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Abstract: 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att ta reda på vad det innebär att 
lyckas i skolan, som elev, samt vilka faktorer som kan tänkas påverka detta. Vi misstänkte 
att många människor ser betyg som ett sätt att mäta att lyckas i skolan. Som bakgrund till 
undersökningen presenterar vi vad några författare skriver om kunskap, inlärningsförmåga, 
olika faktorers påverkan på inlärningen samt aktuell debatt. Vi intervjuade och lämnade 
enkäter till yngre och äldre elever, pedagoger samt andra vuxna om vad det innebär att 
lyckas, om alla kan lyckas och vilka faktorer som påverkar om man lyckas eller inte. Vår 
undersökning visar att det finns en viss samstämmighet mellan de olika grupperna, men 
även stora skillnader. Sömn, välbefinnande, frukost, kompisar och lärarens utbildning är 
faktorer som anses ha stor betydelse för hur en elev lyckas i skolan. Hälften av de 
tillfrågade anser att det inte går att mäta att lyckas, medan resten hävdar att det visst går att 
mäta och av dessa svarar hälften med betyg. En tredjedel av de intervjuade anser att alla 
elever inte kan lyckas i dagens skola. De menar att det beror på att alla inte har förmåga, 
intresse eller att de saknar stöd. 
 
Nyckelord: 
Att lyckas, faktorer, inlärning. 
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1 Inledning 
 
Vad innebär det egentligen att lyckas i skolan? Är det att ”klara målen” – få lägst godkänt i 
kärnämnena svenska, engelska och matematik, eller är det att få höga betyg i alla ämnen? 
Eller är det andra saker som räknas? I massmedia slås det upp med jämna mellanrum: Läs hur 
många som klarar målen i din kommun, se hur bra din skola är. Men är det att lyckas? 
Betyder det samma sak för alla i hela samhället eller skiljer sig våra uppfattningar åt? Ser vi 
olika på att lyckas om vi dagligen befinner oss nära skolan, som elev eller pedagog, jämfört 
med om vi ”bara” gått i skolan en gång och nu arbetar med något helt annat?  
 
När vi är mitt uppe i vårt arbete funderar vi sällan över vad det är som gör att en del elever har 
lättare för att lära och andra har stora svårigheter, vi bara arbetar på. Som verksamma 
speciallärare är vår uppgift att hjälpa elever i svårigheter, att hitta vägar genom eller förbi 
problemen, vilket innebär att vi behöver ha kännedom om vilka faktorer som påverkar elevers 
lärande. Som specialpedagoger ska vi också kunna se helheten och se till att alla elever lyckas 
i skolan.  
 
Efter att ha funderat, diskuterat och läst om att lyckas i skolan och vad skolframgång 
egentligen är samt vad det är som har betydelse i slutändan har vi insett att det finns många 
olika svar och synsätt. Anledningen till att vi går i skolan är ju för att få grunden till ett 
fortsatt lärande, inte slå ut en del och låta dem börja vuxenlivet med ett misslyckande. Skolan 
ska ge alla elever en bra grund för ett fortsatt gott liv, ge alla möjlighet att växa som 
människor och känna att de duger och kan lyckas. Omvärlden förändras hela tiden och vi vet 
egentligen väldigt lite om vilka krav som kommer att ställas på morgondagens vuxna. Då 
kanske vi inte kan fortsätta att ställa samma krav på alla elever. Snart är det nog dags att 
verkligen fundera på om vi inte kan komma att behöva olika kunskaper och dessutom se 
grundskolan som ett avstamp i det livslånga lärandet. Vi kan inte fortsätta att premiera samma 
kunskap som var målet för hundra år sedan då synen på vad som är viktig kunskap ändras hela 
tiden.  
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Skolans uppgift är, enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998), att ge alla elever en bra grund för fortsatt lärande och 
framtida liv. I läroplanen står det att alla elever ska uppnå målen godkänd och de som har 
behov av särskilt stöd för att nå målen ska få det. Målen är satta så att så gott som alla elever 
ska kunna uppnå dem, en del med visst stöd andra med god marginal. Det slås även fast i 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997) att varje barn har en grundläggande rätt 
till undervisning och måste få möjlighet att uppnå en acceptabel skolningsnivå. 
 
Våra elever lever under mycket olika betingelser. En del barn har hela sitt liv levt i en trygg, 
kärleksfull miljö medan andra barn har upplevt mycket oro och varit med om livsavgörande 
omvälvningar redan i unga år. En del barn växer upp i familjer med studietradition och får 
mycket hjälp och uppmuntran hemifrån i sitt skolarbete. Andra barn har föräldrar som själva 
har haft stora svårigheter i skolan och inte förmår att stötta sina barn eller ge en positiv bild av 
skolan. En del barn har lätt för att lära medan andra har stora svårigheter som gör att 
inlärningen tar längre tid och de behöver extra stöd. En del barn har en egen stor motivation, 
nyfikenhet och vilja att lära medan andra barn inte är lika mogna vid skolstarten utan är mer 
upptagna med kamratrelationer och har stort behov av att få leka. Ändå kräver vi nästan att 
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alla elever ska nå upp till samma mål vid samma tidpunkt i livet. När de slutar år 9 ska de ha 
nått målet godkänd i ämnena svenska, matematik och engelska, annars är de inte berättigade 
till högre studier och utan utbildning är det svårt att få jobb i dagens samhälle.   
 
 
1.2 Syfte  
 
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer det är som kan 
tänkas påverka hur elever lyckas i skolan. Eftersom alla människor på något sätt har en 
relation till skolan har vi genom intervjuer och enkäter valt att fråga personer ur olika 
kategorier, för att på så sätt belysa problemet ur olika vinklar. Vi vill veta om pedagoger, som 
i vardagen arbetar i skolan, tror mer på vissa faktorers betydelse för hur en elev lyckas i 
skolan än de som har ett annat förhållande till skolan, som elever och andra vuxna. Kan vi se 
tendenser på att de olika grupperna ser olika på vad som är att lyckas och vilka faktorer som 
påverkar detta? 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vi har valt att formulera problemet i tre frågor: 
 

• Vad innebär det att lyckas som elev i skolan? 
  
• Vilka faktorer är viktiga för att elever ska lyckas i skolan? 

 
• Finns det skillnader mellan yngre och äldre elevers, pedagogers samt andra vuxnas syn 

på att lyckas i skolan? 
 
 
1.4 Disposition 
 
Arbetet är indelat i fem delar och vi har valt att ha en blankrad mellan olika stycken under 
samma rubrik. Om ämnet hänger ihop börjar nästa stycke med ett indrag på tre punkter för att 
underlätta läsningen och göra texten luftigare. 
   Först kommer inledningen där vi tar upp bakgrunden till varför vi valde ämnet, några tankar 
om vad som kan påverka elevers skolsituation och riktlinjerna i några viktiga styrdokument. I 
litteraturgenomgången presenterar vi litteratur vi funnit på området om hur inlärning går till 
och olika faktorer som kan påverka hur man lyckas i skolan. Den empiriska delen presenterar 
hur vi gått tillväga vid undersökningen, vilka val vi har gjort och de överväganden som lett 
fram till metoden vi använt oss av. Här presenterar vi också resultaten av vår undersökning. 
Vi följer upp med analyser och egna reflektioner i diskussionen samt en sammanfattning av 
arbetet. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
Här redovisar vi vad några författare skriver om kunskap, inlärning och inlärningsförmåga 
samt vad vi har funnit i litteraturen om olika faktorer som kan påverka inlärningen och att 
lyckas i skolan. Genom att söka på orden inlärning, skolframgång och bedömning i bl.a. 
Kristianstad Högskolas bibliotekskatalog och Libris har vi fått förslag på litteratur i ämnet. Vi 
har även sökt på Skolverkets, Utbildningsdepartementets samt lärarförbundens hemsidor för 
att få information om aktuella böcker eller artiklar om bedömning. 
 
 
2.1 Inlärning 
 
Hur det går till att lära sig något har varit föremål för mycket funderande genom åren vilket 
syns tydligt i våra läroplaner för skolan (Dysthe, 2003; Orstadius, 1996). Där kan vi se hur 
olika pedagogiska riktningar härskat och gett sitt avtryck i våra styrdokument. Vi har gått från 
kunskapsskolan, där så mycket faktakunskap som möjligt skulle presenteras, till en mer 
demokratisk skola där man börjat tala om skolans mål och inte som tidigare skolans innehåll. 
Vår svenska skola har sina rötter i det gamla läroverket, vilket fortfarande påverkar innehåll 
och arbetssätt i framför allt de högre årskurserna, med bl.a. klassiska språk, avancerad 
matematik och sällan ämnesövergripande arbete. De nya mål som formuleras i nya kursplaner 
har till stor del fortfarande traditionellt innehåll, men övergripande mål som att öka elevernas 
samarbetsförmåga, kritiska tänkande, självständighet och kreativitet börjar mer och mer 
betonas (Orstadius, 1996). 
 

”Kunskap får aldrig bli så avhängig av den situation där den förvärvades att den är 
oanvändbar i andra sammanhang.” (Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö, 2001, s.124) 

 
 
2.1.1 Inlärningsteorier 
 
Några tongivande grundteorier om hur en individ tillägnar sig kunskap beskrivs av Orlenius 
(2003) och Dysthe (2003). Författarna refererar till Skinner som en av förespråkarna för 
behaviorismen, där den kvantitativa synen på kunskap betonas. Orlenius (2003) skriver att 
kunskapen enligt denna teori är objektiv. Den finns utanför individen och kan avdelas i små 
bitar, vilka organiseras och lärs in steg för steg. Motivationen kommer utifrån och grundar sig 
på positiv förstärkning, belöning – straff, och genom täta test ser man att området behärskas. 
Först på ett senare stadium kan eleven tänka, reflektera och använda vad den lärt sig. 
   När det gäller den kognitiva inlärningsteorin refererar Dysthe (2003) till Piaget som en av 
de främsta förespråkarna. Dysthe menar att enligt den teorin är inlärning en aktiv 
konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad 
de redan vet och passar in den nya förståelsen. Eleven är själv aktiv och provar sig fram i 
stället för att absorbera vad andra säger, har en inre motivation, en nyfikenhet och en vilja att 
lära nytt och klarar mer och mer genom ökad mognad. Problemlösningen är central, 
reflektionen över det egna tänkandet, metakognition, är viktig liksom förståelsen och 
medvetandet om hur man bäst lär sig utifrån egna erfarenheter.  
   Det socio-kulturella perspektivet, där Dysthe (2003) ser Vygotskij som en av förespråkarna, 
menar att lärande sker i ett samspel där kommunikationen mellan elev och lärare är viktig och 
att det finns underförstådda spelregler för lärandet. Ett problem är, enligt Dysthe, att elever lär 
sig kortsiktigt för skolan och inte mer långsiktigt för livet. Det är inte individens biologiska 
förutsättningar som främst är avgörande för lärandet utan det som finns utanför individen. 
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Skolan som miljö blir mycket avgörande för lärandet. Både Orlenius (2003) och Dysthe 
(2003) menar att vilken grundsyn man än har på lärande är motivation och engagemang 
avgörande. 
 
 
2.1.2 Ytinlärning och djupinlärning 
 
Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (2001) ser inlärning i första hand som en aktivitet hos 
oss själva där våra uppfattningar av företeelser och händelser i vår omvärld förändras. Sett ur 
detta perspektiv är då kunskap en uppfattning om någonting i vår verklighet och inlärning 
handlar om att förändra en uppfattning vi tidigare haft om någonting. Gardner (1998) skriver 
att inlärning är att få förståelse för begrepp och principer. Just att förstå begrepp och principer 
och kunna använda dem i olika sammanhang brukar räknas till verklig förståelse. Förståelse 
är då förmågan att framställa ett problem på många olika sätt och att kunna lösa detta genom 
olika sätt (a.a.). 
   Marton m.fl. (2001) skriver att det som vi genom inlärning får en uppfattning av eller en 
förändrad uppfattning av är mycket skiftande. Det kan t.ex. vara varaktiga förhållanden i vår 
livssituation eller något som vi har tillgång till genom minnesbehållning eller beskrivning. 
Beroende på ursprungsmaterialet eller uppfattningen av detta är även minnesbehållningen 
mycket skiftande. Det vi minns mest påtagligt är enskilda händelser eller detaljer, då dessa har 
ett begränsat innehåll och omfattar ett och samma ögonblick i ett bestämt sammanhang. Men 
vi minns även sådant av mer omfattande helhet. Och det är just dessa kunskaper av mer 
omfattande innehåll som för det mesta eftersträvas och som ger den mest intressanta 
behållningen av inlärningen (a.a.).  
   Om vi inriktar oss på att komma ihåg själva texten, att ”se” sidan framför oss, är vi 
ytinriktade och har vad Marton m.fl. kallar en atomistisk1 inriktning. Inlärning via ett 
ytinriktat sätt gör det svårt att hantera de texter vi läser eftersom vi har svårt att plocka ut de 
viktigaste delarna av det hela. Inlärning handlar då om att komma ihåg olika detaljer och delar 
så noggrant som möjligt. Om vi däremot inriktar oss på vad texten handlar om, textens 
budskap, är vi enligt Marton m.fl. djupinriktade och har en holistisk2 inriktning. Inlärning via 
detta sätt sker genom att vi relaterar, strukturerar och organiserar de olika delarna till en 
helhet. Inlärning handlar då om att förstå vad som är textens budskap. En person som är 
djupinriktad koncentrerar sig på det väsentliga i texten, resonerar med texten under läsningen 
samt försöker få ut vad texten vill ha sagt (a.a.). 
   Både Gardner (1998) och Marton m.fl. (2001) framställer kunskap som förståelse av 
begrepp och principer. Det är viktigt vid inlärning att reflektera över det skrivna eller sagda, 
att inrikta sig på att förstå principer och resonemang i stället för att lära sig själva texten 
(Marton m.fl., 2001). Genom att kunna använda information och färdigheter på ett flexibelt 
och riktigt sätt i nya och kanske oväntade situationer har den genuina förståelsen uppnåtts 
(Gardner, 1998).  
 
 
2.1.3 Fler tankar om inlärning 
 
Dysthe (2003) anser att lärande sker ständigt och överallt, genom att lyssna, samtala, härma 
och samverka med andra får vi del av kunskaper. Barnen organiseras i olika grupper och 

                                                           
1 Atomistisk: (uppfattning, inlärning) som gäller smådelarna, inte samspelet o. helheten (Bonniers lexikon 23 
ordbok, 1994, s.38)  
2 Holistisk: av holism: åskådning el. vetenskaplig inriktning som innebär att man studerar (sammansatta) 
helheter, inte bara detaljer (Bonniers lexikon 23 ordbok, 1994, s.211) 
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samspelet blir där olika beroende på gruppens storlek, sammansättning och den kultur som 
råder. Om skolan skapar en bra lärandemiljö där eleverna känner uppskattning i en grupp, där 
samspelet fungerar, så främjar det lärandet genom att skapa motivation och engagemang. 
Dysthe (2003) menar också att samspel och lärande blir olika i olika grupper, där det fungerar 
som arbets- och lärogemenskap är det utvecklande eftersom lärandet är socialt och inte bara 
en produkt av hjärnans arbete. Medan det å andra sidan skulle kunna tyda på att den 
individualiserade pedagogiken är ett tecken på att samspelet i gruppen inte fungerar och vi 
provar andra vägar till framgång. Vi vet helt enkelt för lite om de komplexa 
samspelsprocesser som ska leda till lärande. 
   Hon menar också att läraren styr vem som talar genom att ställa frågor som eleverna 
besvarar. Läraren måste därför hjälpa eleverna att få ett adekvat språk (i t.ex. matematik) så 
de kan förklara vad de ser. Ett undersökande arbetssätt är inte alltid en garanti för bästa 
inlärning. Då eleven arbetar mer själv och styr sitt arbete används inte språket som den extra 
förstärkning vid inlärning det skulle kunna vara (a.a.). 
 
Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) visar i en studie på att det inte finns någon genväg till 
förståelse och lärande utan att det ställs stora krav främst på läraren men även på eleverna. Av 
läraren krävs ämneskunskaper, medvetenhet om vilka språkliga begrepp eleverna behöver och 
förmåga att gå in som samtalspartner när eleverna behöver hjälp att byta perspektiv. Eleverna 
måste vara beredda att ändra diskurs genom undervisningen och ta till sig nya ord och 
begrepp för att inte stanna upp i sitt lärande.   

 
Caine och Caine (1999) menar att hela kroppen (medvetandet och hjärnan) ska vara med i 
inlärningsprocessen för att den ska bli effektiv. Det krävs en aktiv bearbetning för effektiv 
inlärning. Läraren måste tro att alla kan och vill lära sig samt uppmuntra det medfödda 
begäret på kunskap hos eleven. 
     
Gardner (1994) anser att vi alla har minst sju olika intelligenser och det gör att vi kan vara 
kompetenta på flera sätt. Dessa intelligenser samverkar alltid med varandra, men de behövs 
inte alltid lika mycket och ibland kan brister i en kompetens kompenseras med en annan. 
Eftersom alla barn har olika anlag för de sju intelligenserna passar inte en undervisningsmetod 
alla barn utan läraren måste använda många olika sätt att presentera stoffet. Enligt Gardner 
bör läraren, så långt som möjligt ta hänsyn till att elever lär genom flera olika kanaler och 
utforma sin undervisning därefter. 
 
 
2.2 Faktorer som påverkar inlärning och att lyckas  
 
Det är mycket som påverkar hur och vad vi lär oss. Johannessen (1997) menar att många av 
de faktorer som har betydelse är väl kända och accepterade, medan andra är lite mer 
omdiskuterade. Hon visar hur vissa drag premieras och framhålls i olika kulturer, t.ex. anses 
det i asiatiska kulturer inte som negativt eller avvikande att vara blyg, beroende och försiktig. 
Enligt en österländsk filosofi är tillbakadragenhet och självbehärskning tecken på 
bemästrande och mognad. Blyga, tillbakadragna och lugna barn anses vara väluppfostrade, 
sensitiva och tillbakadragna barn anses vara insiktsfulla och förstående, något som framhålls 
som fina drag i Kina. I västerländska kulturer betraktas ett sådant beteende som socialt 
omoget och tyder på bristande självförtroende. Här premieras i stället den som vågar stå upp 
och säga vad han eller hon tycker, som visar framåtanda och kan framhäva sig själv (a.a.). 

 
”Den gamla frågan om varför vissa elever lyckas väl i skolan, medan andra misslyckas, är i 
dag lika aktuell som under tidigare decennier.” (Blomqvist, 1958, s.9) 
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2.2.1 Hemmiljö 
 
För cirka 50 år sedan genomfördes en undersökning om olika faktorers samband med 
studieframgång bland pojkar som fått flytta upp till fjärde klass i realskolan respektive stanna 
kvar en klass (Blomqvist, 1958). Undersökningen visar bl.a. på ett samband mellan en elevs 
studiemiljö och hemmiljö. Ett barn som växer upp i ett hem där man pratar och diskuterar 
mycket med varandra, läser många böcker och där föräldrarna intresserar sig för skolan och 
skolarbetet har större förutsättningar att lyckas i skolan än ett barn från ett hem där detta 
saknas. En negativ skolattityd hos en elev, eller hos eleven och dennes föräldrar har ett visst 
samband med misslyckanden i skolan (a.a.).  
 
Hellström (2000) menar att vi söker stöd och förståelse i familjen. Familjer som har problem 
sluter sig och drar sig undan samvaro med andra människor. Det innebär att en hel del elever 
får en mycket liten kontaktyta med få beröringspunkter utanför familjen och skolan, vilket 
kan medföra en begränsning av inlärningstillfällen och en ensidighet av den språkliga miljön. 
Edlund (2000) påpekar att barn lever under mycket olika uppväxtvillkor. En del barn har 
svårigheter i hemmet periodvis medan andra har svårigheter mer konstant. För att kunna vara 
en bra förälder i dag behöver den vuxne stöd av andra för att klara av alla krav. Johannessen 
(1997) skriver att hur man blir bemött i hemmet avspeglar sig sedan i hur man själv reagerar i 
skolan.  
 
Lindblad (1994) menar att föräldrarna kan ses både som en resurs och som ett hot av lärarna. 
Skolan måste kunna kompensera för brister i barns uppväxtvillkor på grund av splittrade hem, 
generationsklyftor, barnens konsumtion av massmedia och leksaker. Caine och Caine (1999) 
menar att föräldramedverkan är viktig, att vi inte får utestänga föräldrarna då de har den bästa 
kunskapen om sina barn och är de viktigaste förebilderna. 
 
Gunnarsson (1999) anser utifrån sin undersökning att för lärarna är problemen i skolan till 
stor del relaterade till eleverna och deras hemförhållanden. De kontakter som förekommer 
mellan hem och skola präglas av att skolan ställer krav på förändringar av elevernas beteende 
medan föräldrarna anser att skolans uppgift är kunskapsförmedling. Gunnarsson skriver att 
föräldrarna vill ha samarbete med skolan, men att de ofta känner sig kritiserade. Kontakt 
mellan hem och skola behövs för att innehållet ska bli en angelägenhet för alla elever, även 
för de ledsna, okunniga, otrygga, utan självförtroende och framtidstro. 
 
 
2.2.2 Samspel  med andra 
 
Wahlström (1995) menar att barnets allra viktigaste behov är att tillhöra en grupp, känna 
trygghet och att bli sedd. Att bli sedd betyder mycket och att se helheten är en stor del av 
nyckeln till framgång. Normell (2002) skriver att all mänsklig utveckling är beroende av nära 
relationer till andra människor. Eleverna behöver få vägledning i hur man samspelar med 
andra och gränsen mellan undervisning och social fostran suddas ut alltmer. Alla som arbetar 
med barn och ungdomar behöver, enligt Normell, kunskaper i utvecklingspsykologi.  
 
Raundalen (1997) skriver att syskon kan ha en mycket positiv inverkan på varandra. Att vara 
en bland syskon leder till nya roller, de yngre får någon att efterlikna, de äldre blir en förebild. 
Den sociala rangordning det innebär att vara en i en syskonskara, även om det bara är två, ger 
barnen en extra förstärkning och en hjälp att hitta sin identitet. 
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Vidare skriver Raundalen (1997) om goda kamrater, som kan ha samma positiva 
förstärkningseffekt som syskon. Kamrater tar vid när barnet växer och söker sig ut från 
familjen, på egen hand. Med hjälp och stöd av goda kamrater  vågar barnet pröva på att klara 
sig utan föräldrarna, det tränar på att klara sig själv, på ett liknande sätt som med syskon. 
 
Andersson (1999) skriver att människan har behov av att känna uppskattning, att vi behöver 
känna att andra människor tycker om oss och accepterar oss sådana som vi är och att det vi 
gör är bra. Andersson anser att många elever inte känner det så. Han skriver att många elever 
upplever det som att det de är bra på inte räknas i skolan och att om de inte är bra i läsämnena 
så räknas de inte. Han menar att skolan har misslyckats i att ge alla elever ett sådant 
bemötande så att de kan känna sig trygga. Då människor är olika och har såväl goda som 
dåliga sidor menar Andersson att skolan måste mer lära sig se varje elevs goda sidor och inte 
bara de dåliga. Skolan måste ge eleverna en chans att visa upp och utnyttja de goda sidorna 
samt bemöta eleverna med respekt, som medmänniskor. En skola som fungerar för alla elever 
måste, enligt Andersson, kunna erbjuda varje elev utvecklande aktiviteter, aktiva roller och ett 
varmt, förtroendeingivande klimat. För att ett socialt och emotionellt tryggt klimat ska kunna 
skapas i skolan är det nödvändigt att man möts som människor, att man behandlar varandra 
med respekt, att man accepterar att någon misslyckas ibland och själv också vågar misslyckas 
(a.a.). 
 
 
2.2.3 Självbild 
 
Blomqvist (1958) skriver att en elevs studieframgång har tydligt samband med bl.a. 
koncentrationsförmåga, flit, vilja och strävan att få veta, att inte ge upp inför svårigheter samt 
psykisk mognad. Även Orlenius (2003) menar att faktorer som elevens mognad och 
utveckling kan ha påverkan på en elevs resultat i skolan. 
 
Taube (2000) anser att det är en elevs självbild som styr om eleven ska lyckas i skolan eller 
inte. Självbilden beror på dagliga erfarenheter och erfarenheter från betydelsefulla andra 
(föräldrar, syskon, släktingar, lärare, kamrater o.s.v.). Självbilden beskrivs av Taube som en 
organiserad enhet bestående av många värderande tolkningar av jagets förmågor och 
egenskaper samt av jaget i relation till andra. Det är självbilden som styr hur en person mår, 
hur han eller hon tolkar allt som händer honom eller henne och hur han eller hon beter sig. 
Självbilden fungerar som ett filter, där helst endast sådana intryck som kan höja hans eller 
hennes självuppfattning släpps in (a.a.). 
   Taube skriver att det är flera faktorer som anses ha inflytande på en persons självvärdering. 
Bland annat är det hur relationerna mellan en persons ideal-jag, sådan som han eller hon 
skulle vilja vara, social-jag, sådan som han eller hon tror att andra personer uppfattar honom 
eller henne, och real-jag, hans eller hennes egen uppfattning av sitt reella jag, påverkar 
varandra. En annan faktor är hur viktiga olika områden bedöms vara. Det är mer förödande 
för en person att misslyckas i ett för honom eller henne betydelsefullt område än att 
misslyckas i ett för honom eller henne mindre viktigt område. Även upplevelsen av kontroll 
över en situation som lett till framgång inom ett för personen viktigt område leder till positiv 
självvärdering. Ytterligare en faktor vid självvärderingen är spridningseffekten vid framgång 
respektive misslyckanden. Precis som framgång inom ett område kan leda till ökad 
självvärdering även inom helt andra områden för en person, kan ett misslyckande i ett viktigt 
område leda till sänkt självvärdering även i andra områden. Dessutom är en persons 
omedelbara sociala omgivning en viktig faktor (a.a.).  
 

 9



Ogden (2000) menar att en elev kan ha positiva eller negativa känslor för sin lärare, för ämnet 
eller andra sidor i undervisningsmiljön. Dessa känslor av sympati eller antipati påverkar i sin 
tur motivationen att lära sig och behållningen av det som lärts in. Vissa ämnen förknippas 
t.ex. med positiv eller negativ självkänsla som i sin tur leder till att inlärning hämmas eller 
främjas. Ett barn med god självbild vågar ge sig på nya saker (Taube, 2000) vilket även gäller 
i skolan. En elev med lyckade inlärningssituationer bakom sig vågar satsa allt i nya 
inlärningssituationer, medan en elev med negativa inlärningssituationer bakom sig inte vågar 
satsa lika mycket kraft och koncentration. En elev med negativ självbild har låga 
förväntningar på sina egna prestationer och blir passivt och undvikande samt saknar ork, 
motivation och uthållighet för nya uppgifter. Likaså om en elev siktar högt men får liten 
framgång blir självvärderingen låg. Genom ett passivt undvikande, att inte sikta så högt, kan 
eleven rädda sitt ansikte (a.a.).  
 
Enligt Johannessen (1997) har lärarna större tillit till de duktiga eleverna och dessa positiva 
förväntningar gör att eleverna lättare klarar uppgiften. Sedan får de här eleverna göra något 
självvalt, medan de svaga eleverna får hjälp vilket gör att de dessutom kan känna sig 
bevakade och kan börja bråka och bli besvärliga. Vi påverkar alltså våra barn i hög grad 
genom våra attityder, om vi visar barnen positiv förväntan ökar självförtroendet och de 
presterar sitt bästa. Wahlström (1995) menar att det är mycket viktigt med stimulans och 
allsidighet samt att förvänta sig mycket av barnet, dock inte för mycket. Vi ska inte ha 
orealistiska förväntningar på någon, men om vi skulle behandla alla elever som om de vore 
speciellt begåvade kanske alla elever skulle kunna utvecklas mer. Alla elever påverkas i 
mycket högre grad av våra attityder än vi många gånger är medvetna om. 
 
 
2.2.4 Skolmiljö 
 
Gunnarsson (1999) anser att skolmiljön är utvecklande för alla elever när de upplever en trygg 
relation mellan hem och skola där de vuxna är engagerade i deras utveckling. Det är en bra 
skolmiljö när eleven lär sig, känner uppskattning och meningsfullhet, har en positiv 
självvärdering, då eleven upplever kompetens och känner framtidstro. Även Andersson 
(1986) menar att det är centralt att tillgodose behov som trygghet och självkänsla hos eleven 
för att skapa en bra skolmiljö. Dessutom är materiell och social trygghet viktig liksom en egen 
identitet. Därför bör skolans personal ägna mycket tid åt att skapa den miljö som får eleverna 
att utvecklas. 
 
Caine och Caine (1999) menar att skolans klimat och samarbetet mellan all personal och 
eleverna är viktigt för inlärningen. Vidare är miljön viktig, särskilt under de första åren 
(Orlenius, 2003; Wahlström, 1995). Det är viktigt att ha det bekvämt och ombonat. Det ska 
vara ordning och konsekvens. Det är också viktigt med samhällets stöd, att alla ska få 
möjlighet att känna gemenskap och att personalen i skolan arbetar elevaktivt. 
 
Wahlström (1995) påpekar att vi inte får glömma de begåvade barnen som många gånger 
finns i miljöer där man inte har vilja eller möjlighet att uppmuntra talangen. Det är inte alltid 
vi klarar av att urskilja och uppmuntra de begåvade eleverna på rätt sätt i skolan. Vi måste 
vidga begreppet till att gälla många olika områden, för de begåvade eleverna är en resurs vi 
inte har råd att tappa. Enligt Wahlström lär sig dessa elever snabbare, drar slutsatser, är 
problemlösare och tänker logiskt, de ligger många år före sina klasskamrater. De behöver få 
arbeta i sin egen takt, både ensamma och tillsammans med andra elever, då de annars lätt kan 
bli betraktade som annorlunda och väljas bort av kamraterna. När de trivs blommar de upp 
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eftersom de har många intressen, kommunicerar bra, är nyfikna, kreativa och fantasifulla. De 
begåvade eleverna har samma behov som alla andra, men de kan, liksom svaga elever, ha 
andra behov som vi inte får glömma bort när vi ska möta alla elever på deras nivå (a.a.). 
 
Caine och Caine (1999) menar att ju mindre läraren bryr sig om hela eleven desto grundare 
blir inlärningen och kunskapen. Blomqvist (1958) skriver att en elevs beteende inte kan 
kopplas samman med en speciell faktor utan betonar en helhetssyn på eleven. Han anser att 
man för att kunna förstå en elevs prestationer måste ha kunskaper om eleven själv samt om 
den miljö han eller hon lever i. Det är ofta en svår, tidskrävande och ibland känslig uppgift att 
finna roten till misslyckande i skolan, menar Blomqvist, men när den väl är funnen bör det bli 
en gemensam uppgift för såväl lärare, föräldrar, specialpedagog m.fl. som eleven själv att 
hitta en väg till framgången. 
 
 
2.3 Skolans och lärarens roll i inlärningen 
 
Flera författare (Korp, 2203; Orstadius, 1996; Skolverket, 1998) skriver hur viktig skolans roll 
är när det gäller att utbilda eleverna för framtiden, både vad det gäller fortsatta studier men 
även som aktiva samhällsmedborgare. 
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Lpo 94, Utbildningsdepartementet, 
1998, s.6) 

 
 
2.3.1 Skolans mål, innehåll och organisation 
 
Skolan har ett ansvar gentemot elever och föräldrar att eleverna verkligen får den utbildning 
som de har rätt till (Korp, 2003). Grundskolan ska utbilda eleverna till aktiva 
samhällsmedborgare som kan ta tillvara sina demokratiska rättigheter, men även ge dem en 
kunskapsmässig grund för yrkesliv och fortsatta studier. 
   Även Orstadius (1996) påpekar att skolans överordnade mål är att ge eleverna 
kunskapstillväxt så att de får handlingsberedskap för att klara sitt framtida yrkesliv, 
samhällsliv och privatliv och därmed få förhöjd livskvalitet. I och med att samhället kommer 
att förändras kommer livsbetingelserna att ändras. Det är svårt att veta vad som kommer att 
krävas, men mätbar kunskap får allt mindre betydelse menar Orstadius (2001). Han anser 
även att vi kommer att behöva helt nya ämnen för att möta de behov som kommer i framtiden, 
det krävs mer flexibilitet och anpassningsförmåga till nya situationer (Orstadius,1996). 
 
Dahl och Rudvall (2001) visar att studiernas innehåll, hur arbetet läggs upp och skolans 
organisation har stor betydelse för hur lärandet och utvecklingen blir för eleven. De pekar på 
problem med splittring p.g.a. att varje ämne har sina mål, betyg och garanterad minimitid. 
Eleven hinner inte bli sedd i stora klasser och att utgå från varje elevs behov, förutsättningar 
och erfarenheter blir inte lätt. Med katederundervisning går det inte att ta hänsyn till alla, det 
är svårt med stöd, studiebesök, experiment, kreativitet och dessutom får eleven inte heller tid 
till reflektion och egna ställningstaganden (a.a.). 
 
Ogden (2000) har undersökt lärareffektivitet och beskriver en arbetsgång, i 
gruppundervisning, som enligt honom och några amerikanska forskare (Brophy & Everston, 
1976) ger mest utbyte för de små barnen. Det innebär att läraren strukturerar inlärningsstoffet, 
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att varje steg i inlärningsprocessen arbetas igenom, därefter ges eleven fler möjligheter att öva 
och tillämpa det som lärts in och dessutom ska tonvikten läggas på basfärdigheter och 
faktakunskaper. I de högre åldrarna ger indirekt undervisning bäst effekt, där eleverna själva 
får välja undervisningsinnehåll, undervisningsaktiviteter och inlärningstempo. Andersson 
(1999) menar att läraren bör vara elevernas inspiratör. Läraren ska inspirera eleverna att ta sig 
an intressanta ämnen, uppmuntra dem när de gjort sina val samt inspirera dem att ställa egna 
frågor och söka svar. Lärarens uppgift är, enligt Anderson, att visa hur roligt det är att skaffa 
sig ny kunskap. 
 
Enligt Redegard (föreläsning vid Kalmar högskola 2002-09-24, margareta.redegard@hik.se) 
märks det om vi har ett ytligt (atomistiskt) eller djupgående (holistiskt) synsätt inom skolan 
genom de arbetsmetoder som används och hur personal och elever uppfattar kunskap. Där 
ytkunskapen dominerar är kvasikunskapen3 viktig, eleven lär sig genom att imitera den som 
kan. Eleven ses som en konsument av kunskap där kunskapen kan bytas mot betyg. 
Drivkraften styrs av en yttre motivation som ger en falsk behovstillfredsställelse. Där 
djupkunskapen dominerar bygger bildningen på insikt och förståelse, inlärning ses som en 
förändring av hela personligheten. Eleven ses som en producent av kunskap där kunskapen är 
meningsfull och användbar. Drivkraften styrs av en inre motivation med en önskan om 
självförverkligande som ger äkta behovstillfredsställelse (a.a.). 
 
 
2.3.2 Bedömning 
 
Orstadius (2001) skriver att eleven måste få möjlighet att delta i experiment, 
fältundersökningar, projektarbeten, gruppdiskussioner, teknikövningar samt fritt skapande 
vilket kan bli svårt för läraren att mäta och betygsätta rättvist. Med betygen mäter vi elevens 
förmåga att anpassa sig till skolans krav och inte skolans förmåga att anpassa sig till elevens 
behov. De kunskapsbrister som uppstår blir elevens ansvar och inte skolans, trots att det är 
skolan som inte gett eleven tillräckliga förutsättningar för att prestera bättre. Orstadius menar 
att läraren i dag använder en mycket stor del av sin tid till att mäta kunskapstillväxten i stället 
för att skapa den. Betygstänkandet leder på sikt till dålig kunskapstillväxt, då papperet på 
kunskaperna ibland verkar viktigare än kunskaperna i sig. Att lära sig saker är egentligen 
lustfyllt och borde ske med glädje. Före sju års ålder har barnet faktiskt lärt sig mer än det 
kommer att göra under resten av livet och det utan att bli bedömd (a.a.). 
 
Korp (2003) menar att hur viktig utgången av en bedömning är varierar från person till 
person. Ibland kan bedömningen få konkreta och betydelsefulla konsekvenser för en individ, 
t.ex. vid högskoleprovet, medan andra bedömningar inte är lika avgörande för individen, t.ex. 
vid prov i grundskolan för att se hur det pedagogiska arbetet ska läggas upp. Korp skriver att 
man kan skilja mellan två olika sorters bedömningar, dels bedömningar som i första hand är 
avsedda att resultera i ett omdöme om det som studerats, s.k. summativ bedömning, dels 
bedömningar som ger information om hur det som studerats kan förbättras, s.k. formativ 
bedömning. Summativa bedömningar är kopplade till någon form av betygssättning eller 
rangordning av elevernas prestationer. De ska ge en sådan pålitlig bild som möjligt av de 
kvalitativa och kvantitativa aspekter av elevernas lärande som är relevanta till 
undervisningsmålen, och dessa aspekter värderas och tillskrivs någon form av betyg eller 
omdöme. I de formativa bedömningarna är det processen, och inte resultatet, som står i fokus. 
Formativ bedömning ska hjälpa eleverna att både lära sig och utvecklas, hjälpa dem att både 
                                                           
 3 Kvasikunskap: kvasi: i sammansättningar: oäkta, sken-, halv-. (Bonniers lexikon 23 ordbok, 1994, s.293) 
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lära sig och behärska de kunskaper och färdigheter som undervisningen syftar till samt 
utveckla sina lärandestrategier (a.a.). 
 
Ett annat sätt att bedöma och jämföra resultat är de internationella och nationella 
utvärderingar som görs med jämna mellanrum. Av tre nyligen presenterade undersökningar är 
en inhemsk, NU-03, och två internationella, PISA och Timss (www.skolverket.se, 2005-04-
21; www.timss.bc.edu/timss2003.html, 2005-04-21). 
   PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD4-projekt som avser 
att undersöka hur varje lands utbildningssystem klarar av att få femtonåriga elever rustade att 
möta framtiden (www.skolverket.se ). Med hjälp av olika prov undersöks elevernas förmågor 
inom en mängd områden, bl.a. matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. 
Det livslånga lärandet betonas och PISA avser att mäta kunskaper och färdigheter nära 
relaterade till vardagslivet. Eleverna ska kunna sätta kunskaper i ett sammanhang, förstå 
processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem.  
   I PISA 2003 deltog 41 länder, mer än en kvarts miljon 15-åriga elever testades och nu 
fokuserades intresset på matematiken. Varje elev skrev ett två timmar långt prov med både 
öppna frågor och flervalsfrågor samt besvarade en enkät. I Sverige deltog cirka 4600 elever 
från 185 skolor, där även rektorerna fick besvara frågor om skolan. Det här kan man läsa om 
på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se . 
  
Timss (the Trends in International Mathematics and Science Study) är en IEA5-undersökning 
som genomförs vart fjärde år (www.timss.bc.edu/timss2003.html). När resultaten 
presenterades i november 2004 var det för tredje gången sedan starten och den här gången 
deltog omkring 50 länder från hela världen i studien. Syftet är att jämföra elevers kunskaper i 
matematik och naturorienterade ämnen, fjärde och åttonde skolåret, för att se om det sker 
några förändringar i kunskap under tidsperioden. Sverige jämförs med de 20 länder som är 
mest lika oss.  
 
NU-03 är Skolverkets nationella utvärdering 2003 (www.skolverket.se, 2005-04-21) som 
visar att elevernas kunskaper i första hand i matematik, kemi och läsförståelse försämrats 
under de senaste åren. Eleverna anser att matematik och kemi är svåra ämnen, där det också 
visar sig att undervisningen fortfarande präglas av mycket enskilt arbete och få genomgångar 
av läraren. Huvudsyftet med utvärderingen var att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i 
grundskolan, visa på förändringar sedan 1992 samt peka på behov av insatser.  
 
 
2.3.3 Specialpedagogiska insatser 
 
Det sker inte någon kunskapstillväxt utan tankeaktivitet, menar Orstadius (1996), och om 
eleven dessutom inte har de nödvändiga förkunskaperna har det ingen betydelse vad läraren 
än gör. I de här fallen spelar språket en viktig roll, med ett dåligt ordförråd, bristfällig 
läsförmåga och brister i begreppsbildningen är det omöjligt att hänga med i undervisningen, 
om inte bristerna kompenseras. Om inte eleven känner trygghet och inte heller förstår 
meningen med det han eller hon ska lära sig kommer ingen framgång. Om läraren sedan 
behandlar alla elever i klassen lika, trots deras olika förkunskaper och förmåga att ta till sig 

                                                           
4 OECD:  förkortning för engelska Organization for Economic Co-operation and Development – internationell 
samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling. (Bonniers lexikon 14, 1994, s.145) 
5 IEA: förkortning för engelska International Association fot the Evalution of Educational Achievment – 
samarbetsorganisation för pedagogiska forskningsinstitutioner i ett stort antal länder. (Nationalencyklopedin) 
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information, kommer en del elever att lyckas bra och få beröm medan andra ständigt 
misslyckas. Läraren måste ge eleven tillfälle och möjlighet att tänka, menar Orstadius. Eleven 
måste få tillräckligt med tid på sig att ta till sig informationen.  
 
Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) drar slutsatsen att 
föräldrarna anser att det krävs tid för att aktivt orka driva kravet på stöd för barn i särskilda 
behov. Specialpedagogiska insatser utgörs oftast av undervisning i en liten grupp. Föräldrarna 
uppfattar att barnen får mer hjälp och blir mer sedda i en liten grupp. I den lilla gruppen ökar 
elevernas självförtroende och enskilda pedagoger kommer att betyda mycket för enskilda 
barn. Föräldrarna litar på skolan och är nöjda med att barnen får stöd även om de inte vet så 
mycket om vilket stöd som ges. 
   Pedagogerna i skolan menar, enligt Tideman m fl. (2004), att alla elever ska få utvecklas 
utifrån sina förutsättningar och få den hjälp de behöver för att lyckas med detta. Den nya 
läroplanen och det målrelaterade betygssystemet har själva skapat ett nytt hinder för de elever 
som har inlärningsproblem. De nya målgrupperna för det specialpedagogiska stödet är i dag 
elever som riskerar att inte få ett godkänt betyg. Därför efterlyser skolledarna större möjlighet 
att gruppera eleverna efter förmåga, att inte behöva sätta betyg på allt samt en minskad 
tonvikt på de teoretiska ämnena (a.a.). 
 
Taube (2000) skriver att barn med regelbundna misslyckanden i olika inlärningssituationer 
reagerar ofta på samma sätt. De blir blyga och dagdrömmer. De kommer med bortförklaringar 
och säger att de inte bryr sig om att t.ex. provet gick dåligt. De blir fientliga mot skolan och 
undervisningen och då även lärarna. De kompenserar sina misslyckanden genom att skryta, 
bluffa och överdriva. Fysiska reaktioner på misslyckanden kan vara nagelbitning, huvudvärk, 
stamning och magont. De här eleverna blir, enligt Taube, ofta mycket duktiga i ämnen som 
bild, musik och idrott, där läs- och skrivförmågan inte är så viktig. Taube menar att lärarens 
pedagogiska uppdrag är att lägga undervisningen på en sådan nivå att svårighetsgraden stegrar 
mycket långsamt och att eleverna känner att de lyckats lära sig något. Lärarens uppgift är att 
hjälpa eleverna att märka att de lär sig något och att de blir bättre. Dessutom måste läraren 
hela tiden arbeta med att stärka elevernas självbilder, för med en god självbild vågar de ge sig 
på nya utmaningar (a.a.). 
 
Gunnarsson (1999) menar att det är lärarens uppgift att ge elever stöd i deras lärande och se 
till att det råder arbetsro så alla får möjlighet att utföra sitt arbete. Det är också viktigt att 
läraren genom sin undervisning inte begränsar elevens lärande genom att vara den som hela 
tiden bestämmer metod, innehåll och tidsram. Det är de vuxnas ansvar att se till att elever 
upplever rättvisa, lika värde och respekt. Melander (2001) påpekar att målinriktat ledarskap, 
lärarnas höga förväntningar på och tilltro till eleverna, noggrann uppföljning och registrering, 
bra klassrumsmiljö samt elevernas delaktighet är positiva faktorer för skolmiljön. 
 
Specialpedagogen ska, enligt Tideman m.fl. (2004), verka för en utveckling av skolans hela 
miljö för lärande. Men fortfarande, mer än tio år efter den nya specialpedagogutbildningens 
införande, arbetar de flesta specialpedagoger till största delen med specialundervisning. Alla 
inom skolan är överens om att specialpedagogens kompetens behövs för att se helheten i 
elevens kunskapsinhämtande. Ändå har Tideman m.fl. konstaterat att elever i svårigheter till 
största delen får specialundervisning i liten grupp eller enskilt. I och med att resurserna 
minskar ökar trycket på klassläraren och för att klara situationen tar man till nivågruppering, 
som rätt hanterad kan innebära nya möjligheter. 
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2.3.4 Skolan och omvärlden 
 
Lindblad (1994) påpekar att den tillväxt beträffande resurser för utbildning som skedde under 
efterkrigstiden har ersatts av en jakt på besparingar. Nästan hälften av utbildningskostnaderna 
går i dag till lärarlöner. Lärartätheten har ökat mycket de senaste hundra åren och jämför vi 
med sextiotalet har en fördubbling skett. Nu är skolan föremål för besparingar och vi börjar se 
en minskning av antalet lärare per elev. Skolan har förändrats, läraryrket är inte längre 
exklusivt och har inte lika hög status som tidigare. Leicht (2005) skriver att vid ekonomiska 
besparingar är det svårt för mindre kommuner att upprätthålla en hög kvalitet på 
grundläggande områden samt erbjuda hög nivå av specialkompetens.  
 
Andersson (1999) hävdar att utbildning är ett samhälles livsnerv. God grundläggande 
utbildning är nödvändig för ett samhälles utveckling, för att samhället ska blomstra och för att 
medborgarna ska få det bra. Andersson skriver att ett modernt och tekniskt utvecklat land som 
Sverige är beroende av att medborgarna har en god utbildning. Det är därför nödvändigt att 
utbildning får kosta. Att satsa på barnen, på skolan, är en god investering. Andersson menar 
att den viktigaste prioriteringen vi kan göra inför framtiden är att satsa på våra barn och 
ungdomar, att ge dem en god uppväxt och en god utbildning – en utbildning som inkluderar 
alla och inte endast ett fåtal. Det är viktigt att de elever som behöver extra stöd och hjälp får 
det. Det kommer att betala sig på längre sikt (a.a.). 
 
Skolan är en viktig del av samhället och Leicht (2005) har i ett projekt undersökt vilka 
faktorer föräldrar prioriterar i sina barns skolor. Bra pedagogik och bra utbildning är den 
faktor som prioriteras högst av föräldrarna. Därefter kommer utbildad personal och i tredje 
hand närhet. Föräldrarna sätter fokus på det som är skolans uppdrag och skolans kvalitet. I 
nämnda undersökning fick föräldrarna även värdera olika faktorer. Den faktor som värderas 
som viktigast av föräldrarna är, enligt Leicht, att barnen mår bra tillsammans med sina 
klasskamrater och lärare. Därefter kommer utbildningskvalitet, pedagogik och utbildad 
personal.  
 
 
2.4 Aktuell skoldebatt 
 
Den aktuella skoldebatten påverkar i stor utsträckning hur vi, både verksamma pedagoger och 
allmänhet, ser på skolan idag. För att kunna spegla den debatt om skolan som förs just nu har 
vi läst artiklar i olika tidskrifter och på Internet. Då mycket av det som är aktuellt inte har 
publicerats på annat sätt ännu, har vi utgått från vad journalisterna skrivit och därmed 
refererar vi i detta avsnitt många gånger till olika källor i andra hand. 
 
 
2.4.1 Aktuella rapporter och undersökningar 
 
I artiklar, främst i fackpressen, har vi under hösten och våren kunnat följa diskussioner om 
våra svenska skolelevers sjunkande kunskapsnivå baserade på några internationella 
undersökningar, en nationell utvärdering samt olika rapporter. Detta har följts av en debatt om 
svenska lärare klarar av att sätta likvärdiga betyg och om lärarutbildningen verkligen utbildar 
lärare med tillräckliga kunskaper, både vad det gäller läsinlärning och att sätta betyg. 
De undersökningar man, enligt Lindgren (2005), i första hand hänvisat till är Timss (Trends in 
international mathematics and sience study) 2003, PISA-studien (Programme for international 
student assessment) 2003 samt NU-03, Skolverkets nationella utvärdering. 
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   NU-03 visar att niornas kunskaper i matematik, kemi och läsförståelse försämrats mellan 
1992 och 2003. 
   Timss mäter kunskaperna i matematik och naturorienterade ämnen i år åtta. Sverige hamnar 
under medel vilket är oroande, då detta är en kraftig försämring sedan förra mätningen 1995. 
   Enligt PISA uppvisar eleverna i nian bara marginella försämringar i läsförståelse, matematik 
och naturvetenskap sedan den förra PISA-studien 2000. Sveriges placering har sjunkit något 
eftersom flera andra länder förbättrat sina resultat. Den sociala bakgrunden verkar slå igenom 
mer än tidigare och spridningen mellan elever och skolor har ökat i Sverige. 
   PISA utgår från en egen definition av vilka kunskaper som behövs för att unga människor 
ska vara rustade för framtiden, i motsats till andra internationella undersökningar som 
försöker hitta en minsta gemensamma nämnare i deltagarländernas läroplaner. Man bör se 
mer på vad som mäts och när, i förhållande till ett enskilt lands kursplan. I Sverige ägnar vi 
oss mer åt problemlösande än åt matematikens struktur (a.a.).  
 
Svensson och Edlund (2004,a) menar att det inte är lätt att jämföra elevers prestationer i olika 
länder, eftersom ländernas skolsystem skiljer sig åt liksom läroplaner och nationella mål för 
skolarbetet är mycket olika utformade. Dessutom är det svårt att konstruera uppgifter som är 
likvärdiga för elever i olika länder  
   Svenska elever brukar prestera bra i olika internationella undersökningar, särskilt vad det 
gäller läsförståelse. Det svenska skolsystemet är ett av de mest likvärdiga i världen, men 
övriga länder närmar sig (a.a.). 
 
Jacobsson (2004,a) skriver om Svein SjØberg vid Oslo universitet som menar att 
internationella mätningar som Timss och Pisa tillmäts alldeles för stor vikt och det finns risk 
att det utifrån dem dras felaktiga slutsatser. Man mäter bara vissa ämnen och bara några 
aspekter av dessa ämnen. Jämför man Pisa, som han gjort, med den norska läroplanens mål så 
är det nästan ingenting i läroplanen som mäts. Ändå används resultatet som ett mått på hela 
skolsystemet. 
   Undersökningarna består bara av skriftliga frågor med skriftliga svar. Elevernas förmåga att 
genomföra experiment mäts inte. Det kan vara så att katederundervisning lönar sig bättre än 
att satsa på laborationer. SjØberg påpekar dessutom, enligt Jacobsson, att redovisningen av 
enkätsvaren används fel. Pisa 2000 kunde inte påvisa samband mellan klasstorlek och resultat 
eller moderna pedagogiska metoder och resultat. Dessa uppgifter användes ändå som 
argument för att öka klasstorleken och återgå till traditionell undervisning i Norge. Det 
framstod som om man hade en vetenskaplig legitimitet för detta, men den fanns inte i 
verkligheten (a.a.). 
 
 
2.4.2 Tänkbara förklaringar till försämrade elevresultat 
 
Skolverkets rapport Elever med utländsk bakgrund (www.skolverket.se/publikationer, 2005-
04-15) visar att elever med utländsk bakgrund, d.v.s. minst en av föräldrarna eller eleven själv 
är född i ett annat land, har lägre betyg i snitt än elever med svensk bakgrund. Skillnaden blir 
mindre om man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, 
om föräldrarna har arbete och om eleverna lever med en eller två föräldrar. Dzedina (2004) 
skriver att social bakgrund har ibland större betydelse än etisk när det handlar om vilket betyg 
man får. Skillnaderna håller i sig när man ser till fler faktorer än betyg, som nationella prov 
och internationella studier. Om hänsyn tas till de socioekonomiska faktorerna försvinner 
skillnaderna i alla grupper, förutom i de mest invandrartäta skolorna. Det finns heller ingen 
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skillnad i elevernas attityd till skolan eller hur eleverna upplever att föräldrarna engagerar sig 
i skolarbetet (a.a.). 
 
Skolverket ska försöka analysera vad de dåliga resultaten i Timss och Pisa beror på 
(Jacobsson, 2004,b). En tankegång är att nedskärningarna på 90-talet har påverkat, vilket 
stöds av Pisaundersökningen, som konstaterat att det inte finns samma nedgång i resultaten 
mellan 2000 och 2003 då ekonomin var något starkare.  
Brozin Bohman (2004) påpekar att i Sverige är antalet lektionstimmar lägst bland de 20 
länder vi jämförs med. Enligt Jacobsson (2004,b) arbetar svenska elever mer självständigt, har 
färre prov och läxor samtidigt som de är mest nöjda med sina lärare, trivs bäst i skolan och har 
högst självförtroende i matematik. 
   Enligt Brozin Bohman (2004) saknar 17 procent av lärarna i kommunala grundskolan och 
drygt 20 procent och i gymnasieskolan lärarexamen, dessutom är ungefär hälften av de 
obehöriga tillsvidareanställda. Ett annat problem är att en stor andel lärare saknar utbildning i 
ämnet de undervisar i, trots en lärarexamen. Dessutom får lärarna ovanligt lite fortbildning. 
 
Att det är en ökande andel elever som inte når miniminivån av kunskaper, som grundskolan 
ska ge dem, menar Brozin Bohman (2004) vara oroande ur likvärdighetssynpunkt och 
hänvisar till skolverkets lägesbedömning 2004 som säger att bristerna i bedömning och 
betygssättning samt i lärares och rektorers kompetens är de två viktigaste områdena som bör 
åtgärdas. Skillnaderna i meritvärden mellan skolor och mellan olika elevgrupper är stora och 
beror till största delen på socioekonomiska förhållanden. Skolorna har också olika förmåga att 
ge varje elev det stöd som krävs för att målen ska nås. Styrdokumentens texter är inte 
tillräckliga, skriver Brozin Bohman, för att en likvärdig bedömning och rättvis betygssättning 
ska komma till stånd. Det verkar saknas professionell samverkan vid bedömning och 
betygssättning och det brister i lokal styrning och uppföljning (a.a.).  
 
 
2.4.3 Föreslagna åtgärder 
 
Enligt Wermeling (2004) tror skolverkets generaldirektör Per Thullberg att nationella prov 
redan i tvåan eller trean, och eventuellt ytterligare ett mellan femman och nian, skulle hjälpa 
fler elever att nå målen. Skolverkets nationella utvärdering visade nyligen att elevernas 
kunskaper minskat i flera ämnen under den senaste tioårsperioden. Varje år är det ca tio 
procent av eleverna som inte når målen. Fler prov är en komplex fråga, för det finns risk att 
det blir en provfixering, en stress som hotar lusten att lära. Men det är samtidigt en fördel att 
kunna hjälpa elever som inte når målen, tidigt. Fler nationella prov skulle hålla en jämförbar 
och god kvalitet och har ett behov att fylla, vilket märks på att det på fler håll i landet har 
utformats lokala prov som till exempel tidigt mäter elevernas läsutveckling (a.a.). 
    Skolminister Ibrahim Baylan menar, enligt Brozin Bohman och Edlund (2004), att skolan 
behöver gemensamma nationella regler för att garantera likvärdigheten. Alla elever ska få en 
god grund och kunna lämna skolan med godkända betyg. Han menar att både obligatoriska 
prov i femman och individuella utvecklingsplaner är intressanta idéer för att höja kvaliteten 
och öka likvärdigheten i skolan. För att stärka den individuella uppföljningen har regeringen 
beslutat att alla elever i grundskolan ska få en framåtsyftande utvecklingsplan från och med 
vårterminen 2006 (www.skolverket.se/sb/d/208/a/218, 2005-04-22).  
   Petterson (2005) rapporterar att regeringen har beslutat ge skolverket i uppdrag att utveckla 
det nationella provsystemet. Grundskola och gymnasieskola behöver systematiseras och ha 
kvalitetssäkrade verktyg på nationell nivå. Tanken är att skolverket ska utarbeta frivilliga prov 
för lärarna, framför allt i läsning och matematik (a.a.).  
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2.4.4 Betygssättning 
 
Den studie Skolverket publicerade om skolors effektivitet, Mer kunskap för pengarna 
(www.laraforbundet.se, 2005-04-15), drogs snabbt tillbaka efter massiv kritik från skolfolk. 
Enligt rapporten skulle skolans effektivitet öka ju högre betyg läraren sätter, oavsett om det 
motsvaras av en verklig kunskapshöjning hos eleverna eller inte. Syftet med studien var gott, 
enligt Svensson och Edlund (2005), men att mäta en skolas effektivitet utifrån betygen går 
inte, det är för stora skillnader mellan olika skolor och olika landsändar, dessutom tillkommer 
de senaste årens kraftiga betygsinflation.  
 
Sjödoff (2005) menar att lärarna borde ha fortbildats innan det nya betygssystemet sjösattes. 
En bedömning måste vara kvalitativ och omfatta både process och resultat. Bedömningen ska 
vara en integrerad del av undervisningen och läraren blir nyckelpersonen som ska tolka 
elevens prestationer. Det är viktigt vad som bedöms, inte hur bedömningen går till. Vid en 
kvalitativ bedömning är det omöjligt med standardiserade prov eller situationer (a.a.).  
   Svensson och Edlund (2004,b) menar att bedöma hur eleverna utvecklas och hur de når 
målen i läroplaner och kursplaner, hör till det svåraste i läraryrket. Utvecklingssamtalen är en 
viktig del som upplevs positivt av elever, föräldrar och lärare. Vad det gäller betygssättningen 
skiljer det för mycket mellan skolor, kommuner och län. Skillnaderna beror inte på 
elevunderlaget utan brister i betygssättningen, som är en myndighetsutövning som har stor 
rättsverkan (a.a.).  
 
Enligt Wermeling (2005) stämmer föräldrar i första hand av vad barnen lärt sig mot 
betygskriterierna, de enkla mätbara kunskaperna hamnar i centrum, och vad som står i 
läroplanen blir inte så viktigt.  
   Skolminister Ibrahim Baylan anser, enligt Brozin Bohman och Edlund (2004), att betygen 
behövs för att uppmuntra kunskapsinhämtningen och ska dessutom vara ett urvalsinstrument 
till högre studier. Han menar att det behövs mer allmänna kriterier för att få mer jämförbara 
betyg, så att det inte skiljer sig så mellan olika skolor.  
 
 
2.4.5 Skolans kunskapssyn 
 
Ingrid Carlgren, professor på Lärarhögskolan i Stockholm och en av dem som står bakom den 
nuvarande läroplanen, anser enligt Rudhe (2004) att den ensidiga betoningen av skolans 
uppnåendemål och betygsfixering bidrar till att marginalisera skolans kunskapsinnehåll. Den 
långt drivna individualiseringen av arbetet och att man planerar arbetet med utgångspunkt i 
betygskriterierna är inte bra. I stället ska planeringen av undervisningen ske utifrån de mer 
öppna strävansmålen. Skolan ska utveckla elevernas förmåga att lära och det sker inte bara i 
skolan. Den användbara kunskapen är ett resultat av kunskapsinhämtandet. Vid faktainlärning 
pågår en kunskapsprocess där bilder och tankemönster utvecklas. Tidigare sågs kunskap som 
ett färdigförpackat stoff som lärarna skulle överföra till eleverna (a.a.). 
  
Ericson (2005) menar att många elever med hög intelligens inte får godkänt i betyget därför 
att skolan i dag har svårt att förstå de riktigt intelligenta eleverna, som många gånger kan mer 
än läraren. Dagens skola mäter inte intelligens, utan betygen är ett mått på 
anpassningsförmågan. Bråkiga barn eller tysta, som drar sig undan, kan vara mycket 
intelligenta och visar genom sitt sätt att de har tråkigt. Skolan måste bli bättre på att möta alla 
elever, anser Ericson. 
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För att kunna bedöma en elev rätt måste man fördjupa sig i den kunskapssyn som 
betygssystemet och läroplanen bygger på och förstå varför eleverna ska nå målen, skriver 
Wemeling (2005). Skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna en grundläggande 
medborgarkompetens. Man måste kunna se kvalitet på kunskaperna när eleverna visar dem, 
inte bara vid provtillfällen, och dessutom kunna förmedla detta till elever och föräldrar. Det 
får inte bli innehållet som är strukturen i ämnena, utan lärarens förståelse för vad eleverna 
behöver för att kunna läsa och förstå på djupet. Wermeling anser att när mål och kriterier blir 
tydliga ser också lärarna bättre vilket stöd eleverna behöver. 
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3 Empirisk del 
 
I denna del beskriver vi hur vi genomförde vår studie om vad det innebär att lyckas i skolan, 
som elev, samt vilka faktorer det är som kan tänkas påverka detta. Vi presenterar vilken 
metod vi valde att använda, vilka överväganden vi gjorde, hur vi gick till väga samt vilka 
personer vi intervjuade och hur vi grupperade dem. Därefter redovisar vi en sammanställning 
och tolkning av resultaten från vår studie samt de slutsatser vi kommit fram till. 
 
 
3.1 Metodbeskrivning 
 
Från början hade vi vissa funderingar på att använda oss av grounded theory där nya teorier 
skapas utifrån observationer av den verklighet som utforskas (Glaser & Strauss, 1967). 
Huvudtanken med grounded theory är att forskaren helt förutsättningslöst undersöker ett 
område, då teorin ska grundas i insamlade data och inte i någon på förhand bestämd teori. 
Forskaren, som ska vara fri från förutfattade meningar och givna antaganden under 
forskningsprocessen, gör ingen hypotesprövning utan går direkt till verkligheten för att se 
vilka teorier den genererar (a.a.). Men när vi började läsa lite mer om det arbetssättet blev vi 
tveksamma till om vi skulle kunna vara tillräckligt objektiva och låta bli att styra intervjuerna 
med hjälp av egna frågor utifrån vår egen position i skolan. Detta gjorde att vi efter 
diskussioner för och emot förkastade den metoden. Vi var rädda för att vi skulle bli, vad Trost 
(2001) kallar, ett selektivt filter d.v.s. inte vara öppna för andra tankar utan bara se frågan ur 
vår egen synvinkel. 
 
Vi hade från början tankar om att göra en enkät, för att kunna nå fler människor med våra 
frågor om vad det innebär att lyckas i skolan som elev. När vi sedan reflekterade över vårt 
ämne och vad vi ville uppnå med undersökningen beslutade vi oss även för att göra intervjuer. 
Vi insåg att vi inte enbart ville presentera våra resultat i form av frekvenser eller procenttal, 
som Trost (2001) anser vara meningen med en enkät. Vi ville försöka förstå hur människor 
resonerar, hitta mönster och få en djupare förståelse. Enbart en kvantitativ undersökning 
skulle inte kunna ge oss samma ingående kunskap om ämnet eftersom dessa frågor, enligt 
Trost (1997), går ut på att få korta svar på redan förutbestämda frågor. I en kvalitativ 
undersökning kan vi däremot eftersträva en öppenhet som Eliasson (1995) menar även kan ge 
nya infallsvinklar till gammal kunskap. 
 
En kvalitativ studie är, enligt Trost (1997), det bästa om man vill förstå människors tankar och 
se mönster. Vi kom fram till att vi ville ha möjlighet att spinna vidare på respondenternas 
egna funderingar om vad det innebär att lyckas i skolan och faktorerna som påverkar detta så 
därför var intervjuer att föredra. Denscombe (2000) påpekar dessutom att svarsfrekvensen och 
tillförlitligheten blir större vid en intervju än en enkät. Vid en kvalitativ intervju ställer man, 
enligt Trost (1997), enkla, raka frågor som ger innehållsrika svar vilka sedan kan utvecklas 
genom följdfrågor, en s.k. frågeguide. Vi ville låta respondenterna tala relativt fritt och utgick 
därför från Denscombes (2000) beskrivning av en semistrukturerad intervju, där ämnet 
introduceras och den intervjuade själv får utveckla sina tankar och idéer, då vi formulerade 
våra intervjufrågor om att lyckas i skolan.  
 
Vi kände oss lite osäkra på vad vi skulle kunna få ut av de öppna frågor vi ämnade ställa till 
undersökningsgruppen. Därför beslöt vi oss för att genomföra en liten pilotstudie, vilket Patel 
och Davidsson (1994) föreslår när man vill pröva en teknik för att samla information eller 
pröva ett visst upplägg. Vi började tillsammans intervjua en äldre och en yngre representant 
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tillhörande två av de grupper vi bestämt oss för att inrikta oss på. Det visade sig vara svårt för 
den yngre respondenten att själv komma på egna svar och intervjun blev mycket strukturerad 
och gränsade till vad Denscombe (2000) beskriver som en frågeformulärsmetod. Den äldre 
respondentens svar på de öppna frågorna visade oss att det skulle kunna bli svårt att hitta 
likheter eller skillnader vid sammanställningen av flera intervjuer. Det här ledde till att vi 
konstruerade om undersökningen. Då vi ville undersöka vilka faktorer olika personer tycker är 
viktiga för att lyckas i skolan ansåg vi att vi inte skulle kunna få tillräckligt uttömmande svar 
bara genom de öppna frågorna utan formulerade dessutom en enkät med olika faktorer. Dessa 
faktorer diskuterade vi oss fram till efter att ha följt debatten om betyg och uppfyllande av 
målkriterierna m.m. i bl.a. dags- och fackpress under hösten men även utifrån våra egna 
erfarenheter av skolans värld samt vad vi läst i olika böcker. Detta testades på en person och 
därefter analyserade vi utfallet från de tre intervjuerna. Först blev vi alldeles rådvilla, för vi 
visste inte riktigt vad vi ville få ut av våra intervjuer. Efter nya överväganden bestämde vi oss 
för en tredje variant med fem öppna frågor först följt av en enkät. Vi fick snabbt fatt i ett nytt 
intervjuoffer, som efter den snabba utfrågningen gav oss positiv respons på upplägget. Nu 
började vi känna oss färdiga med hur vi skulle lägga upp intervjuerna och satte igång med att 
förtydliga frågorna samt förenkla enkäten. Vi valde att blanda faktorerna i enkäten för att de 
inte skulle färga varandra. 
 
Vi ville närma oss området utifrån vår egen förståelse och försöka se en helhet. Rossman och 
Rallis (2003) betonar starkt hur viktigt det är att vi är väl förtrogna med det område vi ämnar 
undersöka och att vi förbereder oss noga inför intervjuerna. Trost (1997) menar att det kan 
vara svårt att uppnå hög reliabilitet, tillförlitlighet, vid kvalitativa undersökningar. Han får 
medhåll av Denscombe (2000), som skriver att undersökningens reliabilitet i hög grad är 
relaterad till intervjuarens och observatörens kunskap och förmåga att genomföra intervjuer. 
Det är mycket viktigt att intervjuaren är alert och verkligen försöker få fram vad respondenten 
menar. Även vid en begränsad undersökning kan det vara svårt att ange mätvärden och 
reliabiliteten blir då låg (Kvale, 1997). Vi ville vidga vår undersökning och med hjälp av ett 
frågeformulär skulle vi kunna intervjua fler personer och samla in vad Denscombe (2000) 
kallar standardiserade data. Vi trodde att vi skulle nå fler personer genom att göra öppna 
intervjuer med få frågor samt be de intervjuade besvara ett frågeformulär och på detta sätt 
kunna samla in både kvalitativ och kvantitativ data.  
   Om en fråga är rätt formulerad och man använder sig av ett enkelt språk är det, enligt Trost 
(2001), lättare att uppnå god validitet. Högre giltighet nås då frågan görs begriplig och mäter 
det den är avsedd att mäta. Detta försökte vi nå genom pilotundersökningen och några 
kollegers synpunkter på de tänkta frågorna. 
 
 
3.1.1 Urval och undersökningsgrupp 
 
Vi övervägde olika alternativ för att välja vår undersökningsgrupp. Så småningom bestämde 
vi oss för att göra ett bekvämlighetsurval (Trost, 2001) då vi valde att intervjua personer i vår 
närhet som vi har mer eller mindre kontakt med. Vid vårt val av intervjupersoner gjorde vi 
vad Denscombe (2000) kallar för ett subjektivt urval medan Trost (2001) beskriver det som 
ett strategiskt urval då vi först valde ett antal variabler, d.v.s. människor i lämplig ålder som 
kan tänkas ha viss kunskap om skolan i dag. Vi bestämde oss från början för fyra kategorier; 
yngre och äldre elever i grundskolan, yrkesverksamma pedagoger samt andra vuxna. Rossman 
och Rallis (2003) förordar att kontakt tas genom ett introduktionsbrev om respondenten är 
okänd eller är en mycket upptagen person. Då vi valde för oss kända vuxna personer togs 
kontakten direkt vid intervjutillfället och samtidigt fick vi ett muntligt medgivande till 
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intervjun. De elever vi valde att intervjua tillfrågades och informerades genom ett brev som 
sändes hem, för målsmans underskrift (Bilaga A). Undersökningsgruppen kom således att 
bestå av 40 personer ur följande kategorier; yngre och äldre elever, pedagoger samt andra 
vuxna. Vi trodde att de olika erfarenheter dessa grupper har om skolan skulle kunna ge 
intressanta och varierande svar.  
 
 
3.1.2 Etiska överväganden 
 
Kvale (1997) menar att vi som intervjuare bör vara medvetna om de moraliska frågor som är 
förbundna med intervjuundersökningens olika stadier. Han föreslår att vi upprättar ett etiskt 
protokoll, för att på så sätt göra oss medvetna om de etiska problem som kan dyka upp under 
undersökningen. Vi bör ordna ett informerat samtycke från undersökningspersonerna, 
skriftligt eller muntligt, och ta ställning till hur mycket information som ska ges vi detta 
tillfälle. I vårt fall valde vi ett muntligt samtycke i samband med förfrågan om deltagande vid 
själva intervjun för de vuxna respondenterna, medan vi för eleverna fick ett skriftligt 
medgivande från föräldrarna. Kvale (1997) skriver att vi dessutom bör fundera över om vi kan 
skydda de deltagande personernas identitet tillräckligt, samt om det kommer att bli några 
konsekvenser för deltagarna och i så fall vilka. Vi beslöt att numrera frågeformulären och 
själva endast ha en nyckel med numren för att kunna skilja dem åt, så vi kunde se om de olika 
gruppernas svar sammanföll eller divergerade. May (2001) påpekar dessutom att vi från 
början bör fundera över om vår egen roll kan påverka undersökningen och hur den gör det.  
 
Vetenskapsrådet (1996) menar i sina Forskningsetiska principer att vi bör beakta fyra 
huvudkrav vid skrivandet av en forskningsrapport.  
   Informationskravet tillgodosåg vi genom att, som Kvale (1997) föreslår, ge 
intervjupersonerna information om intervjuns syfte och hur själva intervjun går till. Vid detta 
tillfälle tog vi också upp samtyckeskravet, då respondenten hade möjlighet att avböja eller ge 
sitt tillstånd till intervju. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att vi höll intervjuerna på 
skyddad plats. Direkt efter intervjuerna numrerade vi formulären för att ingen utomstående 
skulle kunna identifiera enskilda svar. Vi förklarade att uppsatsen kommer att finnas på 
Kristianstads Högskola samt att vi eventuellt kommer att redovisa resultatet för skolledare i 
vår hemkommun och därmed informerade vi om nyttjandekravet. 
 
 
3.1.3 Genomförande 
 
I samband med själva intervjun beskrev vi syftet med vårt arbete och fick då ett muntligt 
medgivande från de vuxna respondenterna, vilket Rossman och Rallis (2003) anser vara 
tillräckligt eftersom inga uttalanden kan spåras. Till de elever som vi ville ha möjlighet att 
intervjua skickade vi hem ett informationsbrev där vi bad om föräldrarnas medgivande och 
påskrift (Bilaga A). Då vi fick tillbaka ett stort antal brev bestämde vi oss för att slumpvis 
välja ut tio yngre och tio äldre elever för intervjuer.  
Under arbetets gång gjorde vi överväganden, som Patel och Davidsson (1994) kallar löpande 
analys, för att se om våra frågor var relevanta samt om de faktorer vi valt ut till enkäten 
fortfarande fungerade och gav det utfall vi strävade efter. Följden av detta blev att vi strök en 
faktor och att vi även antecknade kommentarer från våra respondenter vid intervjutillfällena, 
vilket gav arbetet en hermeneutisk infallsvinkel (a.a.). 
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Intervjuerna hölls företrädelsevis i våra respektive arbetsrum, där vi kunde vara ostörda. Det 
tog ungefär tio minuter att tillfråga, förklara syfte, ställa frågor (Bilaga B) och fylla i enkäten 
(Bilaga C) för en vuxen respondent. De yngre eleverna behövde tjugo minuter till intervjun, 
för här fick vi förklara, nästan översätta, en hel del av enkätorden (Bilaga D). Genom att 
använda samma förklaring till alla yngre elever gav vi dem den kunskap de behövde för att 
kunna svara på frågorna, vilket May (2001) menar är mycket viktigt. För de äldre eleverna 
behövde vi bara förklara enstaka ord i enkäten och intervjun tog cirka tio minuter. Både Trost 
(1997) och May menar att det underlättar att använda bandspelare vid intervjuerna, men vi 
valde att bara anteckna svaren från de korta intervjuerna. I och med att vi tog personlig 
kontakt med våra respondenter var det ingen som avböjde medverkan och det blev 
följaktligen inte något bortfall av den anledningen. Då vi var ute efter spontana svar och inte 
ville ställa alltför ledande och styrande följdfrågor blev det, vad Patel och Davidsson (1994) 
kallar, ett visst internt bortfall på några frågor när främst de yngre eleverna hade svårt att få 
fram ett svar.  
   Det blev fyra intervjugrupper. Grupp ett bestod av tio yngre elever, grupp två av tio äldre 
elever, grupp tre av tio yrkesverksamma pedagoger och slutligen grupp fyra som bestod av tio 
vuxna personer med varierande yrken. Vi var intresserade av att se om det fanns skillnader i 
svaren mellan ungdomar och vuxna, men även om det var differenser mellan de som dagligen 
befinner sig i skolan och de som inte gör det. Kvale (1997) menar att en intervjuanalys är en 
sorts berättelse. En narrativ analys leder till en ny historia som ska berättas vilket utvecklar 
den ursprungliga intervjun.  
 
 
3.1.4 Bearbetning och analysmetod 
 
Ett av undersökningens syften var att se om det finns någon skillnad på faktorernas betydelse 
mellan de olika grupperna. Vi ansåg det mest intressant att titta närmare på de faktorer som 
har minst samstämmiga svar mellan grupperna och det är dessa faktorer vi har valt att 
presentera närmare längre fram. 
   Under hela arbetet gjorde vi det Patel och Davidsson (1994) förordar, nämligen en löpande 
analys, för att få idéer om hur vi skulle gå vidare. Så fort intervjuerna var klara och enkäterna 
ifyllda sammanställde vi dessa var för sig i respektive grupp. Detta för att snabbt kunna 
skönja eventuella mönster och kategorisera svaren, som sedan skulle utgöra grunden för vår 
undersökning. Vi gjorde dessutom en faktoranalys (Trost, 2001) och kom fram till att det inte 
skiljer så mycket i de olika gruppernas sätt att rangordna faktorerna, utom på ett par punkter 
som vi presenterar med hjälp av diagram.  
   Vi inleder resultatdelen med att de fem intervjufrågorna redovisas var för sig, med 
tolkningar. Därefter redovisar vi varje grupps svar var för sig, för att det ska vara lättare att se 
hur svaren skiljer sig åt. För att inte få alltför många olika svarsalternativ har vi fört ihop 
liknande svar under en rubrik och svaren presenteras med de alternativ som nämnts av de 
flesta först. För att få en klarare bild av skillnaderna mellan svaren jämför vi först yngre 
elever med äldre elever samt pedagoger med andra vuxna. Därefter gör vi jämförelser mellan 
de olika gruppernas svar samt ser vilka skillnader det finns mellan elevers och vuxnas svar. 
Sedan följer redovisning av enkätsvaren, med jämförelser mellan gruppernas svar, diagram 
samt tolkningar. 
    
 
 
 
 

 23



3.1.5 Validitet och reliabilitet 
 
Genom pilotstudien provade vi oss fram för att hitta en bra utformning av undersökningen, 
bl.a. vilka frågor som skulle vara med, hur de skulle vara formulerade samt hur enkäten skulle 
se ut. Detta för att vår undersökning skulle få så hög validitet som möjligt. Trost (2001) menar 
att validiteten är en kvalitetskontroll som visar om frågan är rätt ställd för att man ska kunna 
få svar på det man frågar om. Det finns en risk att vi lägger in en egen värdering i tolkningen, 
eftersom det här är ett område som vi är väl bekanta med.  
   Efter intervjuerna samlade vi tillsammans de olika gruppernas svar för att få en bra 
överblick och kunna hitta skillnader, likheter, se mönster samt kategorisera svaren mellan de 
olika grupperna för att kunna tolka materialet. Med en ordförklaringslista (bilaga D) till de 
yngre eleverna förvissade vi oss om att frågorna presenterades lika för dem. Genom detta 
hoppades vi uppnå, vad Trost (2001) menar vara, en större säkerhet vid tolkningen av svaren 
och därmed hög reliabilitet. 
    
 
3.2. Resultat 
 
Här redovisar vi de resultat vi kommit fram till i vår undersökning. 
 
 
3.2.1 Att lyckas, som elev, i skolan 
 
På den inledande frågan Vad innebär det för dig att lyckas som elev i skolan? fick vi följande 
svar, från de olika grupperna. Här valde vi att markera svar som vi bedömer handlar om Betyg 
och Bedömning med B, svar som rör sKolarbete och Kunskap med K och svar av mer Social 
karaktär med S. 
 

Yngre elever 
Svaren var korta, bara en sak var, de kom snabbt och ingen hade något att tillägga. 
 
K- Att göra något bra eller göra rätt    8 svar 
K- Att göra läxorna     1 svar 
Vet inte      1 svar 
 
Äldre elever 
De hade lite mer att säga, fick fram två svar var och några pratade lite mer runt frågan. 
 
B- Att få bra betyg, helst minst G i alla ämnen   8 svar 
B- Att komma in på den linje man vill och utbilda sig vidare  7 svar 
K- Att klara av skolan och få ett bra jobb   2 svar 
K- Att lära sig något     1 svar 
S- Att ha kul och inte misslyckas    1 svar 
 
Pedagoger 
Mycket mer varierande svar, med fler alternativ från varje person men ändå samstämmigt. 
 
B- Att få bra betyg och nå målen, i första hand G   6 svar 
B- Att få kunskaper för framtida studier    1 svar 
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K- Att göra framsteg, känna att det är kul och en glädje över att lyckas 5 svar 
K- Att göra sitt bästa, efter sina förutsättningar, och ta eget ansvar för lärandet 2 svar 
S- Att må bra, trivas, vara nöjd och harmonisk   6 svar 
S- Att vara omtyckt av lärare och andra elever och få förståelse  2 svar 
 
Andra vuxna 
Mest varierade svar och inte alls så samstämmigt, även om svaren går att föra ihop till 
samlande rubriker. 
 
B- Att få kunskaper för livet och kunna vidareutbilda sig  4 svar 
B- Att klara ämnena och proven och få bra betyg   4 svar 
K- Att hänga med på lektionerna och inte se på andra   2 svar 
K- Att utvecklas från sin nivå och göra det bästa efter sin förmåga  2 svar 
K- Att lära sig vara social och prata inför andra   2 svar 
K- Att ha ordning omkring sig    1 svar 
K- Att tävla      1 svar 
S- Att få ett starkt självförtroende och våga stå för sina åsikter  2 svar 
S- Att lära av sina misstag och veta att man får misslyckas  2 svar 
S- Att trivas och ha skoj     2 svar 
S- Att få kompisar     1 svar 
 
Tolkning: 
Ibland tror vi att intervjupersonerna använder olika ord och uttryck för samma sak, som t.ex. 
”bra, göra rätt” är det samma som ”att klara ämnena och proven”. Sen kan säkert svaren som 
rör kunskapsinhämtning sammanföras ännu mer, liksom de mer socialt speglande svaren, 
därför valde vi att markera de tre huvudkategorierna med B, K och S. 
   När vi ser på de olika gruppernas svar och jämför, ser vi genast att elevernas svar är mycket 
lika. Att göra bra ifrån sig och göra rätt har ersatts av prov och betyg, av de äldre eleverna. 
Det blir andra ord för samma sak när eleverna blivit så stora att de börjar bli upplysta om de 
kommer att klara målen och sedan få betyg. En enda elev tycker att man kan få ha kul i 
skolan, det kan vara en del av att lyckas. Inget av den sociala biten berörs av eleverna, de ser 
inte att må bra och trivas kan vara en del av att lyckas i skolan.  
   Jämför vi sedan de två vuxengruppernas svar med varandra ser vi en hel del likheter, men 
även skillnader. Pedagogerna ger den sociala biten många poäng, att trivas och fungera socialt 
anses vara en stor del av att lyckas i skolan. De tre områdena bedömning, kunskaps-
inhämtning och den sociala biten har fått ungefär lika många röster i de båda vuxengrupperna. 
Att pedagogernas svar är mer samstämmiga kanske kan bero på att de har ett gemensamt 
språk, ett yrkesspråk.  
 
 
3.2.2 Möjligheten att lyckas i skolan 
 
Vår andra fråga löd Kan alla lyckas? Det var en fråga som alla respondenterna besvarade 
kort, utan någon längre betänketid. 
 
Yngre elever 
 Ja   6 svar 
 Nej, inte alla, inte allt  2 svar 
 Nej   2 svar 
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Äldre elever 
 Ja   7 svar 
 Nej   3 svar 
 
Pedagoger 
 Ja   6 svar 
 Ja, borde vara så att alla lärt sig något 1 svar 
 Nej   3 svar 
 
Andra vuxna 
 Ja   6 svar 
 Nej   4 svar 
 
Tolkning: 
Här är svaren rätt samstämmiga, ungefär lika många i varje grupp tror på att alla kan lyckas i 
skolan. Men det är ändå en tredjedel, ungefär lika många i alla grupperna, som tror att skolan 
inte är till för alla. Flera bland eleverna menar att inte alla kan lyckas i skolan. Det står klart 
och tydligt i skolans läroplan, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998), att alla elever ska 
uppnå målet godkänd och har rätt till stöd om de riskerar att inte göra det. Ändå tror så många 
som 1/3 av alla respondenter på att skolan inte kan uppfylla målen. 
 
 
3.2.3 Orsaker till att lyckas eller inte lyckas 
 
Tredje frågan löd Varför/varför inte? Det var en följdfråga till fråga två om alla kan lyckas i 
skolan. 
 
Yngre elever 
Korta snabba svar. 
Ja- S,K- Alla är bra på något och övar..   6 svar 
Nej- K-     Inte om man övar och kanske gör fel…  3 svar 
 Vet inte     1svar
  
Äldre elever 
Lite fylligare svar, utan längre betänketid. 
Ja- S-      Försöker man – kan man, man lär sig ju samma saker 6 svar 
 S,K-  Med rätt förutsättningar och om någon stöttar en 3 svar 
Nej- K,S-  Inte om man struntar i skolan och inte bryr sig  2 svar 
 S-      Alla har inte samma förmåga   1 svar 
 
Pedagoger 
De här respondenterna funderade mest, motiverade svaren utförligt och utgick från skolan. 
Ja-  K,S- Med vilja klarar alla att nå upp till sina egna mål  5 svar 
 K,S- Alla är bra på något, hitta rätt sätt, en del genom betyg 3 svar 

S-    Man kan lyckas socialt även om betygen inte är på topp 2 svar 
Kanske- K-   Alla borde känna att de lärt sig något, men lyckas inte på prov  2 svar 
Nej- S-    Alla har inte samma förutsättningar, eller kapacitet 4 svar 
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Andra vuxna 
De här svaren utgår alla från eleven själv. 
Ja- S-     Alla kan bara man vill, lyckas med något, på något sätt 4 svar 

S-     Alla kan utvecklas utifrån sin egen förmåga  2 svar 
S,K- Man kan, trots dåliga betyg, vara nöjd med sig själv 1 svar 

Nej- S-     Alla har inte förmågan eller intresse  3lsvar
 S-     Man kan ha någon sjukdom   2 svar 
 S-     Man kanske inte får stöd hemifrån   1 svar 
 
Tolkning: 
För de yngre eleverna är det självklart att alla är bra på något, om man vill och övar så kan 
alla lyckas. Men om man övar och det bara blir fel då går det ju inte så bra att lyckas…  
   De äldre eleverna menar att man får samma förutsättningar i skolan att lära sig och försöker 
man bara så kan man lyckas. En annan viktig del kan vara stöd från någon. Om man inte 
lyckas beror det på att man inte har förmågan eller att man struntar i skolan och inte bryr sig 
om hur det går. 
   Här relaterar pedagogerna möjligheten att lyckas i första hand till skolan, de talar om att 
uppnå mål, klara prov och få betyg. Till viss del är svaren också socialt färgade; man kan 
lyckas socialt och alla är bra på något. Fyra pedagoger menar att alla elever inte har samma 
förutsättningar eller kapacitet och därför inte kan lyckas i skolan    
   Den andra vuxengruppen, menar att det beror på eleven själv eller elevens situation om han 
eller hon ska lyckas i skolan. Mycket hänger på viljan, en del beror på förmågan och det 
behöver inte bara vara betyg som räknas, man kan lyckas på olika sätt. 
 
 
3.2.4 Att mäta att lyckas 
 
Den fjärde frågan Går det att mäta att lyckas? besvarades antingen rakt och direkt eller lite 
mer tveksamt beroende på respondentens ålder och erfarenhet. 
 
Yngre elever 
Ja- På något sätt…    6 svar 
Kanske- Det beror på…    3 svar 
 Vet inte     1 svar 
 
Äldre elever 
Ja- B-  Med betyg och olika prov och så   4 svar 
 K-  Allt går ju, man blir ju bättre och bättre  2 svar 
Nej- S-   Vi är olika som människor och lyckas inte med samma saker 3 svar 
 Vet inte     1 svar 
 
Pedagoger 
Ja- B-  Genom betyg och att jämföra med mål man ska uppnå 4 svar 
 K-  Det ser man    1 svar 
Nej- S-  Det varierar från person till person, man lyckas på olika sätt 3lsvar 
 K,S- Nå mål går, men inte att mäta emotionell lycka  2 svar 
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Andra vuxna 
Ja- K-  Det går väl, om man lärt sig något   2 svar 
Kanske- Vet inte riktigt…    2 svar 
Nej- Vad skulle man kunna mäta?   4 svar 
 B-  Kanske med betyg, men det mäter inte att lyckas… 2 svar 
 
Tolkning: 
Ju yngre man är desto mer verkar man tro på att det går att mäta att lyckas. Av de äldre, som 
finns i skolan, tror ungefär hälften på att det går att mäta att lyckas med metoder vi har i dag, 
främst betyg, prov och mål att uppnå. De vuxna som inte är direkt knutna till skolan menar att 
det är mycket svårt att mäta att lyckas, för det är ju inte det betygen mäter. Det här betyder att 
de flesta inte kopplar ihop att lyckas i skolan med att klara de uppnåendemål som finns. Utan 
man menar att man kan lyckas i skolan utan att det är kopplat till, eller visas av betygen. 
 
 
3.2.5 Faktorer som gör att man lyckas   
 
Femte frågan löd Vilka faktorer tror du har betydelse för att en elev ska lyckas i skolan? Som 
på övriga frågor spelar ålder och erfarenhet stor roll. 
 
Yngre elever 
Här var det svårt att komma på egna förslag, att se bortom sig själv som person. 
 S-  Att man vill lyckas    7 svar 
 S-  Att man gör rätt och är bra   4 svar 
 K- Att man försöker och övar   2 svar 
 Vet inte – kan inte komma på…   3 svar 
 
Äldre elever 
Hade lite lättare att komma på faktorer, även om det skilde en del mellan individerna. 
 K-  Bra lärare och alla får hjälp   8 svar 
 K-  Bra skola med lugn miljö    5 svar 

K-  Bra läroböcker och utbildning   2 svar 
 S-   Hemmet och föräldrarna samt läxhjälp  4 svar 
 S-   Bra självbild, egen vilja och intresse   3 svar 
 S-   Bra kompisar att vara med   2 svar 
 S-   Man måste ha lite hjärna också   1 svar 
 
Pedagoger 
Det var den grupp som kom på ojämförligt mest spontana faktorer direkt. Jämn fördelning 
mellan skolrelaterade faktorer och socialt relaterade. 

K-  Trivseln i klassen och relationen till läraren  5 svar    
  K-   Bra lärare samt bra samarbete med lärare och övrig personal 4 svar 
 K-   Skolklimatet och hur skolan ser ut, med bra elevplatser 4 svar 
 K-   Klasstorlek och personaltäthet 3 svar 
 K-   Materiella resurser och organisation 3 svar 
 K-   Bra undervisning med bemötande på rätt nivå 2 svar 
 K-   Traditionskrav 1 svar 
 S-    Kamratrelationer och kretsen kring eleven 5 svar 
 S-    Stöd från föräldrar och positiv stimulans 5 svar 
 S-    Trivseln hemma, att man mår bra 5 svar 
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 S-    Självförtroendet, känna trygghet och må socialt bra 5 svar 
 S-    Eget engagemang 1 svar 
 S-    Individuella förutsättningar 1 svar 
 S-    Sömn 1 svar 
 
Andra vuxna 
Här är det en liten övervikt för skolrelaterade faktorer. 
 K-   Lärarna och relationen lärare – elev   7 svar 
 K-   Att man trivs i skolan och att det är roligt  5 svar 

K-   Omgivningen i skolan    4 svar 
B-   Att inte bli jämförd    1 svar     
S-    Intresserade föräldrar    5 svar 
S-    Kamrater    3 svar 
S-    Självförtroende, att duga som man är  2 svar 
S-    Mat och sömn    2 svar 
S-    Arv     2 svar 
S-    Att utvecklas och berika livet   2 svar 
S-    Viljan att lära    1 svar 

 
Tolkning: 
Det är jämn fördelning mellan skolrelaterade och sociala faktorer för de båda vuxengrupperna 
medan de allra yngsta eleverna enbart kommit på sociala faktorer och de äldre eleverna funnit 
övervägande skolrelaterade faktorer för skolframgång. 
   De yngsta eleverna menar att om man vill lyckas, gör rätt, är bra, övar och försöker så kan 
man lyckas. Det hänger helt och hållet på dig själv. 
   De äldre eleverna anser att skolan har en stor del i om man lyckas eller inte, en bra skola 
med bra lärare som ger alla elever hjälp är en grundförutsättning. Sen är det bra med föräldrar 
som ställer upp och stöttar, en portion självförtroende och bra kompisar. Lite förutsättningar 
för att kunna lära sig behövs också, eller som en elev säger ”Man måste ha lite hjärna också”. 
    
 
3.2.6 Enkätsvar om olika faktorers betydelse 
 
De 40 respondenterna ombads värdera olika faktorers betydelse om att lyckas i skolan i fyra 
olika nivåer; inte alls viktig, inte särskilt viktig, ganska viktig och mycket viktig. 
Respondenterna är samstämmiga i de flesta av faktorernas betydelse, både om att de är 
mycket eller ganska viktiga liksom inte alls eller inte särskilt viktiga. Hur respektive grupp 
svarar om faktorernas betydelse finns som bilaga E, F, G och H. Vid några faktorer skiljer sig 
dock uppfattningarna åt, vilka redovisas här nedan. 
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Vi frågade respondenterna om skolstorlekens betydelse för hur en elev lyckas i skolan. 
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 Figur 3.1. Hur de olika kategorierna svarade angående skolstorlekens betydelse för att 
 lyckas i skolan. 
 
Tolkning: Endast en eller två i de olika kategorierna anser att skolans storlek är mycket viktig 
för att en elev ska lyckas i skolan. Det är främst andra vuxna som tycker att skolstorleken är 
ganska viktig medan yngre elever inte anser att skolans storlek är betydelsefull för om en elev 
ska lyckas i skolan eller inte. Knappt hälften av pedagogerna svarar att skolans storlek inte är 
särskilt viktig, medan den andra hälften tycker att det är ganska viktigt. Drygt hälften av de 
äldre eleverna anser att skolstorleken är ganska eller mycket viktig.  
 
Respondenterna fick svara på klasstorlekens betydelse för hur en elev lyckas i skolan. 
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 Figur 3.2. Vad de olika kategorierna svarade angående  klasstorlekens betydelse för att lyckas i 
  skolan. 
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Tolkning: Ingen av de yngre eleverna anser att klasstorleken är mycket viktig för om en elev 
ska lyckas i skolan eller inte och mer än hälften av dem menar att detta är inte alls eller inte 
särskilt viktigt.  En klar majoritet av de äldre eleverna tycker att klassens storlek är ganska 
viktig. De vuxna, pedagogerna och andra vuxna, fördelar sig relativt jämnt på ganska eller 
mycket viktigt om klasstorlekens betydelse. 
 
I enkäten efterfrågades undervisningsmetodens betydelse för hur en elev lyckas i skolan. 
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 Figur 3.3. Hur de olika kategorierna svarade angående undervisningsmetodens betydelse  
 för att lyckas i skolan. 
 
Tolkning: Ingen i de fyra kategorierna anser att undervisningsmetoden inte alls är viktig. 
Nästan alla av de äldre eleverna anser att undervisningsmetoden är mycket viktig för om en 
elev ska lyckas i skolan eller inte. Mindre än hälften av pedagogerna tycker att 
undervisningsmetoden är mycket viktig, medan hälften av dem tycker att den är ganska viktig. 
En av pedagogerna liksom en yngre elev anser att det inte är särskilt viktigt vilken 
undervisningsmetod som används. De övriga yngre eleverna samt de andra vuxna tycker att 
undervisningsmetoden är ganska eller mycket viktig. 
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Vi frågade hur viktig relationen till läraren är för hur en elev lyckas i skolan. 
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 Figur 3.4. Hur de olika kategorierna svarade angående betydelsen av relationen till läraren 
 för att lyckas i skolan. 
 
Tolkning: En klar majoritet av pedagogerna anser att relationen till läraren är mycket viktig. 
Även andra vuxna tycker att relationen till läraren är ganska eller mycket viktig. Fler än 
hälften av de yngre eleverna menar att relationen till läraren är viktig, medan två av dem 
tycker att det inte alls är viktigt. Alla utom en av de äldre eleverna tycker att det är ganska 
eller mycket viktigt med relationen till läraren. 
 
De 40 respondenterna fick ta ställning till vilken betydelse begåvning har för hur en elev 
lyckas i skolan. 
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 Figur 3. 5. Hur de olika kategorierna svarade angående  begåvningens betydelse för att lyckas i  
 skolan. 
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Tolkning: De flesta respondenter anser att begåvning är ganska viktigt för om en elev ska 
lyckas i skolan. Fem personer (två yngre och två äldre elever samt en annan vuxen) anser att 
begåvning är mycket viktigt, men ingen av pedagogerna. Hälften av pedagogerna menar att 
den inte är särskilt viktig, medan övriga svarar ganska viktig. Två av de yngre eleverna menar 
att begåvning inte alls är viktigt. 
 
Vi frågade om hur viktig lärarens utbildning är för hur en elev lyckas i skolan. 
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 Figur3. 6.  Hur de olika kategorierna svarade angående betydelsen av lärarens utbildning för 
 att lyckas i skolan. 
 
Tolkning: En klar majoritet av respondenterna svarar att lärarens utbildning är mycket viktig. 
Bland de andra vuxna anser hälften att det är mycket viktigt, medan resterande ser 
utbildningen som ganska viktig. En pedagog tycker att lärarens utbildning inte är särskilt 
viktig, en annan pedagog att den är ganska viktig och åtta av pedagogerna anser utbildningen 
som mycket viktig. 
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Respondenterna svarade på hur betydelsefulla kompisar är för en elev lyckas i skolan.  
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 Figur 3.7. Hur de olika kategorierna svarade angående kompisarnas betydelse för att lyckas 
 i skolan. 
 
Tolkning: Samtliga respondenter är överens om att kompisar är ganska eller mycket viktiga 
för att lyckas i skolan. Alla yngre elever liksom en klar majoritet av de äldre eleverna anser att 
kompisar är mycket viktiga. Även hos andra vuxna anser en majoritet att kompisar är mycket 
viktiga. Pedagogerna skiljer sig mot de andra då hälften tycker att kompisar är ganska viktiga 
för att lyckas i skolan.  
 
 
3.2.7 Hur viktiga de olika faktorerna är 
 
På nästa sida visas hur de fyra kategorierna tillsammans svarade på enkäten (bilaga C) om de 
olika faktorernas betydelse för att elev ska lyckas i skolan.  De olika faktorerna redovisas i 
fallande skala där den faktor som fått flest mycket viktig står överst och den faktor som fått 
minst antal står nederst. (Respektive grupps svar om de olika faktorernas betydelse finns som 
bilaga).  
   De olika faktorerna kan delas in i fem kategorier; eleven (välbefinnande, kompisar, positiv 
känsla för skolan, bra självbild, elevinflytande, fritidssysselsättning och begåvning), 
undervisningen (lärarens utbildning, undervisningsmetod, individanpassad undervisning, flera 
vuxna, läromedel, material, läxor, datorer och flera lärare i klassen), skolan (skolans atmosfär, 
relation till läraren, skollokaler, klasstorlek, skolans rykte och skolstorlek), hemmet (förälders 
intresse för skolan, bra vuxenförebild, tillsyn efter skolan, boende, syskon, förälders 
utbildning och skolvägens längd) samt grundbehov (sömn, frukost, skollunch och raster). 
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  Figur3. 8. Diagrammet visar hur de 40 respondenterna svarade angående 
  hur viktiga de olika faktorerna är för att en elev ska lyckas i skolan. 
 
Tolkning: Sömn är det som värderas högst av de olika faktorerna. Samtliga grupper anser att 
det är mycket viktigt med sömnen för att lyckas i skolan och endast tre av respondenterna 
svarar att det är ganska viktigt. Därefter kommer välbefinnande och frukost. Att eleven mår 
bra och trivs med sig själv anses som mycket viktigt för att kunna lyckas i skolan av 34 
respondenter. Att äta frukost innan skolan anses också mycket viktigt. Det är endast en 
respondent (äldre elev) som svarar att det inte alls är viktigt och två som anser det inte särskilt 
viktigt med frukost. Kompisar och lärarens utbildning, som följer därefter, har lika många 
mycket viktig men en respondent anser lärarens utbildning som inte särskilt viktig vilket 
medför att den hamnar efter kompisar. Bland de tio översta faktorerna tillhör fyra 
grundbehovskategorin (sömn, frukost, skollunch och raster), tre faktorer tillhör elevkategorin 
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(välbefinnande, kompisar och positiv känsla för skolan) och övriga kategorier får en faktor 
vardera.  
   Minst viktig anses skolvägens längd vara med förälders utbildning strax före. Bland de tio 
nedersta faktorerna tillhör fyra hemkategorin (skolvägens längd, förälders utbildning, syskon 
och boende), två faktorer vardera till elev-, undervisnings- och skolkategorin. Ingen av de 
minst viktiga faktorerna tillhör grundbehovskategorin.  
      
 
3.3 Slutsats 
 
Ett av syftena med denna undersökning var att se om det finns skillnader mellan yngre och 
äldre elevers, pedagogers samt andra vuxnas syn på att lyckas i skolan. Med utgångspunkt 
från våra tre frågor i problemformuleringen kan vi efter resultatgenomgången konstatera 
följande: 
 
 
Yngre elever;  

• Att göra rätt eller något bra är att lyckas i skolan. 
• Att om eleven är bra och övar så kan han eller hon lyckas. 
• Att lyckas i skolan går att mäta på något sätt, men vet inte hur. 
• Att en elev lyckas i skolan om han eller hon bara vill, är bra och övar tillräckligt. 
• Att skolstorlek och klasstorlek inte är viktigt för hur en elev lyckas. 
• Att undervisningsmetod och relation till läraren är ganska viktigt för hur en elev 

lyckas i skolan. 
• Att lärarens utbildning och kompisar är mycket viktigt för hur en elev lyckas. 

 
 
Äldre elever;  

• Att få bra betyg och möjligheten att kunna utbilda sig vidare är att lyckas i skolan. 
• Att om eleverna försöker och får stöd, antingen av någon hemma eller i skolan, så har 

alla samma chans att lyckas i skolan. 
• Att en elev som inte har förmågan eller struntar i skolan lyckas inte. 
• Att lyckas mäts genom betyg och olika prov. 
• Att lyckas går inte att mäta då vi är olika som människor. 
• Att bra lärare, hjälp vid behov, böcker, stöttande föräldrar, god självbild, intresse och 

kompisar är viktigt för hur en elev ska lyckas i skolan. 
• Att skolstorlek, klasstorlek, relation till läraren och begåvning är ganska viktigt för hur 

en elev lyckas i skolan. 
• Att undervisningsmetod, lärarens utbildning och kompisar är mycket viktigt för hur en 

elev lyckas.  
 
 
Pedagoger;  

• Att få bra betyg, nå mål samt skaffa sig kunskaper för framtida studier är att lyckas i 
skolan, men även att göra framsteg, må bra, trivas samt vara nöjd och harmonisk. 

• Att om eleven bara vill kan han eller hon nå upp till sina egna mål. 
• Att en elev som inte har de rätta förutsättningarna eller tillräcklig kapacitet inte kan 

lyckas i skolan. 
• Att lyckas mäts med hjälp av betyg och uppnådda mål.  
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• Att det är mycket svårt att mäta att lyckas då det varierar så från elev till elev och 
dessutom går det inte att mäta emotionell lycka.  

• Att trivsel, bra lärare, skolklimat, klasstorlek, personaltäthet, material samt kamrater 
spelar stor roll för hur en elev lyckas i skolan.  

• Att trivseln hemma, stöttande föräldrar, självförtroende, att må bra och få ordentligt 
med sömn är av betydelse för hur en elev lyckas i skolan 

• Att skolstorlek och begåvning är ganska viktigt för hur en elev lyckas i skolan. 
• Att klasstorlek, undervisningsmetod och kompisar är viktigt för hur en elev lyckas. 
• Att relation till läraren och lärarens utbildning är mycket viktigt för hur en elev lyckas 

i skolan.  
 
 
Andra vuxna;  

• Att få bra betyg och skaffa sig kunskap för livet är att lyckas i skolan, men även att 
göra framsteg, må bra, trivas och känna social tillhörighet. 

• Att en elev kan lyckas om han eller hon bara vill.  
• Att alla kan utvecklas utifrån sin egen förmåga..  
• Att förmåga, någon form av sjukdom eller inget stöd hemifrån kan leda till att en elev 

inte lyckas i skolan. 
• Att det är svårt att mäta att lyckas. 
• Att omgivningen i skolan, om eleven trivs med kamrater och lärare samt har roligt är 

viktigt för hur en elev lyckas i skolan.   
• Att självförtroende, mat, sömn, intresserade föräldrar och viljan att lära är viktigt för 

hur en elev lyckas i skolan. 
• Att skolstorlek, klasstorlek, undervisningsmetod, relation till läraren, begåvning och 

lärarens utbildning är ganska viktigt för hur en elev lyckas i skolan. 
• Att begåvning och kompisar är viktigt för hur en elev lyckas. 

 
 
Både yngre och äldre elevers svar är inriktade på skolan, förutom svaret om att människorna 
är olika. De yngre eleverna utgår enbart från eleven själv, det är eleven som ska vara bra, som 
måste ha viljan och som måste öva. De flesta av de äldre elevernas svar är också 
elevinriktade, men de nämner även faktorer utanför eleven, som bra lärare, böcker, stöttande 
föräldrar och kompisar, som viktigt för hur en elev lyckas i skolan. De äldre eleverna har 
lättare än de yngre för att formulera sig, t.ex. kan de tala om hur att lyckas kan mätas och de 
ger även förslag på olika faktorer som kan ha betydelse för hur en elev lyckas i skolan, vilket 
de yngre eleverna hade svårt att komma på. 
   Pedagogernas och de andra vuxnas svar är inriktade mot både skolan och det mer sociala. 
Förutom bra betyg och goda kunskaper anser de det viktigt att eleven mår bra, är nöjd och 
trivs. Pedagogerna liksom de andra vuxna menar att det finns faktorer runt omkring eleven, 
t.ex. lärare, skolklimat, kamrater, hemmet och föräldrar, som påverkar hur en elev lyckas i 
skolan. Men de menar också att mycket hänger på eleven själv, om en elev med rätt 
förutsättningar, kapacitet och stöd bara vill kan han eller hon lyckas. Pedagogerna var de som 
kom på flest faktorer, hälften av dessa är skolrelaterade och resterande kan föras till eleven 
eller den sociala biten. Hälften av pedagogerna anser att lyckas går att mäta med hjälp av 
betyg och uppnådda mål, medan den andra hälften menar att det inte går att mäta att lyckas då 
det varierar så från elev till elev. De andra vuxna menar att det är svårt att mäta att lyckas.   
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Respondenterna tar i intervjun upp tjugotre av de trettiotre faktorer vi listade i enkäten. Ingen 
nämner att skolvägens längd, syskon, tillsyn efter skolan, förälders utbildning eller elevens 
fritidssysselsättning kan ha någon betydelse för hur en elev lyckas i skolan. Dessa faktorer 
hamnar också långt ner på listan över faktorernas betydelse.  Däremot nämner respondenterna 
att tradition, egen vilja och eget intresse kan ha betydelse för hur en elev lyckas i skolan, 
faktorer som vi inte har med i enkäten. 
   Ju äldre respondenterna är desto viktigare anses skolstorlek, klasstorlek och begåvning vara. 
De andra vuxna tycker att sex av de sju redovisade faktorerna är ganska viktiga för hur en 
elev lyckas i skolan, det är endast kompisar som anses som mycket viktigt. Även eleverna 
tycker att kompisar är mycket viktigt, medan pedagogerna anser dem som ganska viktiga. 
   Pedagogerna menar att både relationen till läraren och lärarens utbildning är mycket viktigt 
för hur en elev lyckas i skolan. De yngre och äldre eleverna håller med om att lärarens 
utbildning är mycket viktigt, men tycker inte att relationen till läraren är fullt så viktig. Det är 
de äldre eleverna som tycker att undervisningsmetod är mycket viktigt för hur en elev lyckas i 
skolan. De övriga grupperna finner detta ganska viktigt.     
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4 Diskussion 
 
Vi börjar diskussionen med funderingar över upplägget av vår undersökning om vad det 
innebär att lyckas i skolan som elev samt vilka faktorer som kan påverka detta. Därefter följer 
rubrikerna problemformuleringens tre frågor, för att det ska gå lättare att följa våra tankar. Vi 
avslutar diskussionen med att ge förslag på vidare forskning.  
 
 
4.1 Upplägget av undersökningen 
 
Det var bra att vi gjorde en liten pilotundersökning, som Patel och Davidsson (1994) föreslår, 
för genom den kunde vi kontrollera hur upplägget var och om det fungerade som vi hade 
tänkt. Då det visade sig vara svårt att få bra egenproducerade svar från både yngre och äldre 
personer i den ostrukturerade intervjun, kändes det som om det behövdes något mer och vi 
valde att komplettera intervjun med en enkät.  
   Vi kunde ha formulerat frågorna annorlunda genom att koppla dem mer till inlärning och 
skolans uppdrag. Då hade kanske respondenterna gjort en klarare koppling till kunskap och 
betyg. Men då hade vi inriktat arbetet mer mot inlärning och kunskap och inte att lyckas. Om 
vi inte hade tagit med enkäten i undersökningen utan inriktat oss på längre intervjuer hade vi 
kanske kunnat få fram ett liknande resultat som det vi fick. Genom att blanda intervju och 
enkät tycker vi att det blev lagom mycket av respondenternas egna tankar samtidigt som vi 
med de listade faktorerna fick en gemensam utgångspunkt. Vi var ju intresserade av vad det 
innebär och vad som påverkar att lyckas som elev i skolan och vi tycker att vi har fått svar på 
det vi ville undersöka.  
   Från början hade vi inte klart för oss hur många personer vi skulle behöva intervjua, bara 
vilka kategorier de skulle tillhöra. Vi hade inga svårigheter att få tag på respondenter och efter 
tio intervjuer i respektive grupp kändes det som om vi skulle kunna få fram tillräckligt mycket 
material för vår undersökning. Eftersom vi var med vid intervjun och ifyllandet av enkäten 
kunde vi besvara respondenternas frågor direkt och undvek därmed ett eventuellt internt 
bortfall (Patel & Davidsson, 1994). Vi anser att det blev lagom många intervjuer som visar 
tydliga tendenser, utan att för den skull bli alltför svåradministrerat. 
   Många av de yngre eleverna ville gärna prata, men ibland hade de svårt att få fram ett riktigt 
bra svar. Flera av de äldre respondenterna kunde nog fortsatt prata, men vi hade lovat 
begränsa intervjun till ca tio minuter, så det hände att vi fick avbryta vid några tillfällen. Den 
enda fråga vi gav lite extra tid till, var den sista, för vi ville få med så många spontana faktorer 
som möjligt. Efter den skulle vi lämna över enkäten, där respondenterna skulle kryssa för hur 
viktiga de tyckte faktorerna vi hade listat var. 
   Även om intervjun och ifyllandet av enkäten inte tog någon längre tid tycker vi att vi fick 
bra dialog med respondenterna samt fick fram det vi ville undersöka. Det var inte svårt att få 
spontana svar på de få frågorna och det suckades inte alltför mycket över de två sidorna av 
enkäten som skulle fyllas i. Trots att vi stötte och blötte frågorna fram och tillbaka lyckades vi 
få in en varför-fråga. Patel och Davidsson (1994) skriver att varför-frågor bör undvikas i 
öppna frågor, men de kan fungera bra som uppföljningsfrågor, vilket det var här 
 
 
4.2 Vad innebär det att lyckas i skolan? 
 
Frågan vad det innebär att lyckas i skolan besvarades av flera respondenter med betyg eller 
kunskapsrelaterade svar. Det är i första hand äldre elever, pedagoger och andra vuxna som 
svarade så och många av dessa är på något sätt involverade i betygssättning. 
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De yngre eleverna var rörande eniga om att gör man något bra eller rätt och därtill sköter 
läxorna då lyckas man i skolan! Vilket måste betyda att lärarna har gjort det Taube (2000) 
menar är så viktigt med att lägga undervisningen på en sådan nivå att svårighetsgraden stegras 
långsamt och eleverna känner att de lyckas lära sig något. De yngre eleverna har inte själva 
träffat på betyg och därför dök ordet aldrig upp i deras svar.  Men någonstans på vägen sker 
en förändring. De äldre eleverna har upptäckt att bra betyg spelar en stor roll för att lyckas i 
skolan. Att de ser betyg och kunskap som viktiga faktorer är inte så konstigt – det är deras 
verklighet just nu. Av pedagogerna var det hälften som direkt föreslog betyg som 
mätinstrument, vilket kan bero på att det ingår i deras uppdrag att sätta betyg. Knappt hälften 
av de andra vuxna föreslog bra betyg som tecken på att en elev lyckas. Vi uppfattar det som 
att ju närmare en person befinner sig betyg och betygsprat, desto viktigare verkar betyget vara 
som mått på att lyckas i skolan. Att inte fler tyckte att man kan mäta att lyckas i skolan med 
betyg tycker vi ändå är positivt. Det går inte att mäta allt med betyg. Det påpekar bl.a. 
Orstadius (2001) som menar att betygen endast visar elevens förmåga att anpassa sig till 
skolans krav. Betygen blir i detta fall bara ett omdöme om det som studerats, något som går 
att gradera och göra någon typ av progressiv skala på och blir då en s.k. summativ bedömning 
som Korp (2003) skriver om.  
 
Under årens lopp har vi ofta hört att en person som har goda betyg har lyckats i skolan. När vi 
utformade intervjufrågan om det går att mäta att lyckas hade vi detta i åtanke. Vi trodde att de 
flesta av respondenterna tveklöst skulle svara att det går att mäta att lyckas med betyg. Men 
knappt hälften av de tillfrågade svarade att det går att mäta att lyckas och hälften av dessa 
svarade att det går att mäta med betyg. De övriga, som menade att det går att mäta att lyckas, 
svarade bl.a. genom olika prov, genom att jämföra med de mål som ska uppfyllas eller att man 
blir bättre och bättre. De som ansåg att det inte går att mäta att lyckas motiverade bl.a. med att 
det varierar från person till person, att vi är olika som människor eller att det inte går att mäta 
emotionell lycka.   
 
Mer än hälften av de tillfrågade menade att alla kan lyckas i skolan. De flesta elever svarade 
att alla kan lyckas och de som svarade nej menar att om man gör fel, struntar i skolan, inte 
bryr sig eller inte har förmågan kan man inte lyckas. Intressant är att knappt hälften av 
pedagogerna ansåg att alla inte kan lyckas och motiverade det med att alla inte har samma 
förutsättningar eller kapacitet.  Här har specialpedagogen med sin helhetssyn en viktig uppgift 
att fylla med att se till att alla elever verkligen får det stöd de har rätt till. Lärarens uppgift är 
att lotsa eleverna så att de lyckas, för alla elever har rätt att lyckas i skolan! 
 
 
4.3 Vilka faktorer är viktiga för att alla elever ska lyckas i skolan? 
 
Den egna viljan att lyckas tog de yngre eleverna upp som den viktigaste faktorn i intervjun, 
vilket är lite spännande. Vi pratar ju om att eleverna måste ta ansvar för sitt lärande och klagar 
på dem när de inte gör det. Att lärarna i skolan och elevens förhållande till läraren har stor 
betydelse för hur det går i skolan är många av respondenterna överens om. Intressant är att en 
så klar majoritet av pedagogerna ansåg relationen lärare – elev som mycket viktig, medan de 
flesta av eleverna inte tyckte att det är mycket viktigt. Det verkar som om pedagogerna är 
mycket måna om att det finns en fungerande relation mellan dem och eleverna, men för 
eleverna är det mindre viktigt. Även Ogden (2000) menar att elevens sympati eller antipati för 
läraren eller ämnet påverkar motivationen att lära sig något. Antingen är det väl så att 
eleverna inte inser vikten av en bra relation med läraren eller är det kanske de vuxna som vill 
att det ska vara en bra relation och därför tycker att det är så viktigt.  
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Om att en lugn skola, där man trivs och får en bra lärandemiljö är viktigt skriver flera 
författare, bl.a. Caine och Caine (1999) och Andersson (1999). Det här visade ju sig även i vår 
undersöknings intervjudel där så många, utan lång betänketid, svarade att en bra skola med 
lugn miljö liksom trivseln i klassen och på skolan är viktiga för att en elev ska lyckas. 
Däremot var det var bara tio stycken som tog upp kamratrelationer som en mycket 
betydelsefull faktor. I enkäten om faktorernas betydelse hamnade skolans atmosfär först på 
åttonde plats, medan 30 stycken ansåg att kompisar är mycket viktigt och de resterande tio att 
kompisar är ganska viktigt för att en elev ska lyckas i skolan, vilket placerade kompisar på 
fjärde plats på listan över faktorernas betydelse. Det är intressant att de första spontana svaren 
handlade om skolmiljön, men att kompisarna ansågs så viktiga när respondenterna skulle ta 
ställning till hur betydelsefulla de olika faktorerna är.    
 
I litteraturdelen refererar vi till författare som Blomqvist (1958), Wahlström (1995), 
Andersson (1999) och Taube (2000) som skriver om hur hemmiljö, grupptillhörighet, behov 
av uppskattning och självbild är viktiga faktorer för att en elev ska lyckas i skolan. Även i vår 
enkät hamnade flera av dessa faktorer högt på listan med de 33 faktorerna. Förälders intresse 
för skolan, positiv känsla för skolan och självbild hamnade alla bland de elva viktigaste 
faktorerna. Däremot ansågs inte boendet som särskilt viktigt utan placerades långt ner på 
listan, plats 24.  
   Vi trodde att fler andra vuxna i intervjun skulle ta upp mer av de yttre 
grundförutsättningarna för att lyckas i skolan, som att äta, sova och må bra. I enkäten 
placerade sig dessa grundförutsättningar bland de tio främsta faktorerna för att lyckas. Sömn 
följt av välbefinnande, frukost och kompisar ansågs alltså vara de viktigaste faktorerna för att 
en elev ska lyckas i skolan. 37 personer svarade i enkäten att sömn är mycket viktigt, men 
endast en person nämnde detta som en viktig faktor i intervjun. Ungefär en fjärdedel av de 
intervjuade svarade att det är viktigt att eleven mår bra och trivs i skolan, men i enkäten 
svarade 34 personer, d.v.s. fler än tre fjärdedelar, att välbefinnandet är mycket viktigt. Inte en 
enda av de intervjuade nämnde frukost som en betydelsefull faktor, men ändå hamnade den på 
tredje plats av de listade faktorerna.  
   Våra grundbehov anses alltså som mycket viktiga även i skolsammanhang. Att sova på 
natten, äta frukost och skollunch samt ha lite rast då och då är viktiga faktorer för hur en elev 
lyckas i skolan enligt respondenterna. Alla vet hur viktiga dessa faktorer är och ändå är det så 
många elever som inte sover tillräckligt på nätterna, som hoppar över frukosten och 
skollunchen och som knappast går ut i friska luften på rasterna.  
 
Leicht (2005) menar att för föräldrarna är det viktigast att barnen mår bra, tillsammans med 
sina kamrater och lärare. Vår undersökning visar att bra lärare och trivsel i skolan var det som 
alla i första hand kom att tänka på när vi frågade efter betydelsefulla faktorer för att en elev 
ska lyckas i skolan. När vi därefter bad respondenterna markera hur betydelsefulla 33 olika 
faktorer är hamnade välbefinnande högt tillsammans med sömn, frukost och kompisar. Vi 
hade ju inte bra lärare som någon faktor i enkäten, men vi hade lärarens utbildning och 
undervisningsmetod. Lärarens utbildning ansågs som viktigare med en femte plats medan 
undervisningsmetod hamnade på tolfte plats på listan av hur betydelsefulla de olika faktorerna 
är.  
 
Då vi vid intervjun bad respondenterna komma med egna förslag på faktorer som har 
betydelse för att lyckas i skolan visade det sig att pedagogerna nämnde väldigt många av de 
faktorer som sedan kom i enkäten. När vi därefter tolkade intervjuerna funderade vi över vad 
respondenterna egentligen menade med sina ord. Vi fick, vad Kvale (1997) kallar, 
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tolkningsproblem om det var textens ord eller anda som skulle tolkas. Elever möter vi varje 
dag och känner oss rätt säkra på att vi uppfattar dem rätt. De andra vuxna kanske använde ord 
i svaren som de vanligen inte brukar, med en annan innebörd än den vi är vana vid och då är 
det risk att vi tolkat dem fel. Det kändes lättare att tolka pedagogernas svar, där känner vi 
samhörigheten genom yrket. Det visar kanske på att vi har ett yrkesspråk och blir lite 
yrkesskadade. 
 
Vi fick inte så många kommentarer utöver svaren från respondenterna vid våra intervjuer som 
vi hade trott. Frågorna blev snabbt besvarade och de få kommentarerna kom när enkäten 
skulle fyllas i. Då tänkte respondenterna högt och sa mer eller mindre för sig själva: ”Hur ska 
jag tänka här då?” Flera av de äldre respondenterna besvarade frågorna med att tänka hur det 
var när de själva eller deras egna barn gick i skolan. Själva faktorerna i enkäten 
kommenterades inte speciellt mycket. Några av de yngre eleverna läste högt och talade hela 
tiden om vad de tänkte. Om syskon sa två elever: ”Det är bra med syskon, om man är sams” 
och ”Det är bra med syskon, för då är föräldrarna vana att hjälpa till och då får man mer 
hjälp”. Flera av pedagogerna kommenterade faktorerna med ”Att om jag kryssar mycket 
viktigt där, då måste jag ju kryssa så där för att inte säga emot mig själv”. I övrigt 
kommenterades bara faktorerna genom att respondenterna förstärkte sina svar med att säga 
”Ja, det är viktigt” eller ”Nej, det spelar nog inte så stor roll”. Trots att intervjun var kort och 
enkäten gick snabbt att fylla i verkar det som om respondenterna fick säga det de ville ha sagt. 
 
 
4.4 Finns det skillnader mellan elevers, pedagogers och andra vuxnas syn på att 
lyckas i skolan? 
 
Vi var intresserade av att se om det skulle skilja något i svaren mellan ungdomar och vuxna, 
men även om det finns differenser mellan de som dagligen befinner sig i skolan och de som 
inte gör det. Det visade sig variera lite beroende på frågan, ibland håller eleverna ihop, ibland 
de vuxna, ibland är alla rörande eniga och ibland finns det även olika åsikter inom grupperna.  
 
När det gäller att mäta att lyckas har de yngsta eleverna störst tilltro till skolan. De verkar tro 
att på något sätt borde det gå att mäta, för nästan alla kan väl lyckas i skolan. De äldre 
eleverna börjar bli mer skeptiska och menar att vi är ju så olika, så det är kanske inte 
meningen att alla ska kunna lyckas. Pedagogernas svar varierar mest och hälften av dem tror 
inte att det går att mäta att lyckas. Andra vuxna är den grupp som är mest skeptisk till att mäta 
att lyckas, mer än hälften säger blankt nej, det går inte att mäta, medan en fjärdedel tvekar och 
menar att det kanske går att mäta. 
 
De yngre eleverna tycker inte att klassens och skolans storlek är betydelsefullt för hur en elev 
lyckas. Det kan bero på att de alla går i små klasser på en liten skola och har inget annat att 
jämföra med. De övriga grupperna, även de äldre eleverna, anser att både klasstorlek och 
skolstorlek är viktiga faktorer. De här grupperna har ju mer att jämföra med och kan lättare se 
fördelarna med framför allt mindre klasser men även mindre skolenheter.  
 
Vi tycker det är märkligt att inte alla pedagoger tycker att undervisningsmetod är mycket 
viktigt. Än märkligare är det att inte alla pedagoger anser att lärarens utbildning är mycket 
viktig, två pedagoger svarar inte särskilt viktig respektive ganska viktig. Lärarens utbildning 
och undervisningsmetod är ju en del av lärarprofessionen. Bland de övriga grupperna 
uppfattas dessa faktorer som mycket viktiga. 
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Ju äldre vi blir, desto viktigare anser vi att föräldrarnas intresse för skolan är. Knappt hälften 
av eleverna tycker att detta är viktigt, men nästan alla vuxna menar att föräldrars intresse för 
skolan har stor betydelse för att lyckas. Däremot tycker eleverna att kompisarna har stor 
betydelse för hur en elev lyckas i skolan. De andra vuxna inser kompisarnas betydelse, medan 
pedagogerna är av en annan uppfattning då hälften av dem menar att kompisarna bara är 
ganska viktiga. 
 
En annan intressant reflektion är att pedagogerna anser att begåvning inte är särskilt viktigt 
för att lyckas i skolan. Detta kan tydas som att med flit och lite god vilja kan alla lära sig eller 
att alla elever får den hjälp de behöver för att lyckas i skolan. Knappt hälften av de yngre 
eleverna menar att begåvning inte har så stor betydelse för om en elev lyckas eller inte, de 
litar på att läraren hjälper dem. Om vi ser på orsaker till att en elev inte lyckas i skolan har 
nästan alla pedagogsvaren något att göra med skolan, medan de andra vuxna utgår från eleven 
eller elevens situation; eleven har inte förmåga, får inte stöd från hemmet, bara man vill så går 
det. 
 
Bara två tredjedelar av alla respondenter svarar ja på frågan om alla kan lyckas i skolan. Att 
en tredjedel lika kategoriskt svarar nej måste betyda att många menar att skolan inte är till för 
alla, att alla inte kan lyckas i skolan som den ser ut i dag. När till och med pedagoger menar 
att alla inte kan lyckas då är det nog dags att börja fundera över om det inte går att göra något 
åt det. Det är inte ens alla elever som tror att alla kan lyckas i skolan och de ska ändå gå 
igenom skolan och förhoppningsvis lyckas som individer. Skolan har ett ansvar för att alla 
elever får den utbildning de har rätt till enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998). Då 
ska alla elever ha rätt att känna att de duger och att de kan lyckas i skolan. Att så många som 
en tredjedel av de tillfrågade menar att alla inte kan lyckas i skolan borde ses som ett stort 
misslyckande. Vi ska ha en skola för alla, en skola som tar till vara alla elevers intresse och 
möter varje barn på dess nivå, precis som Korp (2003) påpekar. 
 
Vi fick inte så många bedömnings- eller betygsrelaterade svar på våra frågor och ordet betyg 
nämndes inte alls så ofta som vi från början hade trott. När vi började planera undersökningen 
pågick den årliga diskussionen om hur många elever som inte når målen i år nio. Men när vi 
väl började med intervjuerna hade denna debatt lagt sig och den efterföljande debatten om de 
dåliga resultaten från PISA och Timss hade inte börjat än. Vi tror att resultatet av en 
undersökning som vår till stor del kan påverkas av vad som är aktuellt och debatteras just för 
tillfället. 
 
Gruppen andra vuxna framhåller individanpassad undervisning som en av de viktigare 
faktorerna för att lyckas i skolan, den värderas även högt av de andra grupperna. Andra högt 
prioriterade faktorer är lärarens utbildning och undervisningsmetoder. Det här är faktorer som 
kan knytas till specialpedagogiken. Enligt Tideman m.fl. (2004) ska specialpedagogen verka 
för en utveckling av skolans hela miljö för lärande. Än i dag är det mycket vanligt att elever i 
svårigheter till största delen får specialundervisning i liten grupp eller enskilt för att ”korrigera 
bristerna”. Vår undersökning visar att det är många faktorer som tillsammans påverkar hur en 
elev lyckas i skolan. Vi anser att här har specialpedagogen en mycket viktig roll att med sin 
kompetens kunna se helheten för eleverna och även utveckla detta synsätt bland övriga 
pedagoger. 
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4.5 Vidare forskning 
 
Till vidare forskning lämnar vi följande förslag: 
 

• Vad är viktigt att lära sig i skolan? Vad kommer vi att behöva för kunskaper i 
framtiden? Samhället förändras snabbt och vi vet ingenting om vilka kunskaper 
framtidens människor kommer att behöva. Skolan måste börja utbilda människor för 
en framtid vi vet mycket lite om i dag.  

 
• Har pedagoger ett yrkesspråk? Det här kanske är något som borde uppmärksammas 

för att om möjligt få ännu bättre kontakt med föräldrar och andra vuxna. Säkert går det 
att hitta exempel på missförstånd som uppstått genom en sak uppfattats som något helt 
annat, för att de samtalande haft olika språkreferenser.  

 
• Hur ska vi arbeta inom skolan för att göra skolan till en skola för alla? Hur ska vi 

hjälpa eleverna att lyckas? Vi har tydligen en bra bit kvar till en skola som inkluderar 
alla, när både elever, andra vuxna och pedagoger inte anser att alla elever kan lyckas i 
skolan i dag.  

 
• Är det någon skillnad mellan hur pojkar och flickor uppfattar att lyckas? Genom att 

enbart vända sig till elever med våra intervjufrågor samt enkät kan man få reda på om 
pojkar och flickor uppfattar frågorna och faktorerna olika.   
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5 Sammanfattning   
 
Genom att de betygs- och resultatdebatter som förs med jämna mellanrum får så stor 
uppmärksamhet blev vi intresserade av att veta om människor i olika åldrar ser betyg som ett 
sätt att mäta att lyckas i skolan. Det övergripande syftet med den här studien blev därmed att 
undersöka hur yngre och äldre elever, pedagoger samt andra vuxna uppfattar vad det är att 
lyckas i skolan samt vilka faktorer det är som kan tänkas påverka detta.    
   Vi började med att läsa in oss på vad några författare och forskare menar att inlärning är och 
hur den går till. Vad andra författare tar upp om olika faktorers betydelse för inlärningen, som 
hemmiljö, självbild och skola, studerade vi också. Det vi ansåg relevant för detta arbete samt 
lite av den aktuella debatt som förs nu presenterar vi som bakgrund i litteraturgenomgången.    
   För att få reda på hur olika grupper uppfattar vad det är att lyckas i skolan valde vi att 
genomföra en mindre intervjuundersökning tillsammans med en enkät. Vi tillfrågade fyrtio 
personer, som vi delade in i fyra grupper; yngre och äldre elever, pedagoger samt andra 
vuxna. Genom intervjuerna fick vi respondenternas omedelbara svar på de fem frågorna om 
vad att lyckas innebär, om alla kan lyckas och vad som bidrar till att man lyckas. Vi ville 
dessutom veta om det finns skillnader mellan elevers, pedagogers och andra vuxnas syn på 
olika faktorers betydelse för att lyckas i skolan. Med hjälp av enkäten fick respondenterna tala 
om hur viktiga de ansåg olika faktorer vara för att en elev ska lyckas i skolan. Eftersom vi 
träffade varje respondent en liten stund fick vi bra kontakt, vi kunde även förklara så att det 
inte blev något missförstånd och det blev därför heller inget bortfall. 
   Skolans uppdrag är att hjälpa alla elever, oavsett förutsättningar, att klara av skolan på ett 
godkänt sätt. Mer än en tredjedel av de tillfrågade i vår undersökning menar att alla inte kan 
lyckas i skolan. De anser att det beror på att alla inte har förmåga, intresse eller saknar stöd 
för att kunna lyckas. Att man med hjälp av betyg mäter hur någon lyckas i skolan svarar 
framför allt äldre elever och pedagoger.    
   I intervjun fick respondenterna komma med egna förslag på faktorer som kan ha betydelse 
för hur en elev lyckas i skolan. Pedagogerna är den grupp som kom med flest spontana 
faktorer och dessa är i hög grad knutna till skolan. Andra vuxna kom med faktorer som är av 
mer social art. Endast en person tog upp faktorn sömn, som visade sig vara den enskilt mest 
betydelsefulla faktorn enligt enkätsvaren.  
   I enkäten fick respondenterna värdera 33 olika faktorers betydelse om att lyckas i skolan i 
fyra olika nivåer; inte alls viktig, inte särskilt viktig, ganska viktig och mycket viktig. 
Respondenterna är samstämmiga i de flesta av faktorernas betydelse, både om att de är 
mycket eller ganska viktiga liksom inte alls eller inte särskilt viktiga. Samtliga grupper anser 
att det är mycket viktigt med sömnen för att lyckas i skolan. Därefter kommer välbefinnande, 
frukost, kompisar och lärarens utbildning. Bland de tio faktorer som anses viktigast tillhör 
fyra grundbehovskategorin (sömn, frukost, skollunch och raster), tre faktorer tillhör 
elevkategorin (välbefinnande, kompisar och positiv känsla för skolan) och övriga kategorier, 
undervisning, skola och hem, får en faktor vardera.  
   En av de faktorer där svaren mellan grupperna skiljer sig åt är klasstorlekens betydelse för 
hur en elev ska lyckas i skolan. Ingen av de yngre eleverna anser att klasstorleken är mycket 
viktig och mer än hälften av dem menar att detta är inte alls eller inte särskilt viktigt.  En klar 
majoritet av de äldre eleverna tycker att klassens storlek är ganska viktig medan pedagogerna 
och de andra vuxna fördelar sig relativt jämnt på ganska eller mycket viktigt om 
klasstorlekens betydelse. 
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Bilaga A 
X-ort 2005-02-02 

 
 
 
 
Hej! 
 
Vi, Kerstin Franzén och Liselott Robertsson, läser Specialpedagogik genom Högskolan i 
Kristianstad. Under våren arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om ”Att lyckas i 
skolan”. 
 
För att ta reda på vad våra elever tror påverkar hur bra man lyckas i skolan, behöver vi 
intervjua ett tjugotal elever. Vi kommer att, under fritid, ställa fem frågor till dessa elever 
samt be dem kryssa i ett papper om hur man lyckas i skolan. 
 
Vi vill därför be er föräldrar om tillstånd att ställa frågor till era barn. Om det går bra att ert 
barn ställer upp på denna lilla intervju, som tar ca fem minuter, vill vi att ni skriver på detta 
papper och snarast skickar tillbaka det till skolan. Därefter intervjuar vi några av de elever vi 
fått tillstånd att intervjua. 
 
Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer att numreras. Inga 
namn eller svar som visar vem som lämnat dem kommer att publiceras. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Kerstin Franzén  Liselott Robertsson 
Telefon arb.   Telefon  arb. 
 
 
Jag ger mitt tillstånd att min son/dotter får delta i intervjun. 
 
Målsmans underskrift:……………………………………………………. 
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Bilaga B 
 
 

 
 Att lyckas i skolan. 
 
 
1. Vad innebär det för dig att lyckas som elev i skolan?………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
2. Kan alla lyckas?……………………………………………………………….. 
 
 
3. Varför / varför inte?…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Går det att mäta att lyckas?…………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Vilka faktorer tror du kan ha betydelse för om en elev lyckas i skolan?……… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 51



Bilaga C 
 
Hur viktiga är följande faktorer för hur elever lyckas i skolan? 

 
 Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig 
 klasstorlek     
 
 skolstorlek      
 
 skollokaler      
 
 flera vuxna      
 
 lärarens  
 utbildning      
 
 fler lärare 
 i klassen      
 
 undervisnings-  
 metod      
 
 läromedel      
 
 datorer      
 
 skollunch      
 
 relation 
 till läraren      
 
 material      
 
 raster      
 
 individanpassad 
 undervisning      
 
 skolans rykte      
  
 skolans 
 atmosfär      
  
 läxor      
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 Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig 
 
    elevinflytande      
 
 kompisar      
 
 välbefinnande      
 
 bra självbild      
 
 begåvning      
 

positiv känsla  
för skolan      

 
 boende      
 
 förälders intresse 
 för skolan      
  
 skolvägens 
 längd      
  
 bra  
 vuxenförebild      
 
 syskon      
 
 frukost      
 
 tillsyn  
 efter skolan      
  
 förälders 
 utbildning      
 
 fritids- 
 sysselsättning      
 
 sömn      
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Bilaga D 

ENKÄT  - ord. 
 
Så här förklarades orden för eleverna: 
 
1.  Faktorer  - ”saker” 
2.  Storlek  - ”hur stor” 
3.  Lokaler  - ”plats, klassrum och så” 
4.  Vuxna  - ”stora” 
5.  Utbildning - ”hur länge ngn gått i skolan” 
6. Undervisningsmetod  - ”hur man jobbar / arbetar i skolan” 
7. Läromedel - ”skolböcker och sånt” 
8. Relation - ”hur / vad man tycker om …” 
9. Material - ”saker / grejer man använder” 
10. Individanpassad - ”undervisa alla på olika (bästa) sätt” 
11. Rykte  - ”vad man tänker / tycker om …” 
12. Atmosfär - ”stämning / hur det känns” 
13. Inflytande - ”påverkan, makt” 
14. Välbefinnande - ”hur bra man mår” 
15. Självbild - ”vad jag tycker om mig själv” 
16. Begåvning - ”hur smart / klyftig man är” 
17. Positiv känsla - ”om man gillar det / tycker det känns bra” 
18. Vuxenförebild - ”någon ”bra” vuxen som man gillar” 
19. Tillsyn  - ”vem som ser efter” 
20. Fritidssysselsättning  - ”vad man gör när man är ledig” 
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Bilaga E 

Yngre elever om faktorernas betydelse

0 2 4 6 8 10 12

klasstorlek

skolstorlek

skollokaler

flera vuxna

lärarens utbildning

flera lärare iklassen

undervisningsmetoder

läromedel

datorer

skollunch

relation till läraren

material

raster

individanpassad undervisning

skolans rykte

skolans atmosfär

läxor

elevinflytande

kompisar

välbefinnande

bra självbild

begåvning

positiv känsla för skolan

boende

förälders intresse

skolvägens längd

bra vuxenförebild

syskon

frukost

tillsyn efter skolan

förälders utbildning

fritidssysselsättning

sömn

Fa
kt

or
er

Hur viktig resp. faktor är

Inte alls viktig

Inte särskilt viktig

Ganska viktig

Mycket viktig

   Figur 9. Diagrammet visar hur de yngre eleverna svarade angående hur  
  viktiga de olika faktorerna är för att en elev ska lyckas i skolan 
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Bilaga F 

Äldre elever om faktorernas betydelse
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klasstorlek

skolstorlek

skollokaler

flera vuxna
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boende
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bra vuxenförebild

syskon

frukost

tillsyn efter skolan

förälders utbildning

fritidssysselsättning

sömn

Fa
kt

or
er

Hur viktig resp. faktor är

Inte alls viktig
Inte särskilt viktig
Ganska viktig
Mycket viktig

 Figur 10. Diagrammet visar hur de äldre eleverna svarade angående hur viktiga  
de olika faktorerna är för att en elev ska lyckas i skolan 
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Bilaga G 

Pedagoger om faktorernas betydelse
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Hur viktig resp. faktor är

Inte alls viktig
Inte särskilt viktig
Ganska viktig
Mycket viktig

  Figur 11. Diagrammet visar hur pedagogerna svarade angående hur viktiga  
de olika faktorerna är för att en elev ska lyckas i skolan 
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Bilaga H 

Andra vuxna om faktorernas betydelse

0 2 4 6 8 10 12

klasstorlek
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skollokaler

flera vuxna
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Hur viktig resp. faktor är

Inte alls viktig
Inte särskilt viktig
Ganska viktig
Mycket viktig

  Figur 12. Diagrammet visar hur de andra vuxna svarade angående hur viktiga  
de olika faktorerna är för att en elev ska lyckas i skolan 
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