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Utredning om barn/elever som behöver snabbare arbetstakt eller
större utmaningar

Vi socialdemokrater yrkade avslag på majoritetens förslag som handlar om fortsatt
arbete med fokus på barn/elever som behöver snabbare arbetstakt eller större
utmaningar. Detta betyder inte, att vi inte ser det problem som förslaget grundar sig
på. Det är alltid problem, när man upplever att läroplanens mål om att ”Varje elev
skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar” inte uppnås. Man har i utredningen, som ligger till grund för
majoritetens förslag, undersökt hur lärare, barn och föräldrar upplever skolans krav.
Om vi granskar vilka svar man lämnar när det gäller för låga kunskapskrav,
instämmer lärare till 34 % helt/i stor utsträckning till det, föräldrarna 33 %, men
barnen endast 4 %, - en ganska talande diskrepans!
Huruvida de barn som kräver snabbare arbetstakt behöver ytterligare
uppmärksamhet och därmed extra medel eller ej, kan i alla fall inte grunda sig på
denna enkät. Talande är emellertid, att vad som efterfrågas generellt är mer resurser,
så att man kan arbeta i mindre grupper, så att man bättre kan tillgodose alla elevers
behov. Detta framgår av den s k resultatboken för läsåret 2004/2005.
Socialdemokraterna i nämnden yrkade på ett ändringsyrkande, som innebär att
tillhandahålla pedagogerna fortbildning/kompetensutveckling i hur undervisningen
kan förbättras, metoder och arbetssätt, för att på bästa sätt uppfylla läroplanens mål
att alla barn ska ges undervisning anpassad efter deras olika förutsättningar och
behov. Vi vill med detta betona, att problematiken ligger i låg personaltäthet och i den
mån inte pengar kan tillföras för detta ändamål, så bör man istället ytterligare
fördjupa sig i hur man kan förbättra metoder och arbetssätt, så att alla barn ges
förutsättningar att nå målen. Att rikta mer resurser för fördjupning i detta ämne är inte
fel, men fokuset måste ligga rätt.
Då den borgerliga majoriteten inte stödde detta ändringsyrkande, yrkade vi avslag på
förslaget och reserverar oss mot beslutet. Slutligen vill vi vända oss emot den
förändrade synen på barn, som den borgerliga majoriteten numera utgår ifrån – att
barnen och eleverna i skolan med sina föräldrar utgör kunder. Det skulle innebära, att
vi som politiker är säljare och förvaltningen är företaget. Den relation vi har ska inte
vara kundbaserat, vi har större skyldigheter än så.
För den socialdemokratiska barn- och utbildningsgruppen
Marita Bertilsson
gruppledare
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