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ABSTRAKT 
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1 INTRODUKTION 

Senare års rapporteringar om skolan pekar på en markant ökning av elever i 

grundskolan som är i behov av särskilt stöd (Skolverket 2009). Vår erfarenhet från 

verksamhetsförlagd utbildning är att elever, som med ett bättre anpassat bemötande i 

klassrummet skulle ha klarat sig, blir undanplockade från ordinarie lektioner för att 

ingå i särskild undervisning. I och med skolreformen 2011 ska specialpedagoger 

arbeta stödjande gentemot den ordinarie läraren för att undvika segregation och i 

stället arbeta inkluderande. Men arbetsättet, bedömer vi, är ännu för nytt för att 

kunna utvärderas i en studie och vår uppfattning är att elever fortfarande, två år efter 

reformen, segregeras på oklara grunder i skolan.  

En skola för alla är något att sträva efter och tydligt är att diskursen i 

forskningsvärlden om skolan ofta handlar om hur alla elever ska kunna utvecklas på 

bästa sätt i förhållande till deras egna förutsättningar. I den allmänna 

samhällsdebatten om skolan, i synnerhet efter senaste PISA-rapporten (2013), 

handlar det om huruvida lärarna i skolan är professionella nog i sin utövning och i 

sitt bemötande av alla elever. En vanligt förekommande fråga i debatten är varför 

elevers resultat rasat i jämn takt sedan början av 90-talet. De analyser olika 

debattörer ger är antingen att skolan återigen behöver bli en statlig angelägenhet eller 

att det handlar om lärarnas kompetens.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att, genom analys av delheter med ett sociokulturellt perspektiv, 

söka utreda vad eller vilka faktorer, i och utanför skolan, som orsakar denna 

markanta ökning av elever i grundskolan som är i behov av särskilt stöd. Studiens 

ambition är att i anslutning till utredningen söka förstå effekter av ökningen samt 

söka hitta faktorer som möjliggör respektive motverkar en skola för alla. Studien 

utreder frågorna från skolans perspektiv. De frågeställningar studien undersöker och 

utgår från är: 

 

 På vad beror den markanta ökningen av antalet elever i behov av särskilt 

stöd? 

 Vad är effekten av ökningen? 

 Vad för faktorer möjliggör respektive motverkar en skola för alla? 
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2 BAKGRUND 
Begreppet en skola för alla blev officiellt vedertaget i och med läroplanen för 

grundskolan 1980 (Lgr 80). Gadler (2011) skriver att grundskolereformen på 60-talet 

var starten för ett närmande av en skola för alla. Först 1962 blev elever med 

rörelsehinder skolpliktiga och genom Lgr 80 fick föräldrar till elever med 

funktionsnedsättningar själva bestämma om deras barn skulle undervisas på 

hemorten eller på en institution (Gadler 2011).  

Forskning om en skola för alla menar att skolan historiskt sett, så länge utbildning 

organiserats för människor i samhället, alltid varit kategoriserande i sitt sätt att arbeta 

– elever har alltid bedömts utifrån vad som anses normalt för den tid de lever i 

(Brodin och Lindstrand 2010). I folkskolans yngre dagar undervisades förvisso barn, 

oavsett vem, tillsammans utan att segregera, skriver Rosenqvist. Men, tillägger han, 

”[d]et var ett slags »take-it-or-leave-it-aktivitet» för dem som kunde hänga med. 

Övriga lämnades oftast utan åtgärder och många barn slutade skolan i mycket unga 

år.” (Rosenqvist 2007, s. 111). Lösningen för att fånga upp de elever som avvek blev 

att man utvecklade olika kategorier till vilka elever fördelades beroende på hur de 

klarade av skolgången. Detta omnämns som att ha ett differentieringsperspektiv av 

Brodin och Lindstrand (2007), vilket Rosenqvist (2007) menar inrättades för första 

gången i skollagen år 1913 i och med inrättandet av hjälpklasser (Rosenqvist 2007). 

Hjörne och Säljö (2013) beskriver det som en övergång ”från social segregering till 

pedagogisk differentiering” när det kommer till hur synsättet förändrades på vilka 

som skulle få tillgång till utbildning (Hjörne och Säljö 2013, s. 37-42). Övergången 

från differentiering till integrering började, enligt Brodin och Lindstrand (2007), ta 

vid på 1950- och 1960-talet ”i samband med normaliseringsprincipen.” (Brodin och 

Lindstrand 2007, s. 258).  

Tanken att integrera i stället för att särskilja människor bereonde på hur funktionella 

de var i skola och samhälle uppstod således i samband med idén om att alla 

människor oavsett funktionshinder skulle kunna leva enligt samma villkor som alla 

andra. Detta ledde till att ”[i]nstitutioner, specialsjukhus och specialskolor” lades ner 

och att människor skulle inkluderas i samhället i stället för att isoleras som i 

differentieringsperspektivet (Brodin och Lindstrand 2007, s. 258).  

2.1 Brister i en skola för alla 

I statliga Skolinspektionens kvalitetsgranskning av hur 24 grundskolor fullgör sitt 

uppdrag när det gäller elever med funktionsnedsättning framgår det att det är 

påtagliga brister med avseende på rätten till likvärdig utbildning. Bristerna fann man 

i skolans beredskap att ta hand om elever med funktionsnedsättning och att det ofta 

berodde på otydlig kommunikation mellan elevassistent och lärare om vilket uppdrag 

var och en hade (Gadler 2011).  

Kritiker menar att skolan än idag, trots större medvetenhet om problematik genom 

historik och forskning, är segregerande. Elever som fått ta del av särskilt stöd uppger 
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ofta att de känner sig utanför och avvikande. I Erikssons studie (2009) om elever i 

svårigheter som placerats i diverse resursenheter framgår det att eleverna ofta kände 

sig utpekade och att de hamnade i utanförskap. I stället för att tillhöra en vanlig 

klass, som de själva uttryckte det, blev de tillsammans med andra som hade liknande 

problematik placerade i mindre grupper som avvek från den normala skolgången. 

Eriksson (2009) återger elevernas berättelser och menar att de helst av allt hade velat 

genomgå en vanlig skoltid, tillhöra en vanlig klass och inte en specialklass eller 

särklass som andra elever kallade den avvikande klassen. Samtidigt menar eleverna i 

studien att de ofta blev som de andra i gruppen, vilket utmynnade i att de såg sig 

själva som avvikande och annorlunda i jämförelse med andra normala (Eriksson 

2009). I sin avslutande diskussion skriver Eriksson (2009) att det är den 

trygghetsskapande anknytningen som saknas hos elever som segregeras i skolan. 

Detta skadar elevens självbild och Eriksson menar att kunskapen om ”vikten av en 

trygg anknytning och hur den skapas är något [som saknas] bland lärarkåren och dess 

ledare.” (Eriksson 2009, s. 94f). Hjärnö och Säljö (2013) menar att anpassning av 

elever ofta inte får de tilltänkta effekter som önskats, och de ifrågasätter hur effektivt 

det egentligen är att elever tas åt sidan för att komma i kapp i skolarbetet (Hjärnö och 

Säljö 2013). Av rapporten från Skolinspektionen, som Gadler (2011) presenterar, 

framgår det att personal på flera skolor hade bristande kompetens i arbetet med 

elever med funktionsnedsättningar. För att eleverna ska få tillgång till likvärdig 

utbildning krävs, enligt slutsatsen som rapporten kommer fram till, att verksamheten 

har förståelse för elevernas förutsättningar och kompetent personal så att eleverna 

kan få tillgång till en likvärdig utbildning (Gadler 2011). 

Skolan växte således fram med en roll att vara tillgänglig för alla i samhället där de 

som inte klarade av den föll bort och glömdes till en början för att senare bli 

integrerade igen – i en skola för alla. Dock verkar forskare, andra skolverksamma 

personer och yrkesverksamma i skolan fortfarande brottas med problematiken att 

skapa en skola för alla.  

2.2 Skolans utredning av barn i svårigheter 

Alla barn har i skolan rätt till att bemötas på den kunskapsnivå och den 

utvecklingsnivå de befinner sig. I skollagen står det att ”hänsyn ska tas till barns och 

elevers olika behov.” (Riksdagen 2010, 1 kap 4 §). Vidare ska ”[a]lla barn och elever 

ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt [...]” (Riksdagen 2010, 3 kap 43 §). Om utredning av ett barn anses 

nödvändig på grund av att barnet inte klarar av skolan, bör enligt Stålnacke och 

Smedler (2013) detta ske efter att anpassningar från skolans håll visat sig inte vara 

tillräckliga för att åtgärda eventuella problem. De skriver att skolan har en central 

roll i arbetet med barn i svårigheter och att det är viktigt att barnet inte, från skolans 

håll, stämplas att ha problem eftersom på vilket sätt svårigheter kan uttrycka sig, 

enligt dem, är utvecklingsmässigt betingat och åldersrelaterat. Det är ett svårt arbete, 

fortsätter de, för skolan att kunna se till varje barns behov eftersom att olika barn 
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uttrycker svårigheter på olika sätt. Vidare skriver Stålnacke och Smedler (2013) att 

en risk med att definiera barn som att de har svårigheter är att förväntningarna på 

barnet kan hamna långt under barnets egentliga potential, vilket medför att barnet 

inte utvecklas i den takt barnet hade kunnat göra om barnet uppfattats på ett annat 

sätt. De menar dessutom att komplexa klassrumsmiljöer, där barn får stora krav på 

sig att arbeta självständigt, medför risken att barn som inte klarar av att själva 

strukturera stoffet faller utanför normen och uppfattas som att inte klara av den 

ordinarie undervisningen. För att undvika att barn ska hamna utanför och definieras 

som problematiska i en skolmiljö menar Stålnacke och Smedler (2013) att skolan 

behöver utveckla ”större acceptans för olikheter och högre grad av anpassning och 

förståelse för det enskilda barnet [...]” (Stålnacke och Smedler 2013, s. 10).  

2.3 Skolans organisation 

Skolan är en Human Service Organization (HSO) som är ett begrepp som täcker 

samhällsinstitutioner vilka har till uppgift att arbeta med och utveckla människor. 

Kännetecknande för de som arbetar inom HSO är ”att arbetstagarna ofta drivs av en 

inre övertygelse och en uttalad önskan att hjälpa människor.” (Månsson 2004, s. 23). 

Den problematik som ofta är förknippad med sådana verksamheter ligger i 

svårigheten att arbeta kontinuerligt och konsekvent samt att bedöma på vilket sätt 

arbetet utförs (Månsson 2004). Verksamhetens utövning påverkas av ”många 

intressenter med sinsemellan skilda förväntningar på verksamheten”, vilket leder till 

att målen blir ”otydliga, vidsträckta, komplexa och motsägelsefulla.” (Månsson 2004 

s. 23). Dessutom är kraven på verksamheten ofta högre ställda än vad 

resurstillgången, som styrs av vilket politiskt system som råder, tillåter. Detta 

utmynnar i att viktiga uppgifter tvingas vägas mot varandra.  Det kan i vissa fall leda 

till att kontinuiteten i det långsiktiga arbetet blir osäkert (Månsson 2004).  

I och med skiftande politik står skolan i direkt beroendeställning till de direktiv och 

riktlinjer som ges från politiskt håll. Från central nivå utformas ramar utifrån vilka 

kommunen får besluta på vilket sätt kommunens skolor ska uppnå uppsatta mål inom 

givna ramar. Sahlin och Becker (2005) skriver om det frihetsutrymme som existerar 

inom ramarna och menar att det är viktigt, om tydlighet ska kunna skapas i 

organisationen, att de lokala politikerna har en väl formulerad kommunikation med 

cheferna och personalen i skolan. Ytterligare faktorer, menar de, är vikten av 

samarbete mellan lärare i arbetslag som kan underlätta rektorns arbete som 

pedagogisk ledare (Sahlin och Becker 2005).  
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2.4 Begreppsförklaring 

En skola för alla – Begreppet menar vi innebär att alla elever oavsett vilken skolform 

de går i får rätt förutsättningar för att kunna utvecklas. Det vill säga att skolpersonal 

landet över har ett överensstämmande arbetssätt gällande elevers utbildning utifrån 

elevens förutsättningar. 

Skolan – Begreppet skolan ska i vår studie förstås som en generalisering av alla 

enskilda grundskoleverksamheter i samhället. 

Learning competencies – är enligt Matsuoka vilja att lära, lära att lära, bra 

studieteknik, livslångt lärande; övers. författare (se org i Matsuoka 2013, s. 66) 

Särskilt stöd – I vår studie används begreppet särskilt stöd som ett samlingsbegrepp 

för alla elever som är i behov av extra stöd i skolan (t.ex. elever med 

neuropsykologiska sjukdomar, funktionshinder, svenska som andraspråk m.m.). 

Screening – Screening innebär att ett större antal människor undersöks för att finna 

förstadier till en sjukdom.  
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Studien använder sig av ett sociokulturellt perspektiv vid analys av data. 

Kortfattat skulle det sociokulturella perspektivet kunna beskrivas som att se kunskap 

skapad av människan och samspel, samarbete människor emellan som kulturellt 

betingad. Säljö (2000) menar att ett sociokulturellt perspektiv handlar om hur det vi 

vill förstå uppfattas och kommuniceras av kollektivet å ena sidan och individen å den 

andra (Säljö 2000). Enligt Säljö (2000) möjliggörs människans förståelse av sin 

omvärld genom det som finns omkring henne. Han skriver att kontext inte är något 

som påverkar handlingar utan kontexten utgörs av handlingar. Och handlingar i sin 

tur kan enligt det sociokulturella perspektivet förstås som kulturellt betingade (Säljö 

2000). Jakobsson (2012) diskuterar det sociokulturella perspektivet och menar att det 

erbjuder ett sätt att se vår omgivning och materiella ting som en del av hur och varför 

människan tänker, handlar och talar som hon gör (Jakobsson 2012). 

Genom verksamhetsteorin som är en del av det sociokulturella perspektivet förstås 

institutioner (skola, företag etc.) som något människor tillsammans skapat, och 

således finns det inom dem ramar för hur det skall fungera utifrån vilka det går att, 

något förenklat, avgöra vad som är rätt och vad som är fel (Säljö 2000). Vad gäller 

skola som institution påverkas den både utifrån (samhällets påverkan) och inifrån 

(skolans påverkan hos elever). Skolan kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

förstås som en vital del av vidareförandet av vissa kollektiva kunskaper och minnen 

till individer. På vilket sätt individerna kan anpassa sig till det förväntade (inom 

skolans ramar) kommer att ha betydelse för individens möjlighet, sett till hur dagens 

samhälle ser ut, att klara sig i framtiden (Säljö 2000).  
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4 METOD 

Nedan följer en redogörelse för de metoder som använts i studien. För att skapa 

tydlighet och överskådlighet beskrivs tillvägagångssättet i tur och ordning från större 

till mindre delar, det vill säga en återberättelse av hur studien metodiskt från början 

till slut skapats. I slutet av kapitlet diskuteras innebörden av vår förförståelse av det 

område som undersökts. Utöver de etiska aspekter som redovisas gällande vald 

litteratur, delges avslutningsvis även de etiska överväganden vi har gjort i 

förhållande till studien.  

Genomgående i kapitlet används boken Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap, författad av Barajas, Forsberg och Wengström (2013) och 

hädanefter refererad till som Barajas m.fl., som referens. 

4.1 En systematisk litteraturstudie 

Studien genomförs som en systematisk litteraturstudie vilken enligt Barajas m.fl. 

(2013) kännetecknas av ”att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter 

sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde.” (Barajas m.fl. 

2013, s. 31) Litteraturstudie som metod används bland annat till att framställa nya 

resultat utifrån en större mängd forskning och vara beslutsgrundande för nya 

forskningsområden. I denna litteraturstudie eftersträvas att ge riktlinjer för nya 

möjliga forskningsområden utifrån en mindre mängd vetenskapliga artiklar. 

Skillnaden mellan att göra en studie där informanter är människor och att genomföra 

en litteraturstudie menar Barajas m.fl. (2013) är att  ”frågorna ställs till litteraturen i 

stället för till personer.” (Barajas m.fl. 2013, s. 70). 

Enligt Barajas m.fl. (2013) är antalet litteratur som inkluderas i studien inte reglerat 

för vad som får kallas en systematisk studie eller inte, utan ambitionen ska vara att 

försöka inhämta så mycket underlag som möjligt inom ramen för tidsmässiga och 

ekonomiska begränsningar (Barajas m.fl. 2013).  

Att genomföra en systematisk litteraturstudie innebär, enligt författarna, flera 

delmoment:  

 

 Motivera varför studien görs (problemformulering)  

 Formulera frågor som går att besvara 

 Formulera en plan för litteraturstudien 

 Bestämma sökord och sökstrategi  

 Välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

 Analysera och diskutera resultat  

 Sammanställa och dra slutsatser.  (Barajas m.fl. 2013, s. 32) 
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4.2 Forskningsmetod i relation till frågeställningar 

Att välja forskningsmetod grundar sig på valet av forskningsfråga (Barajas m.fl. 

2013), och eftersom studien ämnar utvidga kunskapsfältet kring skolan som ett 

fenomen i samhället är den kvalitativa ansatsen bäst lämpad, vilken enligt Barajas 

m.fl. (2013) just ”syftar till att beskriva eller tolka ett fenomen och dess egenskaper 

så noggrant som möjligt.” (Barajas m.fl. 2013, s. 125). Med en kvalitativ ansats blir 

det viktigt att studera och analysera kulturen och dess värderingar (Barajas m.fl. 

2013) i en studie som undersöker skolan och hur den institutionaliserar kunskap, för 

den vidare till elever och hur elever sedan tar emot kunskapen. 

Det finns olika sätt att samla in data till en kvalitativ litteraturstudie, menar Barajas 

m.fl. (2013). Men av vikt är att den data som kommer ligga till grund för arbetet 

avgränsats till ett urval som är relevant för studien, ”att man väljer informanter som 

har mycket att berätta om forskningsfrågan.” (s. 137). Och hur avgränsningen sker 

menar de beror på studiens syfte (Barajas m.fl. 2013). I denna studie har insamling 

av data och analysarbete pågått samtidigt och i samband med det har även 

frågeställningarna utvecklats och slipats till, vilket Barajas m.fl. (2013) menar är 

typiskt för den kvalitativa ansatsen (Barajas m.fl. 2013). 

4.2.1 Sökstrategi och sökord 

För att få fram relevant underlag och således användbar information utarbetades en 

sökstrategi utifrån problemformulering och frågeställningar, vilket Barajas m.fl. 

(2013) förespråkar. Sökstrategin kan förklaras likt en tratt där sökorden medför en 

bred insamling av data för att skanna av hela området för studien, medan 

inkluderingskriterierna filtrerar insamlat material till återstoden av litteratur som i 

slutsteget värderas av studiens författare. 

De sökord och sökbegrepp som sammanställdes och utgjorde underlag för 

kommande sökningar i olika databaser presenteras här nedan i form av en lista.  De 

ord och begrepp som har en bock framför sig gav, tillsammans eller var för sig, 

träffar i sökningen vilka resulterade i litteratur som mer noggrant värderades i 

urvalsprocessen (se avsnitt 4.3). De övriga gav antingen noll poster, saknade relevans 

eller valdes efterhand bort på grund av att frågeställningarna förändrades under 

analys- och datainsamlingsprocessen. 

o Socialgruppstillh

örighet 

o klass 

o socialt kapital  

o prestation 

o utveckling 

o lågstadiet 

o mellanstadiet 

o högstadiet  

 grundskolan 

 kunskapsutvecklin

g 

 kunskap 

 kunskap 

 betyg 

 grades 

 education 

 bakgrund  

 background 

 kategorisering 

 one school for all 

 likvärdig 

utbildning 

o segregering  

 inkludering  

o exkludering 

 integration 

 sociokulturellt 

perspektiv  

 socio-cultural 
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 bottenskola  en skola för alla perspective 

 Elev 

 Skolans roll 

 

I sökstrategin ingick särskilda inkluderingskriterier vilka togs fram med 

inspiration från Barajas m.fl. (2013) som menar att det är bra om dessa fastslås 

innan sökningen börjar för att på förhand kunna smalna av området och vilken 

litteratur som kommer väljas till studien (Barajas m.fl. 2013). De 

inkluderingskriterier som låg till grund för sökning i databaser presenteras i 

tabellen nedan (Tabell 1). Därefter redogörs del för del, steg för steg hur 

sökningen genomfördes. 

 

Studerade delar Inkluderingskriterier 

Publikation  Ska vara peer-reviewed eller 

referentgranskad 

 Publicerat efter 1990 

 Tillgänglig på svenska eller 

engelska 

 Inte vara konferensbidrag
*
 

Ämnesområde  Endast grundskola
**

 

 Inte vara inriktad på specifika 

ämnen, t.ex. slöjd och idrott 

 Ska vara allmänna och behandla 

skolan i sin helhet 

Tabell 1 – Inkluderingskriterier 

*Konferensbidrag bedöms svårhanterliga för en studie i den mening att informationen som ges är 

bearbetad för att hålla föredrag och som diskussionsunderlag. 

**Låg-, mellan- och högstadie 

 

Studien avgränsades till enbart material som behandlade grundskolan dels för att den 

är obligatorisk och dels för att insamlat material skulle bli överblickbart och 

hanterbart inom ramen för denna studie.   

Anledningen till att vi har valt 1990 som tidsbegränsning bakåt i tiden är för att vi 

ville lämna öppet för att använda oss av forsking kring den gamla läroplanen om 

sådan fanns att tillgå. Detta för att kunna jämföra forskningen kring den gamla 

läroplanen med den forskning som finns idag, om möjligt försöka hitta skillnader och 

likheter mellan den gamla och den nya forskningen. Alltså ämnar vi om möjligt ställa 

dessa resultat mot varandra för att ge ett extra djup till vår egen studie.  

4.2.2 Databaser 

I början ställde sig denna studies författare frågan vart sökningen bör ske, det vill 

säga vilka databaser ska användas vid sökningen? Eftersom det finns väldigt många 
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databaser att tillgå (Barajas m.fl. 2013) behövde fältet avgränsas för att kunna söka i 

de, för studiens intentioner, mest relevanta databaserna. Av de elva databaser Barajas 

m.fl. (2013) kortfattat presenterar valdes endast ERIC (Barajas m.fl. 2013). De tio 

resterande användes inte på grund av att deras innehåll inte överensstämde med – 

eller ansågs alltför mycket behandla utomstående områden än inom ramen för – 

studiens motivbild. Till exempel presenteras en av de övriga databaserna PsycINFO 

som ”[e]n bred databas som täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad 

och andra närbelägna områden.” (Barajas m.fl. 2013, s. 77).  

Utöver dessa databaser stod ytterligare två till studiens förfogande efter att ha läst 

andra svenska litteraturstudier, nämligen Libris och SwePub. Ganska omgående 

sorterades Libris bort på grundval att databasen inte erhöll sökalternativ att avgränsa 

träffbilden till endast granskade artiklar. Dessutom fann vi att de artiklar som 

sökningar resulterade i inte framhöll om de var utomstående eller på annat vis 

granskade för att legitimera sin vetenskapliga identitet. Däremot valdes databasen 

SwePub att användas just mot bakgrunden av att de kriterier som angavs vid 

bortvalet av Libris uppfylldes.  

4.2.3 Sökningar 

I det följande redovisas sökningar och vad de resulterade i genom att databaserna en i 

taget i tur och ordning presenteras.  

SwePub är en samlingsdatabas för en mängd svenska lärosätens 

publiceringsdatabaser. Genom databasen går att söka efter vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar m.m.  

I SwePub användes sökorden en skola för alla som resulterade i 51 träffar. Enligt 

studiens inkluderingskriterier (se avsnitt 4.2.1 Sökstrategi och sökord) ska endast 

granskade artiklar ingå. Således avgränsades sökningen till att endast innehålla 

referentgranskat material. Resultatet blev nu sex poster kvar och av de valdes en 

artikel: En skola för alla – Om barns och ungas rätt till delaktighet (2007), skriven 

av Peg Lindstrand och Jane Brodin. De övriga valdes bort mot bakgrund att de 

specifikt behandlade gymnasiet eller var konferensbidrag.  

För att inte gå miste om material användes även söksträngen ”one school AND for 

all” vilken hittade 1683 poster. Ordet socio* las till för att begränsa materialet än 

mer till studiens syften och resulterade i 166 träffar. Ytterligare en gång 

specifiserades sökningen med ett tillägg och ordet education* användes (”one school 

AND for all” socio* education*). Efter det fanns 97 poster kvar och 32 av dem var 

referentgranskade. Slutligen valdes två artiklar för vidare genomgång: Education for 

disadvantaged groups – Structural and individual challenges (2012), skriven av 

Ingrid Höjer och Helena Johansson och ’Pupils with special educational needs’: a 

study of the assessments and categorizing processes regarding pupils’ school 

difficulties in Sweden (2010), skriven av Joakim Isaksson, Rafael Lindqvist och Erik 

Bergström. Kort sammanfattat överensstämde inte de övriga 30 posterna med 
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studiens område. De flesta handlade om specifika ämnen (t.ex. förskolelärare, 

fordonsprogrammet, samhällsvetenskaplig problemorientering hos elever, slöjd eller 

genus) eller gick under beteckningen konferensbidrag och dessa var således inte att 

betrakta som vetenskapliga publikationer. 

 

Vi valde även att använda söksträngen skolans roll i SwePub. Detta gav oss nio 

träffar av dessa valde vi att använda oss av Nöjda som lärare, missnöjda som 

anställda - skolexistens mellan mening och missnöje (2006), skriven av Anders 

Persson. Denna var den enda som var relevant för oss. De andra var irrelevanta 

för vår uppsats. Exempel på en sådan var Med alla barn i fokus - om förskolans 

roll i flerspråkiga barns språkutveckling skriven av Ann-Katrin Svensson. 

Artiklen fokuserade på flerspråkiga barns utveckling vilket föll utanför 

föreliggande studies fokus.  

Vi använde söksträngen inkludering och integration i SwePub och fick då nio träffar. 

Sedan valde vi att bara titta på refereegranskade artiklar och fick då en träff.  Denna 

träff var ”No parent left behind”: Föräldradeltagande för inkludering och effektivitet 

(2009), skriven av Ingegerd Tallberg Broman. Artikeln valdes att användas i studien 

eftersom den ansågs relevant för studien. 

ERIC är en internationell samlingsdatabas där det går att söka efter vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar m.m. från en mängd olika länder.  

Vi började med att använda söksträngarna grades and background samt att vi endast 

sökte på artiklar som var peer reviewed. Ytterligare avgränsningar som gjordes i 

sökningarna var att fulltexten skulle finnas tillgänglig på ERIC. Det gjorde att antalet 

träffar blev 154. 

Då la vi till social* i sökningen. Alltså grades and background and social* vilket 

ledde till 20 träffar. Efter att ha granskat posternas relevans valde vi ut två som var 

relevanta för vidare genomgång. De två artiklarna var: Learning Competencies in 

Action: Tenth Grade Students' Investment in Accumulating Human Capital under the 

Influence of the Upper Secondary Education System in Japan (2013), skriven av 

Matsuoka Ryogi samt A Cultural Approach to Establishing Equity and Closing the 

Educational Achievement Gap (2009), skriven av Pedro R Portes. De andra träffarna 

uppfattade vi som allt för specifika eller icke överensstämmande med vår 

undersökning. Ett exempel på en artikel vi inte valde att använda var Children's 

Physical Fitness and Academic Performance, skriven av Richard Wittberg m.fl.  

4.3 Presentation av de vetenskapliga artiklarna 

 En skola för alla! – Om barns och ungdomars rätt till delaktighet. Artikeln 

fokuserar på de strävanden som finns när det gäller alla barns rätt till en 

skola/utbildning med kvalitet. Artikeln diskuterar huruvida en skola för alla 

är en utopi eller en framtida verklighet och är skriven av Peg Lindstrand och 

Jane Brodin. Peg Lindstrand är docent och Jane Brodin är professor i Barn- 

http://swepub.kb.se/showrecord?q=skolans+roll&r=;conttype:(refereed)&n=3&id=swepub:oai:lup.lub.lu.se:639995&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://swepub.kb.se/showrecord?q=skolans+roll&r=;conttype:(refereed)&n=3&id=swepub:oai:lup.lub.lu.se:639995&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://swepub.kb.se/showrecord?q=skolans+roll&r=;conttype:(refereed)&n=2&id=swepub:oai:bada.hb.se:2320/11874&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://swepub.kb.se/showrecord?q=skolans+roll&r=;conttype:(refereed)&n=2&id=swepub:oai:bada.hb.se:2320/11874&g=&f=simp&s=r&t=v&m=10&d=swepub
http://eric.ed.gov/?q=+grades+and+background+and+social*&pr=on&ft=on&id=EJ833253
http://eric.ed.gov/?q=+grades+and+background+and+social*&pr=on&ft=on&id=EJ833253
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och Ungdomsvetenskap. Artikeln är publicerad i Socialmedicinsk tidskrift 

nummer 3 år 2007 

 

 A Cultural Approach to Establishing Equity and Closing the Educational 

Achievement Gap. Artikeln syftar till att utreda vad som behövs förändras i 

skolan för att uppnå en jämlik utbildning och på så sätt minska skillnaderna i 

måluppfyllelse mellan olika grupper. Den är skriven av Pedro R. Portes. Han 

är före detta professor och chair of the educational and counseling 

psychology department vid universitetet i Louisville och har varit en fulbright 

Scholar i Peru sedan 1987-88 och Colombia sedan 1996. Artikeln är 

publicerad i Penn GSE Perspectives on Urban Education, volume 5, Issue 2, 

Spring 2008.  

 

 Learning Competencies in Action: Tenth Grade Students’ Investment in 

Accumulating Human Capital under the Influence of the Upper Secondary 

Education System in Japan. Metoden som denna artikel har använt sig av är 

att den har utgått från resultaten av de Japanska svaren i PISA 

undersökningen 2009, därefter har resultaten delats in i olika kategorier 

beroende på skol typ. Artikel har som mål att utreda skillnaden i 

kunskapsutveckling mellan olika socioekonomiska grupper i Japan. Syftet är 

att ta reda på vilka faktorer som är viktiga vad gäller individuell 

kunskapsutveckling. Den är skriven av Ryoji Matsuoka som är verksam vid 

Center for the Study of Social Stratification and Inequality (CSSI), Tohoku 

University. Artikeln är publicerad i Educational studies in Japan: 

international yearbook: ESJ 

 

 ‘Pupils with special educational needs’: a study of the assessments and 

categorising processes regarding pupils’ school difficulties in Sweden. Denna 

artikel försöker utreda hur skolor socialt konstruerar (identifierar och stödjer) 

elever i behov av extra utbildningsstöd. Samt om det finns några mönster i 

hur skolor differentierar elever med sådana behov från normala elever. 

Metoden de har använt sig av är att de har samlat empirisk data från 

intervjuer med rektorer, lärare, special pedagoger, special lärare, skol 

sköterskor och skol psykologer. Dessa intervjuer har bedrivits med två olika 

skolor för att kunna jämföra dessa. Den är skriven av Joakim Isaksson, Rafael 

Lindqvist och Erik Bergström. Joakim Isaksson Department of Social Work, 

University of Umeå. Rafael Lindqvist Department of Social Work, University 

of Gothenburg. Erik Bergström Department of Clinical Sciences, Pediatrics, 

University of Umeå. Artikeln är publicerad i International Journal of 

Inclusive Education Vol. 14, No. 2,mars 2010, 133–151 
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 Education for disadvantaged groups — Structural and individual challenges. 

Artikeln syftar till att utforska vilka hinder missgynnade grupper i samhället 

och då i synnerhet fosterhemsplacerade barn har för att tillgodogöra sig 

utbildning efter den obligatoriska skolan. Den är skriven av Helena 

Johansson som är verksam vid Department of Social Work vid University of 

Gothenburg. Artikeln är publicerad i Children and Youth Services Review 

Volume 34, Issue 6, juni 2012, Pages 1135-1142 Metoden de har använt sig 

av är att de har undersökt två olika typer av data. De har kombinerat dessa 

och försökt att undersöka om det finns något samband mellan 

fosterhemsplacering och utbildning. 

 

 ”No parent left behind”: Föräldradeltagande för inkludering och effektivitet. 

Artikeln syftar till att kartlägga om föräldrar och deras inflytande har 

koppling till elevers lärande i skolan samt  hur kopplingen är till hemmet. 

Den är skriven av Ingegerd Tallberg Broman som är  professor of Education, 

Malmö University. Artikeln är publicerad i Educare; 2-3. - Lärarutbildningen, 

Malmö högskola. - 1653-1868. - 978-91-7104-113-5 ; :2-3 

 

 Nöjda som lärare, missnöjda som anställda - skolexistens mellan mening och 

missnöje. Syftet med artikeln är att undersöka hur lärare trivs med sina jobb 

och huruvida de känner en mening med sitt yrke och styrningen från staten 

och huvudmän. Den är skriven av Anders Persson. Artikeln är publicerad  i 

Villkor i arbete med människor – en antologi om human servicearbete. 

Arbetslivsinstitutet. - 9170457859 - 91-7045-785-9 ; s. 19-36 

4.4 Bearbetning och redovisning av resultat 

Analysen bestod i att undersöka olika delheter av skolan som helhet i samspel med 

samhället. De delar som undersöktes var: 

 Vad som görs i skolan – pedagoiska utövningen 

 Vad som påverkar skolan inifrån – skolledare, pedagoger och elever 

 Vad som påverkar skolan utifrån – politik, förväntningar och värderingar 

Varför studien genomförs i delanalyser är för att kunna skapa en helhetsförståelse 

(och förhoppningsvis) en så nyanserad bild som möjligt varför antalet elever i behov 

av särskilt stöd ökar och vad effekten av detta kan tänkas bli.  

Genom analys av artiklarnas innehåll utifrån, av studien, givna frågeställningar 

utvecklades en tydlig linje: frågeställningarna besvarades i anslutning till varandra 

och gav upphov till varandras resultat. Linjen, vilken uppstod i samband med 

bearbetningen det vill säga analysen, är den ordning som resultatet tematiskt 

redovisas i: 
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 På vad beror den markanta ökningen av antalet elever i behov av särskilt stöd 

 Vad är effekten av ökningen? 

 Vad för faktorer möljiggör respektive motverkar en skola för alla? 

4.5 Författare och förförståelse 

Förförståelse är att den som tolkar en text har ett syfte och en mening med varför de 

läser texten. De besitter redan befintliga kunskaper inom ett område och vill förstå 

mer om detta. Denna redan befintliga kunskap påverkar hur vi, som författare till 

denna studie, väljer att tolka det som vi lär in då vi väger och tolkar den nya 

informationen utifrån detta (Hellspong & Ledin 1997). 

Vår egen förförståelse är att vi både har följt skolan som elever och som lärare på 

våra verksamhetsförlagda utbildningar samt att vi har följt debatten om skolan som 

pågår. Med detta i åtanke bör vi vara försiktiga i att dra allt för förhastade slutsatser 

vid analys av data. 

4.6 Etiska överväganden 

Barajas m.fl. (2013) redogör för tre viktiga punkter i de etiska överväganden som bör 

göras innan och under tiden en litteraturstudie skapas. I citatet nedan menar de att det 

är viktigt att:  

 ”Välja studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts 

 Redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt att arkivera dessa på 

ett säkert sätt i tio år.  

 Presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen. Det är 

oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt.” 

(Barajas m.fl. 2013, s. 70). 

Det vi har gjort för att uppfylla dessa kriterier är först att granska artiklarnas etiska 

överväganden. Dessutom kommer vi att förvara samtliga artiklar som använts i 

uppsatsen på ett USB-minne. Vi har slutligen presenterat de olika artiklarnas resultat 

och använt oss av dessa så länge de har varit inom ramen för våra frågeställningar, 

oavsett om de motverkat vår ambition med studien eller inte. 

Efter att ha läst artiklarna har vi inte funnit något som tyder på att författarna har 

brustit i sina etiska överväganden. Ingen av artiklarna har publicerat namn eller 

information som kan leda fram till vart i länderna som studierna har gjorts eller vilka 

individer som har ingått i studierna. 
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4.7 Metoddiskussion 

De artiklar som ligger till grund för resultatet i studien hittades alla via 

databaserna SwePub och ERIC (se avsnitt 4.2.2 Databaser). Vi valde att 

enbart använda dessa två eftersom de andra alternativen bedömdes nå för långt 

utanför de gränser vi satt upp för vilket material vi ville ha. Sökningarna vi 

gjorde gav relevanta träffar men underlaget i artiklarna visade sig inte alltid 

vara till användning av att döma från abstrakt eller innehåll. Vi använder oss 

av till största del forskning som berör svensk skola. Av sju artiklar är det två 

som inte har med svensk skola att göra. Den ena är från USA och den andra 

från Japan. Dessa två anser vi kompletterar vår studie i frågeställningen om 

vad som möjliggör eller motverkar en skola för alla. Det skulle vara svårt att 

använda den forskningen i de två första frågeställningarna eftersom de är 

direkt kopplade till en situation som har med svensk skola att göra.  

Vi valde tidigt hur vi skulle avgränsa studien för att få en bra träffbild i 

sökningarna, men ett problem vi haft i studien är tunnheten på material i några 

av de använda artiklarna, eller rättare sagt användbart material i form av data. 

I stället hade vi önskat att allt material utgjordes av fler större kvalitiva studier 

eller större kvantitativa studier vilket hade kunnat ge ett mer fylligt svar, 

entydigt eller ej. 

Den ambition att undersöka de värderingar som påverkar skolan utifrån som 

angavs i metodkapitlet är något vi inte lyckats med eftersom det underlag vi 

hade till vårt förfogande efter vald litteratur inte i huvud taget berörde 

området. Det är självfallet en konsekvens av hur vi valde att söka, med vilka 

ord eller strängar sökningarna gjordes. 

Valet av det sociokulturella perspektivet var innan studien påbörjades en vilja 

hos oss att försöka förstå skolan utifrån fler nivåer, i samverkan med och i 

påverkan av sin omgivning. Det har under analysarbetets gång dock visat sig 

vara en svår uppgift, men inte på grund av perspektivet i sig. Utan snarare i 

relation till våra frågeställningar vilka inte alltid bjöd upp till dans vid 

analysarbetet. 

Avslutningsvis vill vi delge ett par tankar om denna studies evidensgrad och 

validitet i vetenskaplighet. Studiens validitet kan bedömas som stark om man 

ser det utifrån materialet som använts. Alla artiklar är antingen 

referentgranskade eller peer-reviewed. Baserat på det resultat vi presenterar 

kan evidensgraden ifrågasättas mer. Resultatet blev inte på något sätt entydigt 

men gav likväl indikatorer vilka kan användas för fortsatt forskning i frågan.  
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5 RESULTAT 
 

5.1 På vad beror den markanta ökningen av antalet 
elever i behov av särskilt stöd 

Frågan varför antalet elever i behov av särskilt stöd har ökat kan förstås ur många 

aspekter. Det som framgår av vårt resultat är att ökningen kan bero på vilken roll 

skolan har, det vill säga hur elever segregeras i skolan och på vilka grunder elever 

segregeras. Till det hör, indikerar resultatet, att ökningen verkar bero på lärares 

mindre tid med elever, lärares mindre inflytande i skolans organisation, skolans 

utveckling/förändring i närhet till samhällsutvecklingen och resursfördelningens 

betingelser. 

5.1.1 Tillvägagångssätt, bedömning och utredning 

De som ingår i processen att finna, hjälpa och sätta in åtgärder i skolan vad gäller 

elever i behov av särskilt stöd och som kommer till tals i resultatet via intervjuer och 

enkätundersökningar, som redovisas i de olika artiklarna är lärare, specialpedagoger, 

skolsköterskor, skolpsykologer och rektorer.  

En av rektorerna beskriver processen som utgör bedömandet av om en elev är i 

behov av särskilt stöd som att det först handlar om lärarens observation och känsla. 

Men det räcker inte. Rektorn menar att om man märker att en elev inte fungerar i 

skolan sätts nästa sten i rullning att utreda om eleven behöver ytterligare stöd. Denna 

utredningen sköts av specialpedagogen eller specialläraren. “[…] if we do not find 

anything, if the problem remains, then we go on to the resource team (pupil welfare) 

after consultation with the parents. Then perhaps some external advice is needed 

[…].” (s. 141). Isaksson konstaterar att tillvägagångssätten hos de båda skolorna var 

snarlika; Det började oftast med att läraren uppmärksammade en elevs behov av 

särskilt stöd och förde detta vidare till antingen specialpedagog eller psykolog för 

vidare utredning av elevens behov. De vanligaste åtgärderna var, enligt Isaksson, 

extra tid med speciallärare/specialpedagog, fler hemläxor eller stöd av föräldrar. 

Avslutningsvis skriver han: ”It was also common that procedures in the classroom 

were adjusted (working in small groups) to cope with the pupils difficulties.” 

(Isaksson 2010, s. 142). 

5.1.2 Bedömning och utredning på oklara grunder 

Det sätt som mest värderar om elever är i behov särskilt stöd, menar Isaksson, är 

betygen. Finns det tecken som tyder på att eleven har läs- och skrivsvårigheter 

behövs det, enligt rektorerna i intervjun, tidigt uppmärksammas eftersom de 

problemen kan innebära svårigheter att lära i andra ämnen (Isaksson 2010). Men 

även om betygen har en stor roll vid avgörandet om en elev är i behov särskilt stöd 

enligt Isakssons studie, säger båda rektorerna i intervju att lärarna hade utvecklat 

större skicklighet i och tränats för att kunna bedöma huruvida elever var i behov av 
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särskilt stöd eller inte: ”but the problems have certainly existed (before) but they (the 

staff) have now been trained to cope with them and to discover the problems.” 

(Isaksson 2010, s. 140). Att en ökning av dyslexi, ADHD och andra problem skett 

beror enligt rektorerna på att man idag är bättre på att upptäcka problemen (Isaksson 

2010). En av sjuksköterskorna ger däremot en annan syn på varför ökningen skett: 

”Today we now not only have ADHD but now it is also ADD since they have 

removed hyperactivity and then you get additional cases […] so you identify even 

more (pupils).” (Isaksson 2010, s. 143). Och lärarna förklarar, till skillnad från 

rektorerna, att deras bedömning av om en elev är i behov av särskilt stöd eller inte, 

har att göra med deras intuition. De nämner inget om att de skulle ha utvecklat en 

särskild förmåga att uppmärksamma elever i svårigheter, varken genom träning eller 

utbildning (Isaksson 2010, s. 141). En av specialpedagogerna säger: “We think that 

there are more (pupils) with difficulties and we do not have time to support them.” 

(Isaksson 2010, s. 142). Vid fall då inte skolorna klarade av att utreda vad som 

orsakade elevens problem i skolan, kopplades kommunens välfärdssystem in och 

utredningen fortsatte där (Isaksson 2010). Isaksson (2010) skriver att “[a] large group 

in this respect was pupils with intellectual, psychosocial or socio-emotional 

disabilities. It was difficult for the teacher to classify these pupils although their 

difficulties were obvious.” (Isaksson 2010, s. 145). 

 

Isaksson (2010) menar att så fort en lärare uppmärksammade att en elev var i behov 

av särskilt stöd sattes en sten i rullning som sedan får konsekvensen att eleven utreds 

av flera instanser i skolan som letar efter orsaker till varför eleven inte passar in i den 

ordinarie undervisningen. Och det, tillsammans med osammanhängande förklaringar 

av verksamma i skolan, är några av de anledningar till varför Isaksson (2010) menar 

att skolans sätt att utreda och bedöma elevers behov av särskilt stöd är osäkert. På en 

av skolorna bedömde man till exempel att de elever med resultat (i 

specialpedagogens utredning: screening se avsnitt 2.3) mellan ett och tre skulle få 

stöd omgående, men att de med en fyra i resultat skulle få hjälp om det fanns resurser 

för stödet. Isaksson (2010) pekar även på problematiken att en elevs chans att bli 

bedömd att vara i behov av särskilt stöd kan bero på vilken skola eleven går i, vem 

läraren är eller hur gruppsammansättningen i klassen ser ut (Isaksson 2010). Detta är 

också en slutsats Brodin och Lindstrand (2007) kommer fram till: ”Elever med 

likartade behov av stöd kan därför behandlas olika beroende på vilken skola de går i. 

Ett resultat av detta är att elever placeras i klasser tillsammans med andra som inte 

heller ”passar in” i systemet [...]” (Brodin och Lindstrand 2007, s. 259).  

 

En parallell mellan de olika uppfattningarna om vad som föranleder ökningen av 

elever i behov av särskilt stöd och specialpedagogens uttalande om mindre tid att 

hjälpa elever kan dras till den statistik och undersökning Persson (2006) presenterar 

genom en enkätundersökning där 506 lärare svarade. Hans undersökning visade att 

”[e]ndast fyra av tio anser att det är bra balans mellan elevarbete och annat arbete, 
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medan fyra av tio anser att det är alltför stor del annat arbete.” (s. 21). Han menar att 

det tydligt handlar om att ”[l]ärarna upplever att de saknar inflytande över 

förhållanden som påverkar deras arbete och i synnerhet deras relation till eleven.” (s. 

22). Vidare förklarar Persson (2006) att det  

Främst gäller [...] en del av senare års förändringar av lärararbetet, exempelvis 

resursminskningar som direkt påverkar lärarens arbete med eleven, skolans allmänna 

utveckling och i synnerhet den ändrade relationen mellan ämnesmässiga och mer sociala 

omsorgsinslag i lärararbetet. (Persson 2006, s. 22). 

Persson (2006) menar att lärarnas mindre inflytande i skolan har med bland annat 

kommunaliseringen och i ett vidare perspektiv samhällsutvecklingen att göra. Skolan 

idag styrs av ett kundperspektiv där ekonomisk effektivitet utgör ledstjärnan, enligt 

honom. Och han noterar en skiftning i maktförhållandet mellan skola, lärare och elev 

där det förr tydligt var skola/lärare – elev, men idag snarare kan ses som 

alliansbildningar mellan dem, lärare och elev mot skola, skola och lärare mot elev 

eller elev mot skola mot lärare (Persson 2006). Och i ljuset av det resultatet 

framställs nästkommande på ett bättre sätt, nämligen resursfördelning och spänningar 

inom/utom skolan som faktorer varför elever i behov av särskilt stöd ökar. 

5.1.3 Spänningar inom och utanför skolan samt 
resursfördelning 

Isaksson (2010) kommer i sin studie fram till att de kategorier som utgör underlag för 

bedömning om elever är i behov av särskilt stöd och/eller objekt för vidare utredning 

är antingen socialt, medicinskt eller kunskapsrelaterat. Vidare pekar hans resultat på 

att kategoriseringen i skolan, som sker med bland annat medicinska termer, har ett 

starkt samband med hur Sveriges välfärdssystem fungerar. För att kunna hjälpa 

individer i samhället kategoreras de med hjälp av etiketter, menar han (Isaksson 

2010). Höjer och Johansson (2012) har genomfört en studie i vilken 33 ungdomar 

och 111 mid-level leaders i kommunernas socialförvaltning intervjuas. I den 

framkommer att kommunens välfärdsorgan i första hand prioriterar individens 

välmående och i andra hand skolrelaterade frågor: ”Consequently, they would have 

little focus on education, and the child's school performances would not be the first 

priority. The most important thing is considered to be the emotional well-being of the 

child.” (Höjer och Johansson 2012, s. 1139). Persson (2006) skriver i sin utredande 

artikel att skolledaren i dag ”uttalat blivit kommunal mellanchef och 

uppdragsgivaren vill dra skolledaren upp ur skolan och in i förvaltningshierarkin, 

medan lärarna vill dra ned skolledaren i skolan och göra henne/honom till en del av 

skolkulturen.” (Persson 2006, s. 25).  

 

En av de intervjuade psykologerna ger sin syn på kopplingen mellan resursfördelning 

och ökningen av elevers behov av särskilt stöd: “Well they are quite eager to get a 

diagnosis – that is from the school – to be able to demand resources, sadly this is 

how it is.” (Isaksson 2010, s. 143). De flesta lärarna, enligt Isaksson (2010), hade 

samma uppfattning att diagnostisering handlade om en chans för skolan att få mer 
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pengar. Men enligt ena rektorn behövdes inte diagnoserna, utan enligt denne visste 

man hur man skulle bemöta eleven eftersom deras arbetssätt var väl anpassat och 

erfarenhetsbaserat med elever som hade särskilda behov. Etiketteringen, menar han, 

är ofta något föräldrar vill ha eftersom det lugnar dem, vilket även båda 

skolsköterskorna menade kunde vara en av anledningarna till varför så många elever 

får diagnoser: ”[...] the parents often felt relieved when the medical assessment had 

been completed and the problems were given a medical explanation.” (Isaksson 

2010, s. 143). Här märks en skillnad i uppfattning mellan psykolog/lärare och 

rektor/sjuksköterska, vilket även visat sig tidigare i intervjuerna där lärarna har en 

uppfattning om på vilket sätt bedömning går till och rektorerna en annan (se avsnitt 

5.1.2 Bedömning och utredning på oklara grunder).  

Det är enligt artiklarna vanligt att skola och samhälle lägger över skulden på 

individen i stället för att själva reflektera över sin roll:  T.ex. skriver Portes (2009) att 

det ofta är förgivettaget att de modeller och sätt skolor arbetar med students placed at 

risk är fungerande, men, fortsätter han ”when they have not, the victims are blamed 

for not catching up.” (Portes 2009, s. 2). Isaksson (2010) håller med Portes, att det är 

sällan den diskurs som förekommer i skolan ifrågasätts och elever får ta på sig 

ansvaret för att de inte passar in i den normala skolan: “School difficulties are largely 

reduced to individual characteristics of the pupils, i.e. the problem is framed as an 

individual shortcoming and less so on school organisation, teaching and other 

environmental factors.”, skriver han (Isaksson 2010, s. 148). I intervjuer ger rektorer 

och skolsköterskor bilden av att det är föräldrarnas vilja det handlar om; Höjer och 

Johansson (2012) skriver att av de 111 kommunala chefer som intervjuades i deras 

studie gavs en sammanhängande bild av att fokus framförallt ligger på familjen och 

individens tillkortakommanden (Höjer och Johansson 2012). Så medan skola och 

samhälle ofta ger förklaringar att det är elevens eller familjens tillkortakommanden 

som ligger bakom elevens behov av särskilt stöd ger resultatet en annan bild: 

För det första kan det bero på att de verksamma inom skola ger en ej 

överensstämmande bild av på vilka grunder elever bedöms behöva särskilt stöd. För 

det andra kan ökningen bero på den minskande tiden mellan lärare och elev som har 

att göra med de senaste årens skolutveckling och med det en förändrad lärarroll. 

Specialpedagogens uttalande och Perssons (2006) statistik indikerar även de att den 

faktorn kan ha betydelse. För det tredje har antagligen spänningar mellan skolledare 

och personal i form av skilda perspektiv tack vare att arbetsuppgifter och tillika deras 

roller förändrats att göra med varför antal elever i behov av särskilt stöd ökat. Och 

avslutningsvis, för det fjärde, verkar ökningen ha något att göra med 

resursfördelningens betingelser, som styrs från politiskt håll och som kan ses som en 

chans för skolan att skaffa sig mer resurser. 
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5.2 Vad är effekten av ökningen 

Följande text visar det resultat som sammanställts utifrån frågeställningen tillika 

avsnittets rubrik. Det visar sig att ökningen förmodligen kan åstadkomma direkta 

felplaceringar av elever i skolformer som de inte hör till. Till följd av det finns risk 

att skolans möjlighet att möta varje elevs förutsättningar försvåras. Ytterligare 

indikatorer är att lärarna förlorar än mer elevtid i och med ökningen. 

Det Isaksson (2010) menar är en osäkerhet i skolans bedömning (se avsnitt 5.1.2  

Bedömning och utredning på oklara grunder) konstaterar Brodin och Lindstrand 

(2007) redan som ett stort problem i skolan. De skriver att grundsärskolan får ta emot 

elever som egentligen inte hör till målgruppen den vanligtvis vänder sig till, och de 

tror att det handlar mer om plats än professionella bedömningar varför elever skickas 

mellan skolformerna. Eleverna som skickas till grundsärskolan har behov av särskilt 

stöd, skriver de, men de drar slutsatsen att en sådan felplacering av elever i 

skolformer, som egentligen är avsedda för elever med större behov på grund av 

funktionsnedsättning, leder till att skolan inte kan ta vara på alla elevers 

förutsättningar och därför missgynnar alla elevers utveckling (Brodin och Lindstrand 

2007). Ena rektorn i Isakssons studie (2010) bedömer att en av de vanligaste 

grupperna som är i behov av särskilt stöd är elever med invandrarbakgrund med 

svenska som andraspråk (Isaksson 2010). Och det är vanligt, menar Brodin och 

Lindstrand (2007), att det förändrade elevunderlaget i grundsärskolan beror på en 

ökning av elever med svenska som andraspråk (Brodin och Lindstrand 2007). Det 

påminner om det Portes (2009) tar upp som ett hot mot demokrati och alla elevers 

rätt till adekvat utbildning. Han menar att elever med sämre förutsättningar, 

socioekonomisk bakgrund etnicitet etc., ofta kan ligga så mycket som fyra årskurser 

efter majoritetstillhörande elever i kunskapsnivå på grund av speciellt utformade 

program för students placed at risk. Detta menar Portes är att kvarhålla de som har 

lågutbildade föräldrar och sämre ekonomiska förutsättningar på en lågutbildad nivå 

(Portes 2009).   

Ännu en effekt verkar vara att lärare får mindre tid, vilket tagits upp tidigare, men då 

som orsak till varför. Nu handlar det i stället om mindre tid som effekt av ökad 

arbetsbelastning, vilket blir paradoxalt. Isaksson (2010) skriver dock att den ökning 

som skett av antalet elever i behov av särskilt stöd kan ses utifrån politiska direktiv 

som styr skolan och således har det skett, enligt Isaksson, en implementering i 

skolans personal att mer aktivt söka efter elever i behov av stöd (Isaksson 2010). 

Men Persson (2006) drar slutsatsen från sin enkätstudie och menar att lärare idag är 

lagarbetsmänniskor. Tidigare har lärarna varit mer autonoma i sitt arbete och kanske, 

skriver han, är det omorganisationen i skolan – att lärare, av ledning, förväntas 

samarbeta, föra dokumentation, följa upp varje elev etc. – som gör att 40 procent av 

lärarna i undersökningen anser att det är för mycket annat arbete i stället för lärarnas 

arbete i nära kontakt med eleven (Persson 2006). 
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5.3 En skola för alla 

Portes (2009) skriver att tidiga insatser är viktiga i en elevs liv, men till det hör att 

insatserna måste ske där de behövs (Portes 2009). Hur kan således samhället i 

allmänhet och skolan i synnerhet arbeta för elevers rätt till likvärdig utbildning? 

5.3.1 Förutsättningarnas betydelse 

I anslutning till Portes (2009), som menar att socioekonomisk bakgrund har att göra 

med elevers antingen bättre eller sämre förutsättningar att klara av skolan, fann 

Matsuoka (2013) i sin studie å ena sidan att elevers chanser att ackumulera 

humankapital och utveckling av learning competencies hade starka samband med 

deras socioekonomiska bakgrund. Å andra sidan visar hans studie vikten av att 

utveckla learning competencies i tidig ålder för att ha möjlighet att klara av studier 

senare i livet (Matsuoka 2013). Tallberg (2009) kommer i sin studie fram till att 

föräldrars påverkan och inflytande i barnets skolgång är starkt förknippat med 

föräldrarnas kulturella och sociala resurser (Tallberg 2009). Höjer och Johansson 

(2012) kommer i sin studie fram till att de som har sämst förutsättningar att klara av 

skolan är de med inget eller litet stöd hemifrån. Stödet hemifrån handlar om både 

hemmet som inspiration till högre studier och stöd i form av stöttning i barnets 

lärande. Deras resultat visade: ”Having a strong educational identity, formed in 

interaction with birth parents, peers, teachers, carers (foster families or residential 

staff) and others in our study seems to be one of the most important facilitators for 

higher education.” (Höjer och Johansson 2012, s. 1141). Isaksson (2010) menar att 

det finns risk att elever som stämplas med att ha svårigheter tidigt kommer att 

uppfattas som att ha svårigheter en längre tid av sin skolgång eftersom skolan ofta 

skickar med dokumentation till elevens nya skola. Det ger effekten att eleven, redan 

innan lärare eller annan personal på den nya skolan lärt känna denne, kan komma att 

uppfattas som en elev i svårigheter (Isaksson 2010).  

5.3.2 Allas rätt till utmanande utbildning 

Matsuoka (2013) betonar vikten av att ett utbildningssystem måste utformas så att 

alla har likvärdig chans att utveckla ett bra lärande för en bra framtid (Matsouka 

2013). Portes (2009) är inne på samma spår som Matsuoka men utvecklar och 

föreslår bland annat att utbildning som utvecklar elevens high level thinking 

(akademiskt tänkande) ska vara till för alla eftersom det kan sätta stopp för 

överförandet av låg utbildning mellan generationer och således är det inte bara bra 

för individen utan även för hela samhället. Portes fortsätter att ge förslag: ”If learning 

a second language promotes less bias, more cultural sensitivity, and better academic 

outcomes, why not require a foreign language for educators?” (Portes 2009, s. 5). 
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5.3.3 Delaktighet och självbestämmanderätt 

Brodin och Lindstrand (2007) kommer, utifrån tidigare intervjuer med ungdomar 

med olika funktionsnedsättningar, fram till att delaktighet och självbestämmanderätt 

är ledord för att fånga och ta till vara på varje elevs förutsättningar. ”Ett första steg 

kan vara att lyfta fram variation och olikheter till någonting positivt och värdefullt.”, 

skriver de (Brodin och Lindstrand 2007, s. 269). Isaksson (2010) menar även han att 

delaktighet förmodligen är rätt väg att gå: “Our study suggests that professionals and 

pupils participate in the creation of special educational needs in a variety of ways for 

the overall purpose of fulfilling the goals of Swedish education policies.” (Isaksson 

2010, s. 148).  

5.3.4 Samhällets arbete 

Det viktigaste, avgjort utifrån upplevelser delgivna i intervjuer med ungdomar i 

svårigheter och statistisk sammanställning, menar Höjer och Johansson (2012) är att 

se till att välfärden blir mer tillgänglig. Det behövs fler psykologer, fler lärare, fler 

socialarbetare, gratis vuxenutbildning, tillgänglig vård med mera, för att hjälpa de 

med sämst förutsättningar i samhället (Höjer och Johansson 2012).  
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6 DISKUSSION 

I det följande kommer resultat att diskuteras med hjälp av bakgrund, användbar 

litteratur och även, när det är fruktbart, med ett sociokulturellt perspektiv.  

De fyra faktorer som angavs i resultatkapitlet var: icke överensstämmande 

kommunikation i skolan, mindre tid mellan lärare och elev, spänningar inom och 

utom skolan och resursfördelningens betingelser. 

6.1  Kontextualitet och verksamhetsteori 

I resultatkapitlet beskrevs bedömningen av elevers särskilda behov i skolans 

organisation som att det kan bli otydligt i och med olika uppfattningar av vad 

ökningen grundade sig i och på vilket sätt bedömningen genomfördes. Och kanske 

beror svårigheten i att förstå problemet på det som resultatet ger uttryck för, att det 

mellan verksamma i skolan finns ett gap hur de förstår sin egen roll i arbetet?  

Stålnacke och Smedler (2013) menar att en utredning av ett barn som anses ha 

svårigheter i skolan måste vara noggrannt avvägd, professionellt utförd och 

analyserad ur många aspekter. Innan ett barn kan definieras som att ha svårigheter 

för att lära eller dylikt behöver man, enligt dem, ha en förståelse för att barn fungerar 

olika. Det kan bero på vilken lärare barnet har, vilken skolmiljö som omger barnet, 

barnets hemmiljö, barnets tidigare erfarenheter av problem eller vilken 

utvecklingsfas barnet befinner sig i. Det resultatet pekar på är att de verksamma inom 

skolan, beroende på deras yrkesroll, uppfattar bedömning och utredning av barn i 

svårigheter olika. Det kan bero på att: En psykolog har till uppgift, enligt Stålnacke 

och Smedler (2013) att arbeta utifrån barnets perspektiv, barnets välmående 

prioriteras (Stålnacke och Smedler 2013). En lärare har traditionellt till uppgift att 

leda barnet i sin utveckling rent utbildningsmässigt, barnets utveckling prioriteras 

(Sahlin och Becker 2005). Lärarnas roll har dock förändrats och verkar idag omfatta 

även vård och omsorg av barnet (Persson 2006). Skolsköterskan har till uppgift att 

stödja övrig personal i skolan med sin kunskap om det medicinska i bedömning och 

utredning av elever i svårigheter, ett vård- och omsorgsperspektiv på barnet 

(Isaksson 2010). Rektorn har traditionellt sett varit i allians med läraren och bistått 

denne i sitt arbete som pedagog, men rektorns roll har förändrats i och med politiska 

direktiv och kommunaliseringen (Persson 2006). Denna skillnad mellan 

skolpersonalens roller kanske kan vara en av förklaringarna till varför det blir 

otydligt i hur bedömning och utredning av elever i särskilt behov av stöd går till.  

Det som till synes ske är att rektorerna förstår lärarnas sätt att bedöma på ett annat 

sätt än lärarna själva förstår det. Lärarna säger att det handlar om intuition, medan 

rektorerna omnämner det som en ökad medvetenhet och utveckling av kunskaper hos 

lärarna. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan skillnaderna i kommunikationen 

dem emellan förstås vara ett tecken på att de har olika roller och således har olika 

uppfattningar om skolvärlden. Detta ger anledning att tolka lärarnas förståelse och 
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förklaring som starkt bunden till ett för lärare vanligt sätt att arbeta, i nära relation 

med elevernas kunskapsutveckling utan annan medicinsk terminologi som är vanligt 

förekommande i andra delar av skolan (t.ex. sjuksköterska, specialpedagog etc.) 

(Isaksson 2010). Rektorerna har idag, visar resultatet, ena foten i den kommunala 

hierkin och andra foten i skolan och Persson (2006) skrev att det sker en dragkamp 

mellan kommun och lärare för att å ena sidan få rektorn att bli mer av en kommunal 

mellanchef och å andra sidan få rektorn att bli den pedagogiska skolledare som 

behövs (Persson 2006). Även rektorernas svar kan förstås utifrån det sociokulturella 

perspektivet som ha att göra med deras arbete. Rektorn är en del av skolan, men 

också en del av kommunen och politiken, som enligt Persson (2006) och Isaksson 

(2010) har att göra med införandet av vård- och omsorgsperspektivet i skolan. 

Isaksson (2010) förklarar i resultatet att en orsak till varför skolor använder sig av 

medicinska termer i bedömningen av elever är just på grund av politiska direktiv 

(Isaksson 2010). Detta ger en tydligare bild av vad som sker när lärare talar om 

intuition och skolledare om utvecklad förmåga. Rektorerna i intervjuerna verkar vara 

mer förankrade i den del av skolan som är mest politiskt influerad, vilket Persson 

(2006) menar är en förändring som skett genom rollförskjutningar i skolan och som 

lärarna uppfattar som arbete utanför deras vanliga kompetens, att se till elevens 

kunskapsutveckling (Persson 2006). 

För att ytterligare förstå vad det rör sig om kan verksamhetsteori användas vid analys 

av delheterna. Om ökningen delvis beror på att sättet bedömningar görs är osäkert, 

maktförskjutningar inom skolan, resursfördelning och mindre lärare/elev –tid borde 

en helhetsförståelse av problemet kunna sättas samman utifrån delheterna. En 

övervägande del lärare uppskattade i Perssons enkätstudie (2006) att deras tid med 

elever minskat och att deras inflytande i skolan även det har minskat. I 

verksamhetsteorin innebär skola något som har fasta sätt att så här ska det vara (Säljö 

2000). De som arbetar inom verksamheten har en föreställning om hur det går till 

och vad som är rätt och Säljö (2000) menar att verksamheten är relativt stabil vad 

gäller förändring. Men, tillägger han, det kan förekomma spänningar och konflikter 

inom dem (Säljö 2000). Om de spänningar som belystes i resultatet sätts i ljuset av 

verksamhetsteorin och i relation till lärares upplevda missnöje i att ha mindre 

inflytande och mindre tid med elever, kan en helhet (varför ökningen av elever i 

behov av särskilt stöd har skett) ges av att det har med förändringar i verksamheten 

att göra. I och med att lärarnas arbete har förändrats till att ha ett vård- och 

omsorgsuppdrag (Persson 2006) har lärarnas traditionella arbete med elevens 

kunskapsutveckling i fokus utmanats och rektorer är de som har till uppgift att se till 

att förändringarna sker. Detta pekade resultatet på i form av maktförskjutningar 

mellan skola, lärare och elev. Det tyder på att lärarna inte uppfattar sin roll på samma 

sätt som rektorerna från politiskt håll vill förändra lärarrollen. Detta leder kan leda 

till konflikt mellan lärare och rektor, lärare och samhälle och i stort skola och 

samhälle (vad samhället förväntar sig av skolan).  
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Ytterligare en indikator på att de fyra delheterna har med förändring i verksamheten i 

stort att göra är resursfördelningen som i sin tur kan kopplas till ökningen av antalet 

diagnoser i skolan, vilket i sin tur, enligt Hjörne och Säljö (2013), kan ha med 

specialpedagogiken att göra, vilken beskrivs av Brodin och Lindstrand (2007) som 

en tvärvetenskap mellan psykologi, medicin, sociologi och pedagogik (Brodin och 

Lindstrand 2007). Och specialpedagogiken beskrivs av flera kritiker (se Nilholm 

2003) som en av grundanledningarna till varför elever i huvud taget kategoriseras i 

skolan. Ökningen som har skett av elever i behov av särskilt stöd, och ökningen av 

antalet diagnoser på barn (Brodin och Lindstrand 2007; Hjörne och Säljö 2013) är 

relativt nya fenomen i samhället och anledningen verkar vara spänningarna som 

uppstår i skolan mellan två läger: ett som är förankrat i en traditionell syn på skolan 

som utbildnings- och fostransorgan och ett där vård och omsorg är prioriterat. 

Förändringarna och uppdelningen i skolan beskriver Persson (2006) som att ha göra 

med en förskjutning i pedagogiken från auktoritär och kollektiv till individualisering, 

rationalisering och omsorgsarbete. Hjörne och Säljö (2013) skriver om 

elevhälsoteamets arbete och menar att i det ingår skolsköterska, psykolog, 

specialpedagog, rektor och lärare. Och kanske är det denna maktförskjutning det hela 

handlar om. Att lärarna upplever minskat inflytande på grund av att fler verksamma 

inom skolan har fått auktoritet vad gäller bedömning av elever. Arbetet med elever är 

inte längre enbart fokuserat på kunskapsutveckling, där lärarna har störst makt. Utan 

nu, i och med skolsköterskors och pskykologers större inflytande, handlar arbetet 

med elever till lika stor del om elevens hälsa som är starkt förknippat med utveckling 

och lärande. Det verkar således som, om än svagt, att ökningen av elever i behov av 

särskilt stöd har att göra med de omstruktureringar som sker i verksamheten från 

politiskt håll (Isaksson 2010; Hjörne och Säljö 2013). 

6.2 Resursfördelning 

En av delheterna i resultatet var resursfördelning som förklaring till varför en ökning 

av elever i behov av särskilt stöd har skett. Brodin och Lindstrand (2010) nämner att 

det är en räddning för att få resurser till extra stöd (Brodin och Lindstrand 2010). 

Hjörne och Säljö (2013) befarar att detta behov och sökande att få en ställd diagnos 

kan komma att undergräva den professionalitet som krävs och efterfrågas i samband 

med elever i behov av särskilt stöd (Hjörne och Säljö 2013). Sammantaget verkar det 

finnas fog för att påstå att på vilket sätt resursfördelning tillämpas idag har med 

ökningen av antalet elever i behov av särskilt stöd. I resultatet kom det tydligt fram 

att det fanns meningskiljaktigheter kring diagnosernas betydelse, men som 

litteraturen visar och även lärare och psykolog i intervjuer var inne på verkar 

resursfördelning och diagnostisering ha ett komplicerat samband. 

6.3 Lärarna 

Medan Brodin och Lindstrand (2007) ställer frågan om det är lärarnas kompetens 

som inte räcker till i mötet med alla elever, visar Perssons studie (2006) att en stor 

andel lärare ansåg sig ha för lite tid med elever i arbetet, att annat arbete tog för 
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mycket tid (Persson 2006). Men är det lärarnas kompetens som inte räcker till eller 

handlar det om en missuppfattning om vad en lärare är och vad en lärares uppdrag 

går ut på som orsakat ökningen av antalet elever i behov av stöd? Utifrån följande 

citat hämtad från intervjuer genomförda med verksamma lärare i syfte att undersöka 

stressnivån hos dessa kan möjligen förståelse för problemet utvecklas: 

 

 

 

 

 

En lärare är enligt beskrivningen en multifunktion i organisationen skola. Och 

Månsson (2004) skriver att lärarnas arbetsbelastning är hög. Vidare menar hon att i 

och med övergången från resultat- till målstyrning och att huvudmän idag inte sätter 

samma värde på pedagogik som lärare, har lärarens roll förminskats. Och enligt 

Månsson har uppdraget för lärare blivit nästintill omöjligt, vilket påverkar den 

kompetens lärarna besitter (Månsson 2004). Lärare tycks efterfråga just en tydligare 

riktlinje för vad som gäller och mer koncentration i arbetet vad gäller deras 

kompetens. Eriksson (2009) menar att skolan som den är formad idag utifrån tanken 

’en skola för alla’, inte tydligt nog ger riktlinjer för hur elever i svårigheter skall tas 

om hand (Eriksson 2009, s. 54-55). Och i ovan nämnda intervjueserie med 

verksamma lärare framkommer det att ”[e]tt stort antal deltagare beskrev sina 

arbetsuppgifter vara av sådan karaktär att grunden för själva läraruppdraget hade gått 

förlorat.”. En av de intervjuade säger ”[a]tt jag blir hindrad i min yrkesroll och hela 

tiden ska göra för mig mindre viktiga administrativa uppgifter i stället för tid med 

eleverna” (Månsson 2004, s. 29).  

Men till skillnad från denna studiens sammanställda resultat, att det kan ha att göra 

med en minskad tid mellan elev och lärare, menar Sahlin och Becker (2005) att 

lärarnas roll har förskjutits i samhället från att ha varit en kunskapens auktoritet till 

att mer uppta en handledande roll. Denna förskjutning, menar de, beror på att 

kunskapsnivån stadigt ökat bland befolkningen över århundradena och att den 

allmänna kunskapsnivån idag ligger strax över lärarnas. De skriver: 

 

 

 

Det Sahlin och Becker (2005) beskriver kan kopplas till den rollförskjutning Persson 

(2006) tog upp i resultatkapitlet och som diskuterats i avsnitt 6.1 Kontextualitet och 

verksamhetsteori, att läraren upplever förändringar i deras roll som lärare genom de 

stora förändringar som sker i skolans verksamhet överlag (Persson 2006).  

I stället handlar det om att kunna tillägna sig förmågan att ständigt lära nytt. Och här är lärarna 

viktiga, samtidigt som de också får ökade krav på sig att bredda sin egen kompetens (Sahlin 

och Becker 2005, s. 50). 

En lärare ska vara engagerad på tusen sätt i många olika saker. Vi är kunskapsförmedlare, 

socialarbetare, kompisar, ibland föräldrar för vissa elever samtidigt som vi ska samverka med 

andra ämnen, skriva kursplaner, arbeta i ämnesgrupper och arbetslag. Man är väldigt splittrad 

som lärare och detta skapar en stor stress. Sedan får vi aldrig arbetsro eftersom våra direktiv 

ovanifrån hela tiden förändras och skrivs om, reformeras. Som det är nu hinner vi inte med. 

Detta får konsekvenser, bland annat att undervisningen blir sämre och att lärarna mår dåligt 

(Månsson 2004, s. 28). 
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6.4 En skola för alla 

Lärarens roll är inte längre, enligt Sahlin och Becker (2005), att vara allsmäktig 

kunskapsinnehavare. Utan lärarens roll idag, menar de, är mer att agera handledare åt 

eleverna i deras utveckling att lära sig om att lära – eftersom tiden vi nu lever i 

bjuder på så många sätt att skaffa sig kunskap än det traditionella överförandet av 

kunskap lärare och elev emellan (Sahlin och Becker 2005). Men är inte faran att 

elever som inte har tillräckligt skolstöd hemifrån (se avsnitt 5.3.1 Förutsättningarnas 

betydelse)  faller utanför då? Resultat visar tydligt på att en av de viktigaste 

förutsättningarna för lyckad skolgång är om eleven har stöd hemifrån (Matsuoka 

2013; Höjer och Johansson 2012). Och vidare visar resultat även att elever vars 

föräldrar som har större socialt och kulturellt kapital är de som förmodligen har störst 

stöd hemifrån gällande skola (Tallberg 2009). För det är vanligt, enligt Bouakaz 

(2007), att föräldrar, speciellt till minoriter i samhället, inte involverar sig i deras 

barns skolgång – det kan handla om svårt att förstå hur de kan påverka eller som 

Bouakaz skriver att en av föräldrarna uttryckte sig: ”He expects of the school that it 

assures the success of his child.” (Bouakaz 2007, s. 167). Om lärarens roll idag är 

vad Sahlin och Becker (2005) påstår kan det tolkas som att det blir ett missförstånd 

mellan hem och skola. Skolans roll definieras, analyserat med ett sociokulturellt 

perspektiv, av föräldrarna utifrån den kontext de förstår skolan. Hemmen definierar 

skola på ett sätt och skolan sin roll på sitt sätt. Medan läraren ska agera handledare åt 

elever förväntar sig föräldrar, som inte kan eller väljer att inte vara ett stöd i sitt 

barns skolgång, att läraren ska vara en kunskapsauktoritet som sköter barnets 

kunskapsutveckling (se Bouakaz 2007). Förskjutningen i lärarens/skolans roll 

påvisades i resultatet, en pedagogisk förändring från auktoritet till individanpassad 

(Persson 2006). Med denna vetskap och att det kan handla om olika uppfattningar 

mellan hem och skola av vad skolan ska vara för elever, ges en fingervisning om 

varför ökningen av antalet i elever behov av särskilt stöd har skett. De elever som 

inte klarar av ett individanpassat lärande i skolan (lärarens roll som handledare i 

stället för kunskapsauktoritet) behöver något extra. Precis som Stålnacke och 

Smedler (2013) menar kan det innebära en risk för barn som inte klarar av att själva 

strukturera skolarbetet och själva ansvara för sin inlärning att hamna utanför normen 

och av skolan definieras som problematisk (Stålnacke och Smedler 2013). Till 

exempel, menar vi analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv, kommer en elev 

som inte använder en dator särskilt ofta ha svårt att förstå datorns 

användningsområde och den tankevärld som kan tillgängliggöras genom kunskap om 

datorer (dator kan, menar vi, bytas ut mot andra begrepp; skolämnen etc.). Elever 

som inte har stöd hemifrån kan således få svårare att tillägna sig kunskap när läraren 

mer agerar handledare än kunskapsauktoritet, och det är då, visar analysen, ett extra 

stöd behövs, nämligen specialpedagogiken – det särskilda behovet.  
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6.4.1 Faktorer 
Det resultat som presenterades gällande en skola för alla var:  

Elevrelaterat: en elevs chanser att klara av skolan ökar ju högre socioekonomisk 

status eleven har, vilket hade samband med vilket skolstöd eleven hade hemifrån. 

Föräldramedinflytande visade även, i Tallbergs enkätstudie (2009), ha starka 

samband med om föräldrarna hade mycket av sociala och kulturella resurser. Elevers 

chanser minskar om de tidigt definieras som att ha inlärningssvårigheter (Isaksson 

2010). 

Skolrelaterat: ökat elevmedinflytande var positivt (gemensamma samtal om 

utbildningsplan etc.), allas rätt till utmanande utbildning dels för förutsättningar för 

vidare utbildning och dels minskandet av att låg utbildning förs vidare mellan 

generationer. 

Samhällsrelaterat: att välfärden måste nå alla i samhället 

Inledningsvis kan det elevrelaterade lyftas i diskussionen. Att en elevs chanser ökar 

att klara av skolan och vidareutbilda sig ju högre socioekonomisk status eleven har 

kan belysas utifrån det sociokulturella perspektivet. Det Matsuoka (2013) 

konstaterade och det Höjer och Johansson (2012) pekade på var att elever från lägre 

utbildade familjer eller ungdomar utan stöd hemifrån inte hade samma chans som 

elever från högre utbildade familjer eller ungdomar med stöd hemifrån att utveckla 

learning competencies och nå högre utbildning. Varför förklarar Jakobsson (2012) 

genom att beskriva artefakters betydelse och det som i det sociokulturella 

perspektivet kallas för mediering. Det är genom själva mötet med vår omgivning, 

alltså i kontakt med andra eller användandet av föremål (en artefakt), som människan 

lär sig. De kulturella redskapen utgör grunden för vårt tänkande (Jakobsson 2012). 

Och om ett barn (låg-, mellan- eller högstadieelev) sällan får stöd i sitt lärande, inte 

får förklarat för sig vad saker i samhället innebär eller betyder kan man förstå det 

Matsuoka (2013) och Höjer och Johansson (2012) menar är avgörande 

förutsättningar för ett barns framtida utveckling utbildningsmässigt, att barnets 

förutsättningar i skolan försämras om litet eller inget stöd hemifrån finns, och det 

både Matsuoka (2013) och Portes (2009) skrev om som vidareförandet av 

lågutbildning mellan generationer (Matsuoka 2013; Höjer och Johansson 2012; 

Portes 2009). 

För att kunna kompensera de barn som inte har förutsättningarna hemifrån behövs 

förmodligen specialundervisning för en del av eleverna (Brodin och Lindstrand 

2007), men som Matsouka (2013) är säker på, och som Portes (2009) skriver, 

behöver skolan sätta in tidiga insatser i en elevs liv för att kunna skapa 

förutsättningarna (Portes 2009) i form av ”eagerness to learn, good learning habits, 

initiating active learning, learning how to learn” (Matsuoka 2013, s. 66) – learning 

competencies.  

Utöver det viktiga stödet hemifrån menade Isaksson (2010) att elever som tidigt 

definieras som att ha svårigheter kan få problem senare i skollivet eftersom skolor 
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delar med sig av sin dokumentation angående eleven (Isaksson 2010). Elever får på 

så vis inte chansen att visa en annan sida av sig själva eftersom de på förhand blir 

dömda och ansedda att ha svårt för skolarbetet. Portes (2009) skrev att elever som 

har svårt att nå upp till kunskapskraven och blir placerade i specialprogram ofta kan 

hamna så mycket som fyra årskurser efter andra elever i deras åldersgrupp (Portes 

2009). Detta är enligt Stålnacke och Smedler (2013) även ett problem i svensk skola 

när en elev uppfattas som att ha svårigheter och att de då förväntas nå en lägre 

kunskapsnivå än andra elever som följer normen (Stålnacke och Smedler 2013). Av 

vikt för att möjliggöra en skola för alla är det som Brodin och Lindstrand (2007) tar 

upp, att en större acceptans för olikheter etableras i skolan för att kunna bemöta varje 

elev. Detsamma menar Stålnacke och Smedler (2013) är avgörande för att en 

minskning av elever som anses vara problematiska i skolan ska kunna ske (Stålnacke 

och Smedler 2013).  

Avslutningsvis, de faktorer som verkar möjliggöra eller motverka en skola för alla 

är, utifrån vår studies resultat: 

Motverkande faktor 

 Icke överensstämmande kommunikation – lärare säger en sak, rektorer en 

annan 

 Skolan ser olikheter som problematiska – elever särskiljs för att de inte följer 

normen 

Möjliggörande faktor 

 Öppen kommunikation – elev- och föräldra-/inflytande/-delaktighet 

 Skolan accepterar elevers olikheter – elevers olikheter lyfts fram som något 

positivt 

6.5 Pedagogiska implikationer 

Vad denna uppsats kommer fram till, om än försöker vi klä vår slutsats i försiktiga 

ord, är att skolans roll, den normala skolan och pedagogiken, verkar definieras av 

verksamma inom skolan som handledande i lärandet, medan de som behöver skolan 

som en kunskapsauktoritet som ska förmedla grundkunskaper till eleven (vilka inte 

ges av hemmet) faller utanför normen på grund av att de definierar skolans roll 

annorlunda (se Bouakaz 2007). Konsekvensen blir att normal pedagogik som är mer 

handledande till sin natur inte räcker till för de elever som inte klarar av en sådan 

undervisning och lösningen blir att tillsätta en annan sorts pedagogik, eller rättare 

sagt gå tillbaka till att vara en kunskapsauktoritet, nämligen specialpedagogik. Det är 

en av slutledningarna som kan dras utifrån denna studies diskussion av resultat, att 

ökningen av antal elever i behov av särskilt stöd kan bero på att lärarens roll i skolan 

idag har förändrats och på så vis lämnat många elever utanför, vilka plockas upp av 

specialpedagogiken som verkar ha ersatt den roll läraren tidigare haft. 

Lärarnas mindre inflytande och mindre tid med elever har förmodligen ett starkt 

samband med ökningen av antalet elever i behov av särskilt stöd. Det är osäkert om 
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det är en negativ effekt eller en positiv. Men vad denna uppsats pekar på är att det 

har att göra med att ett vård- och omsorgsperspektiv har fått ökat inflytande i skolan 

och det verkar som om lärarna i och med det fått ett mindre inflytande och känner av 

detta som att deras kompetens inte räcker till. Det verkar som om skolans roll i 

arbetet för en skola för alla är tudelad på grund av den uppdelning som finns mellan 

pedagogik och specialpedagogik. Enligt Brodin och Lindstrand (2007) finns det 

många kritiker till specialpedagogik men även de som skyddar tvärvetenskapen för 

att bevara den (Brodin och Lindstrand 2007). De pekar även på att i stället för att 

bara se till elevers behov kanske deras rättigheter bör prioriteras, vilket även 

Isaksson (2010) menar skulle kunna förbättra skolans arbete i mötet med alla elever 

(Isaksson 2010). En skola för alla bör, för att underlätta för elevens inlärning, vara 

utformad så att elever i stigande ålder oavsett vem får vara med och påverka sin 

utbildning. En mer öppen kommunikation mellan hem och skola, mellan elev och 

skola är något att eftersträva, men på rätt grunder: att underlätta för och utveckla 

eleven på vägen att bli självständig och en vuxen individ.  

I dagens skola ska eleven från början ses som en egen person med eget värde i stället 

för en gruppvarelse, alltså skolans undervisning ska vara individanpassad. Vi menar, 

utifrån studiens antydande resultat, att fokus från början av utbildningen mer, än vad 

den gör idag, bör syfta till att lyfta vikten av att ingå i en grupp och samspelet som 

kommer därtill. Om vi är överens om att det i ett samhälle alltid kommer att finnas 

någon sorts normalitet utifrån vilken människor definieras, tror vi att barn som 

förstås och uppfostras som enskilda, avskilda och särskilda individer i vissa fall 

kommer att ha svårt att anpassa sig till samhället i framtiden. Med exempel från 

litteratur och empiriska studier (se Hjörne & Säljö 2013, Brodin & Lindstrand 2010 

eller Eriksson 2009) lutar våra argument åt att skolan bör ha en uttalad fostrande roll 

i grundskolans tidigare åldrar, i den mening att den bör bygga på struktur. Vikten av 

att förstå vad det innebär att ingå i en grupp bör inte stickas under stolen med. Det är 

inte så att vi menar att individen inte får synas i gruppen, utan vi ifrågasätter i stället 

den totala anpassningen av skolan till varje enskild elev. Vi menar att detta skapar en 

otydlig diskurs gällande vilka som är i behov av särskilt stöd eller inte. Dessutom 

tyder ökningen av elever i behov av särskilt stöd på att elever de senaste två 

decennierna känner en större ovisshet och mår allmänt sämre (se t.ex. Eriksson 

2009). Härvid framgår det av forskning att det senaste decenniet skapats en 

diagnostiseringshets bland skolor för att få tillgång till resurser, och i led av detta att 

barn riskerar att kategoriseras utan en vidare vetskap om vad man egentligen har med 

för problem att göra (se diskussion i Hjörne & Säljö 2013). För att skolan ska kunna 

hjälpa de som behöver hjälp, menar vi, behövs en tydligare struktur för att kunna 

utgöra vad som är vad. Precis som Stålnacke och Smedler (2013) skriver: det är 

viktigt att förstå att barns svårigheter är olika och kommer till uttryck på olika sätt 

eftersom barn har olika erfarenheter. Det som ett barn upplever som jobbigt kan för 

ett annat barn vara enkelt, men det betyder inte att det förstnämnda barnet har 

svårigheter att lära, utan kan helt enkelt ha att göra med att barnet tidigare inte mött 

de begrepp som används eller den problematik som föreligger. Det vill säga bara för 
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att ett barn inte klarar av skolan i en viss ålder, kurs eller period betyder det inte att 

barnet rent allmänt har svårigheter att lära sig, eller för den delen har andra 

svårigheter i huvud taget. 

I linje med skolans utformning att eleven i stigande ålder får mer ansvar för sin egen 

utbildning bör också vårt resonemang gå hand i hand: att i tidigare åldrar fostras i 

struktur och därmed skapa trygghet hos individen för att i senare åldrar i stigande 

grad individanpassa utbildningen, förslagsvis högstadiet. För att klara av att orientera 

sig som individ i ett samhälle byggt på traditioner, arv och kollektiva minnen bör 

grunden vara det första som anläggs. För att kunna bli kreativ i sitt lärande, behövs 

först kunskap att utgå ifrån.  

Den ökning som skett av elever i behov av särskilt stöd i allmänhet och ökningen av 

diagnostiseringar på barn i synnerhet är något som än mer bör forskas om. Det 

materiell vi haft tillgång till har överensstämmande meningar om effekten som blivit 

av ökningen. Vad som däremot är oklart är anledningar till varför. Även om det kan 

ges förklaringar till ökningen i form av att det handlar om politiska direktiv, bakslag 

av resursfördelningspolitik, en legitimering av specialpedagogik, förändringar i 

skolan i linje med samhällsförändringar, maktförskjutningar mellan och i rollerna i 

skolan m.m., verkar det inte finnas en något så när utpekande forskning om varför 

ökningen sker. Det finns heller inte någon entydig bild av vilka effekter ökningen 

kan få på sikt. 

Till sist vill vi bara delge några av våra tankar som ploppat upp under arbetets gång. 

Kanske bör det ökade stödet i skolan för elever ses som positivt, vilket är en tanke 

som slagit oss under arbetets gång. Möjligen är ökningen en effekt av att fler elever 

blir synliggjorda och att detta påkallar förändringar i skolan för att möta de nya 

förutsättningarna. Ser vi ökningen från det perspektivet hade förmodligen Brodin och 

Lindstrand (2007) rätt, att lärarutbildningen behövde reformeras, vilket nu har skett, 

för att bättre kunna möta elevernas nya förutsättningar. Dock ser vi inte några 

effekter av den nya lärarutbildningen än på ett tag. Den nya läroplanen är i full gång 

att etableras ute på skolorna och skillnaderna som syns är bland annat det arbete som 

elevhälsoteamet utför. Hjörne och Säljö (2013) har följt deras arbete och de menar att 

arbetet som sker idag med elevhälsoteam är rätt väg att gå, men att den ännu inte 

funnit sin rätta form för att kunna skapa en skola för alla.  
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