentrerad (Hjörne & Säljö, 

2008). Antingen tar den sin utgångspunkt i elevens egenskaper eller så beskriver den elevers 

handlingar eller beteenden (ibid.).  Det har länge funnits ett fokus på att det är individen som innehar 

problemet om han eller hon har inlärningssvårigheter; en attityd som är skapad av införandet av den 

medicinska modellen (Cousin et al., 1995; Helldin, 2002). ”I en individualistisk skolideologi 

skuldbeläggs den enskilde eleven” (Helldin, 2002, s. 58) och pedagogerna försöker avlägsna 

individens problem istället för att söka en bredare orsaksreflektion. Det finns mycket få förklaringar 

som handlar om de omständigheter barnet befinner sig i; lärares misslyckanden, själva undervisningen 

och hur den bedrivs samt klasskamraters negativa inställning m.m. (ibid.). Myndigheten för 

skolutveckling (2005) frågar sig vilka analyser av klassrumssituationen, personalens kompetens, 

gruppsammansättningar och ledning som har gjorts i samband med att man bedömer en elev i behov 

av särskilt stöd. Dyson (2001) undrar hur effektiv den specialpedagogiska undervisningen egentligen 

är. Bl.a. anser han att man inte ska behandla varje barn för sig om det nu är så att flera har liknande 

svårigheter, utan då ska man göra interventioner för hela gruppen. 

Det specialpedagogiska arbetsfältet rör sig mellan skolans organisation, undervisningens innehåll och 

organisering för den enskilde eleven (Ahlberg, 2001). De möten som sker mellan dessa fält och eleven 

ska ur ett specialpedagogiskt perspektiv leda fram till en god lärmiljö för den enskilde eleven. 

Undervisning av de elever som är i behov av särskilt stöd bör ses som ett lagarbete (ibid.).  

Samverkan i arbetslag 

I arbetslaget samlas lärarnas skiftande insikter och erfarenheter om elevens situation, vilket skapar 

möjligheter att kunna stimulera och stötta honom eller henne på bästa sätt (Elam, 1980). Samverkan i 

arbetslag stärker kompetensen hos medarbetarna och skapar ett bättre resursutnyttjande av de lokala 

krafterna (Ohlsson, 2004). Det är av stor vikt att lärarna löser problemen tillsammans, snarare än att 

några fungerar som experter till andra (Daniels, Creese & Norwich, 1999). 

Lärare har av tradition skött sitt arbete i stor ensamhet och det kan därför stöta på svårigheter med 

samverkan i arbetslag (Elam, 1980). 

Den stängda klassrumsdörren har under decennier symboliserat den autonomi som präglat vardagens 

pedagogiska arbete för den enskilde läraren (Folkesson, 2004, s. 62) 

Åtgärderna i en elevs åtgärdsprogram stannar ofta på individnivå i stället för i åtgärder som kräver 

förändringar i lärares arbetssätt eller i den rådande organisationen (Persson, 2007). Orsaken till detta är 

att lärarna inte har en vana att ifrågasätta arbetskamraters arbete. Arbetslaget är den viktigaste 

samarbetsarenan för att få en förändring till stånd och personalen ska förenas i en grundsyn när det 

gäller elevernas lärande och utveckling (ibid.). 

Barns samlärande 

Historiskt sett har man trott att barnet i skolan lär sig bäst när det får lösa problemen på egen hand 

eller när kunskapen överförs från en vuxen (Williams, 2001). Skolverket (2001) frågar sig vad som är 

nödvändig kunskap och hur den ska medieras. Från 1990-talet har skolan präglats av en relationell och 

relativistisk kunskapsuppfattning, där den kollektiva klassundervisningen är under upplösning och mer 

och mer ersätts av olika former av individstyrd verksamhet (ibid.). Olika elever lär sig olika saker som 

kan bedömas och diskuteras ur olika perspektiv. Eleverna måste lära sig att det finns många olika 



7 

 

sanningar. Dagens lärare är inte längre de som i första hand sprider kunskap, utan är i stället en 

samtalspartner till eleven som själv reflekterar över sina iakttagelser och experiment (Korpela, 2004). 

Den indirekta kunskapen handlar om att eleven utvecklar förmågor genom de olika ämnena, att de lär 

sig när de lär sig (Skolverket, 2001). 

För barn är imitation en viktig inkörsport för lärande, men variationen i barns lärande är en faktor som 

är minst lika viktig (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Att utnyttja elevens egna potentialer, att 

de kan vara en tillgång för varandra i klassrummet, är en kraftfull strategi (Ainscow, 2000). Man får 

ett framgångsfullt lärande som uppmuntrar till delaktighet när eleverna får tänka högt, antingen i 

helklass eller i par- och grupparbeten (ibid.). Gindis (1999) hänvisar till Vygotskijs tankar om att 

kunskapsutvecklingen hos elever i behov av särskilt stöd gynnas stort i samlärande med kamrater. Den 

bästa förståelsen uppkommer när man använder sig av reflekterande variation (Marton & Booth, 

2000). Vid grupparbeten kan eleverna utnyttja den inneboende variation som finns bland 

gruppmedlemmarna när de t.ex. ska lösa ett problem och på så vis få ett bättre lärande (ibid.). Eleverna 

konfronteras då med andra elevers erfaranden och olika sätt att förstå begrepp och de måste ta itu med 

problemet tillsammans och sätta sig in i och diskutera varandras förslag. Marton och Booth (2000)  

hävdar att ”… variationen är lärandets viktigaste drivkraft”( s. 196). Skolan är en plats där alla barn 

finns och mångfalden och variationen måste bli en tillgång i stället för ett problem (Skolverket, 2001). 

”Tillsammans med andra blir vi starkare” (Williams, 2001, s. 14). Williams nämner två viktiga 

faktorer för att barn ska kunna lära av varandra. Den första rör de vuxnas attityder till hur och vad barn 

kan lära av varandra. Pedagogerna måste ha en vilja att barn ska samarbeta och kommunicera, och de 

vuxna måste skapa ett tillåtande klimat och en organisation som främjar det. Den andra aspekten 

handlar om hur samarbetet ska gå till; dels i utformandet av miljön, hur barn ska vara placerade i 

klassrummet och vilka möjligheter de ges att se och komma nära varandra, samt dels i att ge barnen tid 

till samarbetet (ibid.). 

Granström (2003) belyser i sina studier att andelen av lektionstiden som ägnas åt grupparbete har 

minskat under den tid som grundskolan funnits. Grovt sett svarar grupparbete för endast tio procent av 

tiden i skolan (ibid.). 

Gruppkonstellationer 

Glasser (1996) förklarar att människorna tidigt under sin evolution tog hand om varandra för att 

överleva: 

Genom att leva i grupper, samarbeta, dela med sig och bry sig, fick våra förfäder så stora fördelar 

över dem som var mindre samarbetsbenägna, att vår mänskliga art successivt blev dominerande (ibid, 

s. 30). 

Vi måste övergå till klassrum i vilka eleverna arbetar tillsammans i små inlärningsgrupper, där låg-, 

mellan- och högpresterande elever bör ingå (ibid.). Glasser vidhåller att tillhörighet ger eleverna den 

initiala motivationen att arbeta och vinna framgång. Att skapa grupper med endast svaga elever i 

samma grupp har visat sig ha stigmatiserande effekter som påverkar elevernas rolltagande och 

självuppfattning både på kort och på lång sikt (Granström, 2003). Forskning har påvisat att 

undervisning i heterogena grupper är framgångsrik för alla elever (Ahlberg, 2001). Variationsteorin 

handlar om att man lär sig av varandra oavsett kunskapsnivå (Marton & Booth, 2000).  



8 

 

Barnets lärande utifrån egen erfarenhet och 

verklighet 

Att inhämta kunskap innebär i stor utsträckning att man lär sig behärska diskurser av olika slag (Säljö, 

Riesbeck & Wyndhamn, 2003). Den språkliga kommunikationen som dominerar i skolan blir abstrakt 

för barnen, eftersom de inte har någon personlig erfarenhet eller förförståelse av de begrepp som dyker 

upp där (ibid.). Eleverna måste t.ex. få samarbeta, kommunicera och använda redskap i 

matematikundervisningen, så att deras vardagstänkande bekräftas av skolmatematiken (Ahlberg, 

2001). De elever som har svårt att uttrycka sina synpunkter i klassrummet har ofta inga problem med 

det vardagliga språket på rasterna (Hundeide, 2003). Det gäller att skapa en klassrumsmiljö som 

inkluderar alla elever så att de lätt kan kommunicera och känna sig trygga (ibid.).  

I Ainscows (1999; 2000) studier redogör han för vikten av att läraren utgår från elevernas befintliga 

kunnande för att få dem intresserade av och motiverade inför arbetsuppgiften. Att skapa sammanhang 

genom att ställa frågor som anknyter till de vardagliga upplevelserna i elevernas liv gör det lättare att 

fördjupa deras tänkande och utöka deras ordförråd, helt enkelt förbättra deras lärande (ibid.). Vad man 

redan vet, är den viktigaste funktionen när man ska lära nytt (Marton & Booth, 2000). ”Vi kan inte 

erfara någonting utan ett sammanhang” (ibid, s. 121). Många elever når inte målen för godkänd och 

det är just bristerna när det gäller sammanhang och överblick som man tror är en av orsakerna 

(Skolverket, 2001). 

Eleverna behöver mindfulness, meningsfullhet, för att kunskapen ska bli bestående och varaktig 

(Ritchart & Perkins, 2000). Läraren måste ägna sig åt att eleverna ska få en förståelse i det de lär, i 

stället för att lägga tid på träning och repetition. Det gäller att få eleverna att inse värdet av 

meningsfullheten i sitt lärande och en viktig förmåga är att kunna tala om saker ur olika perspektiv, att 

presentera en mångtydighet (ibid.). 

Dysthe (1996) har i sin forskning kommit fram till att kunskapsinhämtande sker i en process, i ett 

socialt samspel mellan lärare och elever. Hon talar om en dialogisk undervisning. Det första steget i 

processen är att ge eleverna autentiska frågor där de tvingas att tänka och reflektera själva snarare än 

att repetera det de läst i böcker. En dialog är förutsättningen för att ta reda på elevernas intressen och 

utgå från det. Sedan gör läraren en uppföljning på det som eleverna sagt så att de fortsätter att 

reflektera vidare. Dysthe menar att lärarens roll ska vara att handleda och tillhandahålla de verktyg 

som kan hjälpa eleverna att inhämta kunskaperna själva (ibid.). 

Elevinflytande med stöd av styrdokumenten 

Lpo 94, grundskoleförordningen, skollagen och barnkonventionen 

Enligt den nuvarande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) nämns redan i det 

inledande kapitlet att skolväsendet vilar på demokratins grund och att skolans verksamhet ska 

utformas i överensstämmelse med de demokratiska värderingarna. Samtidigt poängteras det att det inte 

räcker med att enbart lära ut demokrati, utan syftet med elevinflytande uttrycks så här: 

 Genom att delta i planeringen och utvärderingen av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 

ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar 

(Lpo 94, s. 5). 

I kapitel 2 under rubriken Elevernas ansvar och inflytande betonas inflytandet ytterligare: 
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De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter […] att de får ett reellt inflytande på 

utbildningens utformning  (Lpo 94, s. 13). 

I grundskoleförordningen (1994:1194) står det skrivet att eleverna i varje klass eller 

undervisningsgrupp skall ges tillfälle att tillsammans med läraren behandla frågor som är av 

gemensamt intresse för eleverna. Den närmare utformningen ska anges i arbetsplanen. 

I skollagens (1985:1100) inledande kapitel konstateras att verksamheten i skolan ska bedrivas i 

enlighet med de demokratiska värderingarna som finns i samhället. Där kan man tydligt utläsa att: 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av 

elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad (4 kap. 2§). 

Kraven i FN:s barnkonvention (1989) stämmer mycket väl överens med det svenska synsättet när det 

gäller att ha barnet i fokus och alltid utgå från barnets bästa. De ska ha rätt att få vara delaktiga i frågor 

som rör dem samt det som rör den närmaste omgivningen och samhället i stort. I den tolfte artikeln 

kan man läsa att barnet har rätt att få sin röst hörd samt att få uttrycka sin åsikt. 

Tidigare forskning om elevinflytande  

I rapporten Man vill ju vara som alla andra (Göransson, 2008) redovisas elevers tankar om vad som är 

betydelsefullt för att utveckla en inkluderande skolverksamhet med känsla av delaktighet. Författaren 

har använt sig av fokusgrupper för att samtala med elever om inkluderingsbegreppet. 

Forskningsanalyserna visar att utvecklingen av delaktighet är en komplex process som inte kan 

beskrivas i termer av enstaka och generella framgångskriterier. Några av de faktorer som dock lyfts 

fram angående delaktighet är betydelsen av en god stämning, samverkan, samarbete och att 

delaktigheten måste handla om hela skolan och inte bara den specialpedagogiska verksamheten. 

Göranssons forskningsanalyser lyfter också fram tendenser inom forskningen – om vad och hur man 

har forskat om delaktighet. Det är få studier som studerar det verkliga samspelet i naturliga skolmiljöer 

och forskning om samspel och kamratrelationer handlar företrädesvis om förskolan (ibid.). 

Selberg (1999) fokuserar i sin avhandling på att undersöka vad som händer när elever har inflytande i 

sitt eget lärande. Motivation, aktivitet och dialog har stor betydelse för kunskapsinhämtningen och ju 

mer inflytande elever får, desto högre kvalitet uppnår de i lärandet. Resultaten av hennes forskning 

visar att eleverna ofta upplever sig som maktlösa då de till en mycket liten del kan påverka 

undervisningens innehåll och arbetssätt. Elevernas rättighet att vara delaktiga i sitt lärande är alltså 

något som inte är inbyggt i undervisningen i dagens skolor (ibid.). 

Forsberg (2000) fastslår i sin avhandling att antalet vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar 

kring elevinflytande är ganska få och ofta fokuserar de på bristerna som finns, i stället för att syna 

möjligheterna. Hennes studie visar att både skolor och kommuner tycker att elevinflytande är viktigt, 

men att omvandla intentionerna till att det verkligen fungerar i praktiken är inte så lätt. Det begränsade 

elevinflytandet gäller framför allt frågor rörande undervisningens innehåll samt tids- och 

miljörelaterade aspekter. I och med den nya läroplanen är det upp till den enskilda skolan och 

pedagogen att utforma en verksamhet där man uppfyller läroplanens mål, att fostra eleverna till att bli 

demokratiska medborgare genom ett aktivt elevinflytande (ibid.). 

Statens folkhälsoinstitut har analyserat frågan om det finns ett vetenskapligt stöd för att barns 

inflytande skulle förbättra deras hälsa (Wennerholm Juslin & Bremberg, 2004). Rapporten är baserad 

på tio internationella studier bland skolbarn i åldern 4-12 år. Sammantaget visar analysen att i 20 av de 
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24 mätningar som redovisas, gynnades barns hälsa av ett ökat elevinflytande. Analysen visar att den 

sociala och intellektuella hälsan gynnas i högre grad än den fysiska och psykiska. 

Skolkommitténs betänkande Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) behandlar elevers rätt till inflytande, 

delaktighet och ansvar. Kommittén anser att läroplanens och kursplanens utformning ger läraren stora 

möjligheter att tillsammans med eleverna planera, utföra och utvärdera undervisningen. Rapportens 

slutsats är att elevinflytandet är begränsat och det inflytande som finns lever inte upp till den nivå som 

styrdokumenten anger. Elevernas informella inflytande måste öka, så att de får möjlighet att påverka 

sin undervisning och det egna lärandet. Det framhålls också att skolans uppdrag att lära elever om 

demokrati och fostra dem i demokrati måste prioriteras. (ibid.). 

Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan NU-03 (Skolverket, 2004) redovisar stora brister i 

elevinflytandet. NU-03 är en uppföljning av den utvärdering av grundskolans verksamhet och 

måluppfyllelse som genomfördes 1992 och innefattar bland annat en enkätundersökning bland c:a     

10 000 elever i åk 5 och 9 samt 1 900 lärare. Det konstateras att elevernas förutsättningar för 

delaktighet och dialog med sina lärare har ökat sedan utvärderingen 1992. Orsaken är bl.a. skolornas 

arbetslagsorganisation och styrdokumentens skrivningar om elevernas rätt till inflytande över skolan 

och dess verksamhet. Skolan har under 1990-talet på många sätt givits förutsättningar att utveckla ett 

fördjupat demokratiskt förhållningssätt, men trots detta finns det enligt utvärderingen stora brister i 

elevinflytandet på grundskolan (ibid.).  

Skolverket (2006) genomförde en samlad lägesbedömning av förskoleverksamheten, 

skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Det mest frekventa område 

över tid som inspektionen bedömt att skolor behöver utveckla är elevernas inflytande. Över hälften av 

de inspekterade grundskolorna uppmanades att förbättra sitt arbete med att ge eleverna ett successivt 

utökat ansvar över både verksamheten i stort samt över det som sker i klassrummet. Skolverket påvisar 

att de flesta skolor har klassråd, men där väcks ofta frågor som inte rör den direkta undervisningen. 

Därmed anser inspektörerna att eleverna inte har möjlighet att i enlighet med målen i styrdokumenten 

utöva ett inflytande över sin utbildning. För att elevinflytande ska få effekt och öka motivationen krävs 

en dialog med eleverna, och läraren måste tillvarata deras synpunkter och erfarenheter (ibid.). 

Elevinflytande i praktiken  

Skolverket (2004) talar om två typer av elevinflytande, det formella och det informella. Det formella 

inflytandet innebär att eleverna representeras i t.ex. elevråd och skolkonferenser, där skolans formella 

beslutsprocesser äger rum. Det informella inflytandet går däremot ut på att eleverna ska ha inflytande 

över sitt eget lärande i klassrummet och få möjlighet att påverka undervisningens innehåll och 

arbetssätt. Det räcker inte med att förmedla kunskap om demokrati och demokratiska processer, utan 

undervisningen ska också utföras under demokratiska arbetsformer och innehålla ett demokratiskt 

förhållningssätt (ibid.).  

Elevinflytande är en interaktion mellan elever samt mellan vuxna och elever (Selberg, 1999). Eleverna 

tränar sig i att kompromissa, vilket leder till att de lär sig om omvärlden och de sociala regler som 

finns (ibid.). Nordheden (1995) använder sig av begreppet pedagogisk demokrati och med det menar 

hon att demokrati och elevinflytande är en kunskap som gradvis ska läras in under de år som eleverna 

går i grund- och gymnasieskolan. Hon anser att det ideala vore om eleverna successivt gavs mer och 

mer inflytande i takt med stigande ålder och mognad, men påpekar att elevernas möjlighet till 
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inflytande snarare minskar än ökar ju högre upp i åldrarna de kommer, för att i gymnasiet oftast helt 

upphöra.  

Ferm (1993) påvisar de positiva effekter som elevinflytande har och han menar att ett ökat 

elevinflytande leder till att elevernas intresse för sitt eget lärande växer. Inflytandet bidrar också till ett 

ökat ansvarstagande; bara lärarna litar på att eleverna klarar saker, så gör de det (ibid.). Eleverna måste 

också få en tydlig delaktighet i diskussioner och beslut kring normer som reglerar deras skolvardag. 

De är ju experter på att vara elever på skolan (Thornberg, 2006). Eleverna tycker att det blir roligare i 

skolan när de får vara med och påverka det som händer i verksamheten, i stället för att läraren 

bestämmer allt (Ferm, 1993). Elevens delaktighet i sin egen kunskapsutveckling leder till ökad 

motivation, vilket ofta leder till ett lustfyllt lärande (Säljö, 2005). 

Om vi vågar pröva att dela med oss av makten som enväldiga planerare, ledare och utvärderare i 

klassrummet, kommer det med all säkerhet att börja hända något (Lindgren, 1995, s. 109). 

För att våga detta måste vi se eleven som aktiv och skapande, full av liv och kreativitet (Lindgren, 

1995). Dessutom måste lärarna tro på det de gör och inte vara rädda att förlora kontrollen. Ju säkrare 

man är i sin lärarroll, desto mer vågar man släppa ifrån sig av makten till eleverna (ibid.). 

Klassrådet – klassens ryggrad  

Korpela (2004) påvisar vikten av en tydlig ledning, en klar vision och att vara konsekvent när det 

gäller regler för att få elevinflytandet att fungera. Han menar att eleverna blir mer motiverade när de 

vet att de har vuxna omkring sig som lyssnar. ”Om vi vuxna i skolan visar barnen respekt så kommer 

de att visa respekt tillbaka” (ibid. s. 7). 

Nordheden (1995) berättar att hon ofta mött lärare på högstadiet som har inställningen att klassråden är 

elevernas angelägenhet. 

Då sätter jag mig längst nere i klassrummet och är tyst. Eleverna får sköta sig själva, och det kan de 

inte. De bara bråkar och skriker och vill inte bestämma  (ibid. s. 47). 

Det bör finnas en fast dagordning som består av ett antal punkter, bl.a. frågeställningar om hur 

klimatet och kamratskapet är, vilket tas upp öppet i klassen och utvärderas under klassråden 

(Nordheden, 1995). Likaså diskuteras hur eleverna upplever de olika lärarnas lektioner i klassen. 

(ibid.). Om klassråden känns viktiga och utvecklas utifrån elevernas behov att vara med och 

bestämma, blir de intressanta och roliga (Ferm, 1993). Posten som ordförande och sekreterare bör 

alternera, så att alla får prova (ibid.). 
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Metod 

Undersökningsgrupp, urval och metodval 

Val av skola och klass 

I somras skickades ett brev ut till 28 rektorer i Stockholms kommun som handlade om att jag var 

intresserad av att få arbeta som specialpedagog utan ersättning på en skola under höstterminen, där jag 

också kunde hitta ett ämne för min uppsats. En rektor svarade att han var intresserad av mina tjänster. 

Skolan var belägen i en förort till en storstad och inrymde c:a 1000 elever från sexårsverksamheten till 

årskurs 9. Jag fick rektors godkännande och formella tillåtelse att få genomföra min studie i någon av 

skolans verksamheter.  

Efter att ha sonderat terrängen på skolan under tre veckor, blev jag involverad i femmans arbetslag 

bestående av tre klasser. En av dessa klasser i åk 5 hade sju elever i behov av särskilt stöd. Klassen, 

bestående av 28 elever, hade två kvinnliga mentorer och de båda visade ett stort intresse för att vara 

med i ett utvecklingsprojekt. De var båda grundskollärare sedan 20 respektive 10 år tillbaka; Rut 

(fingerat namn) var 50 år och undervisade klassen i svenska och Vanda (fingerat namn) var 32 år 

gammal och hade ämnena matte, no samt teknik i klassen. Förutom dessa ämnen hade de en 

halvtimmes mentorstid i klassen varje vecka, vilken de alternerade mellan sig. Jag hade träffat Rut på 

en kurs året innan och Vandas mamma och jag var gamla arbetskamrater. De hade upplevt en tung 

terminsstart och ansåg att de hade svårt att hinna med att ge tillräcklig hjälp till de elever som var i 

behov av särskilt stöd. Speciallärarna/specialpedagogerna på skolan var alltför få, eftersom rektor hade 

varit tvungen att skära ner i budgeten i samband med ett rejält underskott, berättade de.  I klassen 

tjänstgjorde dessutom en hel del andra lärare, vilka också var villiga att ha mig med både som 

observatör i klassrummet och som samtalspartner om vad som hände i klassrummet under deras 

lektioner. I samråd med mentorerna bestämde jag mig för att genomföra ett aktionsforskningsprojekt i 

klassen. Vi beslutade att jag skulle vara med i klassen i snitt två dagar i veckan under höstterminen, 

under totalt 10 veckor. Jag gick igenom min forskningsplan noggrant med Rut och Vanda, för att vi 

skulle ha ett gemensamt skriftligt ”kontrakt”. 

Aktionsforskning 

Aktionsforskning handlar om ett aktivt samarbete mellan forskare och praktiker med utgångspunkt i 

praktiken och målet är att det leder till en förändring (Rönnerman, 2004; Denscombe, 2009). De 

resultat man får från början, ska ge möjlighet till förändringar vilka implementeras och därefter 

utvärderas för att fortsatta undersökningar ska ske, vilka leder till ytterligare förändringar 

(Denscombe, 2009).  

En grundtanke i praxisorienterad forskning är att människan hela tiden förändrar världen och att 

människan själv förändras med den (Mattsson, 2006, s. 18). 

Det är praktikerna själva som bestämmer vad som behöver utvecklas ur ett ”bottom-up perspektiv” 

(Rönnerman, 2004). Skolutveckling lyfter fram och utmanar skolans traditionella arbete (Berg, 2003). 

Utmaningen får emellertid inte vara alltför drastisk i förhållande till skolans pågående vardagsarbete 

(ibid.). Rut och Vanda ville främst få stöd i hur de skulle utveckla verksamheten så att de lite svagare 

eleverna skulle känna en större lust och motivation till att lära, så att dessa elever på så vis skulle 

kunna bli mer självgående. Jag föreslog att vi skulle ta eleverna till hjälp och fråga dem om deras egna 
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tankar om vilka förändringar i klassrumsmiljön som skulle kunna göras för att deras motivation till 

lärande skulle öka. Vi pratade om att utveckla elevernas samarbete i grupp och jag föreslog att vi hela 

tiden skulle ha det sociokulturella perspektivet i åtanke. En aktionsforskare är med i praktiken, tar 

initiativ, väcker frågor till liv och driver förslag om hur man kan göra i stället (Rönnerman, 2004). 

Händelseförloppet kan vara svårt att förutsäga och planeringen kan inte göras lika detaljerat som i 

traditionell forskning (Berlin, 2004). Berlin påvisar faran i att forskningen riskerar att bli en 

standardisering och inte en oförutsägbar process, om man som forskare har en mycket hög grad av 

förståelse för studieobjektet. Min förförståelse hade möjlighet att bli ett hinder, eftersom jag kunde få 

svårigheter att problematisera det självklara (ibid.). Detta var något jag hela tiden hade i åtanke, 

eftersom jag har arbetat som mellanstadielärare i 30 år. 

Triangulering 

Datainsamlingen bestod av flera olika kvalitativa ansatser; observationer, fokusgruppsamtal med 

elever samt informella samtal med lärare. Trianguleringen innebar att jag betraktade saker ur flera 

olika perspektiv (Denscombe, 2009). När jag på detta sätt använde mig av olika kvalitativa metoder i 

en och samma studie, ökade min möjlighet att få en större förståelse och en fullständigare bild av 

processen i klassrummet, eftersom jag då tittade på det som undersöktes från olika positioner (ibid.). 

På detta sätt önskade jag få en extra kontroll när det gällde resultatens giltighet och relevans (Bryman, 

2002). 

Projektets genomförande 

Möte med klassen 

Eftersom jag skulle vara i klassen under en stor del av höstterminen tyckte jag inte att det räckte med 

att jag bara presenterade mig själv inför hela klassen när jag berättade om projektet, utan för att lära 

känna alla klassens elever plockade jag ut dem, sju i taget, och gjorde några lära-känna-övningar 

(Wahlström, 1993), framför allt för att lära mig deras namn. 

Fokusgruppen 

I min forskning önskade jag utgå från de elever i klassen som var i behov av särskilt stöd, alltså utifrån 

just deras perspektiv över hur de ville utveckla verksamheten i klassrummet. Det är väsentligt att välja 

personer som har något speciellt att bidra med; de har en unik inblick eller en särskild position 

(Denscombe, 2009). I stället för att intervjua dem var och en för sig, valde jag att skapa en fokusgrupp. 

Den här gruppen, bestående av fem elever, valde Vanda ut i samspråk med mig och det var självklart 

att båda könen skulle vara representerade. En av de sju eleverna i behov av särskilt stöd hade en 

funktionsnedsättning som medförde att det var svårt att uppfatta vad han sa, och en annan elev var 

osäker på det svenska språket. Kvar återstod då fem elever. Två av dessa flickor hade svårt att samsas, 

så vi valde bara ut en av dem. De fyra elever vi utsåg hade regelbunden hjälp av speciallärare och 

åtgärdsprogram var upprättade för dem. Alla hade dock inte en diagnos. För att komplettera gruppen 

så att de blev fem elever, tog vi med en annan flicka som inte var i behov av särskilt stöd. Jag skickade 

ut ett brev till de berörda föräldrarna om tillstånd till att få intervjua deras barn (Bilaga 1). Samtliga 

brev kom tillbaka veckan därpå med föräldrarnas tillåtelse. 
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Samtal med fokusgruppen 

En fokusgrupp brukar ha betoningen på ett speciellt ämnesområde som man fördjupar sig i (Bryman, 

2002). Forskaren är intresserad av hur individerna, i egenskap av gruppmedlemmar, diskuterar en viss 

fråga (ibid.) och de bygger upp sitt berättande i samverkan med varandra (Thomsson, 2002). Jag var 

intresserad av ta reda på hur eleverna tyckte att lärarna kunde utveckla klassrumsmiljön så att eleverna 

fick större motivation och lust att lära. Dessutom ville jag veta vad de ansåg skulle göras för att 

samhörigheten och delaktigheten kunde bli bättre. I stället för att jag som intervjuare stod i centrum 

för interaktionen ville jag som frågeställare i stället få ett fokus på samspelet i gruppen. Jag snarare 

stödde gruppen, än ledde den (Denscombe, 2009). 

Intervjupersoner ställs sällan inför utmaningar eller ifrågasättanden i vanliga intervjuer, men i den här 

fokusgruppen argumenterade individerna med varandra och ifrågasatte varandras åsikter (Bryman, 

2002). På detta sätt fick jag som samtalsledare en mer verklig beskrivning på vad eleverna tyckte och 

tänkte, eftersom de tvingades att reflektera över sina uppfattningar och ibland också ändra dem (ibid.). 

Jag fick inte bara reda på deras åsikter, utan också varför de hade dessa synpunkter (Denscombe, 

2009).  

Efter genomförandet av några informella samtal med mentorerna träffade jag fokusgruppen, de fem 

utvalda eleverna, i ett första fokussamtal. Jag genomförde ytterligare två samtal med gruppen, en i 

mitten av forskningsprojektet och den sista i samband med avslutningen av projektet, för att ta reda på 

hur de upplevde de förändringar som skett i klassrummet. Alla fem eleverna var närvarande vid 

samtliga samtal. Jag inledde varje samtal med att påminna eleverna om att visa respekt för varandras 

åsikter och synpunkter samt att lyssna på varandra (Thomsson, 2002). Jag utgick från tre olika 

frågeguider (Bilaga 2, 3 och 4), vilka var listor över tämligen specifika frågeområden som skulle 

beröras (Bryman, 2002). Till skillnad från fasta frågor hade då deltagarna stor möjlighet att utforma 

svaren på sitt eget sätt, använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar (Denscombe, 2009). Jag 

som samtalsledare fick i min tur ställa ytterligare frågor som kunde anknytas till det deltagarna sagt 

(Bryman, 2002). Under samtalet fanns också möjlighet för deltagarna att fråga om en förklaring, ifall 

en fråga var svår att förstå (Kvale, 1997), något som jag ansåg var av stor vikt eftersom jag skulle 

prata med barn. Det gällde att vara modig och ställa frågor på nya sätt, som ifrågasatte det 

förgivettagna (Assarson, 2009). Det är 

… först när vi vågar se det som ligger utanför, i det okända och oväntade, som många av lösningarna 

kan finnas (ibid, s.170). 

Jag spelade in de tre fokusgruppsamtalen på band och samtliga varade c:a en timme vardera. Eleverna 

tyckte att det var spännande och första gången gjorde vi en provinspelning, så att de fick chansen att 

höra sina egna röster. Bandinspelningen gav mig som samtalsledare en närmast fullständig 

dokumentation av det som sades under samtalet (Denscombe, 2009). Det är betydligt mer komplicerat 

att skriva ut fokusgruppsamtal jämfört med vanliga (Bryman, 2002). Det gäller att ha en 

inspelningsutrustning av god kvalitet eftersom det är svårt att urskilja vad som sägs och vem som 

pratar under mötet. (ibid.). För att underlätta min utskrift gick jag i början av det första mötet igenom 

med eleverna hur de önskade att samtalet i gruppen skulle gå till, så att de inte pratade i munnen på 

varandra.  De själva fick bestämma hur vi skulle göra och de ville få ordning på samtalet genom att 

räcka upp handen om de hade något att säga och jag skulle fördela ordet.    



15 

 

Observationer 

Löpande genomförde jag deltagande observationer i klassrummet för att notera hur verksamheten 

bedrevs. Deltagande observationer används i huvudsak när forskaren engagerar sig i en grupp under en 

förhållandevis lång tidsrymd (Bryman, 2002) och vill tränga in i situationer för att förstå kulturen och 

processerna i de grupper som ska studeras (Denscombe, 2009). Forskaren söker 

förstahandsinformation snarare än förlitar sig på andrahandskällor (ibid.).  

Under de första besöken försökte jag skaffa mig en helhetskänsla för situationen, något som 

Denscombe (2009) rekommenderar. Detta övergick till mer fokuserade observationer, där jag framför 

allt ville se vad som kunde utvecklas mot ett mer sociokulturellt förhållningssätt. Då jag genomförde 

mina deltagande observationer, inhämtade jag även elevernas synpunkter och uppfattningar om 

klassrumsklimatet och lärandemiljön (ibid.). Allt detta dokumenterade jag genom att skriva löpande 

text under observationerna samt genom att skriva dagbok efter lektionen. Reflektionerna förde jag med 

mig till samtalen med Rut och Vanda.  

Informella intervjuer och regelbundna samtal med mentorerna  

Under mitt forskningsarbete genomförde jag flera informella intervjuer med mentorerna. Kvale (1997) 

menar att det i en intervju kan skapas kunskap genom ett samspel mellan personer som samtalar om ett 

gemensamt och intressant ämne. Intervjuaren ska inte bara lyssna till det som faktiskt sägs utan också 

under intervjuns gång försöka analysera och tyda intervjusvaren. T.ex. bör man som intervjuare be om 

ett förtydligande om man har uppfattat något på ett visst sätt även om det inte är klart uttryckt (ibid.). 

En kontinuerlig utvärdering krävs i en utvecklingsprocess och dokumentationen och uppföljningen är 

viktig (Folkesson, 2004). 

De informella intervjuerna var oftast spontana och utgjorde ett ömsesidigt utbyte av idéer, känslor och 

information mellan mig och mentorerna. De bidrog bl.a. till att hålla en bra kontakt (Ruane, 2006). 

Syftet med dessa var att jag ville ringa in det som lärarna ansåg vara problematiskt och i behov av 

utveckling eftersom det är viktigt att ta reda på och tänka efter hur det förhåller sig i den egna 

praktiken innan man genomför en förändring (Rönnerman, 2004). Våra samtal utgick i stor 

utsträckning från hur lärarens undervisning kunde bedrivas mot att tillgodose de elever som är i behov 

av särskilt stöd utifrån ett sociokulturellt synsätt. Lärarens förhållningssätt mot eleverna är av 

avgörande vikt, eftersom  

 … lärarens tilltal blir styrande för hur eleven formas och formar sig själv som ett lärande subjekt 

(Assarson, 2009, s. 157). 

Mentorerna och jag bestämde oss för att föra dagbok där vi noterade våra funderingar, idéer och 

tankar. Om vi i dagboksform skrev ner både situationerna och våra egna reflektioner kring dessa, var 

det lättare att kunna se vår egen process i både utvecklingen och förändringen (Rönnerman, 2004). 

Jag hade dessutom några samtal med de övriga lärarna som tjänstgjorde i klassen. Dessa handlade 

mest om att informera dem om de förändringar vi genomfört i klassen och om de i sin tur hade lagt 

märke till något särskilt. 

Bearbetning och analys 

Det finns inte några regler eller allmänt accepterade metoder utformade för hur en kvalitativ analys ska 

genomföras (Bryman, 2002). Analysen av data blir mer komplicerad när man använder sig av 

triangulering och fynden måste jämföras, kontrasteras och integreras på ett sätt som är mer krävande, 

och man ska inte låta de olika källorna stå som separata och fristående avdelningar (Denscombe, 
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2009). I analysen utgick jag alltså ifrån all den datainsamling jag fått från fokusgruppsamtalen, 

dagboksanteckningarna från observationerna samt samtalen med lärarna. Jag skapade rubriker eller 

koder under vilka jag redovisade och beskrev det jag funnit intressant i mitt forskningsarbete 

(Thomsson, 2002). Exempel på dessa rubriker var: klassrumsklimatet, det specialpedagogiska stödet, 

bildandet av smågrupper och samlärande. Dessa underlättade min analys och växte fram under mitt 

reflekterande och analyserande av datan (ibid.).   

Jag lyssnade igenom fokusgruppsamtalen ett flertal gånger och bestämde mig för hur de skulle 

transkriberas. Eftersom eleverna ofta använde sig av en hel del återupprepade uttryck, som ”asså”, 

”typ”, ”kolla” m.fl. bestämde jag mig för att göra en språklig justering av transkriptionerna 

(Thomsson, 2002). Detta var relevant, eftersom det inte ändrade innehållet eller syftningen i deras 

uttalanden utan det ledde bara till att innehållet blev lättare att förstå och inte så osammanhängande 

(ibid.). Denna justering gjorde jag också av respekt för elevernas integritet, eftersom jag bestämde mig 

för att citera flera av deras kommentarer.  

Etiska aspekter 

Jag har på följande sätt tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002): 

 Eftersom jag valde att göra kvalitativa intervjuer var jag medveten om att jag i förväg måste 

vara noga med att informera dem som ska delta i intervjuerna om undersökningens syfte 

(informationskravet).  

 Jag var också tydlig med att tala om för de elever som ställde upp på mina fokusintervjuer, att 

de gjorde det helt frivilligt, att de hade rätt att när som helst avbryta samtalet och att de själva 

fick ge sitt godkännande till användning av bandspelare. Eftersom jag intervjuade 

minderåriga (under 15 år), såg jag till att få både deras eget samtycke och även deras 

föräldrars tillåtelse. För att få genomföra aktionsforskningen behövde jag rektors, Ruts och 

Vandas tillåtelse (samtyckeskravet). Dessutom informerade och klargjorde jag för övriga 

lärare som tjänstgör i klassen om vad vårt projekt gick ut på och jag fick informerat samtycke 

från dem, eftersom de också involverades av forskningen. 

 Jag var noggrann med att samtliga deltagare i min studie garanteras anonymitet och 

konfidentialitet. Det innebar även att jag lagrade personliga uppgifter så att de inte kunde 

identifieras av utomstående (konfidentialitetskravet). Jag ändrade elevernas och mentorernas 

namn, men eventuellt skulle någon lärare på skolan kunna identifiera vilken elev som åsyftas. 

Om det skulle ske, hoppas jag att det ändå bara skulle kunna utgöra en möjlighet att förbättra 

och utveckla verksamheten.  

 Uppgifterna jag har samlat in i denna studie, får endast användas i forskningsändamål 

(nyttjandekravet).  
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Resultat 

Under de olika rubrikerna i detta kapitel har jag fört samman de olika teman som jag fått fram efter 

min analys av datainsamlingen. Jag redovisar önskemål och synpunkter som kommit från 

fokusgruppens elever: Niklas, Emma, Johanna, Karl-Bertil och Olov (namnen ville de hitta på själva). 

Jag redogör även för det jag själv observerade under mina observationer i klassen, samt för hur de 

båda mentorerna Rut och Vanda tillsammans med mig resonerade kring de olika förslagen till 

förändringar och vad dessa i sin tur ledde till för utveckling av klassrumsmiljön. Avslutningsvis gör 

jag en kort sammanfattning utifrån mina frågeställningar. 

Klassrumsklimatet  

Johanna anser att ett gott klassrumsklimat innebär att man ska kunna gå fram till vem som helst och 

känna sig trygg. För Niklas innebär en trygg atmosfär att alla ska få vara med och leka på rasten. 

Fokusgruppen informerade mig om en maktlek som de hade börjat med i klassen på rasterna. Den gick 

ut på att någon gick fram och körde med handen mitt framför ansiktet på en klasskamrat. Detta ledde 

till att personen i fråga ryckte till, vilket då gav ett godkännande att man fick snärta till honom eller 

henne riktigt hårt.  

Det är vissa som får jätteblåa märken och vissa blir svullna och jag tycker inte om det. (Emma) 

Jag tycker att det är tråkigt att det blir så, för jag, jag rycker till hela tiden, jätteenkelt, och det är 

vissa… och de gör så här, ganska hårt på nerven så att det gör jätteont… (Olov) 

Gruppen trodde inte att någon av lärarna kände till den här nya ”leken” och Emma antog att lärarna 

nog skulle kunna göra något om de visste om det. Jag sa till dem att jag tänkte ta upp det med Rut och 

Vanda så att de fick prata vidare om det på klassrådet. Detta skedde två veckor senare och Rut 

markerade att det från och med då var helt förbjudet med sådana lekar. Rut informerade också de 

övriga lärarna på en arbetsplatsträff för år 4-6 om att denna lek förekom och samtliga lärare skulle nu 

vara observanta på detta. Jag påminde Rut och Vanda om vikten av att följa upp frågan på klassråden 

en tid framöver. 

Vanda önskade att hon skulle ha fler lektioner i klassen, eller åtminstone i 5:ans arbetslag, så att hon 

kom närmare eleverna och hade större möjlighet att upptäcka vad som skedde. Nu är hennes tjänst 

sådan att hon dessutom arbetar i en sexa och i en fyra, alltså i ytterligare två arbetslag. Hon tycker att 

klassen har väldigt många ämneslärare och säger att kvalitén på verksamheten skulle bli högre om 

arbetslaget jobbade tätare tillsammans, vilket naturligtvis skulle gagna eleverna. Jag tipsade henne om 

att hon så fort som möjligt skulle prata med skolledningen om dessa önskemål inför schemaläggningen 

för nästa läsår. 

Rasterna 

Niklas tycker att det ofta blir bråk på rasterna och Olov menar att det måste bli mindre bråk. De flesta 

konflikter sker mellan pojkarna på fotbolls- och bandyplanen. Karl-Bertil anser att det är bäst att gå till 

en lärare direkt när bråket börjar ”för då kanske det bara gått någon minut och då är det lättare”. Då 

går någon till rastvakten och ber om hjälp, men ”vissa kommer och vissa kommer inte”, fortsätter han. 

Gruppen fortsätter diskussionen med att prata om att boden med lekredskap ofta är låst när de kommer 

ut på rast eller så är lågstadiets rastvakter fortfarande kvar där, men de lånar inte ut till mellanstadiets 
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elever eftersom deras rastvakt tar slut. Eleverna upplever det frustrerande att ofta få vänta i 10 minuter 

innan ny rastvaktpersonal är på plats och de kan låna. ”Det drar jättemycket på vår rast” menar Olov. 

Karl-Bertil fyller i: 

Jag håller med Olov. Ibland när de ska skynda sig, så stannar de och pratar med andra lärare och då 

går de och springer inte fastän de kommer för sent. 

Jag påminde fokusgruppen om att detta var en bra fråga att ta upp på klassrådet, vilket de också gjorde 

och klassen enades om att skicka frågan vidare till elevrådet. 

Mycket undervisningstid går förlorad när läraren reder ut bråk med vissa elever. Emma föreslår att 

man kan prata om konflikterna på någon kortrast eller på mentorstiden, så att det inte går bort så 

mycket lektionstid. Olov säger emot och klarlägger: 

Men tänk om bråket sker en onsdag och mentorstiden är ju på tisdagarna. Ska man vara sura på 

varandra en hel vecka då? 

Det blir stökigt i klassen när läraren är borta och Johanna tycker att det vore bra om det alltid fanns 

någon speciell sysselsättning att göra för de övriga i klassen när lärarna pratar med dem som varit 

inblandade i konflikten. Detta är en fråga för klassrådet, upplyste jag dem om.  Klassen beslutade på 

ett klassråd påföljande vecka att de alltid tar upp en bänkbok i väntan på att en lärare dyker upp. 

Klassråden 

Johanna förklarar att elevrådsrepresentanterna brukar stå framme vid tavlan och prata på klassråden: 

Då kan det vara att man bara sitter där och lyssnar, så man kanske borde kunna hitta på lite nytt, lite 

nya idéer så det blir lite intressantare. Då blir det lite roligare, så man inte bara sitter där och lyssnar. 

Niklas berättar att de brukar prata om utemiljön; att man inte får cykla, åka rollerblades och liknande: 

När vi har klassråd, då måste man hålla för öronen för att alla pratar hela tiden.  

 Karl-Bertil tycker att de brukar prata om stämningen i klassen: 

… att det ska vara tyst och att vi ska visa respekt för dem som står där framme när de ska gå igenom 

när de har saker från elevrådet. 

Rut och Vanda berättade att de hade en halvtimmes mentorstid varje vecka och då brukade de 

informera klassen om olika aktiviteter som ska äga rum samt ta upp frågor som 

elevrådsrepresentanterna därefter tar med sig till elevrådet.  

Jag presenterade en modell för Rut och Vanda vilken jag omarbetat utifrån Nordherdens (1995) 

förslag, för hur klassråden kan utformas (Bilaga 5). De blev genast intresserade och ville redan 

påföljande vecka sätta igång enligt den nya mallen.  

Vanda blev fundersam över en av punkterna på dagordningen, den som handlade om hur det fungerade 

på olika lärares lektioner. Hon menade att det skulle bli riktigt känsligt om det kom fram information 

som gällde en specifik lärare och hon undrade vad hon skulle göra med den informationen. Jag 

förklarade att klassen då skulle utse två frivilliga elever som pratade med läraren i fråga om det som 

framkommit på klassrådet. Vanda behövde inte ta på sig det. Emellertid menade jag att hon ändå, 

förhoppningsvis, skulle kunna få igång en diskussion med läraren ifråga om elevernas synpunkter.   

Det eleverna tyckte var den största förändringen med klassråden, var de 4 punkter (rubriker) som vi 

satte upp på whiteboarden, tavlan längst ner i klassrummet, vilken aldrig brukade användas. Det var en 

idé från Nordheden (1995, s. 51) och rubrikerna är: 
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a. Jag berömmer 

b. Jag föreslår 

c. Jag undrar 

d. Jag ifrågasätter 

Här kan eleverna fylla i sina synpunkter och då ser alla i klassen vad som står. Vanda gick igenom 

vilka regler som gällde; de fick inte skriva något kränkande om varandra men däremot fick de öppet ge 

beröm eller ifrågasätta något de blivit drabbade av och de skulle inte vara anonyma, utan stå för sina 

åsikter. 

Jag var med på ett klassråd när de för första gången gick igenom det som skrivits upp under punkterna. 

Klassen har en vana att inte uttala vem som t.ex. har stört eller gjort något dumt, men nu skedde en stor 

förändring, i och med att de öppet fick tillåtelse att säga namn på personen ifråga och vara öppna och 

ärliga mot varandra. Rut höll i den här delen av klassrådet men trots att hon, Vanda och jag hade pratat 

om det nya sättet att eleverna nu skulle vara raka mot varandra så sa hon till en flicka att hon inte fick 

säga namnet på den hon pratade om. Jag, som ju var närvarande vid mötet, fick lov att räcka upp 

handen och få ordet och påminna om att vi ju visst skulle säga vilka personer det handlade om. Jag 

berättade för klassen att jag tror att det är först då som man kan lösa problemen och få en förändring 

till stånd. Mitt agerande i denna situation stöddes av att jag genom min litteraturläsning hade fått 

visshet i att jag som aktionsforskare på detta vis kunde driva förslag till utveckling. Det ledde till att de 

två elever som i fokusgruppen blivit omtalade som de som var lite utanför gruppen och ”mobbade” 

fick försvar och stöd från två olika håll, från elever med en hög social status i klassen. Klassen insåg 

efter lite resonerande att dessa två elever måste få en ny chans och visa att de visst hade förändrats sen 

lågstadiet. Jag pratade med dem båda efter mötet och även en vecka senare och de var uppenbarligen 

väldigt nöjda och kände att det var skönt att problemet äntligen uppdagades.  

I samtalen under detta klassråd visade det sig också att två flickor med hög status i klassen fick 

speciella privilegier från flera av lärarna; de fick vandra runt i klassrummet mellan grupperna utan 

tillsägelse, vända sina bänkar så att de satt bredvid varandra o. dyl. De hade chansen att försvara sig, 

men de lyssnade utan protester när klasskamraterna menade att lärarna var orättvisa. Det som sades 

var ju sant. 

Klassen hade för vana att alltid gömma sina huvuden i bänken när omröstningar skedde. Jag, Rut och 

Vanda diskuterade när denna metod kan vara bra och när den är helt onödig. Vi kom fram till att det är 

viktigt att eleverna lär sig att öppet stå för sina åsikter, om inte någon i klassen kan komma att bli 

kränkt. Det här nya förfarandet meddelade Rut eleverna vid en omröstning under ett klassråd. Två 

veckor senare var eleverna tvungna att påminna henne om detta, när hon av gammal vana bad dem 

lägga ner sina huvuden vid en omröstning, berättade Rut för mig. En elev i klassen hade sagt att: ”Nu 

ska vi ju lära oss att stå för det vi tycker”. 

En annan fråga som kommit upp under ”Jag ifrågasätter” var att många lärare hade ytterskor på sig i 

klassrummet där alla elever går i strumplästen. Två elever tog på sig uppdraget att berätta för samtliga 

lärare att de också måste ta av sig ytterskorna. De fick påminna lärarna många gånger om detta. 

När vi på arbetslagsmötet informerade om den nya strukturen på klassråden, menade SO-läraren i 

klassen att de fyra punkterna borde anslås i personalrummet också. Han skulle föreslå det på nästa 

ledningsgruppsmöte. 
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Vanda ansåg att den nya dagordningen var väldigt bra, men hon måste ibland använda en stor del av 

sin lektionstid i klassen för att hinna med alla punkterna på dagordningen och det stressade henne. 

Även Rut tyckte att hennes svensklektioner försvann när de ibland måste användas till klassråden, då 

inte mentorstiden räckte till. Jag upplyste dem om att klassen kommer att få in den nya rutinen med 

tiden, vilket kommer att minska tidsåtgången. Dessutom sa jag att de snart kommer att upptäcka alla 

fördelar med att initialt lägga mycket tid på klassråden. Både Rut och Vanda nämnde i slutet av 

projektet att bråken på rasterna hade minskat avsevärt och att de knappast förekom längre.  

Det specialpedagogiska stödet 

Fem elever i klassen lämnade klassen vid c:a 2-3 tillfällen var i veckan för att få individuellt stöd av 

speciallärarna. Dessa lärare kom aldrig in i klassrummet för att arbeta med eller observera eleverna 

där. Karl-Bertil tycker inte att det är bra att gå iväg och få extra stöd någon annanstans: 

Det är bra stämning i klassrummet och helst vill jag vara kvar i klassrummet. När man går iväg så är 

det helt tyst och jag gillar när det är ljud. 

Även Niklas har synpunkter på ljudnivån hos specialläraren: 

Jag kan ibland inte jobba när det är helt knäpptyst. Det känns som om jag får huvudvärk och 

hjärnsläpp och sånt. 

Niklas anser att det oftast är okay att lämna klassrummet, men inte om klassen ska göra något roligt, 

som att se film t.ex. Den sista dagen jag var i klassen så kom han ut från klassrummet med tårar i 

ögonen. Jag undrade vad det var och han förklarade: ”Jag är tvungen att gå till specialläraren nu när vi 

precis ska göra de där roliga NO-experimenten”. Vid ett annat tillfälle då jag observerade klassen fick 

eleverna besked om att de skulle sluta tidigare den dagen p.g.a. att NO-läraren Vanda var på kurs. 

Karl-Bertil och Niklas var upprörda över att de var tvungna att stanna kvar i skolan och vänta på att 

deras tid hos specialläraren skulle börja, när resten av klassen fick gå hem. De frågade om de också 

fick sluta tidigare men fick beskedet att de måste gå dit. 

Emma lämnar klassen varje dag för att jobba med ett minnesträningsprogram hos specialläraren. 

Emma tycker att det är jobbigt att gå iväg och berättar att hon då missar ganska mycket av 

svensklektionerna och kommer efter sina klasskamrater. Det betyder väldigt mycket för Emma att ha 

blivit vald till elevrådsrepresentant och hon är ledsen att behöva avstå från elevrådsmöten, eftersom 

hennes tid hos specialläraren ligger då. En av mentorerna tyckte att det var känsligt och ville att jag 

skulle samtala med specialläraren om att det var viktigare för Emma att få gå på elevrådsmöten än att 

träna upp minnet. Eftersom specialläraren hade svårt att lägga in tid för Emma någon annan del av 

dagen, kom vi överens om att hon inte behövde träna den dagen det var elevrådsmöte. Emmas mamma 

har varit i skolan och fått reda på Emmas inloggningsuppgifter och information om programvaran så 

Emma hoppas att hon nu ska kunna jobba hemma med detta i stället.  

En av de pojkar i klassen som har ett stort behov av stöd, men som inte var med i fokusgruppen, 

berättade för mig att han ”hatar” att lämna klassen och få hjälp av specialläraren. Vid ett tillfälle tog 

jag ut honom till ett angränsande grupprum och hjälpte honom att bearbeta en berättelse. Han skrev 

själv på datorn och när han efter ett tag tittade ut genom fönstret och såg sina kompisar på skolgården 

upplyste han mig om att det var rast, men han ville inte ha rast ”… eftersom det här är mycket 

roligare”. Vanda önskade att eleverna slapp gå iväg och få stöd när de själva inte alls ville. Hon tror 

inte att de lär sig något när de känner sig orättvist behandlade. Många gånger tror hon att man skriver i 

åtgärdsprogrammen att eleven ska få särskilt stöd av specialläraren för att ”ha ryggen fri” gentemot 
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föräldrarna. Hennes och min fundering var om man inte skulle kunna ge det stödet i klassrummet eller 

i nära anslutning till det. Vanda trodde att den speciallärarhjälpen skulle vara värd minst lika mycket 

och hon önskade att skolan hade möjlighet att anställa en specialpedagog. Hon och Rut har pratat med 

skolledningen om ett utvidgat stöd som bör likna det som de och eleverna fått i utvecklingsprojektet. 

Det tidigare sättet att få hjälp av läraren eller ta 

hjälp av varandra 

Johanna berättar vid vårt första gruppsamtal, att om läraren är upptagen med att hjälpa någon annan så 

har inte läraren kollen, och då passar eleverna på att prata med varandra. Även Niklas beskriver: 

Ibland, när man inte har något att göra och väntar på hjälp, så blir det att man pratar med någon annan 

och så blir det helt plötsligt så där högt och att alla pratar. 

Johanna tycker att läraren borde veta att vissa elever måste sitta ”på olika sidor av rummet” så att de 

inte pratar lika mycket med varandra. Samtidigt menar hon att eleverna ändå går fram till en nära 

kompis för att be om hjälp eller bara för att prata, i avvaktan på att läraren har tid att ge stöd.  

Karl-Bertil menar att han oftast får det stöd han behöver, men att: 

… det tar ju lite väl lång tid, eftersom vi sitter ganska tight och det tar lång tid för lärarna att gå 

igenom oss alla. 

De båda mentorerna kände sig också stressade av att inte hinna ge stöd till de som behövde det. Även 

Niklas har synpunkter på väntan att få hjälp: 

Ibland tar det halva lektionen med att räcka upp handen… 

Eleverna upplevde att de misskötte sig och busade när de på detta sätt spontant pratade med sina 

kamrater och i stället för att det skulle vara förbjudet att samtala med varandra, så ville ju vi uppmana 

eleverna att kommunicera med varandra och ha en dialog, allt utifrån vårt strävande mot ett 

sociokulturellt perspektiv.  

Klassen har två grupprum, vilka eleverna ofta använder sig av. Emma tycker att det kan vara riktigt 

trevligt när det blir lite småpratigt i grupprummen, men hon poängterar att det inte får bli alltför 

pratigt. Det tycker hon inte om, eftersom hon då får stora problem med att koncentrera sig. Hon 

förklarar att hon brukar fråga läraren om hon och några tjejkompisar får gå till grupprummet och jobba 

och då är det oftast några killar som också har frågat.  Jag och mentorerna resonerade kring hur 

eleverna på detta sätt själva har fått välja vilka de arbetat och kommunicerat med. Vi insåg att 

samarbetet mellan eleverna i grupperna måste ske på ett strukturerat och väl förankrat sätt. 

Bildandet av smågrupper 

Placeringen av bänkar  

Under mitt första besök i klassen slogs jag av hur bänkarna var placerade. De stod i rader om sju och 

sju och var riktade framåt, mot tavlan och katedern. Eleverna i fokusgruppen var intresserade av att 

möblera om i klassrummet, eftersom de tyckte att det var alldeles för trångt som det var nu och de ville 

sätta bänkarna i ett ”U” eller ”L” för att alltid ha uppsikt över varandra och även för att kunna se 

smartboarden. Efter en del resonemang kom de fram till att alla bänkar inte skulle kunna få plats med 

en sådan möblering och de började i stället samtala om att sitta i grupper. Olov berättar att de hade en 
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sådan placering i 3:an och oroar sig lite nu över att man kan ”hamna med någon som är fel och som 

man bråkar med”. Emma menar att det också kan bli väldigt snackigt om man sitter i grupper. Niklas 

tycker att det verkar bra med grupper ”om man får välja vilka man vill sitta med”. Karl-Bertil anser att 

det är viktigt att lärarna tänker på vilka de placerar i samma grupp så att det inte blir alltför pratigt. 

Han tror att kompisar ändå kommer att ropa till varandra mellan grupperna och fortsätter: 

… som när man är inne i ett svårt tal, som typ 1089 gånger 38. Då håller man precis på att få ut det 

talet så kommer nån och… ’Hej!’ Det är ganska störande. 

Till sist beslutar sig gruppen för att det bästa ändå vore att bilda smågrupper. Rut och Vanda var båda 

två villiga att skapa smågrupper och vi bestämde oss för att eleverna skulle sitta fyra i varje grupp. 

Gruppsammansättningen 

Vi resonerade kring hur vi skulle göra gruppsammansättningen. Vi skulle låta eleverna sitta fyra och 

fyra, så att det gick lätt och smidigt också när de skulle arbeta i par. Jag berättade för Rut och Vanda 

hur forskningen påvisar att heterogena grupper är det enda som är lämpligt för att de svaga eleverna 

ska uppnå ett maximalt lärande. Vanda tog på sig uppdraget att forma lämpliga heterogena grupper. Vi 

bestämde att behålla dessa fasta grupper till jullovet och göra en ny sammansättning till vårterminen. 

På detta sätt skulle eleverna under att läsår få sitta i fyra olika gruppkonstellationer. 

Struktur och regler kring samspelet i smågrupper 

I samband med bänkarnas omplacering i klassrummet, gick Vanda igenom med klassen vad det 

innebär att samarbeta i gruppen och att ta hjälp av varandra. Detta var något som både Rut och Vanda 

måste påminna eleverna om vid ett flertal tillfällen. Från och med nu skulle det inte vara tillåtet att gå 

till en klasskamrat eller bästa kompis i en annan grupp och prata eller ta hjälp av honom eller henne. 

Det var de tre övriga gruppmedlemmarna man skulle fråga innan man bad om lärarens stöd. Vi antog 

och hoppades att den här organiseringen skulle leda till att lärarna fick mer tid över till att stötta de 

elever som var i störst behov av det. Klassen samtalade vid ett tillfälle om hur det var när de lärde sig 

på dagis, då de tog hjälp av andra genom att bl.a. visa, härma och kommunicera. Detta var något de nu 

skulle sträva mot. 

I fokusgruppen diskuterade de fem eleverna länge hur de alltid tar hjälp av ett syskon eller sin mamma 

eller pappa när de vill lära sig något nytt datorspel. Niklas berättar:  

Jag köpte Fifa 11 för några veckor sen och jag fattade ingenting först, fast… min brorsa hade kört det 

innan med några kompisar där han hade lärt sig och jag frågade ’Hur slänger man sig på straffar som 

målvakt?’ ’Högerknappen på cirkeln längst ner.’ Hittar jag ett roligt spel, så ger jag aldrig upp. 

Emma beskriver hur hon lärde sig hantera Facebook: 

När jag fick Facebook, då hade ju mamma och pappa haft det ganska länge innan och min storebror, 

och då lärde de mig. 

När det gällde att få arbeta i grupprummen skapades också en ny ordning som framröstades på ett 

klassråd. Eleverna föreslog att de skulle skapa namn på sin egen grupp och lappar med dessa gruppers 

namn lades i en burk. När det var dags att få gå iväg till grupprummen drog läraren två lappar och 

dessa grupper fick då gå iväg. Dessa namnlappar fästes efter hand fast med en gummisnodd utanpå 

burken och när det var tomt med lappar i burken, lades samtliga ner igen. På detta vis skapades ett 

rättvist system. Vi informerade övriga lärare om detta sätt att få gå till grupprummen och de lovade att 

göra likadant på sina lektioner.  
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Från individuellt arbete till samlärande 

Matematiklektionerna 

Vanda hade oftast låtit eleverna sitta individuellt och arbeta med sina uppgifter under 

matematiklektionerna. Nu lät hon i stället eleverna sitta två och två och lösa uppgifter från gamla 

nationella prov tillsammans. Därefter fick några av paren gå fram och redovisa sin lösning inför 

klassen. Efter några veckor frågade Vanda klassen om de upplevde att de hade lärt sig bättre när de 

fick lösa uppgifterna två och två än om de hade fått arbeta individuellt med dem. Alla fick böja ner 

sina huvuden för att få en anonym omröstning, eftersom det kunde vara känsligt för någon att få reda 

på om just hans eller hennes partner var missnöjd med samarbetet. Av 28 elever var det endast tre som 

hellre hade arbetat på egen hand. Två av dessa var elever som hade fått samarbeta med sådana som 

hade stora koncentrationssvårigheter och den tredje har själv koncentrationssvårigheter. 

En intressant fråga som Vanda tog upp handlade om hur kollegerna skulle uppfatta hennes lektioner 

nu, eftersom det skulle bli en helt annan ljudvolym under mattelektionerna i klassen, då vi nu hade 

uppmanat eleverna att prata med varandra.  Skulle kollegerna tro att hon hade disciplinproblem 

numera, eller? Denna fråga kändes viktig att diskutera i arbetslaget så att inte lärarna skulle känna sig 

odugliga och bli betraktade som dåliga pedagoger inför varandra då eleverna pratade med varandra 

under lektionerna i betydligt större utsträckning än tidigare. Vi pratade också om vikten av att skaffa 

hörselkåpor till de elever som vill ha absolut tystnad när de arbetar. 

När eleverna räknade i sina matteböcker skulle de ju först fråga varandra i gruppen om hjälp innan de 

frågade Vanda. Vanda själv tycker inte att eleverna har tagit hjälp av varandra i den utsträckning som 

hon hade hoppats på. Några av dem har berättat att de tycker att det är svårt att förklara så att 

kompisen förstår. Vanda tror att det är så pass nytt för dem och att det kommer att ta ytterligare tid 

innan de tar för vana att ta hjälp av varandra inom gruppen. 

Svensklektionerna 

Bänkboksläsningen 

Några gånger i veckan brukade eleverna få läsa i sina egna, individuella bänkböcker. Allt eftersom de 

blev färdiglästa, brukade eleverna skriva recensioner som sattes i en pärm. Fokusgruppen sa att de inte 

brukade samtala om böckerna. De tyckte att det skulle vara kul att få läsa samma bok som sina 

gruppmedlemmar och sedan resonera om boken tillsammans med dem. Vanda berättade för mig att 

orsaken till att de aldrig fått läsa i grupp var att klassen hade varit så ”spretig” och det hade varit svårt 

att hålla ordning på eleverna. Jag och Rut beställde en klassuppsättning av en lättläst bok och satte 

igång ett läsprojekt där eleverna fick samspråka på olika sätt om innehållet.  

Skriva berättelser 

Under en av de första svensklektionerna i klassen skrev barnen beskrivningar utifrån bilder på olika 

personer. Jag konstaterade att en del av dem skrev fylliga beskrivningar i sina övningsböcker, medan 

andra bara skrev två meningar. Vad skulle Rut kunna hitta på för att alla elever skulle prestera lite mer, 

inte bara de som var säkra på att formulera sig och skriva? Fokusgruppen tyckte att de skulle få sitta 

och fantisera tillsammans med en kamrat. Det skulle bli mycket roligare då, ansåg de. Jag och Rut 

bestämde att eleverna skulle ta hjälp av varandra nästa gång de skrev berättelser. Vi gjorde ett 

skrivprojekt där eleverna fick komma med åsikter och idéer om en klasskamrats berättelse. Vid det 

första tillfället fick de studera, engagera sig i och kommentera varandras tankekartor, vilka visade hur 
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de hade tänkt lägga upp sin berättelse. Andra gången fokuserade de ännu mer på innehållet och kom 

med frågor och funderingar som de hade när de läst berättelsen. Rut tyckte att det hade varit roligt och 

att det gett positiva resultat med de lektioner vi genomförde i klassen, men hon kände att hon kommit 

efter i sin kursplanering.  

SO- och engelsklektionerna 

På SO-lektionerna arbetade eleverna med Europas länder och de skrev ner fakta och ritade om det 

aktuella landet i sina egna arbetsböcker. De jobbade helt individuellt och SO-läraren ville att det skulle 

vara knäpptyst på lektionerna. Han påminde dem ständigt om att de måste arbeta på egen hand och 

inte prata med varandra. Efter några observationer i klassen kunde jag konstatera att eleverna med 

koncentrationssvårigheter inte fick särskilt mycket gjort. De passade på att glida omkring i 

klassrummet när läraren var upptagen med att hjälpa någon annan elev och det blev inte mycket 

skrivet i Europaboken. Niklas tror att det skulle bli roligare om de fick jobba tillsammans med någon i 

SO:n, men han fortsätter: 

… det är ju ändå lite konstigt. Man är ju inte van så där att prata i gruppen utan vi har ju mest jobbat 

själva och då är man ju inte så van… 

Karl-Bertil skulle också tycka att det var bättre om de fick arbeta två och två på SO:n: 

Jag tror jag får större lust att jobba då. 

Jag frågade SO-läraren om han kunde tänka sig att eleverna fick samarbeta om något land framöver 

och det gick han med på. Han hade inte reflekterat över det över huvud taget, men tyckte att det var en 

bra idé. Jag fick aldrig reda på om han verkställde detta. Under det avslutande fokusmötet sa eleverna 

att de inte alls använde sig av grupperna under SO-lektionerna.  

Jag var inte närvarande under engelsklektionerna i klassen, men läraren var positiv över utformningen 

av grupperna, vilka hon nyttjade i sin undervisning.   

Läraren bestämmer samarbetspartners 

I slutet av vårt projekt satte SO-läraren igång klassen i ett roligt historiearbete, där eleverna skulle rita 

serier kring händelser under Gustav Vasas tid. Han sa åt eleverna att de fick arbeta två och två om de 

ville och de fick själva välja parkamrat. Detta var något som Rut, Vanda och jag hade bestämt oss för 

att aldrig utsätta eleverna för, men vi hade missat att informera övriga lärare.  Vi påpekade det för SO-

läraren, men han ansåg att han genom att låta eleverna jobba med sina bästa kompisar gav dem ett eget 

ansvar över att visa att de kunde genomföra uppgiften tillsammans. Han ansåg att det var bra att ibland 

låta eleverna få välja själva. Vi blev aldrig eniga i den här frågan och jag tyckte att det var lämpligt att 

de fortsatte diskutera i arbetslaget. 

Vid ett litet projekt på engelsklektionerna samma vecka hittade läraren på en mycket uppskattad och 

rolig uppgift som gick ut på att eleverna skulle analysera vad engelska moderna sångtexter, vilka de 

själva fick välja, egentligen handlade om. Här gav läraren också friheten till eleverna att själva få välja 

samarbetspartners. Detta ledde till att eleverna valde den som för dagen var bästa kompisen, men 

dagen efter ville några jobba med någon annan och då bytte de partners och så var karusellen igång. 

Jag och engelskläraren pratade om orsaken till att de själva hade fått välja partner och hon förklarade 

att det berodde på att det då skulle bli lättare för eleverna vid valet av låt om de hade samma 

musiksmak. Efter lite resonerande kom vi fram till att det nog inte hade varit så svårt att hitta en låt 

som man gillade båda två, om en lottning hade fått avgöra vem man skulle arbeta med. Emma var 

mycket ledsen över att hon vid de båda senaste tillfällena hade ”tvingats” arbeta tillsammans med den 
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pojke i klassen som hade svårast med koncentrationen och han har en mycket låg status i klassen. Hon 

förklarade att hon hade många kompisar i klassen, men ingen bästa kompis som hon kunde jobba med 

när de fick välja själva. Även Olov har synpunkter på att välja själv: 

Om man jobbar sådär att man får välja själv, då brukar vissa alltid välja samma som de är kompis 

med och då kanske det är en person som alltid hamnar utanför… 

Johanna berättar: 

 Det har hänt precis nyligen på hemkunskapen att … ’Nu jobbar ni 2 och 2’. Läraren vet inte om det 

här, hur vi ska jobba. Då blev det så att en gick runt och frågade om han fick vara med, men alla 

stängde ute honom … 

Även under en bildlektion som jag observerade lät bildläraren eleverna själva bestämma över vem de 

skulle arbeta med i grupprummen. I fokusgruppen pratade eleverna länge om att lärarna inte borde låta 

eleverna få välja partner själva och de sa att de t.o.m. skulle kunna påminna en lärare eller vikarie om 

att det var ”förbjudet” att göra så. Vanda berättade för klassen att det inte längre var aktuellt att de 

själva fick välja vilka de skulle arbeta med i par- eller grupparbete, utan det var något som läraren 

alltid skulle bestämma över. Efter hand informerade mentorerna de övriga lärarna om alla nya regler 

för elevernas samverkan. De tyckte dock att det var svårt att komma ihåg att säga det på rasterna samt 

hitta tid på arbetslagsmötena till detta.  

Elevernas synpunkter på att höja motivationen 

Niklas tror lektionerna kan bli roligare: 

Om vi jobbar typ på matten, så har vi jobbat ett tag och sen så kanske vi kör leken Burr så att man har 

roligt … och sen så kanske när man har haft roligt så kan man jobba igen. 

Olov berättar att han har svårigheter att skriva i svenskan och SO:n, eftersom det tar så lång tid och 

hans åsikt är: 

Man borde göra något mer roligt fysiskt eller något roligt psykiskt på lektionerna… nån lek som har 

med det att göra… nån SO-lek… 

Johanna tror att eleverna kan motivera varandra: 

Om man tycker att det är jättetråkigt på en lektion och då kanske man har en bänkkompis och då 

säger den: ’Men kom igen nu! Du är jätteduktig!’ Då får man en motivation så att man motiverar den 

andra personen att det är kul. 

I och med denna kommentar från Johanna informerade jag Rut om en modell som jag läst om i 

Glassers (1996) bok, vilken just handlar om att ge motivation till varandra i grupp. Fyra olika roller 

delas ut till gruppmedlemmarna (ibid. s. 93): 

 Uppmuntrare till aktivt deltagande 

 Berömmare för ett aktivt deltagande 

 Sammanfattare av idéer och känslor som uttrycks i gruppen (till den övriga klassen) 

 Kontrollör ser till att gruppmedlemmarna genomför de individuella uppgifter som följer 

Denna modell prövade vi i klassen och fokusgruppen tyckte att det var roligt.  

 I fokusgruppen pratade eleverna om att de skulle känna en större motivation och lust att arbeta om de 

fick små pauser lite oftare, ”en bensträckare, på sådär en fem minuter” som Niklas uttryckte det. I 

anslutning till arbetet med de olika länderna fick eleverna titta på filmer. Olov berättar i fokusintervjun 
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att han gillar det jättemycket, men han har stora problem med att anteckna samtidigt som han tittar på 

filmen. Han tycker att han missar så mycket av filmen och tycker att det skulle bli mycket roligare om 

han slapp skriva. Efter samtal med SO-läraren får Olov hädanefter slippa göra anteckningar under 

filmvisningen. Detta kommer också att gälla några andra elever med samma svårigheter. 

Karl-Bertil berättar varför hans individuella arbete med Finland hade fungerat så ovanligt bra: 

Vi hade en SO-läxa om att man skulle skriva om ett land i Europa och eftersom min pappa kommer 

från Finland, så tog jag det och det gick 10 minuter, så var jag färdig […] Jag vill göra exakt samma 

sak när vi jobbar med Island. Ha den entusiasmen… 

Fokusgruppens slutliga upplevelse av projektet 

Eleverna är positiva efter de tio veckor som projektet varat. Niklas förklarar: 

Jag tycker att det har varit jätteroligt. Det har förbättrats mycket. Man får sitta i grupper och det har 

varit mycket roligare än att sitta ensam. Då kan man jobba tillsammans. 

Olov har en synpunkt på grupprummen: 

Förut var det vissa som alltid fick sitta i grupprum och vissa som nästan aldrig fick sitta där och nu så 

är det ju olika [grupper som får gå dit] och det är mycket roligare. 

Eleverna upplever också en skillnad i samspelet mellan dem: 

Jag tror att det är att kamratskapen har blivit bättre, för när vi sitter i grupper så börjar alla vara med 

dem som de inte brukar vara med så jätteofta. Då blir kamratskapen bättre. (Olov) 

Jag brukade inte vara med henne så mycket [en gruppmedlem], men nu så känner jag henne mycket 

mer och kan prata mer… (Johanna) 

Alla börjar känna varandra. Förut var det bara vissa som kände vissa, sen började alla känna alla. Det 

blev bättre stämning. (Karl-Bertil) 

Man lär känna varandra mer nu. (Emma) 

Jag tycker att det är bättre. Förut då sa man inget namn och då visste man inte vem det var. Och då 

började man kolla runt och så pekade någon på en och så … det är vissa … jag har varit en av dem, 

som springer runt och jag tycker att man ska säga till mig. (Niklas) 

Det som var innan… att vi inte skulle nämna namn… alla visste om vem det var som hade gjort det… 

och alla gav den där personen en blick och den visste ju att ’det var ju jag’… när man har blivit 

uppskriven på tavlan under ’Jag ifrågasätter’ inser man ju att det inte bara är läraren som säger till 

mig utan det är andra som störs av det. (Johanna) 

Olov pratar om den nya dagordningen: 

Jo, de där punkterna om hur det är på svenskan, engelskan, matten… det hade vi inte förut och det är 

mycket bättre, för då kan man säga om nåt är dåligt och då säger man det. 

Sammanfattning av resultaten 

I sammanfattningen utgår jag från de fyra frågeställningarna.  

Vad tycker eleverna är väsentligt för att de ska känna en större samhörighet och gemenskap 

med sina klasskamrater? Eleverna ansåg att det var alldeles för mycket bråk och konflikter på 

rasterna. Bl.a. hade en ny maktlek pågått i flera veckor, något som lärarna inte hade kännedom om. Jag 

tolkade det som att eleverna ville att lärarna skulle ha mer kontroll och finnas till hands i större 

utsträckning. De ansåg också att rastvakterna måste fungera mer ingripande och att lekredskapen 
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skulle bli mer tillgängliga. De önskade att läraren inte skulle försvinna från klassrummet så ofta för att 

reda ut bråk med några elever. Klassen blev stökig när den fick vara ensam, eftersom den inte hade 

något att sysselsätta sig med då. 

Vad kan lärarna göra för att öka samhörigheten och gemenskapen mellan eleverna i klassen? 

Mentorerna anammade en ny struktur på klassråden, vilka tidigare hade varit röriga och utan en fast 

dagordning. Klassen pratade nu i högre utsträckning om hur de hade det tillsammans i klassen och hur 

det fungerar på de olika lärarnas lektioner. En öppenhet skapades, där eleverna fick tillåtelse att uttala 

namn på dem som var berörda, både i positiv och i negativ bemärkelse. Öppna omröstningar skedde i 

större utsträckning än tidigare och på detta sätt fick eleverna ta ett större ansvar för sina åsikter och stå 

för dem. Frågan med rastvakterna lyftes till elevrådet och en av mentorerna skulle begära fler 

undervisningstimmar i arbetsenheten för att komma närmare eleverna och på så sätt lättare kunna se 

hur de samspelar med varandra. Hon var också bekymrad över hur hon skulle hantera den nya 

öppenheten bland eleverna om de ifrågasatte övriga lärares arbete. Det mentorerna ansåg var negativt 

var att klassråden numera tog alldeles för lång tid och stal av deras undervisningstid. Jag lyckades nog 

övertyga dem om att de skulle ha igen det i längden. 

Vilka förändringar anser eleverna borde genomföras i deras skolmiljö för att de ska kunna 

uppleva en större lust och motivation till att lära? Eleverna önskade en förändring av 

klassrumsmiljön. Deras bänkar var placerade i rader vända mot tavlan och de arbetade för det mesta 

individuellt med sina uppgifter. De fick vänta länge på att få stöd och hjälp av lärarna, något som 

också stressade lärarna. Detta ledde till att de spontant gick iväg till en kompis som de frågade eller 

pratade med och det blev inte så mycket gjort. Det blev också onödigt pratigt i klassrummet när många 

gick omkring. Klassen disponerade över två grupprum och de elever som fick gå dit var oftast 

kompisar som hann fråga läraren först av alla. I par- och grupparbeten fick eleverna oftast välja 

kamrater själva, något som eleverna i fokusgruppen också tyckte var orättvist. De menade att bästa 

kompisarna valde varandra och den som inte hade en bästis blev utanför. Elevernas synpunkter kring 

att höja motivationen handlade också om att lärarna skulle lägga in lite roliga lekar i undervisningen 

då och då. De hade även önskemål om korta pauser, s.k. bensträckare, i lite större utsträckning.  

Det specialpedagogiska stödet innebar att eleverna alltid lämnade klassrummet för att få hjälp av 

speciallärare. Eleverna i behov av stöd tyckte oftast inte om att behöva gå ifrån klassrummet, speciellt 

inte när det hände något roligt där, som filmvisning och NO-experiment. 

Vad kan läraren göra för att öka elevernas delaktighet i undervisningssituationen? Elevernas 

samarbete strukturerades upp och smågrupper bildades. Arbetet i klassrummet gick från individuellt 

arbete till samlärande och eleverna fick kommunicera och samspela med varandra inom gruppen. De 

fick ett ökat ansvar över sitt lärande. Det skapades också en rättvisa i vilka som fick gå till 

grupprummen, så att det alltid blev hela gruppen som fick gå dit tillsammans. Från och med nu var det 

också läraren som alltid skulle bestämma samarbetspartner. Flera av lärarna behövde påminnas om 

detta och fokusgruppen lovade att de skulle göra det igen om det blev aktuellt. Eleverna menade att de 

genom dessa förändringar fick kontakt med klasskamrater som de tidigare inte riktigt kände. Eleverna 

tyckte att det var mycket roligare och de fick större lust att anstränga sig när de kunde samarbeta mer 

och också ta hjälp av varandra. Det kommer att ta tid för eleverna att få in detta som en rutin, så det är 

viktigt att lärarna ständigt påminner dem. För att orka fokusera ville eleverna alltså få lite fler avbrott i 

den teoretiska undervisningen och detta var något som samtliga lärare sa att de skulle tänka på.  

Mentorerna meddelade skolledningen att de önskade en ytterligare form av specialpedagogiskt stöd, 

vilket de menade borde likna det vi genomfört under projektet. 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Tillförlitlighet och trovärdighet när det gäller aktionsforskning 

Eftersom aktionsforskningen bedrevs på deltagarnas arbetsplats, är inte de data jag samlat in särskilt 

representativa (Denscombe, 2009). Resultaten relaterar till en enda praktik och är alltså inte 

generaliserbara, men eftersom jag har utnyttjat redan befintliga teorier, tillämpat och prövat olika 

forskningsförslag samt använt mig av ändamålsenliga metoder anser jag att jag uppfyllt de 

vetenskapliga kraven i stor utsträckning (ibid.). Jag och mentorerna hade ett egenintresse i resultaten 

och var inte objektiva och opartiska i våra inställningar till projektet, vilket kännetecknar den klassiska 

vetenskapen (Denscombe, 2009). Kunskap är tillfällig och allt handlar om subjektiva tolkningar 

(Thomsson, 2002). Resultaten i förståelsegrundande undersökningar är inte sanna eller för en gång 

fastlagda, utan ger bara ett bättre underlag för alla som vill förstå det som studeras. Sanningen handlar 

alltså om att nå en god förståelse och inte att bevisa saker (ibid.). 

Tankar om aktionsforskningsprojektet 

Att jag från början valde att göra ett forskningsprojekt i klassen var för att mentorerna uttalade ett 

missnöje över sin arbetssituation. De hade många elever i klassen i behov av särskilt stöd och de kände 

att de inte räckte till. Det positiva med aktionsforskningen var att jag fick ta tag i ett praktiskt problem 

och direkt återkoppla resultatet till praktiken vilket ledde till förbättringar (Denscombe, 2009). 

Vanligtvis inriktar sig aktionsforskningen på förändringar just på mikroplanet, eftersom den ofta är 

lokal och småskalig. Även om aktionsforskningen koncentrerar sig på deltagarnas aktivitet, är det 

ofrånkomligt att kolleger blir involverade. Det går knappast att få förändringar till stånd utan att de blir 

inblandade i genomförandet (ibid.). Min önskan var att förändringarna i klassen skulle medföra en 

utveckling av undervisningsmiljön även i de två övriga femteklassarna i arbetslaget. För att vinna 

gehör för aktionsforskningen ska man försöka skapa ett positivt exempel som kan få spridningseffekt 

(Olin, 2004). På grund av tidsbrist och glömska upplevde mentorerna och jag att det var svårt att 

löpande hinna informera de övriga lärarna om förändringarna. Jag som var ansvarig över projektet 

borde ha varit närvarande vid fler arbetslagsmöten. Det är dialogen och de gemensamma visionerna 

som ger betydelse för det kollektiva lärandet och arbetslaget är det naturliga och självklara forumet för 

detta (Ohlsson, 2004).  

Efter 10 veckor i klassen hade jag möjlighet att uppfatta en hel del tendenser. Ju längre tid forskaren 

kan vara på plats och göra sina observationer, utveckla insikter, bygga upp bra relationer och skapa 

tillit, desto mer kan han eller hon lära sig om situationen (Denscombe, 2009). Jag lärde känna eleverna 

och mentorerna riktigt bra och de var positiva till min närvaro i klassen. Ingen utifrån kan åstadkomma 

underverk, bara pedagogerna själva kan förändra och förbättra, men inspirationen kan komma utifrån 

(Folkesson, 2004). För att få lärarnas förtroende var det viktigt att jag som utförde studien hade en 

egen erfarenhet av skolverksamheten och inte hade varit borta från verkligheten för länge (ibid.). 

Mentorerna genomförde efter hand förändringar i klassrumsmiljön enligt elevernas önskemål och 

resultaten från mina observationer. Utvecklingsarbete är en forskningsmetod där man ska utnyttja 

resultaten för att åstadkomma nya processer och förbättringar (Molander, 2003). Rut, Vanda och jag 

pratade mycket om att de skulle se mina tankar och idéer som förslag till utveckling och inte att jag 
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ansåg att de var dåliga pedagoger. Jag som utvecklingsledare hade en möjlighet att ifrågasätta det 

förgivettagna och inta ett kritiskt förhållningssätt (Olin, 2004). Det var en styrka att vi redan kände 

varandra lite grann, eftersom det då blev lättare och tryggare att våga pröva sig fram (ibid.). Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) belyser vikten av att ha en öppenhet när man diskuterar det man ser, 

utan att någon känner sig hotad. För att lärarna ska kunna skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete 

krävs deras distans och självkritik och helst behövs hjälp utifrån (Folkesson, 2004). När mentorerna 

fick verktyg och teoretiska begrepp för att betrakta och kritiskt granska den egna praktiken, kunde 

deras förståelse av den utvecklas (Ahlberg, 2009). Det ledde till att det blev en förändring och 

förbättring av praktiken. En fara jag såg i aktionsforskningen var att det inte bara skulle bli en tillfällig 

förändring i klassen, utan min förhoppning var att mentorerna och eleverna skulle fortsätta sitt arbete i 

den anda vi skapat tillsammans, även efter avslutandet av projektet.  

Fokusgruppsamtalen med eleverna 

Ett tag före uppstarten funderade jag på att formulera en enkät vilken alla elever i klassen skulle 

besvara. Denna tanke övergav jag dock, eftersom jag ville utgå från de elever i klassen som var i 

behov av särskilt stöd. Jag upplevde att eleverna i fokusgruppen var avslappnade och naturliga under 

samtliga tre samtal. Samspelet och relationen mellan intervjuare och deltagare blir bättre när 

intervjuaren visar sig medmänsklig, skrattar med och kommer med personliga inlägg (Thomsson, 

2002). Det är bra att sätta fram vatten som törstsläckare (ibid.), så vid samtliga tre samtal bjöd jag 

eleverna på läsk och smågodis. I rättvisans namn fick den övriga delen av klassen också en stor skål 

med godis att dela på. Eleverna gladdes mycket över det och visade sin uppskattning. Naturligtvis slog 

tanken mig att eleverna vid det sista fokussamtalet, då vi utvärderade projektet, var så positiva för att 

glädja mig. De kanske upplevde godiset som en muta? Jag kunde emellertid inte göra mer än att be 

dem att berätta hur de hade uppfattat projektet. 

En negativ synpunkt när det gäller fokusgruppintervjuer är att en person nästan alltid dominerar i 

samtalet (Thomsson, 2002). Så blev inte fallet i min fokusgrupp och orsaken var kanske den att 

eleverna beslutade sig för att jag skulle fördela ordet, så ingen hade möjlighet att gå in och avbryta 

någon annan. Detta ställde mig dock i ett dilemma eftersom ett kännetecken för en fokusgrupp just är 

att de ska kunna falla in i varandras tal, men samtidigt ska de också ges möjlighet att tala till punkt 

(Bryman, 2002). Hade svaren blivit annorlunda om de hade fått gå in och avbryta varandra? När jag 

skulle genomföra transkriberingen var jag dock tacksam över elevernas beslut, eftersom 

transkriberingen nu inte blev lika komplicerad som den annars hade blivit.  

I analysarbetet funderade jag länge över det eleverna hade delgivit mig i samtalen.  De berättade klart 

och tydligt om allt det som inte fungerade och om vad de skulle vilja förändra och utveckla. Jag hade 

emellertid räknat med att eleverna skulle komma på fler idéer och önskemål om hur de skulle vilja ha 

det i stället. Ett tag trodde jag att det berodde på att jag inte bearbetat frågorna tillräckligt mycket. 

Frågor som kräver en reflexiv ansats för att kunna besvaras är oftast de klurigaste frågorna att komma 

på (Thomsson, 2002). Vid närmare eftertanke slog det mig dock att det kanske var omöjligt för 

eleverna att hitta på förslag om något som de aldrig själva varit med om eller blivit utsatta för. Hur 

skulle de komma på saker som de inte visste något om?  

En av flickorna som var med i fokusgruppen, Johanna, var inte i behov av särskilt stöd och ändå tog 

jag med henne. Detta var något jag vid senare eftertanke var glad över, eftersom jag tyckte att hon 

ibland hade en annorlunda synvinkel på mina frågeställningar. Dessutom blev kanske resultatet bättre 

när jag använde mig av en heterogen grupp, även i detta sammanhang. Man ska inte undvika 

heterogenitet i grupperna om man har ett syfte med vad olikheterna innebär (Thomsson, 2002). 



30 

 

Observationerna i klassen 

Jag var i klassen i snitt två halvdagar i veckan vid totalt 18 tillfällen och observationerna gav mig en 

hel del intressanta upplysningar. Jag observerade saker som inte alls skulle ha framgått om jag bara 

hade valt att intervjua elever och lärare (Denscombe, 2009). Som planerat förde jag spontana samtal 

med eleverna under lektioner, raster och lunchtid. Dessutom antecknade jag ständigt mina iakttagelser 

i dagboksform, där jag noterade händelserna och mina reflektioner kring dessa, vilka jag förde med 

mig till samtalen med lärarna. En brist när det gäller observatörsrollen är ofta att forskaren får de 

resultat han eller hon förväntar sig (Molander, 2003). Det är lätt hänt att forskaren bara ser det som 

han eller hon tror sig veta eller redan visste (Thomsson, 2002). Då är det viktigt att få nya fortlöpande 

infallsvinklar genom att diskutera sina fördomar och förförståelser med andra (ibid.). Därför var det av 

stor vikt att jag i mitt fältstudiearbete försökte hålla mig ifrån att ha några förutfattade meningar om 

t.ex. hur eleverna i behov av särskilt stöd uppförde sig. Ibland blev jag så deltagande och engagerad i 

vad som hände i klassrummet, så att jag nästan glömde bort min roll som forskare. Detta kallas för 

going native (Bryman, 2002) och det hade naturligtvis att göra med att min gamla funktion som 

mellanstadielärare tog överhanden.  

De informella intervjuerna med lärarna 

Jag och mentorerna pratade med varandra när tid gavs; under lektionerna, på raster, efter 

undervisningstid, vid tre arbetslagsmöten och vid våra långa lunchsamtal. Jag upplever att de nästan 

alltid fanns till hands när jag hade någon fråga eller fundering. Tidsbrist är ofta ett hinder för lokalt 

utvecklingsarbete (Ohlsson, 2001), men Rut och Vanda ansåg inte att de kände sig stressade av 

projektet. Det kan till viss del bero på att de aldrig skrev ner några dagboksanteckningar, eftersom de 

inte tyckte att de hade tid till det. I stället kom de med sina funderingar till mig allt eftersom de dök 

upp eller så berättade de när jag ställde frågor till dem. Det här alternativet, när forskaren intervjuar 

läraren och skriver ner det som sägs, gör att läraren inte känner sig alltför tungt belastad och stressad, 

vilket ofta kan bli fallet vid lärares dagboksskrivande (Olin, 2004).  

Resultatdiskussion 

Elevinflytande 

I demokratiskt syfte borde barn ges samma tillfälle som andra att delge omvärlden sina erfarenheter 

(Thomsson, 2002). Lärarna måste lyssna mer på eleverna om vad de tycker om skolan och dess 

aktiviteter och det är viktigt att söka barnens perspektiv och försöka förstå de villkor barnen lever 

inom (Westling Allodi, 2002). Att lyssna på eleverna med respekt är inte etablerat inom forskning om 

undervisning trots att elever är kompetenta informanter som har en god förmåga att uttrycka sig om sin 

undervisningsmiljö (ibid.). När jag lät elever i behov av särskilt stöd få uttrycka sina önskemål om 

förändringar, så kanske det också ledde till att deras självkänsla ökade? För eleverna i fokusgruppen 

var bl.a. rasterna betydelsefulla. Daniels, Creese och Norwich (1999) menar att det är viktigt att 

lärarna skapar strategier så att eleverna får ut så mycket som möjligt av sin lunchrast. T.ex. är det 

viktigt att se till att olika former av lekredskap finns tillgängliga för eleverna (ibid.). Eftersom 

rastverksamhetens utformning betydde så mycket för trivseln hos eleverna i klass 5, anser jag att det 

vore väsentligt att satsa de ekonomiskt ringa resurser som krävs på denna verksamhet, för att få den att 

fungera enligt elevernas önskemål. 
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Klassråden 

I den gamla grundskoleförordningen (1991:1083) står det skrivet att det ska finnas ett klassråd i varje 

klass på grundskolan. Här ska samtliga elever i klassen samt deras klassföreståndare ingå och man ska 

behandla de gemensamma frågorna som är av intresse för eleverna (ibid.). I den senare versionen av 

förordningen uttrycks samverkansformen tillsammans med eleverna på ett betydligt mer otydligt sätt: 

I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges tillfälle att tillsammans med läraren behandla 

frågor som är av gemensamt intresse för eleverna. Den närmare utformningen skall anges i 

arbetsplanen (1994:1194, 3 kap. 6 §). 

Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan NU-03 (Skolverket, 2004) visar att en klar majoritet 

av eleverna, 65 procent, uppger att de har klassråd varje vecka. Däremot visar undersökningen att det 

ofta är läraren som föreslår vilka frågor som ska tas upp och att de vanligaste frågorna på agendan rör 

fritidsverksamhet som skolresor och klassfester. Jag ser en fara i att det blir upp till skolorna att 

utforma denna viktiga möjlighet till medbestämmande. Tvärtom behövs ännu tydligare direktiv om 

hur klassråden ska utformas, om en generell utveckling mot ett utökat elevinflytande ska äga rum.  

Organisationen styr 

Det har under de senaste decennierna skett en decentralisering i samhället vilket har lett till att 

beslutsfattandet har förflyttats från ett politiskt och statligt medborgarinflytande till ett ökat inflytande 

för rektorer och personalen på den enskilda skolan (Forsberg, 2000). Skolornas höga krav på att vara 

ekonomiskt effektiva gör emellertid att rektorerna är benägna att minska lärartätheten (Westling 

Allodi, 2009). Detta var en av orsakerna till att eleverna i klass 5 inte fick något stöd av en 

specialpedagog i den reguljära undervisningssituationen. Det gällde sålunda för mentorerna i klassen 

att själva skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever gavs förutsättningar för att känna en 

samhörighet och gemenskap, för att på så sätt kunna uppnå en optimal kunskapsinhämtning. 

En av mentorerna önskade att hon hade haft fler undervisningstimmar i klassen. Hon har gått den 

tidigare utbildningen och blivit behörig i matte och NO. I det nya förslaget till lärarutbildning HUT 

(SOU 2008:109) vill man ha en återgång till att klasslärarna undervisar i sin egen klass i så stor 

utsträckning som möjligt. Utredaren hävdar att barn i behov av särskilt stöd då fångas upp lättare. Jag 

är tudelad till detta förslag, eftersom jag ser en stor fördel i att arbetslagets medlemmar tjänstgör i 

varandras klasser eftersom ”fyra ögon ser mer än två”. Lärarna ska dela på problemen genom 

kommunikation och avlasta klasslärarens börda (Helldin, 1998). Dock menar jag att det var alltför 

många lärare som tjänstgjorde i klass 5 eftersom det bl.a. inte fanns tid till kommunikation mellan 

mentorerna och alla de övriga lärarna.  

Det specialpedagogiska stödet 

Det förebyggande arbetet är kärnan i det specialpedagogiska arbetet (Persson, 2007) och jag hävdar att 

det i betydligt större utsträckning borde ske inne i klassrummet. Eleverna i klass 5 fick individuellt 

stöd hos speciallärarna och min upplevelse var att de många gånger måste lämna klassrummet just när 

klassen skulle genomföra en samarbetsuppgift. Elever med svårigheter ägnar sig åt isolerad 

färdighetsträning i högre grad än andra, trots att det har visat sig att kommunikation och samverkan 

med kamrater är särskilt viktigt och är en inspirerande hjälp för dessa elever (Gindis, 1999; Persson, 

2007). Specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt, dvs. i interaktion med övrig pedagogisk 

verksamhet och dessvärre är det ovanligt med utvärdering och analys av den specialpedagogiska 

verksamheten (Persson, 2007). Skolorna har ofta en vanemässig resurstilldelning, där ett flexibelt 

användande av specialpedagogen saknas (ibid.) och detta är något som skolans elevhälsoteam borde se 
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över. Ett reflekterande kring den specialpedagogiska verksamheten måste föras i arbetslaget och jag 

anser att det är en självklarhet att specialläraren/specialpedagogen ska ingå i arbetslaget.  

Specialpedagogen har flera olika fokus för sitt arbete (Persson, 2007). Ett av dessa uppdrag är att få 

kollegerna att reflektera över sin egen undervisning. Ett problem med en elev kan ju ligga i 

klasslärarens förhållningssätt och undervisningsmetoder. Det kan bli mycket konfliktfyllt och det 

krävs en hel del civilkurage att ifrågasätta en kollegas tillkortakommanden (ibid.). En kritisk 

diskussion om skolans och lärarens arbetssätt och undervisning kan upplevas som så hotande att det 

kan vara en orsak till att man håller sig till individperspektivet (Hjörne & Säljö, 2008). En strategi som 

löser upp motståndet till att rätta till lärarnas beteende, är att se förändringsarbete ur elevens synvinkel 

(Helldin, 1998). Då blir den rådgivande funktionen mer naturlig och specialläraren/specialpedagogen 

fungerar som ett bollplank (ibid.). Orsaken till att mentorerna så lätt anammade mina förslag till 

förändringar kan just ha varit att förslagen hade sitt ursprung i elevernas synpunkter och åsikter.  

I den diagnostiska kulturen är syftet att finna defekter som kan förklara de otillräckligheter och brister 

som individen har (Dysthe, 2003). I en del sammanhang kan en sådan diagnos vara nödvändig, men 

om syftet är att hjälpa, utveckla och rehabilitera eleven är det lika viktigt att lokalisera zoner för möjlig 

utveckling (ibid.). Utredarna till HUT (SOU 2008:109) menar å sin sida att skolan är en institution där 

snabba och radikala förändringar är mycket svåra att genomföra och i och med att elever måste få 

hjälp här och nu, så kan skolan inte vänta på de nya reformerna utan individperspektivet får vara det 

förhärskande.  

Det sociokulturella lärandet 

Kozulin (2004) frågar sig varför Vygotskijs idéer inte började tillämpas i västvärldens skolor förrän 

under 2000-talet. Han tror att det handlar om att undervisningen tidigare gick ut på att mata eleverna 

med kunskap, en traditionell syn, eller så var det den progressiva synen som gällde, med grupparbeten, 

laborationer och problemlösning. Vygotskijs insikter var inte relevanta och intressanta så länge man 

osynliggjorde närvaron och förståelsen av olika kulturer i klassrummet, konstaterar Kozulin. Lärarna 

måste utgå ifrån att det alltid finns en utvecklingszon som genom positiv bekräftelse och uppmuntran 

från lärarna leder till att eleverna får en vilja och motivation att prestera (Hundeide, 2003). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, så försvinner inte oförmågorna; snarare så ger samspelet i 

klassrummet en kontext för förmågorna att dyka upp (Cousin, Diaz, Flores & Hernandez, 1995). På 

detta sätt skapar barnen sina individuella sätt att inhämta kunskap och få ett lärande (ibid.). Vanda 

hade hoppats att eleverna i slutet av projektet skulle ha tagit hjälp av varandra i större utsträckning. En 

aktiv elevroll med ansvar för skolmiljö och skolarbete kan inte plötsligt läggas på eleverna. Det är 

något som gradvis måste läras in (Nordheden, 1995). Stigler och Hiebert (1999) menar att 

undervisning är en djup kultur som man inte kan ändra över en natt. Japan har utvecklat en bra 

undervisning under de senaste 50 åren där lärarna själva är experter och ”forskar”. Det måste få ta tid 

(ibid.). Eftersom varje form av förändring av lärarrollen innebär både hot och möjligheter, måste vi 

ges tid och en trygg grupp att utvecklas i, för att våga (Ferm, 1993). 

Från lärarstyrd undervisning till samlärande 

När eleverna i klass 5 fick sitta vända mot varandra i grupper, infördes en annan deltagarstruktur än 

möbleringen där bänkarna var placerade framför lärarens kateder (Hundeide, 2003). Williams (2001) 

menar att eleverna borde arbeta tillsammans och uppleva en fysisk närhet i små grupper som träffas 

regelbundet. Arbetsmodellen resulterade i att de fyra gruppdeltagarnas olika roller gjorde dem positivt 

beroende av varandra och motivationen ökade. Det tycks som att grupptillhörigheten ledde till att 
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eleverna upplevde större makt och frihet, eftersom de inte längre endast behövde förlita sig på läraren. 

I den traditionella undervisningsmodellen är nästan alla elever helt och hållet beroende av läraren och 

att hjälpa varandra kan ibland kallas för att fuska (Glasser, 1996). Om lärarna vågar dela med sig av 

makten och beslutandet, ger de eleverna förutsättningar att ta ett större aktivt ansvar och därmed blir 

de mer delaktiga i det som sker i klassrummet (Lindgren, 1995; Korpela, 2004). Forsberg (2000) 

uttrycker elevinflytande som makt som gemenskap, något som är helt skilt från makt som dominans. 

En viktig del i lärares utvecklingsarbete är att förtydliga de ramar och gränser som gäller för arbetet i 

klassrummet. Det innebär också att klargöra rättigheter och skyldigheter i elevroll och lärarroll 

(Granström, 2003). Jag anser att det är av största vikt att läraren bibehåller makten när det gäller 

organiserandet och att det är läraren som ska välja par- och gruppkamrater och inte lämna över detta 

ansvar till eleverna. Placeringen i klassrummet eller sammansättningen vid parövningar och 

grupparbeten kan ha en mycket stor betydelse för de processer som utvecklas bland eleverna 

(Granström, 2003). Att låta barn arbeta i grupp tillsammans är ett sätt att ta tillvara barns olika sätt att 

tänka (Pramling et al., 2006). Samarbetet skapar motivation eftersom alla måste lyckas tillsammans, 

eleverna utvecklar sociala förmågor samt utvecklar kognitiva färdigheter. Eftersom de tvingas 

anamma nya, bättre lösningar utvecklas också det kreativa tänkandet, eftersom alla tänker olika (ibid.).  

Eleverna i klassen hade svårigheter att komma igång med samarbetet i gruppen när de räknade i sina 

vanliga matteböcker. Jag menar att det beror på att de inte organisatoriskt förstod hur den formen av 

samverkan skulle gå till. Matematisk kunskap uppstår och utvecklas genom barnets interaktion med 

omgivningen (Ahlberg, 2001). I skolan ägnas tiden till individuellt räknande, medan eleverna i 

vardagslivet diskuterar med andra och använder olika typer av hjälpmedel. Den matematiska procedur 

som används i skolan, används inte när barnet löser problem i vardagslivet (ibid.). Det är en mödosam 

uppgift för läraren att organisera grupparbeten och det kanske kan vara en av orsakerna till att de 

förekommer i så liten omfattning i skolan (Williams, 2001). Däremot fungerade ju pararbetet i klassen 

kring de nationella proven, då de flesta elever tyckte att de lärde sig mer än vanligt. Enligt Granström 

(2003) måste eleverna få träning i att grupparbeta. Hans studie visar att de tränade grupperna var mer 

uppgiftsinriktade, vilket innebar att de visade att de förstått uppgiften, de var aktivt engagerade, de 

samarbetade och höll sig i högre grad till uppgiften. Observatörerna såg också skillnader i gruppernas 

kommunikation. Deltagarna i de tränade grupperna lyssnade mer på varandra och hade ögonkontakt 

med den som talade. De sökte stöd för sina idéer hos andra men lyssnade också och utvecklade andras 

idéer (ibid.). Eleverna i fokusgruppen berättade att de var ovana vid att samarbeta i grupp. Det gäller 

alltså för lärarna i klassen att föra återkommande diskussioner med eleverna om hur samverkan i 

grupperna ska gå till. 

Från ett slutet klassrumsklimat till ett öppet 

Den nya dagordningen på klassråden ledde till många radikala förändringar. Det som tidigare varit dolt 

och något man inte pratade rakt ut om, blev nu öppet och eleverna fick möjlighet att säga namnen på 

de klasskamrater och lärare som var berörda. Eleverna är experter på det som händer i klassrummet 

som inte lärare ser (Thornberg, 2006). Nordheden (1995) menar att klassrådet kan fungera som en 

förebyggande metod när det gäller att hålla mobbing och utanförskap borta. Mentorerna i klassen 

hjälpte på detta vis eleverna att träna upp sitt prosociala beteende, vilket är handlingar som visar 

omsorg om andras väl och då man hjälper andra (Thornberg, 2006). Läraren bör vara rak i sin 

kommunikation till eleverna. Det enda sättet att lösa problem är via sanningen. Det blir ingen 

utveckling och förändring om läraren är konflikträdd och alltid försöker hålla med (Korpela, 2004). 

Det är viktigt att kritiskt granska klassrummets normer eftersom det är de som avgör hur man bör eller 

inte bör handla i olika situationer. Konformiteten blir särskilt central i ungdomsåren i relation till den 
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kamratgrupp man tillhör, och eleverna gör allt för att deras identitet ska upprätthållas (Thornberg, 

2006). Det viktigaste målet för de lite äldre eleverna är att vinna acceptans och respekt från 

skolkamraterna. På detta sätt bevaras deras självkänsla (Ogden, 2003). 

Vikten av ett fungerande arbetslag 

Jag upplevde att det fanns en rädsla hos en av mentorerna att kollegerna skulle tro att hon hade 

disciplinproblem i klassrummet när hon lät eleverna få ett större inflytande och när ljudnivån blev 

högre. Dessa var frågor jag hade önskat att de hade en vana vid att diskutera i arbetslaget. Det är svårt 

att rubba den individualistiska traditionen i läraryrket och utvecklingssatsningar på ökad samverkan 

och ökat samarbete stöter på motstånd (Ohlsson, 2004). I och med att det praktiska arbetet med elever 

framstår som så individuellt och här-och-nu-relaterat, så inbjuder inte det till samarbete (Ohlsson, 

2001). Lärares arbete har inte någon kollektiv historisk tradition och betraktas ofta inte bara som ett 

individuellt utan t.o.m. som ett privat uppdrag (Folkesson, 2004). ). Lärarna måste titta mer på och lära 

sig av förskollärarnas sätt att förhålla sig till varandra (ibid.). Om man uppmärksammar varandras 

vardagsarbete och reflekterar tillsammans, gör man ständigt rekonstruktioner av den gemensamma 

förståelsen och omprövar olika alternativ till handling (Ohlsson, 2001).  

Hos samma mentor fanns också en rädsla i att ifrågasätta kollegers agerande. Det är viktigt att inte 

kollegialiteten hindrar att man diskuterar lärares sätt att agera gentemot eleverna (Hjörne & Säljö, 

2008), men det krävs ett mod att våga ifrågasätta och utmana varandra i stället för att ständigt bekräfta 

(Söderström, 2004). Det som kanske gör det känsligt är att det inte är lätt att särskilja lärarens 

förhållningssätt i arbetet från deras personliga egenskaper (Helldin, 1998). Det ligger ett dilemma i 

balansen mellan närhet och distans, men lärarna måste sluta upp med att ta åt sig personligen, när det 

är yrkesrollen som blir ifrågasatt (ibid.). Ju mer man upptäcker och erkänner att man inte är fullärd, 

desto mer professionell blir man (Folkesson, 2004). Denna självreflektion gäller i allra högsta grad 

mig själv just nu, när jag ska gå in i min nya roll som specialpedagog.  

Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Thomas och Vaughan (2004) refererar till Martin Luther Kings tal ’I have a dream’ år 1963 vid 

Lincoln memorial. Med en enormt känslomässig styrka talade King om sina värderingar kring att 

människors rättigheter ska vara lika fördelade. Ojämlikheten mellan vita och svarta hade lett till 

kraftfulla sociala och ekonomiska nackdelar för de svarta. Jag hoppas att en inkludering av alla elever i 

behov av särskilt stöd ska bli en verklighet, likaväl i vårt samhälle som i skolan. 

Studien visar att elever i behov av stöd i åk 5 fick en större motivation och lust när de blev delaktiga i 

utformandet av sin lärmiljö. Det är intressant att notera att samtliga förändringar som gjordes låg på 

grupp- och organisationsnivå. Ingen åtgärd alls gjordes på individnivå. Även samhörigheten och 

gemenskapen ökade när eleverna fick ett högre inflytande. Det skulle vara intressant att göra en studie 

liknande den här med högstadieelever i behov av särskilt stöd, för att se om de också har tankar kring 

hur lärarna kan skapa en mer lustfylld klassrumssituation. Vilka förändringar skulle de önska få till 

stånd? En studie som fokuserar på föräldraperspektivet vore också av intresse.   

Är skolan till för eleverna eller är det eleverna som är till för skolan? Detta är en fråga som jag ställer 

mig efter mitt avslutade projektarbete. Alla elever måste få lyckas och det är skolan som ska skapa 

förutsättningar för den vanliga klassläraren att tillsammans med sitt arbetslag kunna klara av den 

naturliga variationen av olikheter. 
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Bilaga 1 

 

Till Vårdnadshavaren 

Jag heter Birgitta Tengblad och läser specialpedagogik vid universitetet i 
Stockholm. Jag är nu inne på min sista termin och ska skriva en magisteruppsats, 
vilken kommer att omfatta en studie om elevers upplevelser av sin skolsituation när 
det gäller samhörighet, gemenskap samt ett meningsfullt lärande. Efter förfrågan hos 
Rektor xxxxx xxxxx har jag fått tillåtelse att arbeta med elever från xxxxxskolan. Jag 
har valt att lägga fokus på klass 5x och jag är glad över att mentorerna xxxxx och 
xxxxx är så positiva över mitt deltagande i klassen.  

Jag har redan varit i klassen vid några tillfällen och lärt känna barnen och jag 
kommer att finnas till hands under höstterminen för att observera verksamheten och 
ha löpande samtal med mentorerna för att utveckla lärmiljön. Dessutom önskar jag 
genomföra 2-3 gruppintervjuer med cirka5 elever för att höra deras uppfattningar. 
Samtalen spelas in, för att jag senare ska försöka hitta det väsentliga som påverkar 
elevens syn på sin skolgång. Detta kan få ett värde för oss som arbetar i skolan, för 
vår förståelse för elevers situation, att se skolan med elevers ögon. 

Det är helt frivilligt för eleven att delta. 
För att genomföra detta är förutsättningen att även Du som vårdnadshavare 
godkänner din sons/ dotters deltagande. 
Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna som innebär att: Identiteten 
kommer att skyddas, ni har rätt att dra er ur intervjun när som helst, ni har rätt att läsa 
utskriften av intervjun och godkänna den samt att intervjumaterialet bara får 
användas för detta ändamål. 

Som handledare och stöd i mitt arbete har jag Kerstin Fellenius, Stockholms 
Universitet. 
Har Ni några frågor, finns jag på telefon 0704-779438. 
 
Vänliga hälsningar 
Birgitta Tengblad (som varit mellanstadielärare i 31 år) 
 
– – – – – – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – –    
 
Härmed ger jag tillåtelse att min son/dotter får delta i samtalen: 
 
                                                                                                                             

Vårdnadshavare 
 
__________________ 
Datum 
 
 
Jag vill delta i samtalen:  
 
___________________________________________________________________ 
Elev 



 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Frågeguide till det första samtalet med fokusgruppen 1/10-10 

 
Introduktion 

 

 Presentera projektet kortfattat. 

 Berätta att ingen åsikt kan vara fel, deras egna åsikter är de rätta. 

 Diskutera hur de ska samtala med varandra för att inte prata i munnen på 

varandra, så att jag lättare kan göra en utskrift. 

 Testa med bandspelaren tillsammans, så att alla hör hur det låter. 

 Påminna om sekretessen 

 

Frågor 

 

1. Vad är bra och dåligt i er skola idag? 

a) På lunchen och raster. 

b) På lektionerna. Får du den hjälp du behöver? Om inte - varför? 

2. Varför går man i skolan? 

3. Vad tycker ni om inlärningsmiljön? Bänkarnas placering? För  mycket  

dö-tid? Effektivitet? 

4. Hur är klassrumsklimatet? Samhörighet och gemenskap? Någon utanför? 

5. Finns det ämnen som är bättre och sämre? 

6. Finns det lärare som är bättre och sämre? Innebär det något för 

undervisningen? 

7. Hur jobbar ni i grupp? Vilka samarbetar? Hur skapas grupperna? 

8. Hur fungerar bänkboksläsningen?  

9. Hur fungerar klassråden? 

10. Tacka. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Frågeguide till det andra samtalet med fokusgruppen 27/10-10 
 

1. Vad innebär ett gott klassrumsklimat för er? 

2. Hur lär du dig om du får ett helt nytt spel, kanske ett datorspel, och du inte 

kan något om det innan? 

3. Vad ska lärarna göra i skolan för att ni, när ni lär er något nytt, ska känna 

en större lust och motivation att lära, så att ni får ännu mer gjort? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4 

 

Frågeguide till det tredje samtalet med fokusgruppen 1/12-10 

 
1. Hur upplever ni projektet som vi har haft i klassen under 10 veckor? Vad 

var positivt och vad gillade ni inte? Har det känts ungefär likadant i de 

olika ämnena? 

2. Hur har arbetet i grupperna fungerat? Vad tycker ni om att inte få 

bestämma samarbetspartners själva? 

3. Hur upplever ni överlevnadstemat, när ni fick fyra olika roller i gruppen 

och på det sättet fick ta mer ansvar? 

4. Vad tycker ni om att läsa bänkbok tillsammans ibland? 

5. Vad tycker ni om det nya sättet att ha klassråd och de fyra punkterna på 

whiteboarden? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 5 

 
Stående punkter på klassrådets dagordning 
 

1. Mötet öppnas av ordföranden.  
 

2. Föregående klassrådsprotokoll läses av sekr. 
 

3. Hur är kamratskapen och stämningen i klassen? 
 

4. Hur är läget och ordningen i klassen på: 
 

 Svenskan? 
 

 Matten, NO:n och IT:n? 
 

 SO:n? 
 

 Engelskan? 
 

 Musiken? 
 

 Bilden? 
 

 Hemkunskapen? 
 

 Textilslöjden och träslöjden? 
 

5. Hur fungerar det i matsalen? 
 

6. Hur fungerar det på rasterna? 
 

 



 

 

 
 

7. Gå igenom punkterna från whiteboarden: 

a. Jag berömmer 
b. Jag föreslår 
c. Jag undrar 
d. Jag ifrågasätter 

 
8. Rapport från elevrådet. 

9. Övriga punkter. 

  10. Frågor att ta med till elevrådet
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