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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att förklara varför en segregerad skola läggs ner och vad som 

händer med elever som ofrivilligt möter en ny skolkultur. Jag vill förtydliga de politiska 

besluten som legat till grund för förändringen och vilka konsekvenser beslutet får för 

eleverna. Syftet är också att belysa vilken betydelse en annan skolkultur med ett inkluderande 

arbetssätt har för de elever som tvingas byta skola mitt under högstadiet. 

 

Som kvalitativ metod för datainsamling har jag valt intervjuer med ansvariga politiker samt med 

ett antal elever som tvingats byta skola. Dessutom har jag gjort uppföljningar av trivselenkäter 

och betygsresultat för de berörda eleverna jämfört med de elever i samma årskurs som inte 

gått på mottagande skola under hela högstadiet. 

 
Politikernas avsikt med att lägga ner skolan var att bryta segregationen och de sjunkande 

elevresultaten. Man ville också, via en omläggning av flera verksamheter, använda de 

nyrenoverade lokalerna bättre. Lyckades man då med sitt beslut? Resultatet visar att 

betygsresultaten förbättrades för de elever som bytt skola, t o m mer än för eleverna i 

referensgruppen. Eleverna säger att de känner sig välkomna på den nya skolan, de uppskattar 

framförallt lärarna och tycker att undervisningen är bättre. Men de får inte så många nya 

vänner och flera säger att de längtar tillbaka till sin gamla skola.  
 

Utifrån studiens resultat kan vi dra följande slutsatser. Politikerna lyckades med sin avsikter 

och känner sig nöjda med beslutet flera år senare, även om man erkänner att det funnits brister 

i informationen. Att lägga ner en skola är både ovanligt och äventyrligt. Ur ett elevperspektiv 

är det inte optimalt att tvingas byta skola mitt under högstadiet. Även om det går bra för deras 

resultat blir den nya skolan aldrig riktigt deras.  

 

 
Nyckelord 
politik, neoliberalism, nedläggning, skolval, konkurrens, segregation, mångkulturella skolor, 

kvasimarknad, inkludering, särskilt stöd, måluppfyllelse, resultat och skolkultur 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to explain why a public high school in Växjö, Sweden, dealing 

with issues of segregation and falling results, closed down and what happened to the students 

who involuntarily had to change schools and meet a new school culture. I want to clarify the 

politicians’ reasons that formed the basis for the decision and the consequences of the 

decision for the students. The study also aims to highlight the importance of a school culture 

with an inclusive approach for students who are forced to change schools in the middle of 

high school. 

 

As qualitative methods for data collection, I have chosen interviews with the politicians and a 

number of the affected students. Additionally, the students’ results and their well-being (as 

expressed by the students themselves in surveys) after changing schools were followed and 

compared to a reference group of students in the same grade who also hadn’t been attending 

the receiving school from the start of high school. 

 

The politicians’ intent when deciding to close down the school was to break the segregation 

and the long-term trend of falling results. Moreover, they wanted to improve the usage of 

some newly renovated facilities through a reorganization of several activities. So, did the 

politicians achieve what they hoped when drafting this unusual and risky decision? In this 

study, I show that the affected students improved their grades, their improvement being even 

larger than the students in the reference group. Additionally, students expressed through the 

surveys that they felt welcome in the new school, that they appreciated the teachers and found 

the teaching in their new school better than previously. However, they also expressed troubles 

making new friends and some were longing to return to their old school. 

 

My conclusions from this study are the following: The politicians succeeded with their 

intentions and feel satisfied with the decision several years later, although acknowledging that 

there had been shortcomings regarding the information they distributed to the students and 

their parents. From a student perspective, it is not optimal to have to change schools in the 

middle of high school. Even though they improved their grades after the change, they never 

felt completely at home in their new school. 

 

 
Key words 
politics, neoliberalism, abandonment, school choice, competition, segregation, multiciltural 

schools, quasi-market, inclusion, special support, effektiveness, results och school culture 
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Tack 
 

En lång resa är snart slut! Jag startade jobbet med denna uppsats 2014 och var tvungen att ta 

ett långt uppehåll i skrivandet p.g.a. familjeskäl. Det krävs uthållighet som i ett Vasalopp för 

att inte ge upp. Nu känns det lite vemodigt, nästan som att ta farväl av en god vän.  

Jag vill främst tacka min handledare Stefan Lund, docent i pedagogik och prodekan i 

Nämnden för lärarutbildning på Linneuniversitetet, för hans stora tålamod och all hjälp med 

litteratur, struktur och goda råd i samband med arbetet med min uppsats. Min avsikt var från 

början att skriva om implementering av inkludering för elever och lärare men Stefan gav mig 

rådet att fokusera på eleverna, vilket jag är glad för i efterhand. Stefan hjälpte mig också att få 

ihop uppsatsens två perspektiv, skolnedläggning och skolkultur. 

Ett extra tack vill jag rikta till de politiker och elever som ställt upp på mina intervjuer. 

Avslutningsvis vill jag tacka min familj och min närmaste medarbetare biträdande rektor 

Anneli Karlsson som haft förståelse för mig under tiden då jag varit helt fokuserad på detta 

arbete.  
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Förord 

 
Jag som skriver är rektor på, Norregårdskolan, en stor högstadieskola med ca 530 elever i   

Växjö kommun. Under åren 2010-2012 studerade jag på rektorsprogrammet och skrev då  

mitt självständiga arbete om ”Inkludering i skolan”. Vi hade 2011 genomfört ett stort 

förändringsarbete på skolan, som inleddes med att vi gjorde en översyn av hur resurserna för 

elever med särskilt behov av stöd användes 2010. Översynen visade att ingen lärare var riktigt 

nöjd med resursanvändningen, trots att stora specialpedagogiska insatser gjordes i mindre 

grupper, allt från heldagslösningar till enstaka lektioner. En inkluderande modell infördes på 

hela skolan fr.o.m. läsåret 2011/12, då alla små exkluderande undervisningsgrupper och 

nivågrupperingar togs bort. Istället satsades resurserna på att sätta in speciallärare och 

resurslärare i klassen i vissa ämnen, särskilt svenska, matematik och engelska, men även 

andra ämnen var aktuella i klasser med stora resursbehov. I stort sett all stödundervisning 

skulle ske inom klassens ram och speciallärare och resurslärare arbetade inne i klassen istället 

för att lyfta ut eleverna därifrån. Som stöd för vårt beslut fanns både forskning och 

lagstiftning. Måluppfyllelsen när det gäller normer och värden ökade och resultaten i form av 

meritvärde, behörighet till gymnasiet och andelen elever som når målen förbättrades avsevärt 

under åren 2011-2013. 

 

Att införa inkludering är inte på något sätt okontroversiellt. Som rektor måste man stå stark 

mot föräldrar, elever och personal när man kräver enskilt stöd, insats av elevassistent och 

placering på resursskola. Avgörande var att finna stöd i lagstiftningen och i aktuell forskning i 

specialpedagogik för att stärka oss i diskussionerna med andra myndigheter som t.ex. BUP, 

socialtjänsten och habiliteringen. Vid utredningar förespråkar dom ofta exkluderande 

lösningar och insatser i små grupper med stöd av elevassistenter eller enskild undervisning av 

lärare för elever i behov av stöd. Det är inte ovanligt att andra myndigheter ger pedagogiska 

råd om vilka insatser skolan ska göra, vilket i sig är anmärkningsvärt då man varken förfogar 

över skolans budget eller pedagogisk insikt. 

 

Inför läsåret 2011/12 gick Norregårdskolan alltså över till en mer inkluderande undervisning. 

Skolan har korrigerat vissa brister i modellen sedan dess, framförallt synen på rumslig 

inkludering. Enligt Lisa Asp Onsjö (2008) innebär rumslig inkludering att eleven tillbringar 

sin tid i samma lokal som sina klasskamrater under skoldagen. Jag menar dock att inkludering 

inte utesluter att undervisning sker en-till-en eller i grupp med speciallärare utanför 

klassrummet när det ger bättre effekt. Den sociala aspekten handlar om tillhörighet. Skolans 

elevsyn innebär att alla ska känna sig delaktiga och vara en del av gemenskapen i klassen. 

Slutligen innebär den didaktiska aspekten att undervisningen måste anpassas efter de elever 

som går i klassen, inte tvärtom. Lagstiftningen är tydlig med att stödet ska ges inom klassens 

ram och forskningen visar att inkludering är gynnsamt för alla elevers trivsel och 

kunskapsutveckling.  

 
Goda ämneskunskaper och höga krav präglar Norregårdskolans skolkultur och elevsynen är 

inkluderande. Skolans mål definieras på följande sätt i rektors ledningsdeklaration (2016): 
 

Alla elever ska känna sig delaktiga och vara välkomna i klassen! Skolan har ambitionen att andelen elever 

som når målen och att skolans genomsnittliga meritvärde ökar. Med stöd i forskningen satsar vi på en 

inkluderande undervisning, med två lärare i klassen i vissa ämnen istället för specialundervisning i fasta 

grupperingar. 

 

Alla elever behöver stöd i undervisningen och några är mer i behov av utmaningar. Skolan 

har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Varje elev är unik och dess behov 



  
 

v 

bör lösas på det sätt som är bäst för eleven. Formerna för lösningar kan och måste varieras. 

Skolans tydliga ansvar innebär dock att det är hur skolan möter eleverna som måste 

diskuteras. Utgångspunkten skall vara att varje elev har resurser som ska utvecklas snarare 

än brister som skall åtgärdas (Norregårdskolan, 2016). 

 

Trots statsmakternas intentioner kring ”en skola för alla” och en samsyn på specialpedagogik 

bland landets ledande forskare sker specialundervisningen i huvudsak utanför klassen i 

Sveriges skolor. Professor Bengt Persson presenterade redan 1998 en studie av grundskolans 

användning av specialpedagogiska resurser. Han menar att skolans problem är att den inte 

förmår ta tillvara den naturliga variationen av olikheter hos eleverna i undervisningen. 

Specialundervisningen får då i uppgift att lösa de svåraste differentieringsproblemen genom 

att ta hand om de ”svagaste” eleverna i klassen. Det innebär, enligt Persson (1998), att stödet 

inte i första hand är riktat eller på individnivå ”likvärdigt”. Svaga elever används ofta slarvigt 

och generaliserande av många lärare, även avseende elever som varken har utretts eller 

diagnosticerats. Menar de lärare som använder begreppet att eleverna har en svag begåvning, 

är språksvag, fysiskt svag eller att man är svag på något annat? Risken för stigmatisering är 

uppenbar. Enligt min mening är elever i svårigheter ett bättre och mer professionellt uttryck.  

 

Inger Tinglev, fil. dr i specialpedagogik, ger i artikeln "En specialpedagogisk överblick" en 

historisk tillbakablick på specialpedagogiskt stöd som elever har erbjudits i skolan sedan 

början av 1900-talet och en kort beskrivning av forskning om special- undervisningens 

effekter, bl. a av den nya speciallärarutbildningen som regeringen införde 2008. 
 

I praktiken har skillnaden i inriktning mellan de tidigare och de idag utbildade speciallärarnas och 

specialpedagogernas arbete inte fungerat som det var tänkt. De sistnämnda har ofta arbetat med elever som 

det är tänkt att de nya speciallärarna ska arbeta med. En risk med återinförandet av speciallärarutbildningen 

är att klasslärare inte anser sig behöva anpassa och utforma undervisningen utifrån elevers förutsättningar 

och behov i den utsträckning som efterfrågas. Det ansvaret kan liksom tidigare komma att överlämnas till 

speciallärare. Det kan innebära att klasslärare därmed kan fortsätta med undervisningen utan att utforma 

och anpassa den till elevers olika förutsättningar och behov, vilket Lgr 11 framhåller som grunden för en 

likvärdig utbildning (Skolverket, 2014). 

 

Jag hävdar bestämt att detta inte bara gäller klasslärare utan i högsta grad även ämneslärare på 

högstadiet och gymnasiet. Forskarna visar här att specialundervisningen i första hand verkar 

ha organiserats för att lösa lärarnas svårigheter med att anpassa undervisningen för alla elever 

inom klassens ram än att tillgodose elevernas behov. 

 

Hösten 2013 påbörjade jag magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt 

förbättringsarbete. Min tanke var att fortsätta skriva om skolans utvecklingsarbete. Min 

ambition var att implementera inkluderingen när skolan växte så att nya elever och lärare 

också omfattades av den. Nu växte skolan mycket snabbare än vad som var tänkt, i och med 

att politikerna beslutade att lägga ner en högstadieskola, och Norregårdskolan blev snabbt en 

av kommunens största grundskolor. 

 

Mot denna bakgrund bestämde jag mig för att avgränsa denna studie till eleverna och vad som 

hände när de utsattes för en skolnedläggning och tvingades byta skola mot sin vilja. Jag insåg 

att det skulle vara en rimlig avgränsning av min studie inom magisterprogrammets ram. 

Förbättringsarbetet har utförts på den skola där jag själv arbetar som rektor, intervjuerna har 

genomförts med politiker i Växjö kommun och med elever på skolan. Jag har alltså fungerat 

både som forskare och rektor på min egen skola vilket man måste vara särskilt observant på, 

både som författare och läsare. 
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1 Inledning 
 

 Bakgrund 
Arabyskolan var länge en väl fungerade skola med en heterogen sammansättning av 

elever från i huvudsak tre olika typer av bostadsområden, Väster, Hovshaga och Araby. 

En stark skolledning och en erfaren personalgrupp gav skolan stabilitet. Skolan hade 

också infört olika idrottsprofiler som lockat elever från andra bostadsområden i Växjö. 

Den stora flykten från skolan började i samband med renoveringen av skolan 2009, 

samtidigt som en ny rektor tillträdde. 

 

Många elever sökte sig till andra högstadieskolor, både kommunala och privata. Den 

friskola som etablerade sig 2010 erbjöd ett lockande alternativ för många familjer, där 

man också kunde få plats. Arabyskolan dränerades på ”svenska” elever och kvar blev en 

kraftigt segregerad skola med sjunkande resultat. ”Det fria skolvalet sänkte 

Arabyskolan” skrev Smålandsposten (2015-09-11). 

 

Denna starkt etniskt segregerad högstadieskola i centrala delen av Växjö läggs ner 2013 

och alla elever tvingas byta skola. ”Vi kan inte låta en skola självdö”, uttryckte sig 

förvaltningschefen i Smålandsposten (2012-12-11). Politikerna i Skol- och 

barnomsorgsnämnden fattade beslutet i enighet på sammanträdet 2012-12-12 (Växjö 

kommun). Beslutet innebar bl.a. att högstadiet på Arabyskolan skulle avvecklas hösten 

2013 och eleverna i upptagningsområdet, Bokelundskolan, Hovshagaskolan och 

Ulriksbergskolan, skulle få andra hänvisningsskolor, Norregårdskolan och Fagrabäck-

skolan. Förvaltningen fick i uppgift att undersöka intresset bland vårdnadshavare och 

elever i dåvarande åk 8 vilken skola, inklusive Arabyskolan, man önskade gå på i åk 9.  

 

Beslutet väcker både känslor och frågor, framförallt hos den nedlagda skolans elever. 

En delegation på omkring 60 elever från Arabyskolan uppsökte kommunhuset den      

12 december 2012 och ställde skol- och barnomsorgspolitikerna mot väggen inför 

beslutet att lägga ner högstadiet och flytta det till andra skolor (P4 Kronoberg).  

 
1.1.1 Processen 

Förvaltningsledningen gav information om nedläggningen till rektorerna på de 

kommunala högstadieskolorna några veckor innan beslutet skulle tas. Rektorerna 

belades med tystnadsplikt. Planen var att beslutet skulle meddelas till personalen på alla 

högstadieskolor samtidigt på morgonen, måndagen den 10 december, och eleverna på 

skolorna fick därför ledigt första lektionen. Arabyskolans elever fick dock börja senare 

då mer information skulle ges till personalen där. Problemet blev dock att informationen 

om att skolan skulle läggas ner spreds via sociala media innan arabyeleverna själva fick 

beskedet från sin personal och ansvariga politiker och tjänstemän. Vid intervjun med 

tillförordnad ordförande (2015) höll han med om att informationen i samband med 

beslutet brustit. Han vill dock hellre kalla det en ”omläggning” än en nedläggning 

eftersom beslutet berörde flera enheter. Avsikten var att det skulle gå snabbt för att vara 

klart till skolvalet i februari 2013. I efterhand erkänner han att det hade varit bättre att 

skjuta fram beslutet till sammanträdet i skol- och barnomsorgsnämnden i januari 2013     

(tillförordnad ordförande (S), 2015). 

 

Enligt tillförordnad ordförande hade han och ordförande i nämnden börjat prata om en 

nedläggning av Arabyskolan i början av hösten 2012 och det fanns tre orsaker till detta: 
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1. Vikande elevtal – ett stort antal elever sökte sig till andra skolor. 

2. Sjunkande resultat – meritvärde, behörighet och andelen som når målen. 

3. Segregation - flykt av svenska barn, främst till friskolan Karl-Oskarskolan som 

startade 2010, innebar att det nästan bara fanns elever med utländsk bakgrund 

kvar.  

Beslutet om att lägga ner Arabyskolan innebar också att Bokelundskolan (F-6) skulle 

flytta sin verksamhet till Arabyskolan, som bytte namn till Centrumskolan, och att 

Bokelundskolans lokaler skulle användas som förskola (Smp 2011). 

  

Betydelsefullt i sammanhanget var att Arabyskolan nyligen (2009-2011) renoverats för 

100 miljoner kr (Smp 2011). Under ombyggnationen placerades eleverna i åk 7 på 

Fagrabäckskolan för att minska antalet elever på skolan. Detta var inte något oomstritt 

beslut, ett beslut som dåvarande rektor (2011) menade slog sönder Arabyskolans 

organisation. 

 

Den politiska situationen vid denna tid var turbulent. Den folkpartistiska ordföranden i 

Skol- och barnomsorgsnämnden hade lämnat alla sina politiska uppdrag med omedelbar 

verkan 2012-11-10 (Smp, 2012). Vice ordförande (S) fick träda in som tillförordnad 

ordförande, företrädande oppositionen i nämnden, fram till att en ny ordförande kunde 

tillträda i januari 2013. Det fanns dock ingen oenighet mellan partierna kring sakfrågan 

utan beslutet togs av en enig nämnd. 

 

Att lägga ner en stor centralt belägen högstadieskola har aldrig hänt i Växjös historia 

och har också få exempel i Sverige. Hur detta kunde vara möjligt ska jag ge en 

förklaring till i tidigare forskning och lokalt via egna undersökningar.  

 

I Malmö beslutade Rosengårds Stadsdelsfullmäktige 2013-05-02 att en avveckling av 

Rosengårdskolans årskurs 7-9 skulle påbörjas (Malmö stad, 2013). Detta var alltså ett 

halvår efter beslutet i Växjö och orsakerna var desamma, d.v.s. segregation och låg 

måluppfyllelse men även brister i arbetsmiljön på skolan. Samma år läggs också 

Örtagårdsskolans högstadium ner och eleverna flyttas till närbelägna Värner 

Rydénskolan, även den i stadsdelen Rosengård. (Malmö stad, 2013). Även i särskilt 

utsatta bostadsområden utanför Stockholm, där snittbetygen varit mycket låga, har man 

valt att lägga ned skolor. Så har skett i Jordbromalmskolan i Jordbro (2011) och i 

Bredbyskolan i Rinkeby 2013 (Studio Ett).  

Det tycks alltså som att skolsegregation och låg måluppfyllelse driver på beslut om att 

lägga ner skolan. 

 

Arabyskolans nedläggning utsatte utvecklingsarbetet vid Norregårdskolan för en stor 

ansträngning. Skolan hade under ombyggnationen 2011-2013 endast ca 300 elever och 

skolledningen hade räknat med att skolan skulle ”växa” långsamt de närmaste åren. 

Istället fick skolan 128 nya elever i åk 8 och 9 från Arabyskolan och 150 nya sjuor 

hösten 2013. Kvar fanns bara två klasser i åk 9 och fyra i åk 8. ”En utmaning”, som man 

brukar säga när något är svårt. Hur lyckades skolan då möta detta? Och hur upplevde de 

”nya” eleverna ett byte av skola som de själva inte var delaktiga i. Detta ”ofrivilliga” 

skolbyte ska jag belysa i min uppsats. Jag kommer att beskriva Norregårdskolans 

inkluderande förhållningssätt samt implementeringen av inkluderingen för de nya 

eleverna. I uppsatsen belyser jag också vad politikerna vill uppnå med att lägga ner en 

skola.  
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1.2 Uppsatsens upplägg 
 
I kapitel 3 beskriver jag vilka metoder jag valt att använda och hur jag genomfört 

studien. Jag skriver också om analysen av materialet, etiska överväganden, 

generaliserbarhet och validitet. 

 

Tidigare forskning presenteras i under kapitel 4. I uppsatsen beskriver först jag 

skolvalfriheten via sekundärempiri och intervju med lokala politiker. Därefter skriver 

jag om inkludering som ett medel för skolförbättring. 

 

I kapitel 5 redovisar jag resultatet i form av elevintervjuer, betyg och trivselenkäter.  

I slutdiskussionen ger jag ett mer uttömmande svar på frågeställningarna i uppsatsen 

och väver in tidigare forskning. I min analys ingår vilka konsekvenser skolbytet får för 

eleverna men också vilka samhällskonsekvenser skolvalsreformen får. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att på en lokal nivå förklara varför en segregerad skola 

läggs ner och vad som händer med elever som ofrivilligt möter en ny skolkultur. Jag vill 

förstå de politiska besluten som legat till grund för förändringen och hur beslutet 

realiseras, d v s vilka konsekvenser beslutet får för eleverna. 

 

Jag vill också, ur ett elevperspektiv, belysa vilken betydelse ett inkluderande arbetssätt 

har för de elever som tvingas byta skola mitt under högstadiet, elever som inte tidigare 

gått på en inkluderande skola. 

 

Inom ramen för detta syfte vill jag undersöka följande frågeställningar:  

 

 Vad vill politikerna uppnå med att lägga ner en skola?  

 

 Hur påverkar den ofrivilliga flytten till en ny skola elevernas skolframgång, 

delaktighet och inkludering i skolans kultur?  
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3 Metod och etik  
I detta avsnitt presenterar jag det metodiska tillvägagångssätt som jag använt för att 

besvara frågeställningarna i uppsatsen. Innehållet i avsnittet består av motivering för 

vald metod, forskningsetiska aspekter, beskrivning av processen och bearbetning av 

data. 

 
3.1 Val av metod  
Studien har en kvalitativ ansats där respondenternas svar fungerar som utgångspunkt 

(Bryman, 2011). Syftet med kvalitativa metoder är att förstå hur människor föreställer 

sig världen, menar Hassmén & Hassmén (2008). Mitt syfte var att studera hur de elever 

som tvingades byta skola upplevde det och hur det gick för dem på sin nya skola. 

Kvalitativ forskning präglas av en hög grad av flexibilitet gällande disposition, den 

information som framkommer under studien och hur forskare närmar sig dem och det 

man ska undersöka. 

 

Jag har valt att undersöka mina problemformuleringar genom intervjuer med ansvariga 

politiker i skol- och barnomsorgsnämnden i Växjö kommun samt med ett antal elever 

som tvingades byta skola inför höstterminen 2013. Dessutom har jag gjort uppföljningar 

av betygsresultaten för att se om måluppfyllelsen avseende de berörda elevernas 

kunskaper har påverkats positivt eller negativt och jämfört med de elever i samma 

årskurs som gått på Norregårdskolan under hela högstadiet 2012-2015. 

 
3.1.1 Intervjuer 

Intervjuer är troligen den mest använda metoden inom kvalitativ forskning (Bryman, 

2011). Jag valde intervjuformen eftersom syftet med studien var att få fram mer 

utvecklade resonemang hos respondenterna (Trots, 2010) och få möjlighet att ställa 

följdfrågor. I kvalitativa studier vill forskaren ha svar som både är detaljerade och mer 

utvecklade. Fokus på undersökningen kan därmed anpassas efter de viktiga frågor som 

dyker upp under intervjuerna, vilket var det syfte jag ville uppnå med studien (Bryman, 

2011). 

 

Intervjufrågorna utformades efter en semistrukturerad karaktär, d.v.s. intervjun inleds 

med öppna frågor som successivt blir mer avsmalnande och detaljerade. Jag utgick från 

de relativt enkla och raka frågor som skulle beröras men respondenterna gavs viss frihet 

att utforma svaren (Bryman, 2011).  

 
3.1.2 Intervjuguide 

Tonvikten ligger på hur respondenterna uppfattar och tolkar verkligheten och jag 

fokuserade därför på detta när jag utformade frågorna (Bryman, 2011). Det var viktigt 

att frågorna skulle vara lätta att förstå, särskilt för eleverna, och undvek därför 

komplicerade och otydliga begrepp. Intervjufrågorna till politikerna var, av naturliga 

skäl, mycket mer öppna. Jag försökte sätta mig in i hur frågorna kunde uppfattas och 

vilka följdfrågor som kunde leda intervjuerna och respondenterna vidare.   
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3.2 Genomförande 
 
3.2.1 Urval 

När man valt att fokusera sin studie på respondenter och källor man på förväg vet något 

om och finns tillgängliga är urvalet av strategisk art (Stensmo, 2002). Valet av 

informanter är inte helt slumpmässigt och det är heller inte nödvändigt, enligt 

Denscombe (2013). Det är vanligt att de som ingår i urvalet väljs för att för att de har 

något speciellt att bidra med och syftet är urvalet är att få fram resultat som är 

generaliserbara (Denscombe, 2013). Respondenterna var dels elever i åk 8 och 9 som 

bytt skola från Arabyskolan och gick på Norregårdskolan när studien genomfördes. 

Valet av respondenter var således av teoretisk betydelse, genom strategiskt urval (Trost, 

2010). Jag har valt att inte namnge eleverna utan benämner dem elev 1,2 3 etc. Jag har 

också valt att undersöka mina problemformuleringar genom intervjuer med ansvariga 

politiker i skol- och barnomsorgsnämnden i Växjö kommun. 

 
3.2.2 Intervjuer 

Jag har valt intervjuer med olika aktörer inom skolan för att få svar på mina 

frågeställningar ur ett lokalt perspektiv. Intervjufrågorna har valts utifrån mina 

problemformuleringar (Bilaga 1-2). Elevintervjuerna har genomförts enskilt och i form 

av en fokusgrupp (Wibeck, 2010). Fokusgrupper består av en liten grupp människor 

som sammanförts av en ”moderator” för att undersöka attityder, uppfattningar känslor 

och idéer inom ett speciellt område. Tre drag är utmärkande för fokusgruppen:  

 
 sammankomsten har ett fokus där gruppdiskussionen baseras på en sak eller erfarenhet som 

gruppdeltagarna har en liknande kännedom om; 

 särskilt vikt läggs vid interaktionen inom gruppen som ett sätt att få fram information; 

 moderatorns roll är att underlätta gruppinteraktionen (Denscombe, 2009). 

Gruppdynamiken i fokusgruppen har stor betydelse. Deltagarna uppmuntras att 

diskutera ämnet och denna interaktion hjälper forskaren att förstå resonemangen bakom 

de uppfattningar och synpunkter som kommer fram. Diskussionerna kan leda fram till 

viss samstämmighet i gruppen men kan också visa på viktiga åsiktsskillnader mellan 

gruppmedlemmarna (Denscombe, 2009). 

 

Intervjusvaren från respondenterna redovisas tematiskt under resultat i kapitel 5. Hösten 

2015 intervjuade jag dåvarande vice ordförande (s), tillika tillförordnad ordförande i 

skol- och barnomsorgsnämnden när beslutet fattades, och tidigare ordförande (fp) under 

perioden 2013-14 i Växjö kommun, som högst ansvariga politiker för skolan. Deras 

svar redovisas under inledning, kapitel 1, och under resultat, kapitel 5. 

 

På Norregårdskolan intervjuades våren 2014 fem elever med särskilt stöd, varav två 

pojkar, av skolans specialpedagog eller speciallärare utifrån perspektivet 

exkludering/inkludering. Eleverna från åk 8 och 9 har alla haft erfarenhet av att ha 

exkluderande specialundervisning i liten grupp i sin gamla skola och kan därmed 

jämföra för- och nackdelar med inkluderingen. 

 

Hösten 2014 tillfrågades fyra andra elever, varav tre flickor, om att medverka i en 

djupintervju av rektor utifrån perspektivet att tvingas byta skola. Urvalet förklaras av att 

fler flickor var positiva till att intervjuas. En fokusgrupp med fem elever ur en annan 

klass som bytt skola intervjuades också kring samma tema. Samma intervjutema 

användes hösten 2016, då jag genomförde en djupintervju med den elev som lyckades 
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förbättra sina betyg bäst av alla elever under högstadietiden. Det var en pojke som 

förbättrade sitt meritvärde med mer än 100 poäng och nu går i åk 2 på 

teknikprogrammet på gymnasiet. 

 

Totalt genomfördes alltså elevintervjuerna enskilt med 10 elever och i form av en 

fokusgrupp bestående av fem elever ur en klass i åk 8, summa femton elever (figur 1). 
 

Figur 1. Intervjuschema 

 

Intervjuare Respondenter Läsår När? Hur? Vad? 

Speciallärare/ 

specialpedagog 

5 elever åk 8-9 

 

2013/14 2014, april Individuellt Specialundervisning 

Rektor/forskare 4 elever åk 8 

 

2014/15 2014, nov Individuellt Skolbytet 

Rektor/forskare 

 

5 elever åk 8 2014/15 2014, dec Fokusgrupp Skolbytet 

Rektor/forskare 

 

2 politiker 2015/16 2015, nov Fokusgrupp Nedläggningsbeslutet 

Rektor/forskare 1 elev åk 8 

Gy åk 1 

2014/15 

2016/17 

2016, sept Individuellt Skolbytet 

 
 
3.2.3 Studie av resultat                                                                                                                         

Min studie grundar sig på en redovisning och jämförelse av resultat från betygen för åk 

7, 8 och 9 fr.o.m. höstterminen år 2012 t.o.m. vårterminen år 2015. Slutbetyg publiceras 

på Skolverkets hemsida Siris under statistik och analys i december varje höst men dessa 

resultat har tagits fram i kontakt med Växjö kommuns skol- och barnomsorgs-

förvaltning då uppföljningen av resultaten är terminsvis och på grupp/klass- och 

individnivå. Jag har särskilt studerat betygsutvecklingen för de 40 elever som lämnade 

Arabyskolan när de gick ut åk 7 vårterminen 2013 och började på Norregårdskolan 

höstterminen 2014, både individuellt och som grupp. 

 
3.3 Analys av materialet 

 
3.3.1 Data och material  

Data är grunden för en forskningsstudie och i kvalitativ forskning hämtar forskaren 

relevanta data från fyra aktiviteter på fältet: 1. intervjuer, 2. observationer, 3. insamling 

och granskning av material och 4. känslointryck (Yin, 2013). Empiri är allt material 

som är föremål för undersökning och kvalitativ empiri handlar om särskilda kvaliteter 

och egenskaper hos det man studerar (Rienecker & Jörgensen, 2014).                                                                                                         

 

Material, eller källor, är sådant som man får information eller kunskap ur. Materialet är 

det man undersöker eller det du använder i en undersökning. Om du genomför en 

intervjustudie så är intervjusvaren ditt material (Rienecker & Jörgensen, 2014). 

 
3.3.2 Primär- och sekundärmaterial 

Man brukar skilja mellan primär- och sekundärmaterial. Primärmaterial är en 

förstahandskälla. En intervjuperson som berättar om sina egna upplevelser är typiskt 

primärmaterial. I sekundärmaterial presenteras någonting för dig av någon annan och 

det är denne andre som har haft tillgång till primärkällan (Rienecker & Jörgensen, 

2014). 
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Mitt primärmaterial består av resultat från betyg i årskurs 7, 8 och 9 under 2012-2015, 

trivselenkäter och information som jag själv samlat in via intervjuer. Den årliga 

brukarenkäten för Växjö kommuns alla barn och elever, som handlar om hur barnen och 

eleverna upplever sin trygghet, lust att lära, stöd och stimulans, ingår också i 

primärmaterialet. 

  

Sekundärmaterial består av litteratur, forskningsrapporter, tidningsartiklar och statistik. 

I denna uppsats utgörs de av styrdokument och adekvat litteratur inom temat 

specialpedagogik och inkludering samt ledarskapets betydelse för utveckling i 

framgångsrika förändringsprocesser. Jag har också studerat vad tidigare forskning visar 

om skolvalsreformen, mångkulturella skolor och dess effekter, vilket jag redovisar 

under avsnittet tidigare forskning.  

 
3.3.3 Bearbetning av data 

Forskare har olika sätt att analysera de kvalitativa data man fått fram (Denscombe, 

2009). Intervjuerna jag genomförde spelades in för att jag skulle kunna transkribera dem 

och sammanställa svaren till helheter och teman, d.v.s. meningsbärande enheter vilka 

kan tolkas fram ur materialet. Det handlar om att söka både efter det gemensamma och 

den variation som man finner i respondenternas svar. Även sökandet efter mönster i 

datamaterialet är viktigt, enligt Hassmén & Hassmén. Tematiseringen och mönstren har 

jag använt till att redovisa svaren på frågeställningarna i olika underrubriker.  

 

Jag har valt att studera resultaten för de elever som bytt skola från Arabyskolan och 

jämföra resultaten med eleverna som gått på Norregårdskolan sedan åk 7. 

Frågeställningarna har analyserats tematiskt fråga för fråga under resultatdelen i kapitel 

6. Intervjuerna har sammanställts, skrivits ut och sedan sorterats in utifrån rubrikerna i 

frågeställningarna. Genom litteraturgenomgången i kapitel fyra har relevant data för 

mina frågeställningar diskuterats, kapitlet har också fungerat som ett stöd i mina 

analyser av intervjuer och enkäter. I slutdiskussionen görs en sammanfattande analys av 

resultaten.  

 
3.4 Forskningsetik 
Vid intervjuer är de etiska riktlinjerna centrala. I denna studie har jag följt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). Det är viktigt att beakta de etiska aspekterna synnerhet när det gäller 

intervjuer, så att de som deltar i studien ska känna sig trygga med sitt deltagande. I 

enlighet med informationskravet har jag berättat för de intervjuade (respondenterna) om 

studiens syfte och att resultatet av studien kommer att sammanställas i ett 

magisterarbete i pedagogik. Samtyckeskravet innebär att alla respondenter har gett sitt 

muntliga samtycke till att medverka i studien. De som intervjuades fick ta del av 

intervjufrågorna i förväg för att de skulle få möjlighet att förbereda sig och få en bild av 

vad undersökningen handlade om. Intervjuerna spelades in, efter garanti om att de 

skulle användas endast till detta ändamål. Jag förklarade att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Respondenterna 

informerades om att de i arbetet inte skulle nämnas vid namn, därmed uppfylls 

konfidentialitetskravet genom att alla namn på elever i studien undviks för att 

omöjliggöra en identifiering av deltagarna för utomstående.  

 

Enligt nyttjandekravet kommer information om de medverkande inte att spridas till 

tredje part. Forskare och politiker är dock så offentliga att det inte går att anonymisera 
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deras svar, även om personerna inte namnges. De har fått ta del av den utskrivna texten 

och kunnat godkänna svaren på sina intervjuer i efterhand. Identiteten på elever, lärare 

och övriga medverkande avslöjas inte. Vårdnadshavarnas tillstånd har inhämtas för 

elever under 15 år. Respondenterna har informerats om att deras rättigheter i sitt 

deltagande. Inspelningsmaterialet raderades efter transkribering och analys av 

materialet. Alla respondenter kommer efter studiens slutförande att få ta del av 

uppsatsen i sin helhet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
3.5 Generaliserbarhet och validitet 
 

Utöver intervjuer och studier av betygsresultat har jag genomfört en webbaserad 

lärarenkät som en utvärdering av resursanvändningen till elever i behov av särskilt stöd 

hösten 2015, fyra år efter att inkluderingen infördes på skolan. Undersökningen tar 

hänsyn till de krav som ställs på validitet och reliabilitet, men man måste ändå vara 

vaksam när man värderar studiens resultat (Ejlertsson, 2005).  

 

Att verifiera kvalitativ forskning är mycket viktigt och avgörande för att forskaren ska 

vara tillförlitlig och trovärdig (Denscombe, 2009). Validitet och reliabilitet är begrepp 

som är framtagna för studier med kvantitativ ansats men tillämpas även på kvalitativa 

studier (Yin, 2013). Reliabilitet mäter på ett tillförlitligt sätt medan validitet mäter det 

som är relevant i sammanhanget. Det finns olika uppfattningar hos forskare om 

begreppen är relevanta för kvalitativa studier (Bryman, 2011).  Hassmén & Hassmén 

hävdar dock att reliabilitet alltid ska eftersträvas, även om det är mer förankrat i 

kvantitativ forskning. Det relateras ofta till tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet 

även inom kvalitativ forskning och pålitligheten blir större om fler oberoende forskare 

kommer fram till samma resultat, vilket gör att studien uppnår hög extern reliabilitet 

(Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

För alla typer av forskning, även kvalitativa studier, gäller den centrala frågan vid en 

kvalitetsprövning rönens validitet (Yin, 2013). Validitet hänvisar till noggrannheten och 

precisionen i data och handlar också om lämpligheten att använda de data i den 

forskningsfråga som undersöks (Denscombe, 2013).  

 

Lincoln och Guba (1985) utgår från fyra kriterier för vad en trovärdighet kan bedömas 

utifrån. Credibility handlar om hur trovärdig datan och tolkningen av materialet är 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Jag valde att transkribera intervjuerna så att man kan hitta 

stöd för den tolkning jag gör. Jag genomförde inte heller alla intervjuer själv av skäl 

som jag förklarar under 3.5.1. Fem elever med särskilt stöd intervjuades av skolans 

speciallärare eller specialpedagog utifrån perspektivet exkludering/inkludering. 

 

Dependability handlar om stabiliteten av data över tid och förhållande (Hassmén & 

Hassmén, 2008). De flesta av intervjuerna genomfördes enskilt, medan andra 

genomfördes i en s.k. fokusgrupp, liten grupp som leds av en moderator för att 

undersöka deras uppfattningar inom ett speciellt ämnesområde (Wibeck, 2010).   

 

I grupp bör man vara vaksam på att respondenterna kan påverkan varandra. En av 

fördelarna med intervjuer ar att opponenten kan avläsa kroppsspråk, röstläge och andra 

icke-verbala signaler. Conformability ger utomstående forskare möjlighet att bedöma 

hela forskningsprocessen. Jag bifogar därför intervjuguide och ger opponent, handledare 

och betygsättare tillgång till allt materiel, inklusive intervjudata (Hassmén & Hassmén, 
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2008). Transferability handlar om möjligheten att generalisera, överföra och dra 

slutsatser till andra sammanhang (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 
3.5.1 Rektor som forskare och etnograf 

Denscombe (2013) beskriver etnografers känslighet för reflexivitet, d.v.s. förmåga och 

redskap för förstå de kulturer och händelser som studeras. Forskarens betraktelsesätt är 

beroende av sin egen kultur, sociala bakgrund och personliga erfarenheter. Etnografer är 

i huvudsak medvetna om att deras beskrivningar baseras på tolkningar av det som 

inträffar och forskaren måste därför ge läsaren insyn i hur forskarens ”jag” (identitet, 

värderingar och föreställningar) kan ha påverkat tolkningen av händelserna eller 

kulturerna, menar Denscombe (2013).  

 

Jagets roll är viktig i kvalitativ forskning och kan inte elimineras från analysprocessen. 

Forskare kan dock hantera jagets inblandning på två olika sätt, endera genom att 

distansera sig från sina normala, vardagliga övertygelser och vänta med att ta ställning 

till sociala frågor så länge forskningen pågår eller redogöra för hur forskarens 

personliga erfarenheter och sociala bakgrund har format forskningsprogrammet 

(Denscombe, 2013). 

 

Fenomenologin har en viktig poäng för forskare, menar Denscombe (2013). I ett 

fenomenologiskt perspektiv är forskaren knuten till den sociala värld som studeras. 

Forskare baserar sina antaganden på sunt förnuft när de tolkar händelser. De måste vara 

medvetna om att de är beroende av detta vardagstänkande och måste anstränga sig för 

att minimera den inverkan dessa antaganden kan ha. Det handlar om att kunna 

distansera sig från sin övertygelse för att den inte ska skymma forskarens bild av 

verkligheten. Genom att inta en främlings position kan forskaren se saker som annars 

skulle ligga utanför synfältet (Denscombe, 2013). 

 

Att betrakta saker ur flera perspektiv kallas triangulering. Det kan innebära att man 

använder olika datakällor, metoder eller olika forskare i samma studie och kan ge 

forskaren en bättre förståelse av det som undersöks om hen betraktar det ur olika 

perspektiv. I metodologisk triangulering kan man t.ex. jämföra kvantitativa och 

kvalitativa data (Denscombe, 2013). 

 

Rienecker m.fl. (2014) menar att det är viktigt att betrakta uppsatsen i ett 

fågelperspektiv och att ha distans till källorna. Det är viktigt att påpeka att jag i denna 

studie är forskare, men samtidigt även skolans och elevernas rektor, vilket kan påverka 

intervjusvaren. I några fall använde jag därför andra personer som intervjuare. 

  

Detta s.k. fältarbete är dock förknippat med vissa krav för att det inte ska påverka 

studiens innehåll, i synnerhet relationerna med dem man ska intervjua (Yin, 2011). 

Viktiga inslag i kvalitativ forskning är s.k. fältarbete, som innebär att samla in data i 

form av observationer och intervjuer med människor som befinner sig i sin verkliga 

miljö. Fältarbetare får ofta tillgång till dessa miljöer genom en ”grindvakt” som är 

någon form av representant för institutionen. Om deltagarna misstänker att studien 

gagnar grindvakten intressen kan det påverka hur deltagarna förhåller sig till 

grindvakten, menar Yin (2011). Deltagarnas svar kan också påverkas om arbetsgivare 

har sanktionerat studien. Man måste därför vara observant på konsekvenserna av hur 

man fått tillgång till fältmiljön och hur de kan påverka studien (Yin, 2011).  
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När fältarbetaren, i andra sidan, får tillgång till en fältmiljö som fältarbetaren i vanliga 

fall befinner på uppstår en annan situation. Att få tillstånd till att vara på plats är då 

inget problem men man måste ändå ha tillåtelse att intervjua personerna där och förhålla 

sig till de etiska regler som gäller för den typen av forskning. Tiden fältarbetaren 

befinner sig på fältet kan ha betydelse för de sociala relationerna på platsen. Om 

fältarbetaren blir en fullvärdig medlem i den fältmiljö som studeras finns det risk att 

forskningsperspektivet äventyras (Yin, 2011).  

 

När det gäller intervjuer hävdar Denscombe (2013) att människor svarar olika beroende 

på hur de uppfattar den person som ställer frågorna, d.v.s. forskarens personliga 

identitet. I synnerhet inverkar intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung på hur ärliga 

svar forskaren får och den information som respondenterna lämnar (Denscombe, 2013).  

 

Det kan vara en fördel att känna skolan och vara väl insatt i både strukturella villkor och 

skolans kultur. Samtidigt är det en risk om man inte kan se objektivt på företeelser eller 

förhålla sig lika kritisk till skolan som om man inte hade haft någon relation till den. Jag 

är väldigt stolt över den förändringsprocess som genomförts på skolan och det kan 

påverka mina tolkningar. Det viktiga är dock att vara medveten om problematiken i 

detta. Det är befogat att fråga sig själv om eleverna skulle ha svarat på samma sätt om 

någon annan ställt frågorna? Det är därför jag valde att några speciallärare genomförde 

vissa intervjuer. Hade jag å andra sidan genomfört min studie och intervjuerna på en 

annan skola hade bakgrundsinformationen varit mycket knapphändig och jag har fått 

förlita mig helt på andrahandsuppgifter. 

 
3.5.2 Tolkningar 

Det är både lockande och spännande att kunna dra generaliserbara slutsatser av 

resultaten i denna studie. Situationen är dock så komplex, särskilt i storstadsområden, 

att man måste vara försiktig med detta även om man kan se vissa mönster. I min studie 

är respondenterna inte så många men det finns annan forskning som stärker 

generaliserbarheten avseende mångkulturella skolor och skolvalsreformens effekter.  

                

Forskare som Nihad Bunar, Ove Sernhede, Jenny Kallstenius och Stefan Lund m.fl. 

beskriver den skolsegregation som skett till följd av de nyliberala idéer som strömmat in 

över Sverige sedan slutet av 1980-talet.  Skolvalfrihetens och marknadsanpassningens 

effekter har resulterat i en ökad segregation, särskilt i förorterna, som i vissa fall har gått 

så långt att skolor måste läggas ner. Effekterna av skolvalsreformen beskriver jag 

utförligare i kapitel 5.1. 

 

Kunskapsutvecklingen hos svenska skolelever har varit negativ under de senaste två 

decennierna. Skillnaderna i studieresultat mellan olika skolor har också ökat. Andelen 

elever med utländsk bakgrund och utsatta socioekonomiska villkor hamnar allt oftare i 

invandrartäta skolor. Skolsegregationen i Sverige har ökat sedan slutet av 1990-talet och 

med den ökar också skillnaden mellan skolornas genomsnittliga skolresultat. Till de 

mest drabbade hör främst elever med utländsk bakgrund, som bor i invandrartäta 

områden och går på skolor som inte kan erbjuda likvärdig utbildning som i 

medelklassområden (Lund & Lund, 2016). 
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3.6 Avgränsningar 
 

Mitt material omfattar intervjuer med några elever från Arabyskolan som tvingades byta 

skola inför höstterminen 2013 eftersom deras skola då lades ner. 128 elever valde då att 

slutföra grundskolan på Norregårdskolan, 40 elever började i åk 8 och 88 elever i åk 9. 

Gruppen som började i åk 8 är unik på många sätt. Alla elever utom en hade utländsk 

bakgrund. 

 

Studien av elevernas resultat omfattar 40 elever under tidsperioden 2012-2015, eftersom 

det är intressant att följa elevernas kunskapsutveckling under hela högstadietiden. Här 

kan man göra jämförelser med en referensgrupp på 115 elever som gått hela tiden på 

Norregårdskolan. 

 

Det finns också ett statistiskt material bestående av kunskapsutvecklingen för de 88 

elever som gick i åk 8 på Arabyskolan när den lades ner. Dessa elever tvingades också 

byta skola inför åk 9, vilket inte är någon idealisk situation. Jag har valt att inte följa 

fokusera studien på dem, eftersom de bara gick på Norregårdskolan under ett läsår och 

har liknande bakgrund som skolans egna elever. Huvuddelen av dessa elever skulle 

nämligen ha gått på Norregårdskolan om inte skolan hade byggts om 2011-2013. 
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4 Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt kommer jag att behandla den mångkulturella skolan, skolvalfrihet och 

skolsegregation. Därefter diskuterar jag kort vad lagstiftning och styrdokument inom 

särskilt stöd säger innan jag beskriver relevanta begrepp kring inkludering och särskilt 

stöd samt olika perspektiv kring inkludering från tidigare forskning inom det 

specialpedagogiska området.  

 

4.1 Mångkulturella skolor 
En vanlig definition på mångkulturella skolor är att de ligger i områden där en kulturell 

mångfald råder (Bunar, 2009). I denna studie ska mångkulturella skolor förstås som 

skolor med en stor andel elever med annan kulturell och etnisk bakgrund än svensk. I 

officiell statistik används begreppen svensk och utländsk bakgrund. Till kategorin 

svensk bakgrund hör elever som är födda i Sverige och har minst en förälder som är 

född i Sverige. Utländsk bakgrund har elever som är födda utomlands eller vars båda 

föräldrar är födda utomlands (Lund & Lund, 2016). Ofta är mångkulturella områden 

också socialt utsatta. Skolor i socialt utsatta områden handlar om den lokala 

befolkningens ansträngda sociala livsvillkor. Dessa skolor ligger i miljöer med en 

överrepresentation av familjer med utländsk bakgrund och med socialt svagare position 

i samhället. Majoritetsbefolkningen lyser här med sin frånvaro (Bunar, 2009).   

 

Jenny Kallstenius (2010) skriver i sin uppmärksammade avhandling De mångkulturella 

innerstadsskolorna om tre innerstadsskolor i Stockholm. Kallstenius (2013) beskriver 

hur elevsammansättningen i storstädernas innerstadsskolor blivit alltmer etniskt, 

kulturellt och socioekonomiskt heterogen till följd av den ökade pendlingen från 

ytterstadens socialt utsatta och mångkulturella bostadsområden. Så långt kan man 

konstatera att avsikten med skolvalsreformen lyckats med den har också skapat andra 

effekter. Förorternas problemskolor har blivit ännu mer segregerade, då de ”bästa” 

eleverna väljer andra skolor (Kallstenius, 2013). Enligt Kallstenius (2013) har 

skolvalfriheten för eleverna från förorterna gjort att integreringen med etniska svenskar 

från medelklassen ökat men det har i sin tur lett till ett utflöde av elever från innerstaden 

p.g.a. att skolornas rykte har förändrats. 
 
4.1.1 Skolkultur  

Flera av eleverna från Arabyskolan berättar att man mötte en annan skolkultur på 

Norregårdskolan. Vad kännetecknar då en skolkultur?  

 

Forskarna vid Linnéuniversitetet Anna och Stefan Lunds (2016) definition lyder så här: 
 

Lärares och elevers värderingar, motiv och handlingar i förhållande till utbildning och lärande en 

starkt drivande kraft som påverkar elevers skolprestationer. En skolkultur skapas i det lokala 

sammanhanget genom att elever och lärare delar vissa gemensamma överenskommelser som visar 

sig i deras handlingar och vad de värdesätter och prioriterar i skolan. 

 

Skolkulturen formar elevernas inställning till utbildning, skriver författarna till boken 

Skolframgång i det mångkulturella samhället. Lund & Lund (2016) menar också att en 

skolkultur kan vara exkluderande för de elever som inte är med på överenskommelsen 

genom att inte kunna hantera de krav på studieambitioner och sociala beteende som 

följer med skolkulturen. 
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Ungdomar med utländsk bakgrund i segregerade förorter är en utsatt grupp då deras 

livsvillkor påverkar deras skolresultat negativt (Lund & Lund, 2016).  

 

Arabyområdet är ett starkt segregerat bostadsområde i centrala delarna av Växjö med ca 

6 500 invånare. Stadsdelen byggdes upp under 1960- och 1970-talen, främst med 

hyreshus i tre-fyra våningar, som en del i miljonprogrammet. Arabyområdet är idag 

hopvuxet med områdena Dalbo och Nydala. Området präglas av hög arbetslöshet och en 

omfattande in- och utflyttning. Polisen klassar Araby som ett särskilt utsatt område. 

Föräldrarnas förmåga att stötta sina barn i skolarbetet är begränsat (Växjö kommun, 

2016). 

 

Forskning visar att lärarnas bemötande och förväntningar är av avgörande betydelse för 

elevernas skolprestationer men lärarnas undervisning och professionella kompetens har 

mindre betydelse om inte eleverna intresserar sig för skolans innehåll (Lund, 2016).  

Det är befogat att ställa sig frågan om eleverna tycker att dagens skolundervisning är 

meningsfull för dem som inte har en tydlig målbild och vill ha bra betyg. 

 
4.1.2 Skolvalfrihet  

Starka nyliberala vindar blåste genom Europa i början av 1990-talet med krav på mer 

valfrihet, konkurrens, privatisering och decentralisering. Redan i slutet av 1980-talet 

trängde den nyliberala ideologin på allvar in i skolans värld i Sverige (Bunar, 2009). 

Grundideologin i liberalismen är tron på den enskilde individens rätt och förmåga att 

kunna välja sin egen framtid, vilket även ska omfatta val av skola (Bergström, 2015).  

Den nyliberala ideologins främsta lärosats är att decentralisering och konkurrens på en 

öppen och avreglerad marknad leder till en förbättring av utbildningskvaliteten och 

elevernas betyg, större tillfredsställelse hos föräldrarna och lägre kostnader för 

skattebetalarna (Bunar, 2009).  

 

Även socialdemokraterna anammade de nyliberala idéerna, även om de kolliderade med 

några av partiets kärnvärderingar. Partiet ville behålla den sammanhållna skolan men 

ville också öka den pedagogiska mångfalden genom valfriheten (Bunar, 2009). 

Miljöpartiet, som regeringen var beroende av för att få igenom sina beslut i riksdagen, 

ville ge utrymme för idéburna skolor och skolor som passade alla elevers behov. Ett av 

de främsta argumenten för skolvalfrihet var att den kunde motverka 

boendesegregationens avspegling i enskilda skolors elevunderlag (Kallstenius, 2013).  

I början av 1990-talet genomfördes valfrihets- och friskolereformen i Sverige. Reformen 

innebar att föräldrar och elever gavs möjlighet att välja grundskola. Valfriheten var i 

början förknippad med positiva värden som pedagogisk mångfald, demokrati, 

individuella initiativ och förnyelse. Konkurrens inom ordnade former skulle bidra till 

ökad kvalitet (Bunar, 2009).  

4.1.3 Politiskt beslut 

Det var den socialdemokratiska regeringen, med skolminister Göran Persson i spetsen 

som genom en rad beslut i slutet av 80-talet bäddade för friskolereformen, hävdar Bunar 

(2009). Riksdagen beslutade 1988 om en framtida övergång från regel- till målstyrning 

av skolan. Staten skulle ha det övergripande ansvaret för att skolutbildningen i landet 

var likvärdig, medan kommunerna tilldelades ansvaret för organisation och 

genomförande (Bunar, 2009).  Decentraliseringsmotivet vägde tungt när riksdagen 

beslutade om en förändrad styrning av skolan. Grundtanken med reformen var att 

resursfördelningen skulle bli mer effektiv och styra resurserna dit behoven var som 
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störst (Skolverket, 2009). Socialdemokraterna drev, med stöd av vänsterpartiet, igenom 

kommunaliseringen av skolan i riksdagen 1989 och reformen genomfördes 1991 

(Bunar, 2009). 

 

Den borgerliga regeringen som kom till makten 1991 kopplade ihop idéerna om 

valfrihet och mångfald med konkurrens och huvudmannaskap, menar Bunar (2009). 

Andra aktörer än kommunen och landsting skulle släppas in som skolans huvudman. 

Dessutom kommunaliserades skolan 1991 och året efter fattades beslutet om skolpeng 

(Bunar, 2009). I och med skolvalsreformen 1992 gavs elever ökade möjligheter att välja 

skola, både mellan kommunala och fristående skolor. Valfriheten innebär att kommunen 

i så stor uträckning som möjligt ska tillgodose elevers och föräldrars önskemål om 

skolplacering (Bunar, 2009). 

 

Bunar (2013) menar att en kvasimarknad, som är finansierad av skattemedel, skapas i 

Sverige efter skolans kommunalisering, skolpengs- och valfrihetsreform. En 

kvasimarknads utmärkande drag är en separation av köpare från tjänsteproducenter och 

köparnas möjlighet att välja mellan dessa producenter. Det är alltså ingen fri marknad 

där köpare väljer fritt bland olika producenter och betalar med egna pengar. 

Skolkonsumenten som väljer en annan skola än den kommunen anvisar betalar med den 

tilldelade skolpengen (Bunar, 2009). 

4.1.4 Skolsegregering 

Segregation innebär ett rumsligt åtskiljande av olika befolkningsgrupper (NE, 2016). 

Boendesegregation är en skiktningsprocess som sorterar stadens invånare i olika fysiska 

områden. Sernhede (2002) beskriver det som att staden glider isär och skapar också 

mentala klyftor. Boendesegregering är ofta knuten till åtskillnader mellan (etniska) 

minoritetsgrupper och ”huvudgruppen” eller den privilegierade gruppen i ett samhälle. 
Enligt Skolverkets definition av skolsegregering handlar segregationen i skolan om att 

olika grupper homogeniseras (Skolverket, 2003). Definitionen inrymmer flera aspekter 

såsom socioekonomisk bakgrund, etnisk och prestationssegregering. 

Skolverket konstaterar i sin forskningsöversikt (2009) att det svenska skolsystemet var 

ett av västvärldens mest jämlika i början av 1990-talet. Sedan dess har skolresultaten 

försämrats och betygsskillnaderna ökat mellan elevgrupper med olika social bakgrund, 

kön och etnicitet. Skolverkets kunskapsöversikt visar att de ökade resultatskillnaderna 

sammanfaller med förändringar i skolsystemets struktur och ökade socioekonomiska 

skillnader. Fyra strukturella kategorier identifieras; segregering, decentralisering, 

differentiering och individualisering.  

Den ekonomiska krisen på 1990-talet ledde till ökad bostadssegregation. Elever med 

likartad social och utbildningsmässig bakgrund samlades på samma skolor. Dessutom 

flyttade personer med svensk bakgrund ut ur vissa stadsområden, vilket ledde till att 

dessa områden fick en högre koncentration av barn med språksvårigheter och sociala 

och ekonomiska svårigheter (Skolverket, 2009).  

Sedan friskolereformen 1992 har föräldrar i ökad utsträckning gjort aktiva val att flytta sina barn 

från skolor i socioekonomiskt utsatta områden till andra skolor med förhoppningen att skapa bättre 

förutsättningar för deras barns utveckling. Forskarna är eniga om att elevsammansättningen har 

blivit mer homogen utifrån socioekonomisk bakgrund. Därmed har den positiva kamrateffekten i de 

utsatta miljöerna minskat. En direkt konsekvens av segregeringen är att resultatskillnaderna mellan 

skolor och elevgrupper har ökat. I dag har föräldrars utbildningsnivå större betydelse för barns 

skolresultat än tidigare. (Skolverket, 2009). 
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Det innebär att skolans kompensatoriska uppdrag blir allt viktigare. 

4.1.5  Skolvalfrihetens och marknadsanpassningens segregerande mekanismer 

Sedan 1990-talet pågår en utveckling i Västeuropa som segregerar och avskiljer de stora 

städernas invandrartäta bostadsområden från det övriga samhället, en s.k. ”territoriell 

stigmatisering”. Arbetslöshet, segregation, marginalisering och diskriminering inverkar 

både på vardagsliv och självkänsla hos dem som bor där och på skolans verksamhet 

(Bunar, 2013). 

I sin avhandling beskriver Kallstenius (2010) hur allt fler elever i Sveriges storstäder 

byter skola, från ytterstadens socialt utsatta och mångkulturella förorter till innerstadens 

och från innerstad till skolor med högre status när andelen elever med utländsk 

bakgrund ökar. Bakgrunden till elevflödena mellan skolorna är den valfrihets- och 

friskolereform som genomfördes i Sverige på 90-talet, menar Kallstenius (2013) .  

Skolvalfriheten är även en viktig del i den ökade marknadsanpassning som präglat det 

svenska skolsystemet sedan dess. Marknadiseringen av skolväsendet kännetecknas 

också av en kraftig expansion av friskolor och ökad konkurrens mellan olika aktörer 

(Kallstenius, 2013). 

Kallstenius (2013) slutsats är att det inte finns något entydigt svar på frågan om 

skolvalet leder till ökad segregation eller integration? Å ena sidan leder det fria 

skolvalet till ökad segregation utifrån ett socioekonomisk, etniskt och 

prestationsmässigt perspektiv. Olika grupper använder sig av möjligheten att välja skola 

på olika sätt och skolvalet utnyttjas främst av resursstarka grupper.  

Å andra sidan kan möjligheten att välja skola vara ett sätt för enskilda elever att 

kringgå segregationens negativa konsekvenser. Skolvalfriheten kan på detta vis 

motverka boende- och skolsegregationens negativa effekter för dessa elever 

(Kallstenius, 2013).  

Valfriheten kan antas resultera i en högre integration för enskilda individer som 

använder det fria skolvalet för att ta sig runt de hinder som boendesegregationen innebär 

för dem men det fria skolvalet riskerar att öka segregationen på skolnivå genom att 

resursstarka och studiemotiverade elever söker sig bort från skolor med låg status 

(Kallstenius, 2013). 

Stefan Bergström (l) betonar vid intervjun med politiker i Växjö kommun (2015) att det 

fria skolvalet innebär att man väljer till skolor men att det talas för mycket om att välja 

bort skolor. ”Man glömmer vad man får istället”, säger Bergström (2015) 

4.1.6 Skolsegregering lokalt 

Henrik Nilsson (2015) analyserar i sin avhandling, Kultur och utbildning – en tolkning 

av två grundskolors mångkulturella kontexter, hur två mångkulturella grundskolors 

organisation av utbildning och innehåll formas. Den ena skolan, som Nilsson kallar 

”Tallskolan” ligger i ett segregerat område som Nilsson (2015) benämner ”Byarp”. När 

skolans uppfördes i början av 1970-talet var den som vilken skola som helst. Under 80-

talet förändras dock elevsammansättningen p.g.a. att många svenska och utländska 

familjer med högre utbildning flyttade ifrån området till nya villaområden. Under den 

här tiden var det relativt lätt att etablera sig på arbetsmarknaden och skaffa sig en egen 

försörjning om man hade utbildning och kunskaper som passade den svenska 

arbetsmarknaden. In flyttade flyktingar utan högre utbildning och arbete. Denna etniska 
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segregering accentueras och 1990 var andelen elever med utländsk bakgrund 60 % på 

Tallskolan (Nilsson, 2015).  

 

Under mitten av 1990-talet satsade Tallskolan på ett kulturprojekt som medel för ökad 

integration och Nilsson (2015) beskriver projektet som framgångsrikt. Skolledningen 

hoppades på att kulturprojektet skulle permanentas och blir en del av Tallskolans 

verksamhet, samt att den kommunala musikskolan skulle förlägga sin undervisning där.  

Förhoppningen var att det skulle locka elever med svensk bakgrund till skolan och 

underlätta för Tallskolans elever att delta i den kommunala kultur- och musikskolans 

aktiviteter. Hoppet sköts i sank 1998 när förvaltningschefen beslutade att istället satsa 

på att rusta upp en centralt belägen kommunal fristående grundskola ”Sjöskolan” med 

estetisk profil och starka band till Kulturskolan (Nilsson, 2015).  

 

Goda idéer från den segregerade förorten övertas av staden och Tallskolan dräneras på 

personella resurser, främst inom det kulturella området. Allt fler elever söker sig ifrån 

Tallskolan till andra närliggande kommunala skolor. Jibriliskolan, en religiös friskola 

etablerar sig, och lockar till sig elever bl.a. från området. När elevtalen på Tallskolan 

sjunker hotas skolans mellanstadium och 2003 får skolan politiska signaler om att 

mellanstadiet ska läggas ner. Politikerna anför två skäl för nedläggningen:  

 

1. skolan betraktas som alltför segregerad och det har uppkommit en polarisering mellan 

elever av svensk och utländsk bakgrund, och  

2. kommunen måste avyttra lokaler och använda resurserna effektivare genom att 

erbjuda eleverna skolgång på andra skolor.  

 

Nilsson (2015) menar att båda motiven framstår som motsägelsefulla, särskilt de 

ekonomiska. då Sjöskolans lokaler samtidigt rustas upp för flera miljoner. Detta utlöser 

högljudda protester och nedläggningsplanerna möts av ett stort föräldramotstånd. 

Nilsson (2015) hävdar att politikerna inte hade räknat med så kraftiga protester och i 

januari 2014 meddelar man att förslaget läggs ner. Tallskolans mellanstadium får vara 

kvar (Nilsson, 2015). 

 

Nilsson (2015) belyser avhandlingens kapitel fyra ”Tallskolan och Byarp” hur svekfullt 

behandlade de boende i området, och i synnerhet F-6-skolan Tallskolan, varit av 

politikerna i kommunen under decennier. Han menar att när Tallskolan försöker etablera 

sig som kulturskola blir det ett hot mot den rådande hierarkin i samhället och då svarar 

de styrande i samhället med att återställa hierarkin. 

 

 
4.2 Inkludering som skolförbättring 
 

I uppsatsen vill jag också, ur ett elevperspektiv, belysa vilken betydelse en annan 

skolkultur med ett inkluderande arbetssätt har för de elever som tvingas byta skola mitt 

under högstadiet, elever som inte tidigare gått på en inkluderande skola. Jag inleder med 

att ge en bakgrund till vad lagstiftning och läroplan säger om särskilt stöd och fortsätter 

med att belysa vad en relativt samstämmig specialpedagogisk forskning skriver om 

inkludering. 
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4.2.1 Särskilt stöd i lagstiftning och styrdokument    

Skollagen är tydlig när det gäller rätten till särskilt stöd. I 3 kap 8 § står:  

 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant 

stöd (SFS 2010:800, Skollag).  
 

I Skollagen 3 kap 7 ½ står också att det särskilda stödet ska ske inom klassens ram:  

 
Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning (SFS 2010:800, Skollag). 

 

Om det finns särskilda skäl får rektor besluta att det särskilda stödet ska ges enskilt eller 

i en särskild undervisningsgrupp, ett beslut som är möjligt att överklaga (SFS 2010:800, 

Skollag). 
 

I läroplanen under kap 2.2 Kunskaper, Riktlinjer står: 

 

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd 

(SKOLFS 2010:37, Lgr 11). 
 

I kap. 2.8 Rektors ansvar står vidare:  

 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den 

hjälp de behöver, resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärare gör (SKOLFS 2010:37, Lgr 11). 

 
4.2.2 En skola för alla   

En bärande idé i den svenska utbildningshistorien, ända sedan folkskolans tillkomst, har 

varit att skapa en skola för alla barn. Idén om en skola för alla har haft stort inflytande 

på hur skolan ska organiseras. Diskussionerna ledde fram till grundskolan, som blev det 

konkreta resultatet av denna idé (Nilholm, 2007). Nilholm menar vidare att 

grundskolans uppgift att vara en skola för alla barn har dock inneburit stora utmaningar 

och har inte varit lätt att genomföra i praktiken. Som exempel kan nämnas att de 

utvecklingsstörda barnen länge hölls utanför skolsystemet, i en egen skolform. 

 

En skola för alla myntades när 1980 års läroplan för grundskolan infördes. Den 

obligatoriska grundskolan skulle välkomna alla barn och bygga på likvärdighet som 

princip. Enhetsskolan förverkligades i praktiken i och med denna läroplan (Persson, 

2012a). En skola för alla är en utmaning för alla som arbetar inom skolan. Målet är att 

skapa förutsättningar för alla barn att inom ramen för grundskolan få en meningsfull 

skolgång (Persson, 2007).  

 

Ulla Gadlers avhandling En skola för alla – gäller det alla? visar att det finns en 

skillnad mellan det som är formulerat i styrdokumenten och vad som kan avläsas i 

verksamheten när det gäller likvärdig utbildning för alla elever. Avhandlingen visar att 

det är stor variation i enskilda tjänstemäns tolkningar av uppdraget (Gadler, 2011). 
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4.3 Begreppsdefinitioner 
 
4.3.1 Inkludering och integrering                         

Nilholm (2007) menar att inkludering handlar om en förändring av hela skolmiljön för 

att anpassa den till mångfalden av elevers olikheter. Inclusion som begrepp myntades i 

USA redan på 1950-talet som ett led i medborgarrättsrörelsernas strävan efter ett 

samhälle där diskriminering skulle bekämpas. Persson (2012a) uttrycker vad 

inkludering handlar om i följande citat ”Människor är olika och det är inte skolans 

uppgift att göra våld på denna olikhet”. Inkludering innebär istället att krav ställs på 

skolan att anpassa verksamheten, ge stimulans och uppmuntran så att alla elever får 

möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan. Målet är att 

ingen elev exkluderas ur det gemensamma och gemensamhetsskapande (Persson, 2007).   

 
Inkludering är en pedagogik som har som mål att utbilda våra unga till att fungera i ett 

samhälle som bygger på solidaritet och rättvisa, de honnörsord vi använder oss av både 

inom FN och EU. Man lär sig då att olikheter är en resurs (Persson, 2012b).  

 

Inkluderingsbegreppet fick sitt internationella genombrott genom 

Salamancadeklarationen 1994, som pläderar mot särlösningar, och kom då att ersätta 

integrationsbegreppet (Nilholm, 2006). Integrering kom att användas i samband med 

införandet av grundskolan på 1960-talet och innebar att den vanliga skolan skulle 

öppnas för barn från andra segregerade skolformer (Persson, 2007). Många menar att 

integrering handlar om att anpassa ”avvikande” barn till skolstrukturer som inte är 

anpassade för dem (Nilholm, 2007).  

 

Den avgörande skillnaden mellan begreppen är att inkludering innebär att helheten ska 

anpassas till delarnas beskaffenhet och integrering innebär att delarna ska passa in i en 

helhet som inte är organiserad utifrån delarnas egenskaper.  Inkludering betyder då att 

skolan ska vara organiserad utifrån att barn är olika medan integrering innebär att barn 

som definierats som avvikande ska passas in i en helhet som från början inte 

organiserats utifrån att barn är och har rätt att vara olika (Nilholm, 2006).   

 

Nilholm (2006) menar alltså att inkludering handlar om en förändring av hela 

skolmiljön för att anpassa den till mångfalden av elevers olikheter. De olika begreppen 

kan förtydligas med nedanstående bild.    

 

Figur 2. Skolverkets (2013) kunskapsöversikt Forskning för klassrummet.    
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4.3.2 Olika former av inkludering – rumslig, social och didaktisk  

Asp-Onsjö (2008) belyser i sin bok Åtgärdsprogram i praktiken inkluderingsbegreppet 

ur tre olika aspekter. Med rumslig inkludering menas att eleven tillbringar sin tid i 

samma lokal som sina klasskamrater under skoldagen. Det är en viktig men inte 

nödvändig aspekt att under hela skoldagen delta i klassrummets aktiviteter, menar hon.  

Med social inkludering avses att eleven är delaktig i ett socialt sammanhang 

tillsammans med sina kamrater och personal. Didaktisk inkludering innebär att de 

didaktiska förutsättningarna är anpassade för att elevens lärande ska kunna utvecklas på 

ett positivt sätt. Asp-Onsjö menar vidare att dessa tre aspekter av inkludering inte är 

skilda åt utan kan ibland överlappa varandra. För att en elev ska anses vara fullt 

inkluderad krävs att personalen planerat och tänkt igenom elevens lärande ur samtliga 

tre aspekter (Asp-Onsjö, 2008). 

 
4.3.3 Exkludering, differentiering och segregering  

Exkludering innebär att en person är utestängd eller utesluten från ett sammanhang. Om 

man istället känner sig delaktig så uppstår också sociala relationer där man förväntas 

anta en roll som ibland förknippas med krav som måste klaras av för att kunna känna 

delaktighet (Stigendal (2004). Exkludering är också en typ av utanförskap som dels kan 

vara vald av individen själv men som också kan handla om en utestängning som inte är 

önskad, till exempel mobbning som då är en typ av social exkludering. Inom skolan 

förekommer dessutom en form av organisatorisk exkludering som baseras på 

kunskapsnivå eller funktionshinder (Stigendal 2004).  

 

Begreppet differentiering inom det specialpedagogiska området handlar om olika sätt att 

tillmötesgå elever och deras olika förutsättningar för lärande. Det kan vara inkluderande 

lösningar, men det kan också vara lösningar där elever placeras i olika grupper utifrån 

hur de bedöms att klara skolas mål (Persson 2007). I en vidare mening kan man säga att 

differentiering skapas av någonting som tidigare varit odelat. Persson (2012a) delar in 

begreppet i organisatorisk differentiering som innebär nivågruppering utifrån vad man 

förväntar sig av eleven. Persson (2012a) menar vidare att i en pedagogisk differentiering 

läggs istället fokus på den pedagogiska miljön och på lärarens anpassning av innehåll 

och metoder.  

 

Segregering är historiskt förknippat av särskiljande lösningar både internt inom skolor 

och externt genom till exempel resursskolor. Utvecklingen har gått mot att omfattningen 

av segregerande lösningar har minskat i omfattning. Egelund et al (2006) menar dock att 

idag handlar diskussionen om vad som är bäst för den enskilde eleven alltför ofta om ett 

instrumentellt nyttoperspektiv som ofta legitimeras genom ganska oklara diagnoser. 

Diagnoserna för i sin tur med sig krav på speciella lösningar. Egelund et al (2006) 

menar att Sverige har tagit ett steg tillbaka och att segregeringen istället ökar, på det 

viset slås också en kil in mellan det som varit en viktig angelägenhet inom 

specialundervisningen, nämligen solidariteten mellan grupper av elever.  

 
4.3.4 Positiva och negativa effekter av differentiering och inkludering  

I sammanhang av organiserad differentiering talar man ofta om olika typer av 

nivågrupperingar. En förväntan finns många gånger om att det skulle leda till högre 

resultat och gynna både de högpresterande eleverna och eleverna i behov av särskilt 

stöd. Skolverket (2009) menar att de positiva effekter som kan uppnås om 

högpresterande placeras i samma grupp förloras i motsvarande grad när elever i behov 

av särskilt stöd placeras i egna grupper. Andra effekter på organiserad differentiering är 

stigmatisering av eleverna och att förväntningar från lärare och kamrater sänks på de 
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elever som placeras i grupper som behöver särskilt stöd (Persson 2012a). Dessutom 

sjunker både självvärdering och motivation hos eleverna som placeras i den typen av 

grupper (Persson 2012a). I SKL:s (2009) undersökning om vad som leder till bra 

resultat lyfter man fram det inkluderande synsättet som en framgångsfaktor.  

 

Persson (2012a) tar upp att inkludering inte enbart har som intention att höja resultaten 

när det gäller prestationer. Det handlar också om elevers och lärares samspel, trivsel och 

upplevelse av meningsfullhet (s. 31). Han menar vidare att skolan måste vara 

auktoritativ och ha en bra lärmiljö. Lärarna har då ett särskilt ansvar för att eleverna ska 

förstå och inse att det finns en mening med att anstränga sig för att få utbyte av tiden i 

skolan (s. 32). Svenska studier har visat att organiserad differentiering har blivit ett sätt 

lösa och hantera elevers olikheter. Detta har lett till mer homogena grupper trots att 

forskningen visar att sådana lösningar inte påverkar elevernas resultat i positiv riktning 

(Skolverket 2009). Översättningen av Hatties Visible learning (Håkansson 2011) visar 

att nivå- och begåvningsgrupperingar ger mycket låga effekter. I samma studie tas även 

inkludering upp och visar små men positiva fördelar. Inkludering beskrivs dock leda till 

högre förväntningar från lärarna, mer kamratinteraktioner, lärande och större 

självaktning (Håkansson 2011).  

 

4.4 Olika perspektiv på inkludering  
 
4.4.1 Historiskt perspektiv 

1842 beslutades det om en allmän folkskola som skulle gälla alla barn i Sverige. Efter 

hand som folkskolan växte uppstod också problem med de elever som hade svårt att 

klara sin skolsituation. Lösningen blev en rad särskiljande lösningar som till exempel 

speciella grupper för fattiga och obegåvade barn, vanvårdade barn och barn med sociala 

problem (Skolverket 2011). Genom det här sättet att organisera folkskolan menade man 

att eleverna i behov av särskilt stöd gynnades samtidigt som de övriga barnen fick sin 

undervisning ostörd (Skolverket 2011). Efter hand ökade antalet särskiljande lösningar i 

folkskolan, man använde sig till exempel av intelligenstester som urval och inrättade 

särskilda observationsklasser för ”svåruppfostrade barn” (Skolverket 2011). Fram till 

mitten av 1900-talet var det i stort sett på det här viset folkskolan organiserades.  

 

En skolkommission från 1946 förordade att folkskolan och realskolan skulle slås 

samman till en enhetsskola för alla barn. Klasserna föreslogs vara odifferentierade och 

det särskilda stödet skulle ges inom klassens ram (Skolverket 2011). 1962 kom en ny 

läroplan (Lgr 62) som poängterade vikten av att barn och unga lär tillsammans för att 

kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Här betonades socialiseringsmålet lika mycket 

som kunskapsmålet (Persson 2012a). Samtidigt gav Lgr 62 anvisningar om en rad 

särskiljande lösningar som till exempel hjälpklass, observationsklass samt tal- och 

läsklinik (Skolverket 2011). Generösa statsbidragsbestämmelser gjorde att 

specialpedagogiska insatser ökade kraftigt under 60- och 70-talet och 1972 hade en 

tredjedel av Sveriges alla skolelever särskilt stöd under kortare eller längre perioder     

(Skolverket 2011). 

 

Specialundervisningens omfattning fortsatte att öka och på 1980-talet ökade 

resursinsatserna per elev ytterligare (Skolverket 2009). Specialundervisningen byggdes 

upp mest i Sverige i jämförelse med andra länder. Ett tag var uppemot var femte lärare 

speciallärare och att jobba inom det området blev under 1970- och 80-talet många 

gånger en tillflykt för lärare som hade olika slags problem, menar Egelund et al (2006). 

Olika forskarrapporter visar på en att det fanns en ”ohelig allians” mellan klasslärare 
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och speciallärare som motiverade det stora antalet elever som var i behov av särskilt 

stöd (Egelund et al, 2006). Ämneslärare fick homogena grupper och skapade på så sätt 

ett underlag med elever för specialundervisning.   

 

Den omfattande SIA-utredningen (Skolans inre arbete) i början av 1970-talet 

presenterade en ny syn på elever i behov av särskilt stöd. Det talades bland annat om att 

anpassa skolans arbetssätt till den enskilde elevens behov och förutsättningar. 

Tankegångarna från SIA-utredningen låg sedan till grund som ett av underlagen till Lgr 

80 (Skolverket 2011). I samband med Lgr 80 införs också begreppet en skola för alla. 

Persson menar att det är först med Lgr 80 som enhetstanken i läroplanen förverkligas 

(2012a). 1989 tog riksdagen beslut om att införa en specialpedagogisk utbildning och 

benämningen speciallärare ersattes av specialpedagog för att markera att befattningen 

hade arbetsuppgifter som inte enbart var undervisande (Persson 2009).  

 

När 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) infördes tog man 

ytterligare ett steg för att skolan verkligen skulle vara en skola för alla genom att samla 

skolans fyra olika skolformer (grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan) i 

ett gemensamt dokument. På det viset ville man visa att alla elever oavsett 

skolformsplacering skulle omfattas av samma nationella läroplansmål (Persson 2011). I 

samband med LPO 94 togs också nivågruppering bort som organisatorisk princip, men 

enligt Skolverket har den i praktiken ändå levt kvar inom många kommuner (2009). 

Under 1990-talet marknadsanpassades och individualiserades skolan vilket ledde till att 

eleverna fick ta mer eget ansvar för sitt lärande. Förlorarna blev särskilt eleverna i 

behov av särskilt stöd (Egelund et al, 2006). Individualiseringen introduceras samtidigt 

som begreppet ”den inkluderande skolan” och Egelund et al (2006) menar att 

individualiseringen egentligen var en förutsättning för att inkludering skulle fungera.  

 
4.4.2 Politiskt perspektiv  

I samband med införandet av LPO 94 markerades 1990-talets ambition att minska 

skillnaderna mellan de fyra skolformerna. Läroplanen utarbetades av en borgerlig 

regering och infördes senare av en socialdemokratisk regering (Persson 2009). När Lgr 

11 infördes av en borgerlig regering hade man separerat de fyra skolformerna igen. 

Persson (2009) noterar i sammanhanget att oppositionen inte hade några invändningar 

mot detta i utskottsbehandlingen. Däremot motsatte sig flera tunga remissinstanser som 

Socialstyrelsen och Skolverket en sådan uppdelning. De menade att det skulle försvåra 

samundervisning och inkluderingssträvanden (Persson 2011). Samma tendens kan man 

se inom lärarutbildningen. I 2001 års lärarutbildning betonades specialpedagogik och 

inkludering Detta nämns inte med samma tyngd i den nya utbildningen från 2011 trots 

att det föreslogs i betänkandet (Persson 2011). Diskussioner om inkludering saknas 

nästan helt på den politiska agendan i svensk politik menar Persson (2012b) och jämför 

med våra grannländer där inkluderingstanken har mer företräde. Folketinget i Danmark 

beslutade till exempel om en helt inkluderande skola i april 2012 (Persson, 2012b). 

 

Frågan om inkludering är inte särskilt framträdande i underlagen för politiska beslut 

under 2010-talet, desto tydligare är det i Skolinspektionens rapporter. I sina 

granskningar använder sig Skolinspektionen av inkluderingskriteriet som en indikator 

av kvaliteten på landets skolor (Persson 2011). I SKL:s (Sveriges kommuner och 

landsting, 2009) rapport där man studerat kommuner som lyckats särskilt bra när det 

gäller elevers resultat i skolan lyfter man bland annat fram att det finns ett inkluderande 

synsätt där förhållningssättet är att det särskilda stödet i första hand ska ges i 

klassrummet (s. 52). Samtidigt pekar flera rapporter på att kommunerna fortfarande har 
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särskiljande lösningar och att skillnaderna mellan kommunerna är mycket stor vilket 

påverkar elevernas likvärdighet (Skolverket 2009).  

 

I en rapport om hur kommuner organiserar arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

konstaterar Nilholm et al (2007) att den statliga styrningen lämnar ett stort 

tolkningsutrymme åt kommunerna inom det området. Persson (2001) menar att en 

”ordning och reda diskurs” har slagit ut frågan om ”en skola för alla” i dagens 

skoldebatt.  

 
4.4.3 Internationellt perspektiv  

Inkludering är inte någon svensk idé utan ett begrepp som används internationellt när 

det gäller inriktningen av olika länders skolsystem. Under 60- och 70-talet var de 

nordiska länderna en förebild internationellt sett när det gällde ambitionen att ta emot 

fler elever i grundskolan, i synnerhet då elever med funktionshinder (Egelund et al). 

Salamancadeklarationen är vägledande för många länders inriktning och intention för 

organisationen av skolsystemen. Där fastslås till exempel att ”varje barn har en 

grundläggande rätt till undervisning” och att ”elever med behov av särskilt stöd måste 

ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter 

barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov” (Salamancadeklarationen 2006).  

 
4.4.4 Specialpedagogiskt perspektiv       

Nilholm (2007) menar att den grundläggande idén i ett kompensatoriskt perspektiv är att 

kompensera individer för deras problem. För att kunna göra detta identifierar man olika 

typer av problemgrupper, söker efter grundläggande neurologiska och psykologiska 

processer för att förstå gruppens problem samt föreslår metoder och åtgärder för att 

kompensera problemen. Denna forskning har sin grund i en medicinsk/psykologisk 

tradition där diagnosticering är central (Nilholm, 2007).  

 

Inom det kritiska perspektivet är man kritisk mot grunderna för den specialpedagogik 

som ges inom det kompensatoriska perspektivet, som man menar marginaliserar och 

pekar ut barn. Man menar att orsaker till skolmisslyckanden istället bör sökas utanför 

eleven. Man är också kritisk till diagnostiseringens objektivitet och användbarhet.  

Skrtic menar att diagnostiseringen är till nackdel för eleverna men till fördel för 

skolsystemet som inte behöver förändras då misslyckandena beror på brister hos eleven 

(Nilholm, 2007). 

 

Haug är också mycket kritisk mot den kompensatoriska lösningen och framförallt den 

diagnosticering som den bygger på. Han hävdar att diagnoser både är osäkra och starkt 

präglade av sociala och kulturella värderingar. Det finns inte heller något samband 

mellan en diagnos och den undervisning eleven behöver, menar han. Dessutom kan 

kompensationen både vara stigmatiserande i form av särbehandling, och orealistisk, i de 

fall det är svårt att kompensera för barns svårigheter via specialundervisning (Haug, 

1998). Persson (2012b) menar vid vår intervju att vi som arbetar i skolan måste möta 

kraven på exkluderande lösningar med vår professionella auktoritet som pedagoger med 

stöd i forskningen. 
 

Det finns så många belägg för att så mycket går förlorat när man mister kontakten med den vanliga 

sociala gemenskapen. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder behöver som mest en normal 

miljö för att utvecklas. Att flytta ut elever från klassen ger många negativa effekter som 

utanförskap, minskat självförtroende och självkänsla (Persson, 2012b). 
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Persson (2007) använder istället begreppet kategoriskt perspektiv där en elevs 

svårigheter reduceras till en effekt av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden. 

Han menar vidare att specialpedagogik bör ses relationellt, det vill säga att i relation 

med övrig verksamhet inom skolan. I detta perspektiv är det viktigt vad som sker i 

förhållandet mellan olika aktörer men dessutom att elevens förutsättningar också ses 

relationellt. De två perspektiven utgör radikalt olika sätt att förstå elevers 

skolsvårigheter men utesluter inte varandra (Persson, 2007). 
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5 Resultat 
 

I resultatdelen ska jag ge svar på mina två frågor om vad politikerna vill uppnå med att 

lägga ner en skola och hur den ofrivilliga flytten till en ny skola påverkar elevernas 

skolframgång, delaktighet och inkludering i skolans kultur. Med hjälp av politikers och 

elevers röster ska jag visa varför Arabyskolan lades ner. I ett nästa steg ska jag besvara 

frågan hur en inkluderande skolkultur påverkar eleverna i form av skolframgång och 

trivsel. Jag kommer att belysa upplevelsen av att byta skola genom elevröster och jag 

visar resultaten dels genom betygsmått men också genom svar på trivselenkäter.  

 

5.1 Intervju med politiker 
I november 2015 intervjuade jag två politiker med stort inflytande i Växjö kommun, 

varav en var högst ansvarig för beslutet om nedläggningen av Arabyskolan.  

 

 Vice ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden (S) 2012-14,  

tillförordnad ordförande 2012.11.10 – 2012.12.31, (betecknas t.f. ordförande) 

fr.o.m. 2015 vice ordf. i Arbete och välfärd. 

 Ordförande i skol och barnomsorgsnämnden (L) 2013-2014, (betecknas f.d. 

ordförande), fr.o.m. 2015 andre vice ordf. i utbildningsnämnden. 

Samtalet inleddes med en historisk tillbakablick på Arabyområdet och nedläggnings-

hoten mot Bokelundskolan. Tillförordnad ordförande (S) säger att det är svårt att sätta 

in detta i ett sammanhang med Arabyskolan och f.d. ordförande (L) var inte aktiv i 

kommunpolitiken i Växjö då. 

 
5.1.1 Skolvalet                                                                                                                               

Här framkommer tydliga ideologiska skiljelinjer mellan partierna. Tillförordnad 

ordförande (S) förklarar att han har en ambivalent hållning till skolvalet. 

 
Skolvalet finns och man kan inte välja bort det som lokalpolitiker. Ingen vill riva upp möjligheten 

att välja skola idag. Vi måste hantera skolvalet och motverka den segregation som det kan innebära. 

Skolvalet kan också leda till större integration och sammanblandning. Vi har ett segregerat boende 

åt båda hållen och skulle vi välja närhetsprincipen skulle det leda till mer segregation. Vi måste 

istället minska behovet av att välja bort dåliga skolor (t.f. ordförande). 
 

Skolvalet är en viktig ideologisk fråga för liberalerna, säger f.d. ordförande (L), som 

betonar att han för en liberal, inte en nyliberal, politik. Grundideologin i liberalismen är 

tron på den enskilde individens rätt och förmåga att kunna välja sin egen framtid, välja 

till och möjlighet att välja bort. Men privata skolor ska följa de riktlinjer som finns och 

hålla hög kvalitet. Konkurrensen mellan skolorna leder till att kvaliteten blir bättre, även 

på kommunala skolor. Skolan har inte skapat problemen med segregation, det har dom 

som skapat samhällena och planerat bostadsområdena. ”Vad är alternativet”, undrar f.d. 

ordförande? Att inte få välja leder till en ännu större segregation, menar han. Skolan 

måste motarbeta konsekvenserna av boendesituationen. I dagsläget finns inte ett fritt 

skolval eftersom det är fullt i flera skolor i Växjö kommun (f.d. ordförande, 2015). 

 

Samhällskonsekvenser: Att lägga ner en skola är en exceptionell händelse och ett beslut 

som har en samhällsekonomisk grund och får stora samhällspolitiska konsekvenser. 

Växjö kommun hade under åren 2009-2011 investerat 100 miljoner i renoveringen av 

Arabyskolan, som alltså återinvigdes bara två år innan nedläggningsbeslutet. 
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Karl-Oskarskolan, en friskola för åk 6-9 med allmänpedagogisk i riktning, etablerades i 

Växjö 2009. Etableringen medförde ökade lokalkostnader för kommunen. Man skulle 

kunna hävda att det är ett högt pris för skolvalsreformen mer än att friskolan bidrog till 

att bredda eller berika den pedagogiska mångfalden i Växjö. 

 

Många hävdar också att skolan är ett sammanhållande kitt i samhället, och som slås 

sönder av skolvalet. F.d. ordföranden (L) ser inte problemet på detta sätt. Det finns 

friskolor som är väldigt blandade och det finns s.k. ”pluggskolor”. Han säger att han tror 

på elitskolor, men inte den typen. Däremot kan man mycket väl ha en matematikgrupp 

som en profil inom en skola, säger han. 
 

Jag tror inte på privatskolor, typ Solbacka där jag själv gått, men jag tror på valfrihet på lika villkor, 

annars slås systemet sönder (f.d. ordförande, 2015). 
 

Friskolereformen, som drevs igenom av en borgerlig regering ledd av Carl Bildt (M), 

var tänkt att berika den pedagogiska kartan, men så har det tyvärr inte blivit, säger t.f. 

ordförande (S). F.d. ordförande (L) påpekar att det var en socialdemokratisk regering, 

med Göran Persson som skolminister, som skrev regelverket. Det har inte varit bra från 

början utan regelverket har lett till att friskolorna gynnas via hyressubventioner och 

momsavdrag, menar han (f.d. ordförande, 2015).  

 
5.1.2 Nedläggningen 

Tillförordnad ordförande (S) hävdar att det gjordes politiska och tjänstemannamässiga 

missbedömningar av renoveringen av Arabyskolan. Skolan var relativt blandad men 

man slog sönder en fungerande struktur med idrottsprofil m.m. när man flyttade en 

årskurs elever till Fagrabäckskolan under ombyggnationen. Syftet med renoveringen var 

att lyfta hela områdets attraktivitet. Istället försvinner en stark kraft, menar tillförordnad 

ordförande (2015). 

 

Båda är överens om att grundproblemet är boendet. Skolan är en spegling av samhället. 

Vill man få bort segregationen måste man bygga samhällen på annat sätt, menar f.d. 

ordförande (L). Han vill bygga höghus på Högstorp, som är ett renodlat villaområde i 

en stadsdel i Växjös östra del. ”Det är inte bra med den typen av segregation heller, det 

är inte bra för eleverna”, säger han.  

 

Varje år skriver nämnden av gigantiska underskott men hur mycket resurser man än 

sätter in i skolorna i arabyområdet får kommunen ta underskotten. Det är befogat att 

fråga sig om vi ska ha kvar den typen av skolor? säger f.d. ordförande (2015). 

 

I samband med nedläggningsbeslutet gav Skol- och barnomsorgsnämnden 

kompensation för omställningskostnader under hösten 2013 motsvarande 1,5 mkr till 

Norregårdskolan och Fagrabäckskolan. Kompensationen hade till syfte att stärka 

elevhälsan och att skapa goda förutsättningar för en positiv övergång för eleverna till 

de nya högstadieskolorna (Växjö kommun, 2012). Båda politikerna (2015) menar att 

det var en oerhört liten kostnad jämfört med vad nämnden hade tvingats täcka upp för 

varje år på Arabyskolan. 
 
5.1.3 Beslutet  

Tillförordnad ordförande (S) berättar att planerna kring omläggning började under 

hösten 2012, då han och dåvarande ordförande (L) började prata om det. ”Vi behövde 

göra något med området även om vi hade renoverat Arabyskolan för 100 miljoner”. 
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Han berättar att beslutet var förankrat både i arbetsutskottet och presidiet och skulle tas i 

nämnden i november. Situationen tillspetsades av att ordföranden blev sjukskriven och 

vice ordförande (S) blev ordförande i en nämnd med borgerlig majoritet. Han berättar 

att han hamnade mitt i ”stormens öga”:  

 
På ett halvbräckligt mandat skulle jag rådda detta. Att hantera en majoritet som jag inte höll med, är 

inte lätt. Jag hade varit med och berett ärendet, ordförande var borta. Det hade varit ojuste att lämna 

över ärendet till dem som var mindre insatta (t.f. ordförande, 2015). 

 

Det är ordföranden som får ta smällen, intygar f.d. ordförande. Det fanns dock ingen 

politisk oenighet i nämnden. T.f. ordförande (2015) berättar att han som vice ordförande 

i skol- och barnomsorgsnämnden hade varit med i beredningen, hade mandat i ärendet 

och kände sig trygg i beslutet och på vilka grunder det skulle tas. 

Tillförordnad ordförande lyfter fram tre tunga skäl till nedläggningsbeslutet: 

 

1. Minskade elevtal   

2. Sjunkande elevresultat  

3. Segregation 

Han citerar förvaltningschefen: ”Vi kan inte ha en skola som självdör” och f.d. 

ordförande förtydligar: Nämnden lade inte ner skolan, eleverna valde bort skolan. 

 

Kommunen måste använda sina lokaler på ett bra och effektivt sätt, säger t.f. ordförande 

(S), och han återkommer flera gånger till att det var en omläggning av lokalerna i 

arabyområdet. Bokelundskolan var sliten, hade ett stort bortval men var ändå fullbelagd 

och det fanns ett behov av fler förskoleplatser. Beslutet innebar att f-6 skolan fick ta 

över Arabyskolans lokaler och Bokelundskolans lokaler byggdes om till en stor 

förskola. Syftet med omstruktureringen var att göra en låg- och mellanstadieskola mer 

attraktiv för att få tillbaka eleverna i kommunal verksamhet, betonar t.f. ordförande. 

 

I praktiken driver förvaltningen ärendet i samklang med politiken, enligt tillförordnad 

ordförande, då det är en gemensam problematik. F.d. ordförande (L) betonar att 

”nämnden bestämmer agendan, förvaltningen sätter inga ärenden i nämnden”. Han 

förtydligar att vi måste skilja på vad och hur-frågorna. Nämnden beslutar (vad) och 

förvaltningen genomför besluten (hur). Förvaltningen har ett känsligt öra mot politiken, 

säger f.d. ordförande (2015).  

 

Den nya rektorn fick lämna sin anställning i oktober 2012 men t.f. ordförande 

dementerar att nedläggningen hade med ledningen av skolan att göra. Rektorsfrågan 

hade inte med detta att göra, det var två helt olika saker, säger han bestämt. 

 

En inbjudan till informationsträff delades ut där man lovade att politikerna skulle 

komma till Arabyskolan kvällen innan beslutet, men t.f. ordförande kom inte till träffen. 

Sveket sitter djupt kvar hos eleverna. ”Han kom inte, istället kom bara två kärringar”, 

sa eleverna. (De som eleverna avser är dåvarande förvaltningschef och 

verksamhetschef). T.f. ordförande förklarade senare att hans frånvaro berodde på att han 

nyligen blivit förälder och säger självkritiskt: 
 

Vi skulle ha tagit hand om känslorna hos människorna bättre och vi hade kunnat vara bättre på att 

beskriva alternativen. Det var ett samhällsekonomiskt beslut men det struntar folk i. För dem är det 

känslomässigt tufft att lägga ner deras skola (t.f. ordförande, 2015). 
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Det finns en stolthet i området och över skolan. Föräldraopinionen är inte stark på 

Arabyskolan men det påverkade inte beslutet, säger t.f. ordförande. Istället var det 

barnen drev på opinionen. Det kom 50-60 elever och demonstrerade utanför 

kommunhuset.  

 
5.1.4 Effekter 

Vid intervjun med f.d. ordföranden i skol- och barnomsorgsnämnden (L) betonar han 

flera gånger att man inte får glömma bort att skolvalet också innebär att föräldrar väljer 

till en skola, inte bara väljer bort skolor (f.d. ordförande, 2015). 

Han betonar att många glömmer vad man får istället? Skolbytet gav olika effekter på de 

mottagande skolorna. Politikerna hörde väldigt lite om problemen på Norrregårdskolan 

men mycket från Fagrabäckskolan inledningsvis, där en liten grupp elever skapade oro 

och turbulens på skolan. Det fanns också en stark föräldragrupp där som reagerade, 

berättar f.d. ordförande (2015).  

 

Resultatmässigt lyckades eleverna bättre på Norregårdskolan, särskilt den ena klassen. 

Båda politikerna berömmer skolan: ”Ni har gjort ett jättearbete på Norregård” (f.d. 

ordförande, 2015). Vi har uppmärksammat att ni har lyckats bra (t.f. ordförande, 2015). 

 

Tillförordnad ordförandes eftertankar närmare tre år efter beslutet: 

 
Jag är stolt att vi gjorde det och att vi stod upp för beslutet. Det var samhällsekonomiskt rätt att göra 

det och kostade inget. Jag skulle kunna göra det igen. Det hade inte gått att låta bli att göra något. 

 

”Det var ett djärvt beslut säger man i Sverige”, avslutar f.d. ordförande inte utan en 

viss stolthet i rösten. 

 

5.2 Elevintervjuer  
 

Våren 2015 deltog fyra elever i individuella djupintervjuer av rektor om deras 

upplevelser av att byta skola inför åk 8. En fokusgrupp med fem elever som bytt skola 

intervjuades också av rektor om deras upplevelser av att byta skola inför åk 8.  

Frågeställningarna rörde tiden på Arabyskolan, nedläggningsbeslutet, processen kring 

flytten, hur det var att börja på Norregårdskolan och hur eleverna upplever det att gå på 

skolan? Bilaga 1. 

 
5.2.1 Tiden på Arabyskolan 
Eleverna var eniga om att man trivdes bra på Arabyskolan. Det var god stämning och 
man kände sig hemma där. ”Alla kände sig som en stor familj”, säger flera elever. En 
elev tycker att hon hade en jättebra tid på Arabyskolan, men inte så lärorik när det gäller 
studier. ”Alla elever var trevliga mot varandra, jag lärde mig olika kulturer och fick nya 
vänner”, säger en annan.  

 
Bilden av ordning och studiero på Arabyskolan skiftar dock. ”Vissa elever visste hur de 

skulle bete sig men andra struntade i allt”, säger en elev”. ”Det var kaos där, vi hade typ 

10 brandlarm och ett bombhot första skolveckan”, berättar en annan. Intrycket från 

intervjuerna är dock inte att det skulle ha varit mycket bråk på skolan men det blev 

stökigt på lektionerna om läraren inte kunde ta hand om klassen och få den under 

kontroll. Så här berättar en elev: 
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Min klass var ganska stökig men vi hjälptes åt och gjorde det bästa av det sämsta. Viktigast för mig 

var att få bra betyg. Jag gjorde inte mycket ifrån mig i sjuan men tog tag i skolan på våren i nian 

innan jag skulle sluta. Det kändes på sätt och vis som att det var mitt fel att Arabyskolan lades ner, 

för att jag inte försökte plugga och då försökte ingen annan heller. Nerläggningen berodde på att 

ingen presterade bra. 

 

En annan elev menar också att det var elevernas fel att det gick så dåligt för skolan att 

den måste stängas. Eleven pekar ut niorna som årskursen som förstörde ordningen på 

skolan.  

 

Relationen mellan lärare och elever var god men undervisningen var dock inte så bra 

på Arabyskolan. ”Lärarna var otydliga och det var dålig arbetsro på lektionerna”, är 

en vanlig kommentar. ”Lärarna såg sig själva som att vara bra på att lära ut men det 

var dom inte, inte för min del”, säger en elev. ”Lärarna snackade skit om vår klass i 

lärarrummet, dom samarbetade inte och hade dålig uppfattning om oss elever”, säger 

en annan.   
 

Vissa elever pluggade och tyckte betygen var viktiga, andra inte. Vid intervjuerna 

framkommer det att man pluggade inför proven men inte annars och att det var många 

som struntade i skolan och inte brydde sig om betygen. Många elever skolkade och det 

påverkade även andra elever negativt.  
 

 
5.2.2 Nedläggningsbeslutet 

Det finns en stor besvikelse bland eleverna att informationen om nedläggningsbeslutet 

kom så sent och i intervjun med tillförordnad ordförande (2015)  beklagar han bristerna. 

 
Vi fick mest kritik mot informationen till medborgarna, och det var rättmätig kritik, det erkänner 

jag. Jag satt på ett konstigt mandat och skulle ha skjutit fram beslutet till i januari. Men jag var 

övertygad om att det var rätt beslut. Partierna var överens i presidiet och au. Vi höll på 

informationen tills två dagar innan beslutet. Det var inte bra. Vi skulle varit öppnare och mer 

transparenta med informationsflödet. Då hade hela i nämnden hade fått bära beslutet. Jag fick även 

intern kritik i partiet för att jag varit för tyst. Men om vi väntat kunde det ha skapat en oro en längre 

tid. Vi gjorde några justeringar efter att vi lyssnat på eleverna. Eleverna fick välja att vara kvar på 

Arabyskolan ett år till men inga ville gå kvar under rådande omständigheter. Alla som valde 

Norregårdskolan fick plats där. Det lugnade människor (t.f. ordförande). 

 

Eleverna menar att politikerna borde ha informerat dem långt innan, då hade dom 

kunnat försöka påverka beslutet. ”Det är stort att lägga ner en kommunal skola och det 

bestämmer man inte inom några dagar”. Några elever uppfattar det som att beslutet kom 

helt plötsligt och att man inte fått någon information alls, andra att de fick reda på det 

via Facebook eller via kompisar som läst nyheten på sociala medier. Många elever blev 

väldigt besvikna och ledsna och även föräldrar reagerade. ”Min mamma sa att det inte 

gjorde något att skolan lades ner och pappa struntade helt i det. Det är rätt åt dom, den 

stänger ner för att det är så mycket kaos där”, berättar en elev. 

 

Flertalet av eleverna förstod inte nedläggningsbeslutet när det kom. Man såg ingen logik 

i beslutet med tanke på att man nyligen renoverat skolan för så mycket pengar Vid 

intervjutillfället har dock flertalet av eleverna förstått att skolan lades ner för att 

resultaten var för dåliga och att många valde bort skolan. 

 

Då intervjuerna genomfördes mer än två år efter nedläggningsbeslutet kommer inte 

eleverna ihåg i detalj när allt inträffade. Upplevelsen i efterhand är att dagen efter man 

fått reda på beslutet kom det hem ett brev där kommunen bjöd in till ett möte i aulan. 
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”Men politikern som bestämde kom inte dit, bara hans ”assistent” (förvaltningschefen, 

min kommentar) till honom och hon kunde inte svara på något”.  En annan elev 

uttrycker sig mer drastiskt:  
 

Politikerna svek oss! Dom kallade till ett informationsmöte om att vår skola skulle läggas ner och sa 

att de skulle komma men när vi kom dit var där bara ett par kärringar. Då blev det jättemycket kaos. 

Det kom en massa frågor men vi fick inga svar, bara information.  
 

Reaktionerna kom främst från eleverna, inte deras föräldrar, vilket är högst 

anmärkningsvärt. Många elever gick till kommunen för att protestera dagen efter mötet 

och tre elever fick prata med politikerna. ”Men de kom bara fram till att vi inte kunde 

göra något åt saken”, säger en elev och ser uppgiven ut. Hon fortsätter: ”Jag var 

jätteledsen! Alla skulle splittras och jag måste skaffa nya vänner”. 

 
5.2.3 Processen kring flytten   

Eleverna fick välja skola en vecka efter beskedet och de allra flesta valde 

Norregårdskolan. Avståndet hemifrån, ett gott rykte om att vara en fin skola och ha 

många bra lärare spelade in. Men även här lyser besvikelsen igenom: ”Dom lovade att 

vi som bodde 6 km från skolan skulle få busskort, men det löftet bröt dom”, säger en 

elev. Eleverna fick välja några kamrater som man ville gå tillsammans med. 

Arabyskolans elever blandades inte med Norregårdskolans elever och flera av eleverna 

tycker att det kändes skönt att vara tillsammans med dom som man kände sedan innan. 

”Vi fick löfte om att klasserna inte skulle splittras. Jag fick gå med de flesta jag gick 

med tidigare, det var skönt”, är en samstämmig uppfattning. Skolledningen på 

Arabyskolan satte samman två klasser av de 41 elever som skulle börja i åk 8 på 

Norregårdskolan. Klassernas sammansättning blev speciell. I en klass var 

könsfördelningen jämn men där fanns extremt stora stödbehov. I den andra klassen 

placerades endast tre pojkar och där var stödbehovet mindre. 

 
Innan sommaren fick eleverna besöka Norregårdskolan och träffa sina nya mentorer och 

klassen, vilket flera tyckte var bra. För en del var processen kring flytten inte så 

anmärkningsvärd, kanske för att man bytt skola flera gånger tidigare. Det var som en 

vanlig skolavslutning, eleverna städade ur skåpen och det ordnades en stor 

avslutningsfest för alla på skolan, inte bara niorna som det brukar.  

 
5.2.4  Att börja på Norregård 

Vid samlingen i matsalen första skoldagen presenterade sig administratören som att hon 

hade samma jobb som Harriet på Araby och det sitter kvar som en tagg hos en elev. ”Vi 

kommer inte från djungeln, vi vet vad en administratör är”. Hon fortsätter: ”Jag 

funderade på varför vi skulle behöva byta skola mitt i högstadiet? Har inte vi också rätt 

att välja skola”? Det är inte alltid lätt att byta skola inför åk 7 och att tvingas göra det 

inför åk 8 kan vara mycket känsligt, vilket denna elev uttrycker så här: 
 

I början kändes det inte bra att börja på Norregård. Rykten gick om att arabybarnen skulle vara 

stökiga, det var inte roligt. Det känns fortfarande som att en del av mig vill tillbaka till Araby men 

jag måste acceptera detta och tag i det och göra det bästa av det.  

 

Upplevelserna av att börja på Norregård är blandade, från att det inte kändes något 

speciellt till att man kände sig välkommen från första dagen.  Flera tyckte att det var 

roligt att lära känna nya människor. Ett par var glada för att dom kände några kompisar 

på skolan sedan innan och att så många började från deras gamla klass: ”Att tvingas 
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byta skola var inte så hemskt som jag trodde. Det var bra att börja här, jag fick många 

nya vänner och kände nästan alla i klassen”. 

  
5.2.5 Hur är det nu? 

Efter tre och en halv termin på Norregårdskolan säger flera av eleverna att man trivs 

jättebra. När de ombeds att jämföra skolorna tycker alla att det är bättre än på Araby; 

undervisningen, lärarna, maten och tryggheten. ”Här pluggar alla och då pluggar vi 

också” är en vanlig kommentar bland eleverna. De har fått många nya kompisar och 

känner att man passar in på skolan.  

 
Flera elever i den flickdominerade klassen säger att de är väldigt tajta och att de 

upplever det som tryggt. En av pojkarna i samma klass uttrycker det så här: 

 
Vi fick välja klasskamrater och jag kom med en av dem jag valde. Nu är vi bara fyra pojkar i 

klassen. Vi var fler från början men några pojkar bytte klass, andra bytte till andra skolor. Det är 

inte så tråkigt som man tror att gå med många tjejer. Killarna får mer uppmärksamhet av lärarna och 

tjejerna. 

 

Även om eleverna är som en i mängden har det inte varit så lätt att skaffa nya kamrater 

på skolan. ”När jag är själv så känns det som om alla tittar på mig”, säger en elev. En 

annan utrycker det så här: 

 
Jag har fått några nya kompisar och lärt känna en del men har inte fått några nära vänner. Vi fick en 

del sneda blickar när vi började här, som om dom såg oss som några ligister eller något.  Vissa i 

tyskgruppen brydde sig inte om oss från Araby men det börjar bli lite bättre nu.  
 

Även om skolbytet har medfört mycket positivt så upplever eleverna inte att Norregård 

är deras skola och flera längtar tillbaka ibland. ”Stämningen var skönare och man kände 

sig mer hemma där”, säger flera. De hade fler kompisar och tyckte att det var roligare på 

Arabyskolan, framförallt på rasterna.  

 

Vad är då bättre på Norregårdskolan? Flera elever menar att det är själva 

undervisningen och lärarna man uppskattar mest men även att skolan är bättre 

organiserad och har finare lokaler. Flertalet elever har också förbättrat sina betyg och 

tycker att de får lära sig mer. Studierna upplevs tuffare och att man måste plugga mer 

för att hänga med. Arabyskolans personal har man tyvärr inte så höga tankar om.  

 
Lärarna bryr sig mer här, på Arabyskolan slutade dom försöka undervisa på slutet, dom sket i vad vi 

gjorde och jag fick sällan hjälp. Nu har jag betyg i alla ämnen och jag drömmer om att bli socionom.  

 

Det bästa är att när man har 20 % skolk så pratar skolsköterskan med oss, ingen pratade med oss på 

Arabyskolan. Här ser man att andra pluggar. Vi vill lära oss av misstagen på Araby.  

 

På Arabyskolan sattes specialundervisning och stöd in enskilt eller i liten grupp utanför 

klassens ram. Inkluderingen på Norregård innebär att stödet sätts inne i klassrummet. 

Flera av eleverna tycker inte att de fått tillräckligt stöd tidigare men är mycket positiva 

till inkluderingen. Som en elev säger: ”Inkluderingen är perfekt – man får mer och 

snabbare hjälp”. Andra elever tycker dock att det tar för lång tid ibland och att det är 

synd att det inte alltid är två lärare med i klassen.  

 

”Norregård är vägen till en bra framtid och gymnasieval!” menar fokusgruppen. Flera 

av eleverna har planer på att läsa vidare. På gymnasiet ska jag nog läsa naturvetenskap 
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eller ekonomi, säger en elev. En annan vill jobba med att hjälpa människor, kanske som 

psykolog, advokat eller journalist.  

 
5.2.6 Sammanfattning 

Elevberättelserna visar att man trivdes bra och hade fler kamrater på Arabyskolan men 

att det var stökigt i vissa klasser. Missnöjet med undervisningen och lärarna var stort 

och få elever pluggade. Det var främst eleverna, inte föräldrarna, som reagerade på 

nedläggningsbeslutet. Samtliga elever säger sig vara djupt besvikna på informationen i 

samband med beslutet. Det upplevdes som ett svek av politikerna som inte kom till det 

informationsmöte man hade kallat till, ett svek som sitter som djupt även två år senare. 

Processen kring flytten var inte så dramatisk. De allra flesta valde att gå på 

Norregårdskolan. Eleverna är nöjda med skolvalet men besvikna på att de inte fick 

busskort. De tycker att det var bra att man fick välja några kamrater som man ville gå 

tillsammans med och att klasserna inte splittrades när de började på Norregårdskolan. 

 

Upplevelserna av att börja på Norregård är blandade men de flesta säger att de kände sig 

välkomna till den nya skolan och att det var roligt att lära känna nya kamrater. De 

uppskattar framförallt lärarna och tycker att undervisningen är bättre. Många pluggar 

mer och får bättre betyg. Flertalet av eleverna är mycket positiva till inkluderingen.  

Men eleverna får inte så många nya vänner och flera säger att de längtar tillbaka till 

tiden på Arabyskolan. Norregård blev aldrig riktigt deras skola.  

 
5.3 Social utveckling 
 

I läroplanen finns även mål kring normer och värden. Resultaten från skolans egna 

trivselenkäter och Växjö kommuns nöjdhetsundersökningar visar på goda resultat under 

hela undersökningsperioden. Eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. Andelen 

elever som trivs bra eller mycket bra på skolan pendlar mellan 92-95 % under åren 

2013-2015, vilket är ett mycket bra resultat om man jämför med nationella siffor. Lika 

stor andel elever svarar att har kompisar i skolan och har någon att vara tillsammans 

med på rasterna. Högst resultat på trivselenkäten (98,7 %) noterades under skolans 

ombyggnation, 2012, då det endast var knappt 300 elever på skolan. Resultaten på 

trivselsenkäten försämrades dock inte mer än måttligt när elevtalen ökade på skolan. 

 

Huvuddelen av de 128 nya eleverna från Arabyskolan fungerade väl under tiden på 

Norregårdskolan Antalet elever i behov av särskilt stöd och med social problematik, 

särskilt i åk 8, ökade dock väsentligt hösten 2013. Det första läsåret kännetecknades av 

viss turbulens. Polisanmälningar och orosanmälningar till socialtjänsten ökade 

dramatiskt, antalet utredningar växte och pressen på skolans elevhälsa och ekonomi 

ökade. Det förekom incidenter som personalen på skolan inte hade upplevt förr. En elev 

som misstänktes för stölder hämtades av polis liksom en drogpåverkad elev och en 

tredje elev hämtades av ambulans efter att ha kollapsat på toaletten efter en överdos. 

Dessa incidenter skapade oro bland andra elever och föräldrar. 

 

Andelen elever med utländsk bakgrund på Norrregårdskolan ökade från 26 % läsåret 

2012/13 till 35 % läsåret 2014/15, vilket var klart över genomsnittet (24 %) för Växjö 

kommuns skolenheter. Samtidigt minskade andelen föräldrar med eftergymnasial 

utbildning från 59 % till 54 % under samma period, Genomsnittet i kommunen var då 

62 % (SIRIS).  Detta ställde naturligtvis ökade krav på skolan att kunna möta dessa 

elever och föräldrar. Med min långa erfarenhet som lärare och rektor kan jag konstatera 

att skolans kontakter med föräldrar till elever med utländsk bakgrund är något 
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annorlunda än med ”svenska” föräldrar. Detta är en generalisering och det finns 

naturligtvis avvikelser men många utländska föräldrar lämnar sina barn med förtroende 

till skolan och engagerar sig mindre i skolarbetet än föräldrar till elever med svensk 

bakgrund. Alla föräldrar kommer till utvecklingssamtalen med mentorerna men få 

kommer till föräldramöten. Det kan också vara svårare att kommunicera med utländska 

föräldrar p.g.a. språksvårigheter och olika värderingar. Laid Bouakaz visar i sin 

avhandling Parental involvement att föräldrarna saknar kunskap om skolväsendet men 

förevisar en stor vilja att lära för att komma närmare skolan och kunna hjälpa sina barn 

(Bouakaz, 2017). 

 
5.4 Inkludering och måluppfyllelse 
 
5.4.1 Bakgrund 

Växjö är en segregerad skolstad, där flera skolor saknar elever med utländsk bakgrund 

och några skolor har en hög andel nyanlända, särskilt efter de senaste årens 

flyktingströmmar. Norregårdskolan är en mångkulturell skola. Det beror dels på en ökad 

andel elever från Arabyområdet men också på att skolan fått en förberedelseklass.  

 

Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun har ingen tydligt uttalad policy för hur man 

vill att resurserna för barn i behov av särskilt stöd ska användas utan varje rektor har här 

ett stort friutrymme. Rektor får besluta om hur organsationen av särskilt stöd och 

elevhälsan ska se ut på sin skola. Det finns en ”köp- och säljorganisation” där rektor får 

betala för platser på resursskola. Utbildningsförvaltningen införde ett nytt 

resursfördelningssystem 2016. Resurserna fördelas nu ut till områdescheferna enligt ett 

system som till största delen styrs av elevpengen. Dessutom får några skolor 

socioeknomisk ersättning, där hänsyn bl. a. tas till andelen elever med utländsk 

bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund.  Det finns också möjligheter att ansöka 

om tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.  

 

I förordet berättade jag om den översyn skolledningen gjorde av hur resurserna för 

elever med särskilt stöd användes. Den visade att ingen lärare var riktigt nöjd med 

resursanvändningen, trots att stora specialpedagogiska insatser gjordes i mindre 

grupper. En inkluderande modell infördes på hela skolan fr.o.m. läsåret 2011/12, då alla 

små exkluderande undervisningsgrupper togs bort. Istället satsades resurserna på att 

sätta in speciallärare och resurslärare i klassen i vissa ämnen. ”Alla elever är välkomna i 

klassrummet!” blev Norregårdskolans paroll.  

 

Hur gick det då med resultaten efter inkluderingens införande? Betygsstatistiken visar 

en positiv utveckling de två första läsåren 2011-2013, gällande meritvärden, 

behörigheten till gymnasiet och andelen elever som nådde alla kunskapskraven. 

Därefter sjönk resultaten i två år, vilket delvis kan förklaras med ändrade 

ingångsvärden, för att sedan öka igen 2016. Niornas meritvärden (221 p) har inte varit 

så höga på 10 år. 

 

Min tolkning är att det är svårt att dra några säkra slutsatser om vilken betydelse 

inkluderingen haft för måluppfyllelsen men utvärderingar och intervjuer visar positiva 

resultat. Alla lärare är överens om att de flesta elever gynnas av inkludering, framförallt 

de elever som tidigare var exkluderade. De har blivit delaktiga i en klassgemenskap, 

vilket är positivt för deras självkänsla. Elever som tidigare var exkluderade får nu 

draghjälp av övriga klasskamrater och lärarnas förväntningar på dem är högre, vilket 

gynnar deras lärande. 
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5.4.2  Vad innebär ett inkluderande arbetssätt för de nya eleverna? 

Varje år får Norregårdskolan nya elever i åk 7 och det finns en viss samsyn i hur stödet 

ska ges inom skolans upptagningsområde.  På Arabyskolan hade man inte arbetat 

inkluderande. Specialundervisning gavs enskilt eller i grupp utanför klassrummet. En 

särskild s.k. ”E-grupp” fanns i en byggnad utanför huvudbyggnaden. I vissa perioder 

hade man t.o.m. haft undervisning med elever med stor social problematik på annan 

plats. Nivågruppering förekom i vissa ämnen. 

 

De nya eleverna från Arabyskolan inkluderades inte fullt ut, i så fall hade 

Norregårdskolan varit tvungen att splittra de befintliga klasserna och skapa nya. 

Däremot gavs stödet i klassen i samma form som för alla andra. Resurserna ökade 

genom att nämnden tilldelade skolan ett engångsbelopp som kompensation för 

omställningskostnader till följd förändrat upptagningsområde för högstadieeleverna 

inom Arabyområdet under hösten 2013. Kompensationen hade till syfte att stärka 

elevhälsan och att skapa goda förutsättningar för en positiv övergång för eleverna. 

 
5.4.3 Elevintervjuer 

För att få en bild av hur eleverna från Arabyskolan upplevde implementeringen av 

inkluderingen på Norregårdskolan intervjuades fem elever i åk 9 under våren 2014. Det 

är inte samma elever som deltog i intervjuerna om skolbytet, under 5.2. Eleverna, som 

alla hade behov av särskilt stöd, hade haft en stor del av undervisningen i liten grupp på 

Arabyskolan. På Norregårdskolan gavs stödet istället inom klassens ram via en 

speciallärare eller resurslärare. Intervjuerna, som genomfördes av speciallärare, utgick 

från frågeställningarna i bilaga 2.  

 

Elev 1 som tidigare hade engelska och matematik i liten grupp tycker att har fungerat 

bra att gå ifrån mindre grupp till klassundervisning. Han säger vid intervjun att han 

upplever att det fungerar bättre nu när han är med i helklass. Han känner sig tryggare 

och det är roligare att få vara med kompisarna i sin klass. ”-Det är bra att ha resurs i 

klassen för då kan jag få mer hjälp när det är två lärare i klassrummet.” 

 

Elev 2 som på Arabyskolan hade svenska och matematik i liten grupp och deltog i 

nivågruppering i engelska känner att i vissa ämnen behöver hon vara i mindre grupp. 

”Då får man mer hjälp och svar på frågor. Man kan lätt glömmas bort när man räcker 

upp handen och det är många andra som vill ha hjälp”. Hon tycker inte att det finns 

något bra med helklass i de ämnen hon har svårt för. ”Jag vill kunna gå ut i grupper och 

få mer tydliga förklaringar på vad jag ska göra och få extra uppgifter att öva på det som 

är svårt. Med en extra lärare är det bättre men jag får mest hjälp i mindre grupp där jag 

vågar ställa frågor och inte känner mig sämre än de som kan mer”. 

 

Elev 3 som hade svenska, engelska och matematik i liten grupp säger att det har 

fungerat bra att gå från mindre grupp till helklass. ”Det känns som att man är med mer, 

när man är i mindre grupp känner man sig dålig”. Det som är bra med att vara i helklass 

är att man har sina klasskompisar, i mindre grupp kan det vara folk som man inte 

känner.  Han upplever inte något negativt med hur det är nu utom att det kan vara 

stökigt ibland. Det är bättre att ha en extra lärare i klassen för då man kan få mer hjälp 

när man behöver, ”någon har förhoppningsvis tid att hjälpa till”. 

 

Elev 4 som hade svenska, matematik och engelska i liten grupp upplever att det har 

fungerat bra att vara i klass. ”Man kan prata inför alla och man är med alla, man får 

hjälp också”. Att ha med en extra lärare är bra för då får man mera hjälp, säger han. 
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Elev 5 som hade matematik i liten grupp, tycker att hon får mindre hjälp i helklass men i 

klassen får man hjälp av klasskompisar. Positivt är dock att man lär sig lika mycket som 

alla andra. Lärarna har mer genomgångar och visar mer på tavlan, säger hon. Det är bra 

att ha en extra lärare med i klassen för då får man mer hjälp och då blir det mycket 

lättare. Det bästa är ändå mindre grupp. 

 

Min tolkning är att det är en stor omställning att gå från en exkluderande undervisning i 

liten grupp till helklass, särskilt när man har svårigheter med skolarbetet. Eleverna är 

nöjda med inkluderingen men ett par elever tycker att de fick mer hjälp tidigare när de 

gick i liten grupp på Arabyskolan. På Norregårdskolan har man sedan intervjuerna 

genomfördes infört undervisning både enskilt och i grupp där det finns särskilda behov, 

t ex läs- och skrivträning. Det upplevs mycket positivt av alla respondenterna att ha med 

en resurslärare i klassrummet. Tilläggas bör att Norregårdskolan har infört undervisning 

både enskilt och i grupp där det finns särskilda behov, t ex läs- och skrivträning, sedan 

intervjuerna genomfördes. 

 
5.5 Kunskapsutveckling  
 

Skolans resultat brukar mätas i form av betyg, trots att betygssättningen är långt ifrån 

likvärdig. I artikeln Det stora betygslotteriet skriver Lärarnas Riksförbunds tidning om 

diskrepansen mellan betygen och resultaten på de nationella proven. På en del skolor får 

nästan samtliga elever högre ämnesbetyg än resultaten på nationella proven, medan på 

andra skolor får nästan ingen det (Skolvärlden, 2016). Skolverkets databas Siris 

bekräftar att relationen mellan betyg och resultaten på nationella prov brister 

(Skolverket, 2016). Man kan tala om en betygsinflation när betygen inte motsvarar 

läroplanens kunskapskrav, trots att betygsskalan är relativt ny.   

 

Författarna Anna och Stefan Lund är milt sagt kritiska till betyg som mått på 

skolframgång. I det svenska utbildningssystemet framhålls betyg både som ett objektivt 

mått på framgångsrika elever och gymnasieskolors undervisningskvalitet. ”Vi vet dock 

att betyg alltmer har blivit ett relativt mått på skolframgång. Vi ser en utveckling av en 

skolmarknad där skolor framställer sina utbildningsprogram och resultat i en positiv 

dager”. Skolforskare menar dock att resultat och målstyrning tillsammans med elevers 

valfrihet och konkurrens mellan skolor har lett till betygsinflation. ”I realiteten har de 

betyg som sätts inte något faktiskt prognosvärde på elevers skolframgång” (Lund & 

Lund, 2016). Trots att betyg alltså är ett trubbigt mått på elevernas kunskaper finns det 

inget annat bedömningsinstrument att använda. Betygen i denna studie indikerar ändå 

något då jämförelsen görs mellan elever på samma skola, inte mellan skolor.  
 
5.5.1 Meritvärde   
Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har minst ett godkänt betyg, 
d.v.s. lägst betyg E i ett ämne, lägst meritpoäng 10. Betygsstegen A, B, C, D, E 
omvandlas till poängen 20, 17,5, 15, 12,5, 10. Ej godkänt betyg, F är 0 poäng. 
Meritvärdet för 16 ämnen är summan av elevens 16 bästa ämnen. Betyg i moderna 
språk som språkval kan ingå bland de 16 ämnena.   Max för meritvärdet är 320 poäng 
(Skolverket, 2016). 

Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 beräknas meritvärdet av summan 

av betygsvärdena för max 17 ämnen i elevens slutbetyg. Meritvärdet för 17 ämnen är 
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summan av elevens 16 bästa ämnen och där betyg i moderna språk som språkval läggs 

till som ett 17:e ämne. Max för meritvärdet är 340 poäng (Skolverket, 2016). 

Nedan visas grafer över kunskapsutvecklingen i betygspoäng för de elever som gick ut 

åk 9 på Norregårdskolan vårterminen 2015. 

 

Figur 3. Förändring av genomsnittlig betygspoäng för de 40 eleverna som gick ut från 

Norregårdskolan vt 2015 och som genomförde ht 7 och vt i åk 7 på Arabyskolan.  

 

 
Poäng:   142,0          159,7    172,4             173,5           183,5            196,1 

 

 

Figur 4. Förändring av genomsnittlig betygspoäng för de 115 elever som gick ut från 

Norregårdskolan vt 2015 och som inte gick åk 7 på Arabyskolan i åk 7. 

 

 
Poäng:                     171,8        184,8        199,7        206,6        204,1        216,0 

  

Källa: Växjö kommun, skol- och barnomsorgsförvaltningen (2015) 

 

Betygspoäng är elevernas meritvärde delat med antalet ämnen (Skolverket, 2016). 
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5.5.2 Kunskapsutveckling - gruppvis 

Graferna för genomsnittlig betygspoäng på sid 37-38 visas för att belysa skillnaden i 

resultatutveckling mellan eleverna i ”undersökningsgruppen” som gick i åk 7 på 

Arabyskolan och dem som gått hela högstadietiden på Norregårdskolan och hädanefter 

benämns ”referensgruppen”. Jag redovisar även resultaten för 2012-2015 när det gäller 

genomsnittligt meritvärde i form av tabeller (figur 6). Resultaten för terminsbetygen i åk 

7-9 har tagits fram i kontakt med Växjö kommuns utbildningsförvaltning då endast 

slutbetygen publiceras på Skolverkets statistikdatabas SIRIS.  

Min tolkning är att resultaten har förbättrats mer för de elever som gick på Arabyskolan 

(+54,1 p) än eleverna i referensgruppen (+44,2 p) under tidsperioden, vilket är en 

skillnad på 9,9 p. Marginalen är anmärkningsvärd och innebär att varje elev i 

undersökningsgruppen har höjt sina betyg i fyra ämnen eller fått godkänt betyg i två 

ämnen mer än eleverna i referensgruppen. Det var stor skillnad mellan klasserna i 

undersökningsgruppen. I den ena klassen (9A2) gick flest flickor och bara tre pojkar. 

Klassen nådde näst högst meritvärde av alla klasser. I den andra klassen (9 D) var 

resultaten betydligt lägre av olika skäl. Standardavvikelsen är därmed relativt hög i 9 D, 

med värden som är spridda långt under medelvärdet. 

Figur 5. Genomsnittligt meritvärde över tid  

 

Resultat Norregårdskolan  

Genomsnittligt meritvärde 

Ht 7 Vt 7 Ht 8 Vt 8 Ht 9 Vt 9  7- 9 

Arabyskolan åk 7, 

Norregårdskolan åk 8-9 
142,0 159,7 172,4 173,5 187,5 196,1 +54,1 

Norregårdskolan åk 7-9  171,8 184,8 199,7 206,6 204,1 216,0 +44,2 

Differens                           

Araby – Norregård åk 7 
-29,8 -25,1 -27,3 -33,1 -16,6 -19,9  +9,9 

Källa: Växjö kommuns program för betygsstatistik Dexter 

Vt 2015:                    Alla elever               Arabyelever               Norregårdselever 

Medelvärde  204,87  193,44  208,88 

Standardavvikelse   74,75    79,12      73,09 

 
5.5.3 Kunskapsutveckling – skola, klass och kön 

Eftersom elevtalen ökade snabbt var Norregårdskolan tvungen att göra om 

organisationen och utöka antalet arbetslag inför läsåret 2013/14. Det innebar också att 

lärare och elever fick byta arbetslag och att elever fick byta lärare. En del av de lärare 

som blev övertaliga på Arabyskolan placerades på de nya tjänster som skapades på 

Norregårdskolan och flera lärare fick följa de elever man hade haft på Arabyskolan och 

i bästa fall även ha dem i undervisningen och som mentorer. 

De fyra klasser som gått på Norregårdskolan sedan åk 7 hade fått löfte om att de inte 

skulle splittras när eleverna från Arabyskolan tvingades byta skola. Det blev därför 

ingen riktig inkludering, utan mer en integrering av de nya eleverna. T.f. rektor på 

Arabyskolan fördelade eleverna i två klasser, varav endast tre pojkar placerades i den 

ena klassen, 8 A2. Klasserna placerades i olika arbetslag när de började på 

Norregårdskolan höstterminen 2013.  
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Det var stora skillnader i kunskapsnivå mellan klasserna (A2 och D) från Arabyskolan.  

I figur 7 nedan visas vilka meritvärden klasserna hade när de slutade åk 9. Klass 9 A2 

hade meritvärden i nivå med genomsnittet medan 9 D låg klart under övriga klasser, 

även när det gäller andelen behöriga till gymnasiet. Behörigheten för eleverna i 

undersökningsgruppen var också klart lägre än för referensgruppen. Endast 28 elever 

var behöriga vilket motsvarar 70 % och är drygt 9 % lägre än genomsnittet.  I tabellen 

nedan visas också värden för godkända ämnen och andelen elever som nådde alla mål 

när de slutade grundskolan. Även här avviker klass 9 D negativt. 

När det gäller betygsskillnader avseende kön är skillnaderna på Norregårdskolan 2015 

mindre än vad de brukar vara då det var några flickor med låga eller inga betyg som 

drog ner de genomsnittliga resultaten. Som jämförelse hade flickorna 44,91 p i högre 

meritvärde än pojkarna 2016. 

 

Figur 6. Meritvärde och behörighet 2015 

 

Enhetsnamn Meritvärde Antal Godkända 
ämnen 

Behörig GY11 % Obehörig GY11 % Alla mål % 

Norregårdskolan 206,21 154 15,10 79,2 20,8 72,7 

Total 206,21 154 15,10 79,2 20,8 72,7 

       

       

Klass Meritvärde Antal Godkända 
ämnen 

Behörig GY11 % Obehörig GY11 % Alla mål % 

NG9A1 203,56 26 14,73 84,6 15,4 69,2 

NG9A2 205,80 26 14,68 69,2 30,8 69,2 

NG9B1 230,19 26 16,69 92,3 7,7 92,3 

NG9B2 207,14 28 14,71 82,1 17,9 75,0 

NG9C 217,20 25 15,88 92,0 8,0 80,0 

NG9D 176,48 22 14,36 54,5 45,5 50,0 

NGINT 15,00 1 1,00 0,0 100,0 0,0 

Total 206,21 154 15,10 79,2 20,8 72,7 

       

       

Kön Meritvärde Antal Godkända 
ämnen 

Behörig GY11 % Obehörig GY11 % Alla mål % 

Flicka 207,56 83 14,93 74,7 25,3 72,3 

Pojke 204,65 71 15,30 84,5 15,5 73,2 

Total 206,21 154 15,10 79,2 20,8 72,7 

       

 

Sammanfattning: Även om meritvärdet under perioden 2012-2015 är högre för eleverna 

i referensgruppen har resultaten förbättrats mer (+10 p) för eleverna som började på 

Arabyskolan. Meritvärdet och behörigheten i den ena klassen i undersökningsgruppen 

avviker negativt från övriga klasser. Skillnaderna i genus beror på att några flickor med 

låga eller inga betyg drog ner behörigheten och de genomsnittliga resultaten.  
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5.5.4 Kunskapsutveckling – individ 

Studerar man resultatutvecklingen på individnivå upptäcker man några intressanta 

resultat som är värt att notera. Flertalet elever har förbättrat sina betyg och några högst 

anmärkningsvärt. En flicka gick från 170 p i meritvärde åk 7 till 235 p i meritvärde i åk 

9, en annan flicka från 152,5 p till 232,5 p. En pojke förbättrade sitt meritvärde från 

207,5 p till 272,5 och en annan pojke från 160 p till 262,5 p. Den sistnämnde lyckades 

också nå betyget A i fyra ämnen (matematik, biologi, fysik och kemi) och tilldelades 

utbildningsförvaltningens stipendium i matematik. Han berättar om sin unika bedrift 

och varför skolbytet blev så positivt för honom i elevintervju 5.3. 

Det finns också en elev i undersökningsgruppen som helt saknar betyg och fem elever 

som bara har betyg i 1, 2, 4 eller 5 ämnen, vilket gör resultatförbättringen för 

undersökningsgruppen än mer anmärkningsvärd. Det handlar om elever som haft 

anpassad studiegång, varit på behandlingshem eller resursskola, varit omhändertagen av 

sociala myndigheter eller haft extremt stor frånvaro, s.k. ”hemmasittare” i åk 9. 

14 av de 40 i undersökningsgruppen hade åtgärdsprogram under åk 8 och 9. Alla elever 

med åtgärdsprogram hade en svagt positiv betygsutvecklig utom en elev som hade en 

mycket stor social problematik under åk 9. Jämfört med övriga elever i 

undersökningsgruppen var resultatutvecklingen för dessa elever inte lika positiv.  

 
5.6 Elevintervju – individ 

 

Hösten 2016 genomfördes en djupintervju med den elev som under tiden på Norregård 

lyckades bäst med att förbättra sina resultat, en riktig ”solskenshistoria”. Eleven går nu i 

åk 2 på teknikprogrammet. Frågeställningarna var de samma som för övriga elever, 

bilaga 1, med en tilläggsfråga kring hur det gått för eleven på gymnasiet 
 

Figur 7. Betygutveckling för eleven  

 

Ämne HT7 VT7 HT8 VT8 HT9 VT9 

BI E E E D C A 

BL D D D D D C 

EN E D C C B B 

FY E E E C C A 

GE E E E D D C 

HI E E E D D C 

HKK E E F D E E 

IDH E D D D C C 

KE F D E D C A 

M2 C D D D D D 

MA E D E D C A 

MU D D E E D D 

RE E E E E D C 

SH E E E E D C 

SL E D E E E C 

SV F E E E E D 

TK E C C C B B 
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5.6.1 Tiden på Arabyskolan 

Eleven berättar att han upplevde tiden på Arabyskolan mer som ett skämt om man 

jämför skolorna. Han säger att lärarna inte tog betygen eller något annat seriöst. Betygen 

var en katastrof! Lärarna hade inga betygssamtal med eleverna om vad de skulle 

förbättra. ”Jag hade inga bra betyg i sjuan men jag förtjänade inte dem jag fick heller. 

Jag borde ha fått F om man tittar på kunskapskraven”. Han hade goda relationerna med 

lärarna och tyckte att många av dem var trevlig trevliga men lärandet var inte bra. Han 

pluggade inte mycket och tror inte att det hade gått så bra för honom om han gått kvar 

på Arabyskolan. ”Kanske hade jag haft E i alla ämnen”. 

 
5.6.2 Nedläggningsbeslutet  

Beslutet som han fick genom mentorerna gjorde honom chockad. ”Det kändes inte alls 

bra. Jag trodde det var en bra skola och det var ju nära hem. Jag var arg för att jag skulle 

få gå längre till skolan, det var det enda jag tänkte på". Ingen i familjen förstod varför 

skolan skulle läggas ner, dom hade ju satsat 100 miljoner på att renovera skolan. Varför 

kunde dom inte skjutsa andra elever till Arabyskolan istället? ”Jag hade definitivt gått 

kvar där om inte skolan lagts ner”, säger han. 

 
5.6.3 Processen kring flytten  

Flytten minns han mycket väl. Alla fick välja en kamrat som de ville gå tillsammans 

med. Klassen han gick i fylldes på med 5-6 elever från andra klasser på Arabyskolan. 

Han blev ganska nöjd med sin klass för att han kände de flesta som hamnade där. Under 

besöket på Norregårdskolan tyckte han att det verkade skrämmande att komma till en ny 

skola. Det kändes konstigt och nervöst med renoveringen som pågick och han undrade 

om dom skulle få gå i barackerna som fanns där.  

 
5.6.4 Att börja på Norregård 

När eleven började på Norregård kändes det bra och bekvämt. Han kände de flesta 

eleverna i klassen och hade inte velat att klassen skulle splittras och tvingas börja i en 

ny klass. Han tycker att det är jobbigt att lära känna nya vänner och han höll mest 

ihop med dem han kände sedan tidigare. Eleven tycker att lärarna på Norregård var 

mycket bättre på att lära ut och visa vad som var fel, t ex i matten, och att även 

mentorerna var bättre. Han menar att det var mycket stora skillnader jämfört med 

Arabyskolan och han längtade aldrig tillbaka dit.   

 
5.6.5 Hur är det nu? 

Nu går eleven på teknikprogrammet på Teknikum och det gå fortfarande väldigt bra för 

honom. Han berättar att han har betyget A i matematik 1 och 2, B i samhällskunskap 

och historia och C i teknik och engelska. ”Sämst går det faktiskt i fysik för jag har en så 

dålig lärare. I framtiden vill jag helst inte göra något alls, för jag är väldigt lat! Men jag 

vill nog syssla med något inom matte eller fysik, kanske teoretisk fysik” säger han. 

 

Berodde din fantastiska resa på en s.k. ”peer effect”, att du kom till en skola med annan 

skolkultur, frågar jag. ”Nej, skolkulturen hade definitivt inte något med pluggandet att 

göra”, svarar han. 

 
Förändringen kom när jag upptäckte saker jag inte sett förut i matte. Jag såg en bild av Milky Way 

som intresserade mig. Det kom som en chock och jag började söka efter mer information om 

rymden. Jag undrade hur man blir astrofysiker och kom fram till att man behöver kunna matte och 

fysik.  
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Samtidigt talar han här emot sig själv: 

 
Jag tror inte jag hade brytt mig om jag sett bilden om jag gått kvar på Arabyskolan. Då spelade jag 

hela tiden. När jag kom hit var det mer press på betygen. Jag trodde att jag var bra på matte men var 

nära till ett F på hösten i åttan. Alla mina betyg sänktes när jag kom hit. Det kändes väldigt konstigt. 

Då insåg jag att jag nog måste kämpa lite mer. Jag jobbade hela sommaren innan nian för att räkna 

och läsa in kurser i matte, kemi och fysik.  
 

Eleven funderar vidare kring lärandet i skolan och är väldigt tveksam till hur det går till 

idag.  Det vore bättre att göra uppgifter i skolan istället för att lyssna på genomgångar. 

Jag kan inte plugga eller lyssna i klassrummet utan vill helst sitta i ett tyst rum hemma 

och läsa. Han förespråkar ett ”flipped classroom” och att lärarna använder datorerna 

mycket mer som ett verktyg i undervisningen. 

 

Min tolkning av intervjun är att är att eleven får mig att tänka på dem som förr tillhörde 

”begåvningsreserven” i Sverige, barn som hade förutsättningar men inte hade föräldrar 

som hade råd att låta sina barn studera vidare. Den här begåvade eleven har inga 

utbildade föräldrar eller äldre syskon som kan hjälpa honom med skolarbetet hemma. 

Hur många sådana elever, framförallt med svag språkbakgrund, finns det i våra 

klassrum idag? Här har skolan en stor kompensatorisk uppgift.  
 

Eleven har gjort en imponerande resa under högstadiet, nästan på egen hand och trots att 

han upprepar flera gånger under intervjun att han är väldigt lat. Det är framförallt under 

sista året som hans betyg förbättras så mycket. Han höjer då sina betyg i 15 ämnen och i 

vissa ämnen (matematik, biologi och kemi) med tre steg. Upplevelsen av Vintergatan 

har tydligen gjort ett avgörande intryck på honom men jag tror ändå att han underskattar 

betydelsen av bytet till en annan skolkultur, vilket han indirekt försäger sig i intervjun. 

 

Elevintervjuerna har gett en bild av hur ett antal ”ofrivilliga skolbytare” upplevt att 

tvingas byta skola inför åk 8. I kommande avsnitt kommer jag att beskriva elevernas 

sociala och kunskapsmässiga utveckling. Jag visar också, via elevberättelser, hur elever 

som haft stöd utanför klassens ram upplever en inkluderande undervisning.  
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6. Slutdiskussion 
 

6.1 Frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats var att förklara varför en segregerad skola läggs ner och vad 

som händer med elever som ofrivilligt möter en ny skolkultur. Jag ville förtydliga och 

förstå de politiska besluten som låg till grund för förändringen och vilka konsekvenser 

beslutet fick för eleverna. Syftet var också att belysa vilken betydelse en annan 

skolkultur med ett inkluderande arbetssätt har för de elever som tvingas byta skola mitt 

under högstadiet. 

 

Inom ramen för uppsatsens syfte ville jag undersöka dessa frågeställningar: 

 Vad vill politikerna uppnå med att lägga ner en skola?  

 Hur påverkar den ofrivilliga flytten till en ny skola elevernas skolframgång, 

delaktighet och inkludering i skolans kultur?  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Som kvalitativ metod för datainsamling har jag valt intervjuer med ansvariga politiker i 

skol- och barnomsorgsnämnden samt med ett antal elever som tvingats byta skola inför 

höstterminen 2013. Dessutom har jag gjort uppföljningar av skolans egna trivselenkäter 

och kommunens s.k. brukarenkäter, som mäter hur eleverna upplever sin trygghet, lust 

att lära, stöd och stimulans.  Till primärmaterialet hör också betygsresultat för de 

berörda eleverna jämfört med de elever i samma årskurs som inte gått på mottagande 

skola under hela högstadiet. 

 

Jag har varit särskilt observant på den dubbla rollen som rektor och forskare i denna 

studie. Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra studien på sin egen 

skola men det viktiga är att vara medveten om problematiken i detta. I min studie är 

respondenterna inte så många men jag visar också på tidigare forskning som stärker 

generaliserbarheten avseende skolvalfrihetens och marknadsanpassningens 

segregerande effekter. Hade då resultatet blivit ett annat om jag valt fler eller andra 

respondenter? Jag tror inte det, då bilden jag fick fram genom elevintervjuerna var 

relativt samstämmig.  

 

Det hade dock varit värdefullt om någon mer oberoende forskare kunnat vidimera mina 

resultat utifrån intervjumaterialet. Även om jag försökt att ha forskarglasögonen på mig 

när jag gjort denna studie så är externa granskare är alltid att föredra med hänsyn till 

objektivitetskravet. Det är viktigt att betona att det kan finnas alternativa tolkningar av 

verkligheten och man kan inte utesluta att min roll som skolans rektor och värdesystem 

kan ha påverkat mina slutsatser. Yin (2013) menar forskaren bör förvissa sig om att 

göra allt för att undvika att man oavsiktligt tvingar sin egen etiska tolkning på 

deltagarnas empiriska tolkning.  

 

Kunskapsutvecklingen visas som betygsresultat, trots att betygssättningen är långt ifrån 

likvärdig. De nationella proven är till för att trygga en likvärdig utbildning och 

bedömning i hela landet men bedömningen lärare emellan varierar då kunskapskraven i 

läroplanen inte är tillräckligt tydliga. Skolverkets databas Siris bekräftar också att 
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relationen mellan betyg och resultaten på nationella prov brister (Skolverket, 2016). 

Trots att betyg alltså är ett trubbigt mått på elevernas kunskaper finns det inget annat 

bedömningsinstrument att använda. I denna studie görs betygsjämförelsen mellan elever 

på samma skola, där lärarna borde ha en mer likvärdig bedömning än om två eller flera 

skolor hade varit inblandade. 

 

SIRIS visar de faktiska betygsresultaten i absoluta värden. För att få en mer nyanserad 

bild av skolors betygsresultat har Skolverket utvecklat ett analysverktyg som tar hänsyn 

till elevsammansättningen, SALSA, som är en statistisk modell som jämför skolors 

betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska 

betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer som föräldrarnas 

utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor och andelen nyinvandrade elever. Störst 

betydelse för resultaten i SALSA har föräldrars utbildningsnivå (Skolverket.se). I denna 

studie har betygsresultaten tagits fram lokalt, genom Växjö kommuns skol- och 

barnomsorgsförvaltning, då Skolverkets databas inte innehåller terminsbetyg eller 

resultat på individ- och gruppnivå. Endast slutbetygen publiceras på Skolverkets 

statistikdatabas SIRIS.  

 

 

6.3 Resultat och slutsatser 
 

Här kommer jag att ge svar på frågeställningarna i uppsatsen och koppla slutsatsen till 

mina syften.  I min analys ingår vilka konsekvenser skolbytet får för eleverna men 

också vilka samhällskonsekvenser skolvalsreformen får. Jag inleder med det politiska 

beslutet. 

 

Politikernas anger tre skäl till att lägga ner Arabyskolan: minskade elevtal, sjunkande 

elevresultat och segregation. Att bryta skolsegregationen var det överordnade målet 

men politikernas avsikt med att lägga ner skolan var också att använda de nyrenoverade 

lokalerna bättre. Man talade om en ”omläggning” av lokalerna för flera verksamheter i 

arabyområdet. Man kan undra om det är en efterhandskonstruktion, en taktik för att 

beslutet skulle bli mer acceptabelt hos de boende i området eller om det verkligen fanns 

en långsiktig plan kring detta? Troligen kommer vi aldrig att få veta om det fanns en 

s.k. ”dold agenda” hos politikerna. Man får heller inte blunda för att det kan finnas en 

pragmatism i synen på segregation. Politikernas åtgärder för att öka integrationen har 

varit långt ifrån tillräckliga, oavsett vad beslutsfattarna säger. 

 

Min uppfattning är att det uppenbart finns starka krafter i samhället för att behålla en 

segregerad stad. Nilssons (2015) kapitel om kulturprojektets uppgång och fall på 

Tallskolan styrker denna bild lokalt. När innerstadens föräldrar ser en möjlighet att 

koncentrera sitt kulturella kapital på en ny innerstadsskola går luften ur skolledningen 

på Tallskolan och kulturprofilen tonas ned. Konkurrensen med friskolorna kan också ha 

haft sin betydelse för kommunens beslut (Nilsson, 2015).   

 

Alla partier hävdar att integrationen ska öka men det händer väldigt lite när det gäller 

integrationen i praktiken. Man får inte gömma att bakom de fina orden i olika ideologier 

finns en pragmatik som säger något annat. Medelklassen gynnas av en segregerad stad. 

Det ökar värdet på deras bostäder och garanterar att deras barn får gå i skolor med i 

huvudsak elever med svensk bakgrund. Här finns en kraft som politikerna inte vågar 

utmana, menar jag.  
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Det är svårt att på individnivå argumentera emot att föräldrar ska få välja skola till sina 

barn. Problemet är att det fria skolvalet fått så stora samhällsekonomiska och politiska 

konsekvenser. Grundskolan i Sverige fungerade fram till 1990-talet som en 

sammanhängande länk i samhället, en mötesplats för elever med olika bakgrund och 

förutsättningar. Nu finns inte denna kraft kvar i samhället, vilket skapat större skillnader 

och spänningar mellan olika grupper. Att välja skola innebär helt enkelt något annat än 

att välja vårdcentral eller apotek på den fria marknaden. 

 

Allt fler börjar nu också inse vilka samhällskonsekvenser det fria skolvalet skapat. Det 

är väl belagt i forskningen att en allsidig social sammansättning av elever och väl 

integrerade skolor är bra för resultaten. Skolkommissionens slutbetänkande, Samling för 

skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, som presenterades den 20 april 

2017, lyfter fram förslag som kan minska segregationens negativa effekter i skolan, 

såsom obligatoriskt skolval, lottning till populära skolor och mer statligt stöd till skolor 

med behov (SOU 2017:35).  

 

Kallstenius (2013) slutsats är att det inte finns något entydigt svar på frågan om det fria 

skolvalet leder till ökad segregation eller integration? Å ena sidan leder det fria 

skolvalet till ökad segregation på skolnivå när valfriheten främst utnyttjas av 

resursstarka och studiemotiverade grupper som söker sig bort från skolor med låg status. 

Å andra sidan kan det fria skolvalet vara ett sätt för enskilda elever att kringgå 

segregationens negativa konsekvenser. Skolvalfriheten kan på detta vis öka 

integrationen och motverka boende- och skolsegregationens negativa effekter 

(Kallstenius, 2013).  

Det finns också forskning som styrker att elever som väljer skola lyckas bättre och att 

föräldrarna är mer nöjda med skolans verksamhet (Bunar, 2009). Amerikanska studier 

visar dessutom att konkurrensens effekter på kommunala skolors produktivitet och 

prestationer är positiv.  

 

Lyckades då politikerna i Växjö kommun med sitt beslut? På den frågan kan man inte 

svara entydigt ja eller nej. Tittar man bara på betygen, så förbättrades 

kunskapsresultaten för undersökningsgruppen, d v s de elever som bytt skola. Deras 

meritvärden ökade t o m mer än för eleverna i referensgruppen, som gått på 

Norregårdskolan alla tre åren. Här skulle man kunna tala om en s.k. ”peer-effekt”, d.v.s. 

att skolkulturen kan ha haft betydelse för framgångarna. 

 

När det gäller frågan hur skolbytet påverkar elevernas delaktighet och inkludering i 

skolans kultur säger eleverna att de känner sig välkomna på den nya skolan, de 

uppskattar framförallt lärarna och tycker att undervisningen är bättre. Men de får inte så 

många nya vänner och flera säger att de längtar tillbaka till sin gamla skola.  
 

Min analys är att det är svårt att dra några säkra slutsatser om vilken betydelse 

inkluderingen haft för måluppfyllelsen men utvärderingar och intervjuer visar positiva 

resultat. Alla lärare är överens om att de flesta elever gynnas av inkludering, framförallt 

de elever som tidigare var exkluderade. De har blivit delaktiga i en klassgemenskap, 

vilket är positivt för deras självkänsla. Elever som tidigare var exkluderade får nu 

draghjälp av övriga klasskamrater och lärarnas förväntningar på dem är högre, vilket 

gynnar deras lärande.  
 

De nya eleverna från Arabyskolan inkluderades dock inte fullt ut, i så fall hade 

Norregårdskolan varit tvungna att splittra de befintliga klasserna och skapa nya. 
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Bedömningen var att det skulle leda till negativa elev- och föräldrareaktioner. Med 

utgångspunkt i Asp-Onsjös (2009) tre aspekter av inkludering kan man konstatera att 

det framförallt handlar om en pedagogisk och rumslig inkludering medan den sociala 

inkluderingen nåddes i mindre omfattning, då klasserna bevarades. Däremot gavs stödet 

i klassen i samma form som för alla andra och de befintliga elevernas upplevelse av att 

det kom nya kamrater till skolan var i huvudsak positiv. 
 

Specialpedagogisk forskning visar att ett inkluderande förhållningssätt där alla är 

delaktiga i en klassgemenskap ger många positiva effekter, som är bra för eleverna 

självkänsla. I en klass med positiva förebilder får man ”draghjälp” från övriga 

klasskamrater och eleverna lär sig att olikheter är en resurs (Persson, 2012). Inkludering 

är gynnsamt för alla elever och deras resultat, leder till högre förväntningar från lärarna, 

ger mer kamratinteraktioner, lärande och större självaktning (Håkansson 2011). 

 

Förväntningar finns många gånger om att olika typer av nivågrupperingar skulle leda till 

högre resultat och gynna både de högpresterande eleverna och eleverna i behov av 

särskilt stöd. Skolverket (2009) menar i sin forskningsöversikt att de positiva effekter 

som kan uppnås om högpresterande placeras i samma grupp förloras i motsvarande grad 

när elever i behov av särskilt stöd placeras i egna grupper. Forskning visar att denna typ 

av organiserad differentiering ger negativa effekter som stigmatisering av eleverna och 

att förväntningar från lärare och kamrater sänks på de elever som placeras i grupper som 

behöver särskilt stöd. Dessutom sjunker både självvärdering och motivation hos 

eleverna som placeras i den typen av grupper. Att flytta ut elever från klassen ger många 

negativa effekter som minskat självkänsla, självförtroende och utanförskap. Mycket går 

helt enkelt förlorat när eleverna mister kontakterna med den vanliga sociala 

gemenskapen (Persson, 2012)  

 

Elevernas röster under intervjuerna förstärker den bilden, även om den inte är entydigt 

positiv. På Arabyskolan sattes specialundervisning och stöd in enskilt eller i smågrupper 

utanför klassens ram. Inkluderingen på Norregårdskolan innebär att stödet sätts inne i 

klassrummet. Det är en stor omställning att gå från särskild undervisningsgrupp till 

helklass, särskilt när man har svårigheter med skolarbetet. Eleverna är nöjda med 

inkluderingen men ett par elever tycker att de fick mer hjälp tidigare när de gick i liten 

grupp på Arabyskolan. Det upplevs dock mycket positivt av alla respondenterna att ha 

med en resurslärare i klassrummet.  

 

Vid en jämförelse mellan skolorna lyfter samtliga elever fram undervisningen och 

lärarna på Norregårdskolan. Flera elever uppskattar även att skolan är bättre organiserad 

och har finare lokaler. Många har förbättrat sina betyg och tycker att de får lära sig mer. 

Studierna upplevs tuffare och kraven högre. Ett återkommande uttryck är ”Här ser man 

att alla pluggar och då pluggar jag också”. 

 

Utifrån studiens resultat kan vi dra följande slutsatser. Politikerna lyckades med sin 

avsikter och känner sig nöjda med beslutet flera år senare, även om man erkänner att det 

funnits brister i informationen. Att lägga ner en skola är både ovanligt och äventyrligt. 

Ur ett elevperspektiv är det inte optimalt att tvingas byta skola mitt under högstadiet. 

Eleverna är djupt besvikna på informationen i samband med nedläggningsbeslutet och 

känslan av svek har inte släppt. De tycker att det vara bra att de fick gå tillsammans med 

sina kamrater och att inte klasserna splittrades. Eleverna uppskattar framförallt lärarna 

och undervisningen. De känner sig välkomna men får inte så många nya vänner på den 
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nya skolan och flera säger att de längtar tillbaka till sin gamla skola. Även om det går 

bra för deras resultat blir den nya skolan blev aldrig riktigt deras.  

I uppsatsen har jag förklarat varför politikerna beslutade att den kraftigt segregerade 

Arabyskolan skulle läggas ner. Jag har också beskrivit vilka konsekvenser det ofrivilliga 

skolbytet fick för eleverna och belyst vilken betydelse en ny skolkultur med ett 

inkluderande arbetssätt fick för de elever som tvingades byta skola mitt under 

högstadiet. Syftet med uppsatsen anser jag därmed är uppnått. 
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I 
 

Bilagor 

 
Bilaga A 

 

Intervjufrågor till elever som bytt skola  
 

Tiden på Arabyskolan  

 Berätta om din tid på skolan 

 Relationen lärare-elever?  

 Hur var det med lektioner-plugg-betyg? 
 

Nedläggningsbeslutet 

 Resonemang i familjen? 

 Vad tänkte du? Vad kände du? 

 Hur fungerade det på Arabyskolan? 

 Hur kändes det att tvingas byta skola? 

 Förstod du nedläggningsbeslutet? 

 Vad sa man när du informerades? Vad tyckte du om det? 

 

Processen kring flytten 

 Hur gick det till? 

 Förberedelser? 

 Hur upplevde du detta? 

 

När du började på Norregård 

 Hur kändes det att börja på Norregårdskolan? 

 Berätta om din första dag på Norregård.  

Nya kamrater, klassernas samansättning, upplevelser, svårigheter? 

 Vad skulle kunna ha gjorts annorlunda? 

 

Hur är det nu? 

 Hur fungerar det för dig? 

 Nya kamrater? 

 Passar du in på skolan? 

 Längtar du tillbaka? 

 Vad är bättre/sämre på den nya skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 

 

 

 

Bilaga B 

 

Intervjufrågor till elever som fått stöd i liten grupp 

 
 

På Norregårdskolan har vi inga mindre grupper i svenska, engelska och 

matte. Istället så är det en extra lärare med klassen. 
 

Jämför med hur det var när du gick i ”långsam” grupp i matte/engelska. 

 

 I vilket/vilka ämnen gick du i mindre grupp? 

 

 Hur har det fungerat att gå från mindre grupp till att vara i klass? 

 

 Vad har varit bra med att ha ämnet i helklass? 

 

 Finns det något som du inte tycker fungerar? 

 

 Hur är det på lektioner där det är med en extra lärare? 

 

 


