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Bakgrund: Elever som hamnar i särskild undervisningsgrupp förefaller att bli kvar där. Det väcker frågan om hur skolans arbete 
med elever i behov av särskilt stöd ser ut.

Syfte: Denna studie syftar till att ta fram en modell för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Metod: Den metod som använts har varit grundad teori. Inom ramen för denna metod har datainsamlingen gjorts genom 
semistrukturerade intervjuer med kuratorer och specialpedagoger. 

Resultat: Undersökningen mynnade ut i en modell med tre faser: Anpassning, Förskjutning och Segregering. Detta är de faser som
stöd-arbetet går igenom när en elev rör sig mot segregering. Övergången till en annan fas sker på grund av en 
värderingsförskjutning i elevens omgivning när elevens problematik blir för svår att hantera.

Slutsats: Även om det är möjligt att identifiera ett antal olika faktorer som påverkar hur skolan lyckas med elever i behov av 
särskilt stöd, så är det i grund och botten värderingarna som styr; huruvida skolan i slutändan anser att eleven hör hemma i 
klassrummet eller i en segregerad verksamhet.
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1 INLEDNING

Jag har under flera år arbetat i olika särskilda undervisningsgrupper. Min erfarenhet är att 
de elever som lämnar sin klass för att istället undervisas i en särskild undervisningsgrupp, i
regel blir kvar där. Av alla elever jag träffat i de särskilda undervisningsgrupperna, är det 
blott ett par stycken som återgått till sin ordinarie undervisningsgrupp. Skolinspektionen 
(2014) konstaterar också att det är ovanligt att elever i särskild undervisningsgrupp återgår
till ordinarie undervisningsgrupp fullt ut.

Jag har också arbetat som elevassistent till olika elever i ordinarie undervisningsgrupper. 
Min erfarenhet är att uppdraget är otydligt utan direkta mål för vad stödet skall leda till. 
Det är i regel också oklart hur rollfördelningen skall se ut mellan lärare och elevassistent. 
Takala (2007) konstaterar till exempel att lärare har svårt att involvera assistenter, vilket 
till viss del beror på att lärarna av tradition är vana att arbeta själva. Enligt Takala (ibid) 
finns det även en risk att eleven blir beroende av assistenten, vilket skulle kunna förklara 
varför jag inte sett något exempel på att elever med sådant stöd har blivit självgående.

Trots att både Skolverket (2009) och Skolinspektionen (Johansson, 2010) sammanställt 
vad som påverkar resultaten och vad som ger framgång i undervisningen, är det likväl 5% 
av eleverna som har åtgärdsprogram (Skolverket, 2015b). Det finns således ett behov av att
synliggöra de mekanismer som upprätthåller stödbehovet. Med tanke på hur mycket tid 
och resurser som läggs på olika former av särskilt stöd, torde en sådan studie vara av 
intresse för hela skolväsendet.

1.1  Syfte

Utgångspunkten för denna studie är att få en bild av hur skolor arbetar med elever i behov 
av särskilt stöd. Det intressanta är vad det är som utlöser behovet och varför stödet måste 
vara sär-skilt, d.v.s att det inte kan lösas inom ramen för den ordinarie undervisningen.

1.2  Frågeställning

Hur upplever kuratorer att arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
fungerar?

Anledningen till att det är just kuratorernas upplevelser som är intressanta, är att de i 
egenskap av sin yrkesroll har ett visst ’utifrån’-perspektiv gentemot det rent pedagogiska 
arbetet, samtidigt som det är en högst närvarande part när det gäller arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd.
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'Fungera' kan här ha lite olika innebörd. Det skulle kunna innebära hur kvaliteten är på 
elevhälsoarbetet, om det fungerar bra eller dåligt. Men det kan ju också tolkas i betydelsen 
hur elevhälsoarbetet är uppbyggt, vilken struktur det har.

Utgångspunkten här är dock att ha en så öppen ingång som möjligt, där det är den data 
som genereras i undersökningen som får styra fokus och vilka avgränsningar som 
sedermera görs. 

Det inte kuratorns upplevelse i sig som är intressant här, utan kuratorn skall i detta 
sammanhang ses som en förmedlare av hur skolans verksamhet ser ut.

1.3  Avgränsningar

Denna studie undersöker skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Detta väcker 
av naturliga skäl också frågor om vad skolan bör göra för att lösa olika former av 
tillkortakommanden. Fokus ligger dock främst på att identifiera olika mekanismer, snarare
än att hitta lösningar på förekommande problem. 

Även om studien i viss utsträckning problematiserar hur skolan organiseras och styrs, 
ligger fokus likväl på de aktörer som verkar innanför dessa ramar. Därför tas mindre 
hänsyn till yttre faktorer såsom resurstillgång, gruppstorlekar eller personaltäthet, 
eftersom detta i regel ligger utanför aktörernas kontroll.

Studien avser elever i grundskolan som läser enligt Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016d).
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2 TEORETISKA PERSPEKTIV

Denna studie tittar på skolan ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att fokus 
kommer att ligga på det sociala samspelet och hur individens förutsättningar är avhängig 
den eller de omgivningar den verkar i.

Ett centralt tema i studien är också huruvida eleven skall anpassa sig till undervisningen 
eller om det är undervisningen som skall anpassa sig till eleven. Därför kommer även 
några specialpedagogiska perspektiv att belysas.

2.1  Sociokulturellt perspektiv

Framställningen i detta avsnitt bygger på boken Lärande i praktiken (Säljö, 2014), såvida 
inget annat anges.

Ur ett sociokulturellt perspektiv existerar kunskapen först i samspelet mellan människor, 
för att sedan bli en del av den enskilda individens tänkande och handlande. Kunskapen är 
också i mångt och mycket situerad, där det en individ lär sig i en situation inte per 
automatik är överförbart till ett annat sammanhang.

2.1.1 Lärandets situerade natur

I motsats till uppfattningen att individer påverkas av sammanhanget, är det snarare så i 
det sociokulturella perspektivet att individens tänkande och handlingar formas av 
sammanhanget. Det en person lär sig och på vilket sätt den gör det styrs av de kulturella 
omständigheter personen lever i. De kunskaper och färdigheter personen besitter kommer 
att vara giltiga inom ramen för det verksamhetssystem där de präglas. Kunskaperna 
avspeglar således det arbetssätt och de prioriteringar som gäller där. Lärandet blir därmed 
aldrig objektivt, utan det är först när ett perspektiv anläggs på verkligheten, där vissa saker
framhävs samtidigt som annat tonas ned, som brukbara kunskaper och färdigheter 
utvecklas. 

För att illustrera sammanhangets betydelse kan vi betrakta ett experiment av Manuilenko 
(1975, se Säljö 2014, s.131-133) där barn skulle stå stilla under olika betingelser. Först 
testades hur länge barnen kunde stå stilla på ren uppmaning, alltså ett helt isolerat 
sammanhang. Detta jämfördes sedan med hur länge de klarade att stå stilla som ett 
moment i en lek där de fick stå vakt. Förmågan testades även som moment i en tävling. För
yngre barn fördubblades tiden i leken, medan äldre barn kunde stå stilla längre tid i 
tävlingssammanhang. Förmågan var alltså beroende av i vilken situation den tillämpades.

Det innebär att lärande är mer än att bara behärska kunskaper och färdigheter som om de 
vore isolerade objekt som kan formuleras efter bestämda regler. Människor måste också 
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kunna avgöra vilka kunskaper som är relevanta och hur de fungerar i olika situationer. 
Människan agerar i grunden utifrån lokala förutsättningar med kunskaper och färdigheter 
som är situerade. Det som är giltigt i ett sammanhang behöver nödvändigtvis inte vara det 
i ett annat och därför kräver allt handlande ett mått av kreativitet hos individen och en 
aktiv tolkning av tillämpningen. 

2.1.2 Sociokulturella resurser

I det sociokulturella perspektivet är människors kunskap inte begränsade till deras 
biologiska kapacitet. Hur människor lär sig handlar lika mycket om hur omgivningen ser 
ut och vilka resurser den erbjuder. Ett typiskt exempel finns i miniräknaren som har 
förändrat vårt sätt att räkna. De algoritmer som tidigare tvingade oss att räkna ut saker för 
hand, har byggts in i maskinen och möjliggör att vi kan använda vår mentala energi till 
andra saker.

Tack vare dessa sociokulturella redskap som utvecklats för att hantera vardagen, har 
människan i hög utsträckning gjort sig oberoende av sina biologiska förutsättningar. 
Istället för att tänka själv, kan hon använda materiella resurser i sin omgivning, där olika 
hjälpmedel och verktyg tar henne långt bortom de biologiska gränserna. 

Dessa sociokulturella resurser är dock inte begränsade till materiella ting, utan gäller även 
olika former av verksamheter såsom skolor, sjukvård, företag e.t.c. Människan har som 
kollektiv lärt sig att organisera sina aktiviteter i sociala system, där människor samverkar 
under komplicerade former. 

I dessa redskap och verksamheter byggs insikter och erfarenheter in från tidigare 
generationer och det är dessa vi tar del av när vi utnyttjar dessa resurser. Inte nog med att 
vi frigjort oss från våra biologiska förutsättningar när det gäller lärande, vi har även gjort 
det i frågan om utveckling. Det är inte våra inbyggda tankestrukturer som sätter gränser 
för vårt tänkande och handlande, det handlar istället om tillgången till intellektuella och 
fysiska redskap, och förmågan att utnyttja dem.

Mänskligt lärande och tänkande bygger på dessa sociokulturella resurser och tar vi bort 
dem återstår blott en samling hjälplösa individer.

2.1.3 Institutionaliserat lärande

När samhället växer i komplexitet institutionaliseras lärandet i form av skolor. I det gamla 
lärlingssystemet var lärandet fortfarande underordnat produktionens villkor, men i takt 
med att utbildningsväsendet har renodlats i allt högre utsträckning har skolan övergått till 
att vara ett separat verksamhetssystem där målet är kunskapen i sig. Även om vi förvärvar 
många av våra grundläggande insikter och färdigheter i sådana sammanhang som primärt 
inte syftar till att förmedla kunskaper (t.ex familjen och  arbetsplatsen), har skolan skapat 
en bild av att det måste till formell undervisning för att människor skall få kunskap. 
Följden blir att det är skolan som definierar vad som är lärande och hur det avgörs om 
någon lyckas eller misslyckas. 

4



Som verksamhet utgör skolan en mycket speciell miljö, där den som kan svaret är den som 
ställer frågorna. Det talas OM världen istället för att agera i den och uppgifter renodlas där 
verkligheten många gånger skalas bort för att kunskapen skall vara generaliserbar. Ett 
exempel är en uppgift där några elever skulle räkna ut hur lång tid det tar att springa 1 
kilometer utifrån att det tar 17 sekunder att springa 100 meter. Detta löste de genom att 
multiplicera 17 med 10, vilket sålunda endast skulle ta dem 170 sekunder att springa en 
kilometer. 

Även om det förefaller orimligt att hålla ett hundrameterstempo i en kilometer, var det nog
inget som eleverna reflekterade över, eftersom de verkade inom verksamhetssystemet 
‘skola’. De betraktade därför uppgiften som ett rent matteproblem och förutsatte att all 
erforderlig information för att lösa problemet fanns tillgänglig i själva uppgiften. Skolan är 
också i hög utsträckning en skriftspråkskultur, där förutsättningarna för att lyckas hänger 
samman med hur väl eleven lyckas anamma skolans textbaserade kommunikation. I 
skolan är det således mer normalt att förhålla sig till textens förutsättningar än till 
verklighetens.

Synen på lärande inom skolvärlden är för övrigt att kunskap är något som överförs från 
lärare till elev och som kan plockas fram vid behov, därav termer som in-lärning. Problem 
med inlärningen handlar ur det perspektivet om olika svårigheter att få in kunskapen i 
huvudet, där det gäller att skapa pedagogiska metoder som undanröjer hindren.

2.2  Specialpedagogiska perspektiv

Framställningen i detta avsnitt bygger på boken Specialpedagogiska perspektiv (Nilholm, 
2007), såvida inget annat anges.

I utbildningssystemet finns ett inneboende dilemma i att skolan skall anpassa sig till att 
elever har olika förutsättningar, samtidigt som alla skall nå samma mål. 
Specialpedagogiken har varit ett sätt att hantera detta dilemma. Men huruvida den skall 
fokusera på elevens brister eller skolans tillkortakommanden är dock inte självklart, vilket 
kommer att belysas i följande tre perspektiv.

2.2.1 Det kompensatoriska perspektivet

Som namnet antyder är grundprincipen i det kompensatoriska perspektivet att individer 
kompenseras för de brister som de uppvisar. Detta sker i tre steg:

1. Definiera problemgrupp 

2.Sök psykologiska processer

3.Föreslå pedagogiska metoder
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Definiera problemgrupp

Förutsättningen för att kunna avgöra vad som är avvikande är att det först klargörs vad 
som är normalt. Det innebär att det på något sätt måste göras någon slags avgränsning, där
prestationer som faller utanför denna gräns blir till ett problem som förläggs hos 
individen. I slutändan måste det alltså bestämmas hur stor avvikelsen får vara.

Sök psykologiska processer

Nästa steg är att identifiera de psykologiska processer som skapar problem. Vilka 
neurologiska och biologiska förklaringar finns det som kan bidra till förståelsen av 
gruppens problem?

Föreslå pedagogiska metoder

Utifrån de psykologiska och medicinska rönen utformas specialpedagogiska metoder som 
kan sättas in som stöd till individen för att kompensera för dennes brister.

2.2.2 Det kritiska perspektivet

Det kritiska perspektivet är en reaktion på det kompensatoriska perspektivet, där 
missnöjet främst riktar sig mot normalitetsbegreppet. Kärnan i det kompensatoriska 
perspektivet är att skilja det normala från det onormala, vilket får till följd att de avvikande
grupperna utesluts ur skolans gemenskap. De specialpedagogiska lösningarna är således 
många gånger segregerande och stigmatiserande. 

Specialpedagogiken är också i mångt och mycket skolans sätt att hantera sina egna 
misslyckanden, där ansvaret förläggs till individen. Konsekvensen blir att skolan inte 
behöver förändra sitt arbetssätt eftersom det är elevernas brister som är felet. Men istället 
för att lägga skulden på elevens brister bör orsakerna istället sökas utanför individen, 
samtidigt som elevernas olikheter bör ses som resurser för skolans arbete. Där det 
kompensatoriska perspektivet ser elevernas olikheter som brister, betraktar istället det 
kritiska perspektivet dem som resurser.

En kritik riktas även mot grundantagandet att den specialpedagogiska verksamheten 
skulle vara ett rationellt svar på vissa elevers egenskaper. Det kan vara logiskt att 
specialpedagogiska insatser är ett funktionellt sätt att kompensera eleverna för deras 
brister, men det förutsätter att bristen ligger hos eleven och inte hos skolan. Huruvida en 
person i rullstol får problem eller ej beror ju på hur miljön är utformad.

Medan hållningen inom det kompensatoriska perspektivet är att gruppen av elever som 
har behov av stöd upptäcks, menar det kritiska perspektivet att gruppen skapas. 
Inställningen är att den specialpedagogiska professionen har ett intresse av att konstruera 
problemgrupper, där problemkategorier först skapas som sedan professionen försöker 
hitta individer till.
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2.2.3 Dilemmaperspektivet

Dilemmaperspektivet har vuxit fram som en kritik mot det kritiska perspektivet. 
Grundhållningen är att det i varje utbildningssystem finns vissa inneboende motsättningar
som gör att dilemman blir ofrånkomliga. Moderna utbildningssystem måste hantera 
elevernas olikheter och även om skolan hanterar ett dilemma, kommer det att förskjutas 
och uppstå i nya former. Kritiken mot det kritiska perspektivet bottnar i att det gör 
anspråk på att kunna lösa dessa dilemman. 

I ett utbildningssystem skall till exempel eleverna ges liknande färdigheter och kunskaper, 
samtidigt som systemet måste kunna anpassa sig till att eleverna är olika. Trots att 
eleverna har olika förutsättningar, intressen och erfarenheter skall de likväl uppnå samma 
mål. Det är förvisso möjligt att vara kritisk till de kategoriseringar av elever som görs inom 
specialpedagogiken, men det kommer alltjämt finnas ett behov av att möta barn på ett 
differentierat sätt.

Dilemmaperspektivets invändning mot det kompensatoriska perspektivet är inte så mycket
kategoriseringen som sådan, utan snarare att de negativa effekterna av kategoriseringen 
tenderar att marginaliseras. Att många elever definieras som avvikande med risk för 
stigmatisering förefaller således inte att vara ett problem. 

Dilemmaperspektivets hållning är att inte ta ställning. Kritiken mot de bägge andra 
perspektiven ligger just i att de alltför ensidigt betonar den ena aspekten av olika 
dilemman. Dilemmaperspektivet är istället ett sociokulturellt perspektiv som betraktar 
dilemman som situerade i det att de först tar sig uttryck under konkreta förhållanden.

Denna flexibilitet, som är perspektivets styrka, är också dess svaghet. I och med att det inte
tar ställning, ger det heller ingen vägledning om vilken sida av ett dilemma som skall 
väljas.
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT

I detta avsnitt görs en översikt om det aktuella kunskapsläget. Fokus ligger här på lärandet 
ur ett sociokulturellt perspektiv och hur kunskapen i slutändan skall nå fram till eleven. 
Det som i slutändan avgör det är värderingar, vilket behandlas sist i forskningsöversikten.
Detta är också kärnan i denna studie.

3.1  Problem

Vad som är problem i skolan beror till stor del på synvinkeln hos den som lyfter dem. Här 
belyses några centrala teman i denna studie ur ett sociokulturellt perspektiv.

3.1.1 Skolan sysslar med kunskapsöverföring

Enligt Säljö (2014) betraktar skolan kunskap som något slags föremålsliknande objekt som
läraren skall försöka få in i elevens huvud. Detta avspeglas i sättet som undervisning 
organiseras, där läraren överför information till eleverna som mottar och lagrar den i sitt 
kunskapsförråd. När kunskapen väl finns där kan den plockas fram och utnyttjas av 
individen när som helst. Vygotskij (Bråten, 1998) pekar på skolans traditionella hållning 
att det först är när eleven kan visa prov på sin kunskap utan assistans eller hjälpmedel som
den faktiskt är i besittning av kunskapen.

Säljö (2014) pekar på det rådande synsättet i västvärlden att om in-lärningen inte fungerar 
som det ska, så gäller det att skapa pedagogiska metoder som undanröjer hindren för att få
in kunskapen i huvudet när mottagaren spjärnar emot. Den historiskt dominanta bilden av
lärande som kunskapsöverföring är en del av skolans problem och bidrar till svårigheter 
att lära och förstå. I Vygotskijs (Bråten, 1998) ordalag är det en förmedlingspedagogik 
ämnad för mekanisk envägskommunikation till passiva elever.

3.1.2 Kunskapen förankras inte i verkligheten

Föreställningen om en neutral och perspektivfri kunskap är utbredd enligt Säljö (2014), 
där uppfattningen är att utbildning och skola lär ut generell kunskap som eleverna sedan 
kan använda i verkliga livet. Problemet är att kunskapen inte nödvändigtvis går att 
överföra från en miljö till en annan. Detsamma gäller hur elever presterar i olika 
situationer.

Carraher, Carraher & Schliemann (1985, se Säljö 2014, s.142-143) genomförde en studie av
några brasilianska gatubarn som arbetade som gatuförsäljare. I försäljningssituationen 
kunde de genomföra de räkneoperationer som var nödvändiga för att verksamheten skulle 
fungera, medan de inte lyckades lika bra i skolmiljön med mer isolerade räkneexempel. Att
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räkna rätt eller fel i skolan hade ingen praktisk betydelse för dem, medan en felräkning på 
gatan direkt gav ekonomiska konsekvenser.

Vygotskij (Bråten, 1998) menar att mycket av meningen med undervisningen försvinner 
för att kunskapen plockas från sitt naturliga sammanhang och splittras upp i olika ämnen 
och avgränsade delar. Detta kan förklara varför många elever inte ser något värde eller 
nytta med kunskaperna (Skolverket, 2016a), även om de flesta högstadielever tycker att det
är viktigt att prestera väl och få bra betyg i skolan.

3.1.3 Omvärldsfaktorer beaktas inte

Det finns ett direkt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever som 
uppnått grundskolans mål. Måluppfyllelsen för elever med föräldrar som har 
eftergymnasial utbildning är närmare 90%, medan den för elever med föräldrar som 
saknar gymnasieutbildning är under 50% (SCB, 2012).

Brice Heath (1983, se Nilholm 2007, s.80-81) pekar på att föräldrarnas 
utbildningsbakgrund avgör vilken studietradition som finns i hemmet och hur väl barnen 
socialiseras in i den akademiska världen. I en skola i USA misslyckades de färgade barnen, 
vilket vid närmare granskning visade sig bero på att de inte hade fostrats in i den läs-
tradition som var naturlig i de vita medelklasshemmen. 

Men trots att det är tydligt att det är faktorer utanför skolan som påverkar elevernas 
resultat, finns det en tendens till att vilja bortse från dem. Johansson (2010) konstaterar 
t.ex i en forskningssammanställning att skolors och elevers resultat i hög grad styrs och 
påverkas av omvärldsfaktorer utanför skolan såsom socioekonomiska faktorer, men väljer 
att inte beakta dessa eftersom syftet med sammanställningen är att fokusera på 
framgångsfaktorer i undervisningen. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det naturligtvis inte möjligt att bortse från det som 
händer i hemmet eftersom individens tänkande och handlingar är formad av detta 
sammanhang (Säljö, 2014). Till och med Skolverket (2009) konstaterar att sambandet 
mellan elevernas sociala bakgrund och deras resultat är väl belagda i en rad studier. 

3.1.4 Segregering ger okvalificerade elever

Skolverket (2015a) har sedan 2013 fört statistik över elever i behov av särskilt stöd. Som vi 
ser i Diagram 1 ökar andelen elever i särskild undervisningsgrupp med stigande årskurser. 
Segregeringen ackumuleras alltså över tid. Skolverket (2009) påtalar också risken för 
inlåsningseffekter om undervisningsgrupper permanentas och om verksamheten inte 
kontinuerligt utvärderas.

Att elever vistas i segregerad verksamhet är förvisso inte ett problem i sig, utan det beror i 
så fall på om placeringen är förenad med negativa effekter. Skolverket (2014) har i en 
intervjustudie undersökt varför skolor och kommuner organiserar särskilda 
undervisningsgrupper. Det kan då röra sig om att det i gruppen finns bättre kompetens, 
mer lärarstöd och att det blir ett mindre sammanhang.
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Dock konstateras i studien att det är vanligt att mindre effektiva lärare knyts till 
verksamheten, där kraven sänks vilket leder till förenklade tolkningar av läroplanen. I 
särskilda undervisningsgrupper är också anpassad studiegång snarare regel än undantag 
(Skolinspektionen, 2014). Eleven kommer i och för sig inte att bli underkänd i de ämnen 
som anpassats bort (Skolverket, 2016b), men den kommer inte att få fullständiga betyg och
kommer därmed att få svårt att kvalificera sig för högre utbildning.

Och utan gymnasieutbildning blir det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Arbetslösheten är tre gånger så stor bland dem som saknar gymnasieutbildning än bland 
dem som har sådan utbildning (Mångs, 2017). Ur det perspektivet är det alltså förenat med
stora risker att bli placerad i en särskild undervisningsgrupp.

3.2  Lösningar

Syftet med denna studie är förvisso inte att ta fram lösningar, utan snarare att identifiera 
och lyfta fram problematiken. Här presenteras emellertid lite olika perspektiv på hur 
elever kan ges förutsättningar att själva anpassa sig till skolans krav, samt en liten 
utläggning om särlösningars vara eller icke vara.

3.2.1 Skapa förutsättningar för elevernas lärande

Enligt Greene (2008) gör barn det de ska om de kan. När barn uppvisar svårigheter i att 
anpassa sig till undervisningen i någon specifik situation, beror det på att det saknar de 
färdigheter som krävs för att hantera de krav som ställs på barnet i den situationen. 
Johansson (2010) pekar också på att framgångsrika lärare kan anpassa undervisningen 
utifrån elevernas förutsättningar och att dessa lärare har tillgång till en bred uppsättning 
verktyg för att åstadkomma detta. 
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Diagram 1: Elever i särskild undervisningsgrupp baserat på data från 
Skolverket (2015a)



Wery & Thomson (2013) påtalar att läraren kan påverka elevernas engagemang och känsla 
av kontroll genom att eleverna får möjlighet att sätta egna mål, välja olika metoder och 
följa sina framsteg. Elever växer också av lärare som klarar av att ge spännande och 
utmanande uppgifter till varje elev (Thorén, 2014). Genom att dessutom arbeta i 
projektform kan lärare skapa uppgifter som anknyter till problem i verkligheten (Wery & 
Thomson, 2013). 

Att tillgodose elevernas rörelsebehov har också en gynnsam inverkan på deras förmåga att 
tillgodogöra sig undervisning. Forskning visar att elever med ADHD presterar bättre om de
rör på sig när de utför kognitiva uppgifter (Hagström, 2015), samtidigt som elever med 
motoriska brister förbättrar sina skolprestationer med utökad idrottsundervisning 
(Ericsson, 2003). I en projektsamverkan mellan Sahlgrenska Akademin och Göteborgs 
Universitet  konstateras dessutom att den utökade fysiska aktiviteten resulterat i 
signifikant mindre beteendestörningar (Bunketorp Käll, 2011).

3.2.2 Inkluderande eller segregerande lösningar?

Även om den svenska skolan har förhållandevis lite särlösningar i internationell jämförelse
(Nilholm, 2007) har den under lång tid hanterat och organiserat elever som inte fungerar i 
ordinarie undervisning. Genom åren har det funnits olika lösningar på särskiljande av 
elever såsom hjälpklass, svagklass, observationsklass och särskild undervisningsgrupp för 
att nämna några exempel(Karlsson, 2007).

Även om Skolverket (2014) konstaterar att det i vissa fall kan finnas behov av att elever 
placeras i sådan verksamhet, menar Nilholm (2007) att det inte förefaller  finnas stöd i 
forskningen för att specialpedagogiska verksamheter är effektiva, eller att det skulle bli 
bättre resultat med nya specialpedagogiska metoder.

Från att fokus har legat på integrering av ‘avvikande’ barn till en skolmiljö som inte varit 
anpassad för dem, har perspektivet enligt Nilholm (2007) förskjutits mot inkludering, där 
fokus istället förlagts till att skolmiljön skall vara anpassad till mångfalden av elevernas 
naturliga olikheter. Nilholm (ibid) tror dock att det finns en risk att inte heller 
inkluderingsbegreppet lyckas rubba skolans grundläggande struktur och att det även 
fortsättningsvis kommer att handla om att anpassa elever i behov av särskilt stöd till en 
verksamhet som inte är tänkt för denna målgrupp.

Nilholm (2007) menar att hindren mot inkludering bottnar i svårigheten att enas om en 
gemensam tolkning av begreppets innebörd. Är det t.ex alltid önskvärt att alla elever 
inkluderas i samma klassrum? Kan eleven inte lika gärna vara inkluderad i en segregerad 
verksamhet? Beroende på vilket perspektiv som läggs på elevernas olikhet, kommer olika 
aspekter beaktas av inkludering och exkludering.
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3.3  Samverkan

Samverkan handlar här främst om samarbetet mellan olika personalkategorier i syfte att få
tillgång till rätt kompetens, men även om relationen mellan lärare och elever.

3.3.1 Skolans tillgång till kompetens

Skolverket (2009) konstaterar i en kunskapsöversikt över vad som påverkar resultaten i 
svensk grundskola, att lärarens kompetens har stor betydelse för elevernas resultat. Men 
med tanke på att det enligt skollagen (Skolverket, 2013a) skall finnas tillgång till kurator 
och personal som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser, är det 
kanske inte meningen att läraren skall hantera all problematik på egen hand.

Enligt Törnsén (2009) ger rektorer uttryck för att elevhälsan börjar i klassrummet, 
samtidigt som lärarna bekräftar att de måste hantera sådant de inte är utbildade för. I 
Skolverkets attitydundersökning (Skolverket, 2016c) tycker också drygt en tredjedel av 
lärarna att elevernas möjlighet att få stöd är dåligt, samtidigt som 44% upplever att stödet 
är dåligt för att undervisa elever i behov av särskilt stöd.  

Tillgången till elevhälsa är också beroende av vilken skola eleven går på (Törnsén, 2009). 
Samtidigt slår lärarbristen hårdast mot skolor i socioekonomiskt utsatta områden, där 
andelen utbildade lärare är lägre än i andra områden (Örstadius, 2016). Bristen på 
utbildade lärare är dock ett generellt problem, där rekryteringsbehovet i det närmaste är 
akut p.g.a pensionsavgångar och att det är många obehöriga lärare som undervisar 
(Skolverket, 2015b).

3.3.2 Samarbetets betydelse för att kunna utnyttja kompetensen

Törnsén (2009) säger att läraren i första hand tar hjälp av arbetslaget, där läraren påtalar 
problem med eleverna och ser vilken uppfattning andra lärare har om eleven. Till 
elevhälsan vänder sig läraren främst för att få råd och stöd angående den sociala 
utvecklingen hos eleverna. Enligt Guvå (2009) förväntar sig läraren att elevhälsan går in 
och jobbar direkt med eleven. Elevhälsans inställning är dock att det är läraren som är den 
viktigaste resursen för att hjälpa eleven. 

Ann Ahlberg (Nilholm, 2016) menar att ett samarbete med gemensamt ansvarstagande 
mellan lärare och specialpedagoger är avgörande för att lyckas med elever i behov av 
särskilt stöd. Hylander (2011) påtalar svårigheten att förena lärarens och 
specialpedagogens uppdrag. Rektorn förväntar sig att specialpedagogen arbetar med 
lärarnas förhållningssätt. Men lärarna är inte intresserade av att bli handledda, utan 
förväntar sig istället att specialpedagogen avlastar dem från enskilda elever. En anledning 
till motståndet mot handledning är att specialpedagogerna är för lokalt förankrade, där det
skulle vara lättare för en utomstående konsult att få gehör.

Skolinspektionen (2015) framhåller att skolan behöver bli bättre på att tillvara elevhälsans 
professionella kunskap, speciellt på det psykologiska planet. Elevhälsans personal 
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involveras visserligen i skolans sociala mål, men inte i kunskapsmålen som lärarna anser 
vara sitt område (Törnsén, 2009). I 2 av 5 elevfall samverkar inte heller lärarna med 
elevhälsan när det gäller att identifiera vilka behov av anpassning som eleverna har 
(Skolinspektionen, 2016).

3.3.3 Relationers betydelse för elevernas framgång

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elever är nödvändiga för att eleverna skall tro 
på sin förmåga och lära sig (Lilja, 2013). Duktiga lärare tar huvudansvaret för relationen 
till eleven, där lärarens sätt att möta eleverna blir särskilt viktigt för de elever som befinner
sig i svårigheter (Ljungblad, 2016). 

Enligt Lilja (2013) byggs ett förtroendekapital upp mellan lärare och elev när eleven 
känner sig sedd och förstådd av sin lärare. Detta kapital går det sedan att ta av vid sådana 
tillfällen då det är svårt att komma överens. När elevens behov tillgodoses så att eleven 
lyckas, stärks elevens självkänsla (Ayala, 2010). Det stärker i sin tur elevens tillit till 
läraren, vilket gagnar fortsatt samarbete mellan lärare och elev (Lilja, 2013).

Goda relationer är för övrigt en skyddsfaktor på alla nivåer, speciellt mot skolfrånvaro 
enligt Jonsson (2014). Lärares dåliga relationer till elever och lärares attityder är också 
utlösande faktorer till elevers frånvaro (Lundin, 2014).

3.4  Värderingar

Värderingar handlar i detta sammanhang om hur människor förhåller sig till de krav som 
finns i skolans värld och vilken inställning som finns till lärandet. Nära kopplat till detta är 
människors motivation, som mer eller mindre är avhängig synen på förmåga, om den är 
statisk eller möjlig att utveckla. 

3.4.1 En fråga om tankesätt

Dweck (2015) som forskat om motivation, har kommit fram till att människor är 
beskaffade med olika tankesätt som avgör hur de tänker (Dweck använder termen 
’mindset’). Ett statiskt tankesätt innebär att någon har en föreställning om att människors 
potential är bestämd från födseln, där det således finns en gräns för förmågan till 
utveckling. Ett dynamiskt tankesätt innebär istället att det är hur mycket arbete som läggs 
på något som avgör vad en individ uppnår. Individen anstränger sig helt enkelt tills den 
når önskat resultat.

Dweck (ibid) säger att de med ett statiskt tankesätt ser ansträngning som ett nödvändigt 
ont för personer som inte har förmågan. Antingen har en person förmågan eller så får den 
anstränga sig. En vanlig inställning bland personer med statiskt tankesätt är att den första 
prestationen säger allt om personens talang och framtid. Eftersom ansträngning inte 
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kommer att löna sig, gäller det att försöka hävda sig på annat sätt, vilket skapar ett behov 
av att hela tiden bevisa sitt värde.

3.4.2 När framtoningen är viktigare än lärandet

Dweck (2015) menar alltså att det för elever med statiskt tankesätt är viktigt att framstå 
som begåvade. Det hänger samman med synsättet att ansträngningen är en kompensation 
för bristen på begåvning. Ansträngning blir således förknippat med misslyckande och det 
kommer därför i regel att krävas någon form av yttre motivation för att premiera 
ansträngning för de elever med statiskt tankesätt.

För dessa elever kommer framgång handla om att bevisa att de är begåvade eller smarta, 
inte om lärandet i sig säger Dweck (ibid). Sådana elever måste därför ofta uppmuntras 
eller pushas av lärare i skolan för att delta i eller slutföra aktiviteter. Fokus läggs då enligt 
Wery & Thomson (2013) på att lära sig tillräckligt för att åtminstone framstå som lika 
kompetenta som andra.

Dweck (2015) ger exempel på ett IQ-test där eleverna fick beröm för sin förmåga. Detta 
medförde att de inte ville anstränga sig ytterligare av rädsla för att misslyckas, där det 
kanske skulle framgå att de faktiskt inte var så smarta. Resultatet blev att berömmet 
medförde att eleverna presterade sämre och i praktiken sänkte deras IQ. På motsvarande 
sätt höjdes nivån genom att berömmet istället gavs för elevernas ansträngningar.

Dweck (ibid) konstaterar att samhället också verkar sätta större värde på prestationer som 
inte kräver ansträngning och att det därför inte är konstigt att många tonåringar hellre 
lägger sin energi på att skydda sina egon, snarare än på lärandet i sig.

3.4.3 Att motiveras av aktiviteten som sådan

För elever med dynamiskt tankesätt är det enligt Dweck (2015) svårt att tänka sig att de 
har en chans att uppnå någonting och inte göra något åt det. Eftersom uppfattningen är att
någon genom ansträngning kan utveckla sina grundläggande egenskaper, kommer fokus 
att läggas på att förbättra sina kunskaper. Det skapar enligt Wery & Thomson (2013) en 
inre motivation, där en elev enbart engagerar sig för uppgiften som sådan och slutförandet 
av den. Dessa elever stimuleras också mer sannolikt av utmaningen i uppgiften.

Wery & Thomson (ibid) menar också att inre motiverade elever har större tillförsikt inför 
okända uppgifter och är mer benägna att hålla kvar begrepp de lärt sig. Dessa elever 
fokuserar på mål som har med ‘bemästrandet’ av olika kunskaper och färdigheter att göra, 
till skillnad mot sådana mål som fokuserar på prestationen i sig. För bemästrande-målen 
är lärandet själva syftet där eleverna istället för att jämföra sina förmågor med varandra, 
jämför dem med sig själva. 

Wery & Thomson (ibid) hänvisar till forskning som visar att den inre motivationen ökar 
när eleverna behärskar specifika mål. Genom att elever fokuserar på bemästrande-mål, 
ökar benägenheten att delta i aktiviteter som främjar lärandet, samtidigt som de 
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reflekterar över sina strategier för lärande. Det finns också stöd i forskningen att 
bemästrande-mål ger positiva resultat.

3.4.4 Kulturella skillnader i tankesätt

Skillnader i tankesätt går också att observera på kulturell nivå. Stevenson & Stigler (1992, 
se Säljö 2014, s.23-24) ger exempel på tvärkulturella studier om hur villkoren för lärandet 
uppfattas i olika länder och kulturer. I USA handlar studieframgång till stor del om 
begåvning, medan föreställningen i Japan är att framgången i stor utsträckning beror på 
ens ansträngningar. Flera forskare (Skolverket, 2016a) hittar även skillnaden i tankesätt 
mellan könen, där flickor oftare betraktar framgång som resultat av hårt arbete, medan 
pojkarna kopplar det till begåvning. När det gäller motgång är det för flickor ett utslag av 
bristande begåvning, medan det för pojkar mer handlar om otur. 

3.4.5 Förväntningars betydelse för elevens prestation

Forskarna är idag eniga om att elevernas resultat faktiskt påverkas av lärares förväntningar
(Skolverket, 2009). Wery & Thomson (2013) ser förväntningarna som kraftfulla 
påverkansfaktorer, där eleverna i mycket hög grad räknar med att lära sig när lärarna 
förväntar sig det. När förväntningarna är höga men ändå realistiska växer elevernas känsla
av kompetens samtidigt som motivationen ökar. Det gäller framförallt motvilliga elever. 
Sannolikheten för att lyckas ökar om eleven upplever att läraren faktiskt tror på att den har
förmåga att lära sig. 

Dweck (2015) pekar på att för lärare med dynamiska tankesätt utvecklas elevernas 
intellektuella nivå både för låg- och högpresterare, medan det för lärare med statiska 
tankesätt inte sker någon utveckling av de lågpresterande elevernas intellektuella nivå, 
eftersom lärarna förväntar sig att eleverna inte har förmåga till det. Lärarens misstroende 
mot eleverna blir då enligt Lilja (2013) en självuppfyllande profetia där eleverna inte ens 
försöker till slut. 

Wery & Thomson (2013) säger att om eleverna förväntas prestera dåligt så gör de också 
ofta det. Elever som halkar efter får många gånger förenklat material, eftersom läraren 
utgår ifrån att de inte klarar svårare uppgifter. Sådana tankar är enligt Dweck (2015) 
sprungna ur ett statiskt tankesätt och får till följd att eleverna inte lär sig mer än vad de 
redan kunde.

Förväntningar förekommer också i form av stereotyper. Dweck (ibid) menar att dessa 
påverkar människor utan att de är medvetna om det, där en omedveten oro infinner sig om
att stereotypen skall bekräftas. Dweck (ibid) förlägger detta främst till människor med 
statiska tankesätt, eftersom stereotyperna först når fram när tänkandet hänförs till statiska
egenskaper. Det gör att människor med statiska tankesätt generellt blir känsliga för 
etiketter. Men oavsett om etiketterna är positiva eller negativa är de ur Dwecks synvinkel 
hämmande; en negativ etikett skapar en rädsla av att ha förtjänat den, medan en positiv 
etikett ger en rädsla för att förlora den.
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3.4.6 Människors inställning till motgångar

Människor med dynamiska tankesätt upprätthåller enligt Dweck (ibid) intresset för en 
aktivitet även då de stöter på svårigheter. Det gäller till exempel idrottare och musiker, 
vars verksamhet går ut på att öva upp sin förmåga. Att misslyckas i sådana sammanhang 
hänförs av utövaren till otillräcklig ansträngning, menar Wery & Thomson (2013), som 
även drar en parallell till inre motiverade elever som fortsätter att jobba med tilldelade 
uppgifter utan belöningar eller andra incitament, trots att de kanske stöter på svårigheter. 

Som Dweck (2015) påtalar är förhållandet till ansträngning för människor med statiskt 
tankesätt istället förknippat med att vara bristfällig. Det innebär att det blir svårt att 
förhålla sig till uppgifter som kräver bearbetning. En elev som till exempel jobbar med en 
text får svårt att förändra det den redan har skrivit, om den har inställningen att arbetet 
måste vara perfekt vid första försöket. Det är också resultatet som räknas, så om arbetet 
blir misslyckat innebär det att allt arbete har varit förgäves. 

För människor med dynamiskt tankesätt är ett misslyckande inte lika kritiskt, säger Dweck
(2015), eftersom de värdesätter det de gör oberoende av vad det blir för resultat. Dweck 
(ibid) berättar om några studenter som efter att ha gjort ett dåligt prov fick titta på andra 
studenters prov. De som hade ett dynamiskt tankesätt valde att titta på prov med bättre 
resultat, så att de kunde lära sig det som de hade missat. De som hade ett statiskt tankesätt
valde istället att titta på de prov som hade ett sämre resultat. På det sättet fick de en chans 
att få känna sig lite bättre.

Dweck (ibid) menar att misslyckandet övergår från att vara en händelse hos den som 
misslyckas till att bli dennes identitet, att vara ett misslyckande. Den förlust av självkänsla 
som detta medför kan växa till ett trauma som personen inte kan frigöra sig från. På grund 
av svårigheten att ta motgångar blir också konsekvensen att elever med statiska tankesätt 
riskerar att få minskat självförtroende ju mer de lär sig, eftersom lärandet i sig är kantat av 
motgångar. För att skydda självförtroendet, används därför olika strategier såsom 
ursäkter, bortförklaringar eller att eleven skyller ifrån sig.

Speciellt när elever förväntar sig att misslyckas använder de sig av olika ‘själv-
handikappande’ strategier säger Wery & Thomson (2013). Syftet är att motivera sitt 
misslyckande så att andra inte ser att de inte kunde slutföra uppgiften. Det kan t.ex handla 
om att eleven kommer med ursäkter eller på andra sätt förskjuter problemet genom att 
inte bry sig eller genom att systematiskt slarva bort uppgifter e.t.c. Det är också möjligt att 
eleven tar på sig för mycket uppgifter, så att den helt enkelt inte hinner med. 

3.4.7 Förändring av människors inställning

Små barn har enligt Wery & Thomson (2013) en naturlig nyfikenhet att utforska 
omgivningen, men att många av dem förlorar sin lust att lära när de blir äldre. Faktorer 
som minskar den inre motivationen och intresset för lärandet är betoningen av yttre 
begränsningar som till exempel regler, övervakning, hot och att utvärderas av andra. 

17



Intresset för skolan hämmas också av misslyckanden. Wery & Thomson (ibid) menar att 
när elever med många misslyckanden bakom sig märker att deras klasskamrater lyckas 
bättre och lär sig mer i skolan, medför det att dessa elever tror att de inte är kapabla att 
lära sig. Upprepade kommentarer från omgivningen bekräftar den inställningen och leder 
till att dessa elever fjärmar sig från undervisningen och anammar ett avvikande beteende. 

Enligt Dweck (2015) kommer en sådan elev i slutändan att identifiera sig med statiska 
egenskaper om hur den är, där självkänslan hela tiden kräver att dessa egenskaper 
bekräftas. Detta är något som eleven måste ge upp om det skall vara möjligt att ändra 
tankesätt. Att byta tankesätt är dock fullt möjligt genom att få reda på vad begreppet står 
för och att det faktiskt går att förändra sin inställning. 

I sina studier försätter Dweck (ibid) människor i ett dynamiskt tankesätt, där de i en 
specifik uppgift intalas att de kan förbättra sin förmåga. Att det är möjligt för människor 
med ett statiskt tankesätt att byta beror på att de inte tänker så hela tiden. Människor kan 
ha olika tankesätt i olika situationer, även om de har ett som överväger generellt. 

Att förändra ett statiskt tankesätt hos t.ex en elev tar dock tid säger Dweck (ibid). Genom 
att använda sig själv som modell är det möjligt att medvetandegöra lärandet hos barnet 
och lyfta bort fokus från barnets befästande av det som det redan kan, en inställning som 
bottnar i att barnet är begåvat och därför inte behöver anstränga sig.

Modellärandet påtalas även av Wery & Thomson (2013) när det gäller motivation, 
eftersom motivation ofta sprids via kamrater. Yttre motivationsfaktorer kan vara ett sätt 
att få igång ett engagemang hos elever som saknar motivation, även om målet bör vara att 
eleverna i slutändan skall bli inre motiverade. För att få till en långvarig förändring gäller 
det dock att börja med små framsteg, som successivt utvecklar tron hos eleven på sin egen 
potential.
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4 METOD

Syftet med denna studie har varit att utveckla någon form av modell över skolans arbete 
med elever i behov av stöd. Eftersom fokus har legat på att förstå, snarare än att mäta har 
en kvalitativ ingång valts. Den metod som har legat till grund för arbetet har varit 
Grundad Teori, eftersom den syftar till att utifrån ett givet datamaterial generera någon 
form av teori, t.ex en modell (Fejes & Thornberg, 2015). 

När det gäller själva datainsamlingsmetoden förespråkar grundad teori inte någon specifik 
metod, utan allt betraktas mer eller mindre som data (Hartman, 2001). Inom ramen för 
denna studie och grundad teori som metod har dock Semi-strukturerad intervju använts 
för att samla in data. Anledningen till det är att denna metod för detta ändamål har 
bedömts kunna generera mer data, än till exempel enkäter eller andra rapporter.

Det skall dock betonas att det har varit svårt att förstå och tillämpa grundad teori i någon 
högre utsträckning utifrån den begränsade tid och erfarenhet som funnits till förfogande 
för detta examensarbete. Guvå & Hylander (1998, s.1) skriver till exempel att det finns ”en 
uppenbar risk att man som nybörjare drunknar i sina data om man inte håller sig på grunt 
vatten.” Därför bör genomförandet i första hand ses som att det har inspirerats av 
Grundad teori.

4.1  Grundad teori

Syftet med grundad teori är enligt Hartman (2001) att erbjuda en metod för 
teorigenerering, vilket Guvå & Hylander (1998) menar är det som skiljer den från andra 
metoder. Metoden är alltså inte tänkt, som Hartman (2001) påpekar, att användas för att 
testa teorier eller för att genomföra undersökningar med utgångspunkt i befintliga teorier. 
Istället är det, vilket påtalas av Fejes & Thornberg (2015), när forskaren vill utgå från 
empirin som metoden passar bra. Detta eftersom den tillhandahåller ett systematiskt 
verktyg för att utveckla en teori som är väl grundad i de data som som samlas in. 

4.1.1 Jämförelse med traditionella metoder

I den deduktiva metoden föreslår forskaren en hypotes ur vilken observerbara fakta 
härleds som sedan testas mot faktiska observationer. Ur Hartmans (2001) synvinkel ger 
den metoden inte någon vägledning i hur hypoteserna skall genereras, samtidigt som dessa
många gånger är sprungna ur etablerade teorier och därmed inte tillför någon egentlig ny 
kunskap.

Den induktiva metoden samlar också in datamaterial, men utan att utgå från en hypotes. 
Hartman (ibid) förklarar att datainsamlingen istället styrs av en frågeställning, där den 
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insamlade datan sedermera analyseras, vilket i sin tur resulterar i en hypotes. Problemet 
som Hartman (ibid) ser det är att hypotesen redan har härletts från teorin. 
Undersökningen syftar således i mångt och mycket endast till att verifiera hypotesen, 
något som även påtalas av Guvå & Hylander (1998).

Kärnan i Hartmans kritik är att forskaren endast kommer att fokusera på det datamaterial 
som den tror är relevant när denne styrs av förutfattade meningar om vad som förefaller 
vara viktigt. Men eftersom det på förhand inte går att säga vad det är för data som behövs, 
är risken stor att forskaren missar det som är viktigt, vilket gör det svårt att generera 
någon ny teori.

4.1.2 Principer

Fejes & Thornberg (2015) lyfter fram aktörsperspektivet, där fokus skall ligga på de 
undersökta personernas huvudsakliga angelägenhet (’main concern’). Det är således 
aktörernas perspektiv som skall styra undersökningen snarare än forskarens.

Det innebär som Hartman (2001) påtalar att forskaren inte skall formulera något problem 
initialt som sedan pekar ut riktningen för datainsamling och analys, utan att den 
framväxande teorin istället helt skall vara grundad i data. Enligt Fejes & Thornberg (2015) 
är det just att forskaren utgår från data som skiljer grundad teori från traditionell 
forskning som utgår från etablerade teorier.

4.1.3 Urvalsprincip

Fejes & Thornberg (2015) anger det teoretiska urvalet som en central princip inom  
grundad teori, där datainsamling och analys pågår parallellt. Hartman (2001) förklarar det
som att urvalet tas fram kontinuerligt allt eftersom undersökningen fortskrider istället för 
att hela urvalet tas från början. 

Poängen är enligt Hartman (ibid) att urvalet görs utifrån teoretiska överväganden som är 
grundade i data och att det därför är det som faktiskt är viktigt som kommer att sökas och 
inte det som förutsätts vara viktigt. Det gör också datainsamlingen mer effektiv eftersom 
undersökningen kommer att fokusera på grupper som verkligen ger relevanta data. Eller 
som Guvå & Hylander (1998, s.9) uttrycker det — ger ”optimal information”.

4.1.4 Datainsamling

Fejes & Thornberg (2015) säger att forskaren behöver ha en flexibel inställning till 
datainsamling och kanske använda sig av olika metoder som till exempel observationer, 
intervjuer och att samla dokument. Detta eftersom de metodval som forskaren gör styrs av 
den löpande analysen. Vilken data som samlas in, beror enligt Guvå & Hylander (1998) på 
vilka frågeställningar som aktualiseras allt eftersom arbetet fortlöper.

Hartman (2001) refererar till den grundläggande hållningen inom grundad teori att allt är 
data, där det i den öppna fasen i princip inte finns några gränser för vad som kan betraktas
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som data. I den senare selektiva fasen när probleminriktningen är mer specifik får 
forskaren anpassa datainsamlingsmetoden därefter.

Datainsamlingen pågår enligt Guvå & Hylander (1998) till dess att nya data inte längre 
anses tillföra något nytt. Hartman (2001, s.71-72) uttrycker det som ”att inga ytterligare 
data kommer att hittas som inte har en plats i teorin”.

4.1.5 Dataanalys

Enligt Hartman (2001) består en grundad teori av kategorier som kopplas ihop genom 
hypoteser. Fejes & Thornberg (2015) menar att forskaren begreppsliggör sitt datamaterial 
genom kodning, där koder skapas utifrån texten och jämförs med varandra. Koderna 
grupperas ihop till kategorier som i förlängningen kommer att leda fram till en 
kärnkategori. Enligt Guvå & Hylander (1998) är detta antingen en befintlig kategori eller 
en ny som forskaren hittar på.

Fejes & Thornberg (ibid) beskriver kärnkategorin som den mest centrala kategorin, till 
vilken flera av de andra kategorierna relaterar. Hartman (2001) menar dock att 
kärnkategorin inte går att få fram genom kodning, utan att detta istället kräver att 
forskaren skapar teoretiska idéer om vad kategorierna handlar om och hur de relaterar till 
varandra.

Fejes & Thornberg (2015) lyfter fram detta moment som selektiv kodning, där forskaren 
väljer ut de kategorier som är viktigast. Det innebär enligt Hartman (2001) att 
undersökningen avgränsas till de kategorier som relaterar till kärnkategorin. Denna 
kategori måste i sin tur ha en central koppling till undersökningsproblemet. Det betyder 
också, vilket beskrivs av Guvå & Hylander (1998), att alla nya data som samlas in i denna 
fas måste kunna kopplas till kärnkategorin.

I grundad teorin används konstant jämförande analys, vilket Fejes & Thornberg (2015) 
ser som den mest centrala analysprincipen där all data, koder och kategorier hela tiden 
jämförs med varandra och inte minst med nya inkommande data. Analysen ger i sin tur 
upphov till idéer som styr den fortsatta datainsamlingen. För Guvå & Hylander (1998) blir 
detta ett sätt att säkerställa att den teoretiska bearbetningen har stöd i empirin.

4.1.6 Teorigenerering

För att hjälpa forskaren att utveckla den teoretiska modellen använder grundad teori enligt
Fejes & Thornberg (2015) en slags teoretiska tankefigurer som till exempel ’orsak-verkan’, 
’process’, ’förändring’ och ’strategi’ för att nämna några. Dessa teoretiska koder blir ett sätt 
att försöka sätta ord på hur kategorierna relaterar till varandra när de integreras till en 
teoretisk modell. Hur modellen kommer att se ut beror på vilka teoretiska koder som 
forskaren använder sig av.

Det är inte så att kodning och analys utförs som helt separata moment i tur och ordning, 
utan både Hartman (2001) och Fejes & Thornberg (2015) säger att de olika momenten i 
teorigenereringsprocessen utförs parallellt. 
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Ett viktigt verktyg i denna process är nedskrivandet av teoretiska minnesanteckningar 
(memos). Hartman (2001) menar till och med att det är i detta arbete som teorin kommer 
att växa fram. Fejes & Thornberg (2015) motiverar nedskrivandet med att idéerna inte 
skall falla i glömska, något som Guvå & Hylander (1998) även ser som en kontrollfunktion 
för att undvika att gå händelserna i förväg.

Hartman (2001) påpekar att oanvända idéer kan vara ett problem. Om de inte är 
tillämpliga måste dessa idéer helt enkelt överges trots att de kanske hör till favoriterna.

4.1.7 Kvalitetskriterier

För Hartman (2001) beror en teoris relevans på hur väl den beskriver det som den är tänkt 
att beskriva. Eftersom den grundade teorin är tänkt att ge en bild av det som är viktigast 
för de personer den handlar om, innebär det att dess relevans blir avhängig hur väl 
forskaren låtit problemformuleringarna växa fram ur data och hur väl denne gjort sig fri 
från tidigare begreppsbildning. 

Vidare säger Hartman (ibid) att teorin måste vara användbar i praktiken. Enligt Fejes & 
Thornberg (2015) bör den erbjuda tolkningsverktyg som är användbara för människor i sin
vardag och inte minst bidra med kunskap och förbättringar. 

Hartman (2001) finner dock inte att en grundad teori nödvändigtvis behöver vara vare sig 
generaliserbar eller reproducerbar. Den är tillämplig på den domän den är sprungen ur 
och generaliseras genom att forskaren undersöker ytterligare domäner.

Den grundade teorin måste därmed vara föränderlig. För Guvå & Hylander (1998) utgör 
den således ett arbetsredskap i ständig förvandling, snarare än ett slutgiltigt svar på en 
frågeställning.

4.2  Pilotintervju

Initialt gjordes en pilot-intervju, där intervjuinstrumentet var uppbyggt kring isolerade 
begrepp som respondenten fick associera fritt kring (se Bilaga 1: Intervjuguide 
pilotintervju). Tanken var att i så stor utsträckning som möjligt undvika att styra in 
respondenten i förutbestämda tankegångar, vilket är i linje med Hartman (2001) att 
problemet inte skall formuleras från början. Detta genererade förvisso en hel del tankar, 
men landade likväl mer i begreppsdefinitioner, snarare än att ge någon djupare bild av hur 
verksamheten fungerade.

Efter en övergripande analys av denna intervju upptäcktes likväl vissa tendenser som fick 
ligga till grund för frågeställningar till de skarpa intervjuerna. Detta ligger i linje med 
filosofin inom grundad teori, där allt betraktas som data (Hartman, ibid) och där 
datainsamlingsprocessen förändras utifrån de analyser som görs parallellt (Fejes & 
Thornberg, 2015). 
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Pilotintervjun spelades inte in, utan intervjuaren antecknade istället vad intervjupersonen 
sade. Inom grundad teori finns en föreställning om att forskaren hellre bör göra 
anteckningar, eftersom den senare transkriberingen stjäl myck<et tid (Hartman, 2001). 
Dock blev det svårt att hinna med att skriva och samtidigt vara uppmärksam på det som 
sades. Hartman (ibid) påpekar också att det kan förefalla en smula ovetenskapligt att inte 
spela in.

Poängen med att endast föra anteckningar under intervjun är att forskaren redan på detta 
stadium skall ringa in det som är av vikt, istället för vid den senare analysen (Hartman, 
ibid). För detta ändamål gjordes dock bedömningen att ett sådant förhållningssätt skulle 
dels kräva en rutinerad intervjuare, dels en forskare med stor erfarenhet av grundad teori 
och därför valdes att använda inspelningar för de skarpa intervjuerna.

4.3  Urval

Urvalsgruppen sattes initialt till kuratorer. Syftet var att träffa en person som kunde ge en 
så bred bild som möjligt av arbetet med elever i behov av stöd på en skola. Kuratorn har i 
sin yrkesroll kontakt med elever, personal och ledning och är dessutom med i 
elevhälsoteamet. Det innebär att kuratorn kanske bättre än någon annan på skolan är 
insatt i hur arbetet fungerar med att stötta eleverna i deras svårigheter.

Målet från början var att besöka en skola i varje kommun i ett givet län, men det visade sig 
vara svårare än väntat att få tag i kuratorer. Urvalsgruppen utvidgades därför till att även 
omfatta specialpedagoger. Enligt filosofin i grundad teori bör forskaren till och med sträva 
efter en bredd i sina datorkällor initialt, eftersom alla data i detta skede är av intresse 
(Guvå & Hylander, 1998). Det innebär att det kunde ha varit fler personalkategorier med i 
urvalsgruppen.

Intervjuerna fördelade sig enligt uppställningen i Tabell 1:

Tabell 1: Fördelning av intervjuer

Intervju Kommun Enhet Intervjupersoner

Pilotintervju Kommun 1 Kommunal skola 1 Kurator 1

Intervju 1 Kommun 2 Kommunal skola 2 Kurator 2

Intervju 2 Kommun 3 Kommunal skola 3 Kurator 3 + 4

Intervju 3 Kommun 4 Kommunal skola 4 Specialpedagog 1

Intervju 4 Kommun 5 Kommunal skola 5 Kurator 4

Intervju 5 Kommun 5 Kommungemensam resursenhet 1 Kurator 5
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4.4  Datainsamling

Grundad teori anger inte någon specifik metod för själva datainsamlandet, utan det är upp 
till forskaren att själv avgöra vilken metod som är bäst lämpad för ändamålet. I denna 
studie har datainsamlingen genomförts i form av semistrukturerade intervjuer. 

4.4.1 Intervjuer

Samtliga samtal spelades in på mobil. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide som syftade till att rikta fokus på skolans och elevernas anpassning (se
Bilaga 2: Intervjuguide intervjuer). Syftet med frågorna var att få igång ett samtal, där 
intervjupersonerna i så hög utsträckning skulle berätta så mycket spontant som möjligt. 

Intervjuerna tog 50-70 minuter, där intervjupersonerna stod för merparten av 
samtalstiden. Intervjuaren kom emellanåt med spontana följdfrågor som ledde samtalet 
vidare. Det förekom också tillfällen då intervjuaren tvingades till en liten utläggning för att 
en intervjuperson inte riktigt förstod vart intervjuaren ville komma.

Eftersom upplägget bedömdes fungera tillfredsställande, användes samma intervjuguide 
vid samtliga intervjuer. Inom grundad teori är det dock möjligt att forskaren väljer att 
fokusera på andra saker under resans gång beroende på vad som kommer fram under 
analysen (Fejes & Thornberg, 2015). Ett sådant upplägg bedömdes dock vara alltför 
omfattande för de ramar som omger denna studie.

4.4.2 Transkribering

De inspelade samtalen transkriberades till text. Ambitionen var att i möjligaste mån få ner 
allt som sades ordagrant i text. Detta för att undvika att transkriberingen blev ett 
tolkningsled i sig. Även pauser som t.ex berodde på att respondenten tänkte markerades. 
Känsloyttringar som skratt markerades också.

Texten skrevs i stycken om cirka tre rader, där varje stycke inleddes med en tidsmarkering.
Detta för att det skulle finnas referenspunkter i texten inför kodningen. Intervjuarens röst 
markerades med fetstil. För den intervju som genomfördes med två intervjupersoner 
betraktades dessa som en röst. Detta för att det bedömdes ogörligt att försöka avgöra vem 
som sade vad under transkriberingen. Dock markerades i texten med kursiv stil när någon 
kom in i den andres formulering.

4.5  Dataanalys

Analysfasen har i första hand handlat om att skapa koder ur de transkriberade 
intervjuerna och utifrån dessa koder generera kategorier som underlag till den slutgiltiga 
modellen.  
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4.5.1 Kodning

Innehållet i de transkriberade intervjuerna kodades genom att varje intervju gicks igenom 
rad för rad. Varje formulering, mening eller stycke som kunde sammanfattas i några enkla 
ord, sparades som en kod i ett separat dokument. Detta benämns av Fejes & Thornberg 
(2015) som att koda betydelsebärande enheter. Följande formulering

Sen har vi ju en verksamhet med rum som man kanske första steget om vi säger 
en hemmasittare som inte satt sin fot på skolan på ett halvår

fick till exempel koden "Första-steget-verksamhet-för-hemmasittare". Tillsammans med 
koden angavs också en tidsmarkering, så att koden skulle vara lätt att kolla upp i 
transkriptionen vid behov. Kärnan i grundad teori är att teorin grundas utifrån data 
(Hartman, 2001). Detta innebär att koden inte skall vara färgad av några externa idéer om 
hur innehållet skulle kunna kategoriseras. Det är därför viktigt att inte ägna för mycket tid 
åt att välja bra namn till sina koder (Fejes & Thornberg, 2015). Koderna skall endast spegla
innehållet i data, ingenting annat.

Intervjuerna transkriberades var för sig i separata dokument.

4.5.2 Kategorisering

Koderna kopierades en i taget till ett separat dokument, där de samlades under rubriker, 
som på det sättet fick representera kategorier. Kategorierna skapades utifrån vad koderna 
verkade handla om. Så småningom gav en viss grupp koder upphov till nya kategorier, 
medan vissa kategorier döptes om. Enligt Fejes & Thornberg (2015) är kodningen en 
process där kategorier och begrepp successivt utvecklas.

När alla koder sorterats ut från kodningsdokumentet sorterades kategorierna utifrån hur 
de verkade höra samman. Uppfattningen av kategorierna förändrades i takt med att fler 
intervjuer kategoriserades. I början stoppades till exempel många koder in under 
"Problemfokus", men mycket av dessa koder
föreföll senare att istället handla om
"Förskjutning", d.v.s att problemet försköts på
något sätt. Enligt Fejes & Thornberg (2015) är
det också just detta konstanta jämförande
som är den mest centrala analysprocessen i
grundad teori, där nya koder hela tiden
jämförs med gamla och på det sättet
genererar alltmer abstrakta begrepp.

När alla intervjuer kategoriserats var för sig
skapades ett gemensamt dokument dit
kategorierna för respektive intervju
kopierades över. I dokumentet skapades
huvudkategorier till följd att de befintliga
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(egen figur)



kategorierna från intervjuerna istället blev underkategorier. Vissa kategorier som tidigare 
fått olika namn i olika intervjuer, slogs ihop. Processen illustreras i Figur 1.

Så småningom utkristalliserade sig 6-7 huvudkategorier. Enligt grundad teori skall 
forskaren sträva efter att få fram en kärnkategori som flera andra kategorier relaterar till 
(Fejes & Thornberg, 2015). I processen utkristalliserade sig vissa kandidater såsom 
"Förskjutning" och "Värdering", men det bedömdes i det här läget att det inte skulle tillföra
arbetet något med att ytterligare försöka strama upp kategori-strukturen. 

Istället flyttades fokus till att generera själva modellen.

4.6  Teorigenerering

Att generera en teori är ingen mekanisk process och därför är det inte möjligt att ange 
något specifikt tillvägagångssätt för hur detta har gått till, vilket även påtalas av Guvå & 
Hylander (1998). Syftet med en metodbeskrivning är ju att någon annan skall kunna 
upprepa försöket, för att se om det genererar samma resultat, men enligt Hartman (2001) 
är en sådan reproducerbarhet inte direkt relevant för grundad teori eftersom teorin per 
definition endast är giltig för de data som den bygger på.

Modellen i detta arbete har i mångt och mycket växt fram i samband med bearbetningen av
data. De genererade kategorierna gav pusselbitarna. Ett grafiskt dokument skapades där 
några boxar placerades för att representera de kategorier som föreföll mest centrala. 
Genom att på detta sätt visualisera kategorierna väcktes lite idéer om hur de hängde 
samman, vad som ledde till vad. Här började det också allt mer stå klart att det var 
’värderingar’ som var kärnkategori.

Fler boxar skapades och modellen började ta form. Så småningom fanns en färdig modell, 
som verkade relevant. Dock förekom delar som inte var hämtade ur datamaterialet. Efter 
att ha gått igenom anteckningar, kategorier och koder, reviderades modellen. Förfarandet 
upprepades tills merparten av modellen var helt förankrad i data. Fejes & Thornberg 
(2015) talar också om att koderna hela tiden skall ses som provisoriska, öppna för 
revidering.

Denna cirkulära process, där forskaren säkerställer att teorin faktiskt genereras ur data, 
torde vara kärnan i grundad teori. 

4.7  Anteckningar

Genom hela arbetsprocessen skrevs tankar ned. Enligt filosofin för grundad teori är de 
idéer forskaren får under arbetets gång ett viktigt redskap i processen att generera en teori 
(Hartman, 2001; Fejes & Thornberg, 2015). För detta ändamål fanns ett dokument för 
generella tankegångar. Varje intervju lyssnades dessutom igenom, där spontana 
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reflektioner noterades i separata dokument för respektive intervju med tidsmarkeringar 
för senare avstämning.

Enligt Hartman (2001) är sortering av minnesanteckningar ett viktigt moment i grundad 
teori, där teorin tar sin slutliga form. I denna studie har dock förtjänsten främst legat i 
själva antecknandet, i vilket mycket av bilden av modellen har växt fram. Anteckningarna 
som sådana har sedermera inte beaktats i någon större utsträckning. Fejes & Thornberg 
(2015) betraktar också grundad teori som en verktygslåda, där forskaren endast väljer de 
analysverktyg som passar dennes ändamål.

4.8  Kvalitetsaspekter

Hartman (2001) lyfter kriteriet att teorin verkligen beskriver det som är relevant för de 
personer den handlar om. Resultatet av denna studie består av en modell för hur 
segregeringsprocessen ser ut i skolan. Eftersom kärnkategorin handlar om värderingar 
finns en risk att de personer som omfattas av modellen faktiskt inte accepterar 
resonemanget. 

En av faserna i modellen handlar till exempel om att personalen förskjuter problemen på 
olika sätt, vilket i sig bottnar i attityden att problemet på något sätt ligger utanför dessa 
personers yrkesroll. Att förmedla till dessa personer att de förskjuter sina problem, 
riskerar att även skapa en förskjutande hållning till modellen.

Det innebär också att Hartmans kvalitetskriterium användbarhet blir problematiskt. 
Enligt Fejes & Thornberg (2015) bör teorin erbjuda tolkningsverktyg som är användbara 
för människor i sin vardag. Men om en person enligt ovanstående resonemang har en 
förskjutande hållning till modellen kommer modellen inte att bidra med något över huvud 
taget även om den är relevant.

Det innebär för den delen inte att modellen är värdelös, snarare att tillämpningen av den 
kommer att följa samma process som i modellen, nämligen anpassning (modellen 
accepteras), förskjutning (modellen gäller inte mig) och segregering (modellen hör hemma
någon annanstans). 

4.9  Etiska aspekter

Vetenskapsrådet (2002) ställer upp fyra forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning:

• Informationskravet: De som berörs av forskningen skall informeras om syftet. 
• Samtyckeskravet: Deltagarna har själv rätt att bestämma över sin medverkan. 
• Konfidentialitetskravet: Deltagarna erbjuds största möjliga konfidentialitet. 
• Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål. 
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Alla informanter fick i denna studie reda på att det rörde sig om ett examensarbete. I 
utskicken användes formuleringen att kontakt sökes med en kurator respektive 
specialpedagog som "kan tänka sig att delta". Både i utskicket och vid intervjutillfället 
klargjordes att samtliga förekommande uppgifter skulle anonymiseras. De uppgifter som 
har samlats in i denna studie kommer inte att användas i något annat sammanhang.

4.10  Metoddiskussion

Grundad teori är en mångfacetterad metod med både för- och nackdelar. Största 
förtjänsten ligger i metodens cirkulära arbetsgång där forskaren pendlar mellan 
datainsamling och analys (Fejes & Thornberg, 2015). Genom den löpande analysen 
uppstår behov av nya data att samla in. Denna process skall pågå tills behovet av data är 
mättat (Hartman, 2001).

Just den successiva avgränsningen mot allt mer specifika frågeställningar är något som 
utmärker metoden. Fejes & Thornberg (2015) säger till exempel att forskaren under 
kodningen kanske upptäcker att det saknas data, vilket då skall föranleda ytterligare 
datainsamling. Helt klart är detta något det har funnits behov av, men som det inte har 
funnits utrymme för i detta arbete. Ur det perspektivet får resultatet möjligtvis betraktas 
som ett första steg mot en mer fullskalig modell.

Detta väcker frågan huruvida studien verkligen kan sägas använda grundad teori som 
metod. Guvå & Hylander (1998) ger också exempel på olika ansatser som påstås utgå från 
grundad teori, men som inte når ända fram. Det som kanske främst utmärker metoden är 
dock det teorigenererande syftet. Medan andra kvalitativa metoder mer är inriktade på att 
förstå ett fenomen, går denna metod ett steg längre i det att den blir ett redskap för att 
bygga teorier (Hartman, 2001). Den är också mer heltäckande i det att den betraktar 
datainsamling och dataanalys som en helhet. 

Den cirkulära processen i metoden går igen
både i pendlingen mellan datainsamling-
analys och analys-teorigenerering. Men
teorigenereringen kräver likväl avstämning
mot data, så i princip erhålles en process
som i schemat i Figur 2. Fejes & Thornberg
(2015) benämner detta konstant
jämförande analys. Denna pendling mellan
insamling och avstämning kan kopplas till 
Guvå & Hylander (1998) som menar att
metoden förenar induktivt och deduktivt
tänkande.

Det är också i dessa processer som tankar
och idéer väcks och skrivs ned. Genom att
systematiskt hela tiden stämma av det som
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kommer fram mot datamaterialet, säkerställs att teorin blir förankrad i data. Hartman 
(2001) talar också om vikten av att grunda såväl kategorier, idéer och teori i det insamlade 
datamaterialet. Det är lätt att utgå från vissa idéer när teorin utvecklas, för att sedan 
vandra iväg i en riktning som säkerligen är adekvat, men som likväl inte utgår från de data 
som samlats in. Modellen i denna studie fick till exempel  sin slutgiltiga form först efter 
flera omarbetningar på grund av att delar av den inte riktigt gick att förankra i data.

Om teorigenereringen kan sägas vara metodens styrka kan den också hänföras till 
metodens svaghet. I filosofin bakom grundad teori klargörs det att teorigenereringen inte 
är någon mekanisk process (Hartman, 2001). Det är helt enkelt inte möjligt att generera 
idéer på beställning. En strukturerad person som saknar den kreativa dimensionen 
kommer kanske inte längre än till sorteringsstadiet, där alla koder är prydligt ordnade i 
kategorier.

Metoden ger förvisso ett verktyg för att strukturera tankegångar (Fejes & Thornberg, 
2015), men i slutändan är det upp till individen själv om det faktiskt kommer ut några 
idéer. Utan egna idéer händer det ingenting hur mycket det än pusslas med kategorierna. 
Guvå & Hylander (1998) ger ett träffande exempel på detta när de försöker konkretisera 
vad grundad teori innebär i praktiken. De berättar om Greger som ambitiöst sorterat all 
müsli i prydliga högar, med havregryn, russin och frukt var för sig. Men när Greger är klar 
med detta har han i princip bara kommit fram till det recept som müslitillverkaren använt 
sig av. 

Förhoppningsvis har denna studie nått längre än så. Det finns dock flera aspekter i 
tillämpningen av metoden att vara kritisk mot. Det första är urvalsgruppen som nämnts 
ovan. Genom att låta en specifik yrkesgrupp spegla skolans arbete med elever i behov av 
stöd, erhålles onekligen en färgad bild av hur det fungerar. Här skulle det kunna bli en 
mycket bättre balans om även lärare och elever intervjuades, och att det även gjordes egna 
observationer. Fejes & Thornberg (2015) rekommenderar till exempel att data samlas in 
både via intervjuer och observationer för att täcka såväl aktörers tolkningar som yttre 
skeenden.

Datainsamlingen har i denna studie förlagts till olika skolor i olika kommuner. Istället 
kunde fokus ha legat på en skola, där istället olika typer av datakällor utnyttjats såsom 
lärare, elever och egna observationer för att nämna något. 

Med en sådan avgränsning riskerar dock datamaterialet att bli färgat av den kultur som 
eventuellt råder på just den skolan. Genom att välja olika skolor i olika kommuner minskar
vi sådan ensidig färgning. Inriktningen på kuratorer (och senare även specialpedagoger) 
som dataförmedlare ger onekligen en specifik yrkesgrupps perspektiv. Men det är detta 
perspektiv som inom ramen för denna studie har bedömts ge den mest adekvata bilden av 
skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd.
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5 RESULTAT

Resultatet i denna studie består av två delar. Dels kategorierna som kodningen resulterat i,
dels själva modellen som berättar hur kategorierna relaterar till varandra.

Citaten som hänförs till kurator respektive specialpedagog är hämtade från intervjuerna. 
Det bör här betonas att det hela tiden är deras tankar i citaten. Även om ett uttalande 
verkar komma från en lärare är det alltså en respondent som ger uttryck för hur den 
uppfattar läraren. En kurator vill kanske visa hur en lärare resonerar och ger då ett exempel
på lärarens tankegång.

Detsamma gäller för motsvarande citat i diskussionen.

5.1  Kategorier

I Figur 3 presenteras en uppställning av de kategorier som kodningen av datamaterialet 
slutligen resulterat i. Vi har fem huvudkategorier (grå fält): Värderingar, Problem, 
Signaler, Samverkan och Lösningar. Varje huvudkategori har ett par underkategorier 
(vita fält), som i sin tur är uppbyggda av de koder som genererats ur datamaterialet. I 
figuren ges ett exempel på en kod för varje underkategori (färgat fält). 

'Värderingar' är att betrakta som kärnkategori eftersom denna kategori mer eller mindre 
styr innebörden av de andra kategorierna (Fejes & Thornberg, 2015). Värderingarna 
påverkar hur personalen förhåller sig till problem och lösningar, hur signaler uppfattas och
vilken inställning till samverkan som råder. 

Kategoriseringen resulterade också i huvudkategorin Organisation, med 
underkategorierna Organisering, Styrning och Mål. Detta är kategorier som relaterar till 
hur verksamheten är organiserad och styrd. Dessa kategorier har i den slutliga selektionen 
plockats bort eftersom de inte direkt relaterar till kärnkategorin i detta sammanhang 
(Fejes & Thornberg, 2015).

Utifrån kärnkategorins underkategorier finns det tre typer av värderingar, tre 'fokus', 
nämligen anpassing, förskjutning och segregering. Anpassningsfokus innebär en 
inställning om att hitta lösningar på de problem som dyker upp. Förskjutningsfokus 
innebär istället den motsatta hållningen, att problemet hör hemma någon annanstans. 
Segregeringsfokus bottnar i föreställningen om att eleven hör hemma i någon form av 
segregerad verksamhet. Dessa tre förhållningssätt är inte statiska, utan varierar med hur 
ett problem utvecklar sig.
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En typisk värderings-förändrings-gång är följande: Personalen har grundinställningen att 
det inte är eleverna som skall anpassa sig, utan verksamheten, vilket således måste 
hänföras till ett anpassningsfokus: 
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Figur 3: Kategorischema



"det är ju inte eleven som ska anpassa sig, till att börja med utan det är ju vi som
ska anpassa för eleven" (specialpedagog)

När ett problem har pågått en tid och därigenom har förstärkts infinner sig ett 
förskjutningsfokus, där till exempel elevhälsan påtalar lärarnas motvilja till att anpassa 
undervisningen till elevens behov, samtidigt som lärarna har en uppfattning om att det är 
elevhälsan som borde fixa problemet:

då har dom ofta hållt på ett bra tag som lärare då, och då tycker man jamen jag 
har redan provat allt, så att man vill lämna barnet till, kanske elevhälsan då och 
så funkar det ju inte vi har ju inte ansvar för barnen på det sättet (kurator om 
lärare) 

När problemet pågått under en längre tid och eskalerat till ohållbar nivå, intar de flesta 
parter ett segregeringsfokus där lösningen på problemet blir någon form av segregerande 
lösning:

så har vi bestämt att han ska få vara i den här gruppen då, för att han efterfrågar
det och föräldrarna efterfrågar det, och han mår inte bra liksom i stor klass så 
att, och där är ju tanken att han kommer ju, han kommer ju få vara i den här 
gruppen… och få sina behov tillgodosedda (kurator om elev)

Detta resonemang får bilda utgångspunkt för den modell som följer och som är det 
egentliga målet med detta arbete: Den segregerande modellen.

5.2  Modell

I Figur 4 illustreras en modell av hur processen ser ut när arbetet med en elev i behov av 
särskilt stöd går från anpassad till segregerad verksamhet. Processen består av tre faser, där
varje fas är en process i sig med olika steg. Stegen i varje fas går i cirklar och bildar 
därigenom självgenererande processer. 

5.2.1 Anpassningsfasen

Detta är skolans normala arbetsgång med elever i behov av stöd. Läraren får signaler om 
att en elev har ett avvikande beteende och försöker då hantera det på något sätt: 

"en högstadieelev kan bli sittande, och inte göra nåt, passiv" (specialpedagog om
elev)

Ett samarbete äger då i första hand rum med eleven, där läraren anpassar undervisningen 
på lämpligt sätt: 

"dom kanske tänker att, jag flyttar på den här eleven jag ger den lite extra stöd" 
(kurator om lärare)
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En skicklig lärare kan även göra anpassningar i form av spännande och utmanande 
uppgifter till varje elev, vilket får eleverna att växa (Thorén, 2014).

Samarbete förekommer också ur ett relationsperspektiv. Ljungblad (2016) lyfter i sin 
avhandling att duktiga lärare tar huvudansvaret för relationen till eleven, där lärarens sätt 
att möta eleverna blir särskilt viktigt för de elever som befinner sig i svårigheter, vilket av 
en respondent formuleras som:
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"man har nån pedagog som man hittar ett förtroende för [...] som liksom tror på
en" (kurator om elev)

Enligt Lilja (2013) byggs ett förtroendekapital upp mellan lärare och elev när eleven 
känner sig sedd och förstådd av sin lärare. Detta kapital går det sedan att ta av vid sådana 
tillfällen då det är svårt att komma överens. Goda relationer är för övrigt en skyddsfaktor 
på alla nivåer, speciellt mot skolfrånvaro (Jonsson, 2014).

Om läraren inte lyckas tillgodose elevens behov på egen hand är nästa steg att ta hjälp av 
arbetslaget. Det benämns av Törnsén (2009, s15) som ”det första teamet”. Läraren påtalar 
problemet och ser vilken uppfattning andra lärare har om eleven:

"jag tycker att kalle det fungerar så där den här sociala biten och han har väldigt 
svårt för matten hur upplever ni det" (kurator om hur arbetslaget resonerar)

Om eleven fungerar bra hos en annan lärare kanske läraren provar att göra på samma sätt:

 "jomen kalle funkar jättebra på SO-ämnena, men då sitter han längst fram" 
(kurator om hur arbetslaget resonerar)

Om det visar sig att flera lärare har problem med eleven kanske arbetslaget vänder sig till 
elevhälsoteamet för ytterligare stöd. Att det skall finnas tillgång till kurator och personal 
som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser står dessutom inskrivet 
i skollagen (Skolverket, 2013a). Ahlberg (Nilholm, 2016) menar till och med att ett 
samarbete med gemensamt ansvarstagande mellan lärare och specialpedagoger är 
avgörande för att lyckas med elever i behov av särskilt stöd.

När elevens behov tillgodoses så att eleven lyckas stärks elevens självkänsla (Ayala, 2010). 
Detta stärker i sin tur elevens tillit till läraren, vilket gagnar fortsatt samarbete mellan 
lärare och elev (Lilja, 2013).

Samarbetet gagnas även mellan lärare och arbetslag och mellan elevhälsan och lärare som 
alla utvecklar en gemensam kompetens i samarbetet: 

"men kompetens kanske kring, ett förhållningssätt eller också att man har en 
samsyn och ett gemensamt tänk och elevvårdande prat och att ge såna frågor 
tid" (kurator om att skapa samsyn)

Processen i anpassningsfasen bildar en god cirkel som förstärker sig själv så länge som 
fokus ligger på anpassning och samarbete.

5.2.2 Förskjutningsfasen

Om läraren har dåliga erfarenheter av elevhälsoarbete och dessutom saknar erfoderlig 
kompetens, är det lätt att denne intar ett förskjutningsfokus inför problemen, där den egna
rollen avgränsas: 

”ska det till nåt speciellt, för några speciella elever som har svårt då är det inte 
för mig, det är inte mitt bord riktigt” (specialpedagog om lärares inställning)
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Dåliga relationer till elever och lärares attityder är utlösande faktorer till elevers frånvaro 
(Lundin, 2014). Om relationen inte fungerar mellan lärare och elev kommer de att få svårt 
att samarbeta med varandra:

"det är ju så att alla alla elever och lärare går ju inte riktigt ihop" (kurator)

Många gånger är relationen till elevhälsan inte heller särskilt utvecklad:

"fortfarande lite så att elevhälsan är lite främmande" (kurator om lärares syn på 
elevhälsan)

Nästan hälften av lärarna upplever också att stödet för att undervisa elever i behov av 
särskilt stöd är dåligt (Skolverket, 2016c). I 2 av 5 elevfall tar lärarna inte hjälp av 
elevhälsan för att identifiera vilka behov av anpassning som eleven har (Skolinspektionen, 
2016). 

Om ingen anpassning görs förvärras problemet: 

”då blir det väldigt synligt att det här har gått för lång tid utan att eleven har fått
rätt stöd och fått rätt åtgärder” (specialpedagog)

När allt fler signaler kommer om elevens avvikande beteende, förskjuter läraren ansvaret 
till elevhälsan:

"och då tycker man jamen jag har redan provat allt, så att man vill lämna barnet 
till, kanske elevhälsan då" (kurator om lärare)

Elevhälsans hållning är dock att läraren först skall prova att anpassa undervisningen:

”många som har lindriga svårigheter tror jag att man kan hjälpa på det här viset 
genom att tänka annan organisation, genom att tänka hur man kan planera i 
klassrummet då för att tydliggöra” (specialpedagog om hur undervisningen kan 
anpassas)

Läraren är i det här läget inte mottaglig för några tankegångar om att anpassa 
undervisningen på grund av inställningen att eleven bör vara någon annanstans:

"då vill man hellre att att problemet ska gå iväg" (kurator om lärares inställning)

Läraren tycker att det är eleven som är problemet och känner att den inte får något stöd. 
Eftersom inget samförstånd nås växer problemet, vilket förstärker elevens utanförskap och
gör att alla parter hamnar i en ond cirkel av förskjutning:

"kommer inte eleven hit så så kan ju inte vi jobba med den" (kurator om skolans
inställning)

"vi har ju inte ansvar för barnen på det sättet" (kurator om elevhälsans 
inställning)

"jag tänker inte sätta min fot där" (kurator om elevens inställning)
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Till slut blir den ofrånkomliga konsekvensen att alla inblandade parter skjuter ifrån sig 
eleven, vilket leder till att eleven hamnar i ett utanförskap med risk för att utveckla olika 
former av utanförskapsbeteende. Problemförskjutningen innebär också en förskjutning i 
tid där lösningen fördröjs ännu mer, vilket i sig är problematiskt eftersom 
uppföljningsstudier som gjorts på barn med sociala beteendestörningar visar att 
problemen många gånger förvärras med tiden (Eresund, 2017).

5.2.3 Segregeringsfasen

När elevens utanförskapsbeteende blir för långt gående kommer allt fler parter på skolan 
att anamma ett segregeringsfokus: 

"den här eleven den kommer inte att fixa vanlig skola, det kommer inte gå" 
(kurator om skolans inställning)

"vi kan inte hjälpa den här eleven just nu" (kurator om skolans inställning)

"det blir inte rätt så mot dom andra eleverna" (kurator om placeringen av en 
elev)

Personalen ser ingen annan lösning än någon form av segregerad verksamhet för eleven. 
Både eleven, andra elever, lärare och elevhälsa har behov av att eleven flyttas till en 
segregerande verksamhet. Till och med Skolverket (2014) konstaterar att det i vissa fall 
kan finnas behov av att elever placeras i sådan verksamhet.

I och med att eleven stationeras i den segregerande verksamheten anpassas 
undervisningen efter elevens behov. Men eftersom eleven har halkat efter blir 
inställningen att eleven i praktiken är chanslös:

"det finns ju inte en möjlighet att ta i kapp allt det" (kurator om en elevs 
möjligheter) 

Kunskapskraven prioriteras då ned samtidigt som läraren i verksamheten har en tendens 
att förenkla tolkningen av läroplanen (Skolverket, 2009). De anpassade kraven innebär att 
eleven får sina behov tillgodosedda:  

"när dom kommer hit så känner dom ju att äntligen, känner jag att jag tillhör en 
grupp liksom och här känns jättebra" (kurator om särskild undervisningsgrupp)

"jag får stöd och är sedd och mår bra och, det här är ju precis rätt miljö för mig" 
(kurator om hur eleverna upplever att komma till särskild undervisningsgrupp)

"han kommer ju få vara i den här gruppen och få sina behov tillgodosedda" 
(kurator om elev)

Eftersom eleven nu 'fungerar' är alla partner nöjda vilket medför att utanförskapet 
accepteras och därmed förstärker behovet av segregering:

"rektorn tycker att den har det jättebra" (kurator om rektors inställning till 
elevens placering)
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"föräldrarna säger jag vill inte att han går tillbaka" (kurator om föräldrars 
inställning till elevens placering)

Eleven befinner sig därmed i en segregerad cirkel och möjligheterna att bryta sig loss från 
den är mycket små, eftersom ingen i elevens omgivning är intresserad av att så sker:

"knappt haft en enda elev som slussats tillbaka genom alla år, en elev och jag 
har jobbat i 14 år" (kurator om elever i särskild undervisningsgrupp)

Eftersom det är en fungerande lösning ger den dessutom mersmak:

"och så har ju då rektorerna upplevt då när dom har haft elever här att det här 
blir bra stöd för den här, jag kommer ta hit den här nästa år också" (kurator om 
rektorers inställning till särskild undervisningsgrupp)

Även Skolverket (2009) påtalar risken för inlåsningseffekter om undervisningsgrupper 
permanentas och verksamheten inte kontinuerligt utvärderas.
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6 DISKUSSION

Skolverket har alltså sedan 2013 fört statistik över elever i behov av särskilt stöd och som vi
såg i Diagram 1 ökar alltså andelen elever i särskild undervisningsgrupp med stigande 
årskurser. Kurvorna speglar således en problematik som ackumuleras över tid, vilket ger 
stöd till vår modell som säger att problematiken förstärks med tiden, för att till slut övergå 
i en mer eller mindre permanent segregeringsfas. 

Att kurvorna följer ungefär samma mönster från år till år kan ses som ett uttryck för att 
segregeringsprocessen är inbyggd i systemet. Men det är inte bara så att segregeringen är 
inbyggd i systemet, den är också en ofrånkomlig slutstation för en given andel av eleverna! 
Eller för att välja en annan formulering — drygt tre procent av eleverna i årskurs nio är 
dömda till segregering. 

Då infinner sig frågan vem det är som dömer dessa elever till segregering. Enligt 
segregeringsmodellen sker en värderingsförskjutning när elevens utanförskapsbeteende 
har gått för långt. Är det värderingar i elevens omgivning som är boven i dramat alltså? 
Eller är det kanske så att problematiken i sig är så svår att segregerings-värderingarna blir 
ofrånkomliga?

6.1  Elevanpassning kontra undervisningsanpassning

I läroplanen finns en tydlig intention att undervisningen skall anpassas till den enskilda 
individens behov. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 
2016d, s.8)

I intervjuerna har det också funnits en tydlig hållning att det är undervisningen som skall 
anpassas. Att eleverna skulle anpassa sig verkar inte finnas i respondenternas 
föreställningsvärld:

"det är ju inte eleven som ska anpassa sig, till att börja med utan det är ju vi som
ska anpassa för eleven" (specialpedagog om anpassning)

I den praktiska verksamheten förefaller dock bilden vara en annan. I intervjuerna talas det 
ofta om att eleverna har olika problem såsom koncentrationssvårigheter, 
inlärningssvårigheter, svårt att sitta still e.t.c: 

"hon rör ju sig mycket runt omkring och har inte ro" (kurator om elev)
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Ur perspektivet att det är undervisningen som skall anpassas till elevernas behov är det 
svårt att se hur en elev över huvud taget skall kunna ha några svårigheter. En kritik mot 
specialpedagogikens kompensatoriska perspektiv är just att skolmisslyckanden förläggs till
eleven (Nilholm, 2007).

Om en elev har svårt att sitta still måste det ju innebära att eleven har behov av att röra på 
sig. Om det är undervisningen som skall anpassa sig till elevens behov skulle det kunna 
innebära att eleven undervisas samtidigt som den får röra på sig. Forskning visar också att 
elever med ADHD presterar bättre om de rör på sig när de utför kognitiva uppgifter 
(Hagström, 2015).

I läroplanen (Skolverket, 2016d) står det dessutom inskrivet att skolan skall erbjuda 
eleverna fysisk aktivitet varje dag. Med tanke på den alltmer tilltagande trenden av 
stillasittande skärm-aktiviteter ligger det nära tillhands att anta att många elever har ett 
undertryckt rörelsebehov. Ericsson (2003) visar också i sin doktorsavhandling att elever 
med motoriska brister förbättrar sina skolprestationer med utökad idrottsundervisning. I 
en projektsamverkan mellan Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Universitet konstateras
dessutom att den utökade fysiska aktiviteten resulterat i signifikant mindre 
beteendestörningar (Bunketorp Käll, 2011).

Genom att erbjuda eleverna tillräckligt med fysisk aktivitet, kommer eleverna klara av att 
anpassa sig till en stillasittande undervisning. Detta ligger i linje med Greene (2008) som 
säger att barn gör det de ska om de kan. Om eleven rör på sig hela tiden i klassrummet är 
det för att den av någon anledning inte klarar av att sitta still. Det är ju knappast rimligt att
begära något av en elev som den inte är förmögen till. Vill vi att eleven håller sig stilla 
måste vi således ta reda på vad det är som får eleven att röra på sig och sedan skapa 
förutsättningar för den att komma till ro. 

Säljö pekar på att barns förmåga även styrs utav sammanhanget och lyfter fram ett 
experiment av Manuilenko (1975, se Säljö 2014, s.131-133) där barnen skulle stå stilla 
under olika betingelser. För yngre barn fördubblades tiden som de kunde stå stilla när det 
ägde rum som moment i en lek, medan äldre barn kunde stå stilla längre tid om det 
genomfördes i form av en tävling.

6.2  Normala och speciella behov

Det verkar således som att eleven tillskrivs ett problem som finns i själva 
undervisningskontexten. Hur kan det komma sig? Det var ju undervisningen som skulle 
anpassas och inte eleven. En ledtråd kan vi få i begreppet 'specialpedagogik', där Nilholm 
(2007) hänför 'special' till något utöver den normala pedagogiken. De specialpedagogiska 
åtgärderna har historiskt riktat sig mot vissa grupper av individer som identifierats av den 
specialpedagogiska professionen.

Detta ger att vi får två olika typer av elever, de med normala behov och de med speciella 
behov. Ur lärarens perspektiv blir det därför naturligt att de elever med speciella behov får 
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specialåtgärder, vilket anses höra hemma inom det specialpedagogiska 
kompetensområdet: 

dom här specialåtgärderna är så speciella så dom kan inte jag och det är nån 
annan som, det är en speciallärare som kan det här, eller en specialpedagog jag 
kan inte det här jag kan mitt ämne (specialpedagog om lärares inställning)

Nilholm (2007) lyfter också perspektivet att det ligger i de professionella gruppernas 
intressen att på detta sätt konstruera grupper. Detta rättfärdigas dessutom i skollagen som 
kräver att det ska

finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (Sveriges riksdag, 2017, 2 kap, 25 §).

Det ligger således inbyggt i skolans styrdokument att elevernas behov delas upp i normala 
och speciella.

Johansson (2010) pekar förvisso på att framgångsrika lärare kan anpassa undervisningen 
utifrån elevernas förutsättningar och att dessa lärare har tillgång till en bred uppsättning 
verktyg för att åstadkomma detta. Problemet är att lärarna generellt sett inte verkar ha 
denna kompetens i tillräcklig utsträckning. I så fall skulle ju elevhälsan inte behövas.

Men utvecklingen i skolan går knappast mot en avveckling av elevhälsan. Enligt Guvå 
(2009) slogs de tidigare separata delarna elevvård, skolhälsovård och specialundervisning 
ihop till en gemensam organisation så sent som på 2000-talet, där inriktningen ändrades 
från vård till hälsa. Elevhälsoarbetet skulle därmed vara förebyggande och även inkludera 
skolans lärmiljö.

Elevhälsans roll har således stärkts de senaste åren. Även om tanken är att elevhälsans 
förebyggande arbete skall ge bättre förutsättningar både för lärare och elever, går 
meningarna isär om vad detta innebär. Guvå (ibid) säger att elevhälsans professioner ser 
läraren som den viktigaste resursen för att hjälpa eleven, medan läraren förväntar sig att 
elevhälsan går in och jobbar direkt med eleven. 

Eftersom dessa två synsätt är svåra att förena blir följden att elevhälsan mest arbetar med 
individärenden och inte så mycket förebyggande (Guvå, 2009). Konsekvensen av detta blir 
att lärarnas uppdrag i praktiken kommer att handla om att hantera det normalpedagogiska
medan elevhälsan får ta hand om det som avviker från det normala, det speciella.

6.3  Förskjutningar

Det finns alltså inbyggda avgränsningar i skolans organisation där ansvaret delas upp. 
Förutom uppdelningen i det normala och det speciella, kan arbetsfördelningen också 
uppfattas som att lärare ansvarar för undervisningen medan elevhälsan ansvarar för 
kompetensstödet. En typisk arbetsgång enligt modellen är att läraren lyfter problemet i 
arbetslaget för att se om andra har liknande problem: 
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"jag tycker att kalle det fungerar så där den här sociala biten och han har väldigt 
svårt för matten hur upplever ni det" (kurator om arbetslaget)

Om problemet inte löses den vägen lyfts det med elevhälsoteamet som utifrån lärarens 
beskrivning försöker avgöra hur problemet skall lösas: 

läraren har ju kommit till EHT och berättat om flickan och då så var väl det det 
vi sa då att jag skulle försöka prata med henne lite vad det handlar om (kurator 
om elevärende)

Problemet med denna arbetsgång är att läraren många gånger inte lyfter problemet med 
elevhälsoteamet förrän det har blivit ohanterligt. Läraren har arbetat med eleven och 
försökt få denne att anpassa sig till undervisningen utan större framgång. Läraren har 
förmodligen också försökt anpassa sin undervisning i viss mån. Men ju längre tiden går 
utan att läraren riktigt når ända fram, desto starkare växer sig problemet. 

En anledning till att läraren dröjer med att lyfta problemet till elevhälsoteamet är enligt 
Törnsén (2009) att rektorer ger uttryck för att elevhälsan börjar i klassrummet. Det ligger 
alltså på läraren och speciellt mentorerna att i så hög utsträckning som möjligt hantera 
problematiken, trots att lärarna bekräftar att de måste hantera sådant de inte är utbildade 
i. 

När läraren slutligen bestämmer sig för att lyfta problemet har också lärarens inställning 
till problemet förändrats från anpassning till förskjutning, där föreställningen om 
elevhälsans roll är ett ansvarsövertagande, snarare än att vara stödjande:

Det är väl också när dom kommer då har dom ofta hållt på ett bra tag som lärare
då, och då tycker man jamen jag har redan provat allt, så att man vill lämna 
barnet till, kanske elevhälsan då och så funkar det ju inte vi har ju inte ansvar 
för barnen på det sättet (kurator om lärare som kommer till elevhälsan)

Anledningen till att det blir så ligger till viss del i själva organisationens struktur, där 
elevhälsan i princip är en annan avdelning som läraren bokar tid hos, snarare än en 
partner att möta på vardaglig basis. Problemet ligger dock som tidigare påtalats inte i 
själva organisationen som sådan, utan i det förhållningssätt som skapar 
ansvarsavgränsningarna. Enligt Guvå (2009) är elevhälsans inställning att den skall vara 
ett stöd till lärarna i arbetet med eleverna, medan lärarna istället förväntar sig att 
elevhälsan arbetar direkt med de elever som är i behov av stöd. När elevhälsan försöker 
handleda lärarna finns därför risken att lärarna upplever att det är deras fel att eleverna 
misslyckas.

Dessa oförenliga synsätt utgör en grogrund för kollektiv ansvarsförskjutning. Om en lärare 
avgränsar sitt uppdrag till att vara rent pedagogiskt och elevhälsan avgränsar sitt uppdrag 
till att vara en passiv konsultfunktion, kommer vissa elevproblem ofrånkomligen att 
hamna i ett läge så småningom, där bägge parter förskjuter ansvaret.

Hylander (2011) tar till exempel upp svårigheten att förena lärarens och specialpedagogens
uppdrag. Rektorn förväntar sig att specialpedagogen arbetar med lärarnas förhållningssätt.

42



Men lärarna är inte intresserade av att bli handledda, utan förväntar sig istället att 
specialpedagogen avlastar dem från enskilda elever. En anledning till motståndet mot 
handledning är att specialpedagogerna är för lokalt förankrade, där det skulle vara lättare 
för en utomstående konsult att få gehör.

Enligt Törnsén (2009) involveras elevhälsans personal visserligen i skolans sociala mål, 
men inte i kunskapsmålen som lärarna anser vara sitt område. I mångt och mycket är detta
ett uttryck för det dilemma som finns inbyggt i läroplanens tudelning, där sociala krav 
ställs mot kognitiva kunskapskrav. 

Å ena sidan sägs det att 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter 
(Skolverket, 2016d, s.10)

Samtidigt är det väl formulerat i kunskapskraven vad eleven förväntas kunna i olika 
årskurser. Detta är inget problem för den som följer läroplanens uppmaning att anpassa 
undervisningen efter elevens förutsättningar och behov. Konflikten inträffar till exempel 
när elevens förkunskaper brister, så att det inte är möjligt att leverera rätt kunskapsnivå 
enligt kunskapskravens tidsram oavsett hur mycket undervisningen än anpassas:

nu måste du jobba med dom här två tjejerna i nian i matten, för att dom är inte 
godkända och dom ska ju till gymnasiet snart då och hon blev alldeles förskräckt
när hon såg att mattenivån befann sig på den senare delen av lågstadiet 
(specialpedagog om en lärare som vände sig till en speciallärare)

Om dessa elever skall få växa och övervinna svårigheter får de kanske nöja sig med att sikta
på att uppnå kunskapsmålen för årskurs sex. Att räkna ikapp och försöka klara målen för 
årskurs nio förefaller vara dömt att misslyckas när de ligger så långt efter. Den mattelärare 
som har fullt fokus på de årskursadekvata kunskapskraven väljer då kanske att istället 
förskjuta problemet till elevhälsan. 

Att läraren förskjuter problemet innebär ur elevernas synvinkel att de är misslyckade. 
Lärarens misstroende mot eleverna blir en självuppfyllande profetia där eleverna inte ens 
försöker till slut (Lilja, 2013). Eleverna förskjuter i sin tur problemen genom att utveckla 
strategier för hur de kan rättfärdiga sina misslyckanden, t.ex genom att inte bry sig eller 
genom att systematiskt slarva bort uppgifter e.t.c (Wery & Thomson, 2013).

Från denna punkt är steget sedan inte långt till att elevernas 'själv-handikappande' 
strategier utvecklas till ett beteende som förr eller senare kanske leder dem till någon form 
av segregerande lösning såsom en särskild undervisningsgrupp. Frågan är bara vad en 
sådan grupp skulle kunna erbjuda, som den ordinarie undervisningsgruppen inte skulle ha
kunnat tillhandahålla på ett eller annat sätt?
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6.4  Utanförskap

Det är också möjligt att fråga sig var någonstans på vägen som skolan tappar eleverna. Som
tidigare konstaterats är det undervisningen som skall anpassas efter elevernas behov. 
Eleverna å sin sida verkar mer eller mindre vara ansvarsbefriade, helt utan förmåga att 
anpassa sig till de krav som finns i skolan. Denna typ av handlingsförlamning är dock 
ingenting vi ser av eleverna utanför skolan. Många av de elever som hamnar i en 
segregerad verksamhet förefaller tvärtom att vara tämligen driftiga på sin fritid:

"en del har ju problem med kriminalitet och droger, dom rör sig i gäng och 
inblandade i både det ena och det andra" (kurator om elever i särskild 
undervisningsgrupp)

Vad är det som gör att de utan problem kan anpassa sig till dessa villkor men inte till 
skolans krav? Det är ju knappast så att de har en lärare med sig på fritiden som undervisar 
i hur de får tag i droger och hur de löser finansieringen av dem på olika sätt. 

I studien av Carraher, Carraher & Schliemann (1985, se Säljö 2014, s.142-143) på 
brasilianska gatubarn, behärskade barnen försäljningssituationens matematik men inte 
matematiken i skolmiljön eftersom de inte hade någon nytta av den där. Nyttoaspekten är 
förvisso en faktor att beakta, men ur ett sociokulturellt perspektiv finns det också en 
avgörande skillnad på det formella lärandet i institutionell skolmiljö och på det informella 
lärandet på gatan. I skolan talas det OM världen, medan det ageras i den direkt på gatan 
(Säljö, 2014).

Det är uppenbarligen inget fel på elevernas förmåga att lära sig. Problemet är snarare att 
de i skolan inte är aktörer som deltar i världen, utan snarare betraktare av någon annans 
verklighet som de i mycket liten utsträckning kan relatera till. För att lyckas med den här 
typen av elever måste undervisningen således i hög grad vara förankrad i deras egen 
verklighet med stora möjligheter till praktisk tillämpning (Wery & Thomson, 2013).

Detta leder in på frågan om vad det är som skolan erbjuder eleverna. 

6.5  Målen är relevanta?

Skolan har ett uppdrag som är formulerat i läroplanen och som slår fast att 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. (Skolverket, 2016d, s.9).

Ett uppdrag som handlar om att stimulera individer är i grunden helt oproblematiskt 
eftersom det i sig inte finns något krav på resultat. Utmaningen ligger i kunskapsuppdraget
som säger att:
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Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. (Skolverket, 2016d, 
s.13).

Här blir det problematiskt ur flera aspekter. En sådan aspekt är hur det avgörs vilka 
kunskaper som är nödvändiga för varje samhällsmedlem. I kunskapskraven i matematik 
för betyget E i slutet av årskurs 9 finns följande formulering:

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 
fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, 
funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte
och sammanhang. (Skolverket, 2016d, s.63)

För att illustrera hur eleven ges möjlighet att visa sin förmåga vänder vi oss till 2013 års 
upplaga av nationella provet i matematik i årskurs 9, där vi finner följande uppgift 
(Skolverket, 2013b):

Lös ekvationen 2(x + 1) = 5 - 2x

Redovisa din lösning i rutan.

Att kunna lösa ovanstående ekvation är alltså en nödvändig kunskap för varje individ och 
samhällsmedlem enligt läroplanen. I kravet på måluppfyllelse ligger då implicit att en elev 
inte kommer att klara sig i samhället om den misslyckas med att lösa denna ekvation. Det 
kan ju tyckas lite hårdraget eftersom merparten av de vuxna människorna i samhället 
förmodligen klarar sig alldeles utmärkt utan att kunna lösa denna ekvation. 

I det gamla lärlingssystemet var lärandet underordnat produktionens villkor (Säljö, 2014), 
vilket i praktiken innebar att människor lärde sig det de hade praktisk nytta av. När 
samhället växer i komplexitet institutionaliseras lärandet i form av skolor (Säljö, ibid), där 
samhällets krav formaliseras i form av en läroplan. 

Vad som skall finnas med i läroplanen förefaller dock inte att vara intressant. Istället för 
att problematisera vad barn skall lära sig och vad utbildningssystemet skall uppnå förläggs 
fokus till de processer som skapar behovet av specialpedagogik (Nilholm, 2007). Fokus 
ligger alltså på hur skolan skall hantera elevernas svårigheter att anpassa sig till kraven, 
inte på om kraven är relevanta eller ej.

Den enskilda individen måste således lära sig att förhålla sig till skolan som verksamhet 
och framförallt acceptera att nyttoaspekten är av underordnad betydelse. Misslyckas du att
lösa ekvationen och sedan inte får ditt godkända betyg kommer du bokstavligt talat få 
problem att klara dig i samhället. Utan godkända betyg i grundskolan kommer du inte att 
kunna slutföra en gymnasieutbildning, vilket i sin tur i praktiken förefaller vara ett 
minimikrav för dagens arbetsmarknad med tanke på att arbetslösheten är tre gånger så 
stor bland de som saknar gymnasieutbildning (Mångs, 2017).

Om nu de flesta människor klarar sig alldeles utmärkt i samhället utan att kunna lösa 
denna ekvation, hur skall skolan då kunna motivera eleverna till att uppfylla detta krav? 
Till och med Skolverket (2016a) konstaterar att det är många elever som inte ser något 
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värde eller nytta med kunskaperna i framtiden, även om de flesta högstadieelever tycker 
att det är viktigt att prestera väl och få bra betyg i skolan. 

Eftersom målen i läroplanen inte förefaller att vara särskilt relevanta ur elevernas 
perspektiv blir frågan hur den andel elever skall nås som inte motiveras av att prestera väl 
och få bra betyg i skolan.

6.6  Att anpassa sig till skolans kultur 

Frågan är dock om motivationen över huvud taget spelar någon roll. Enligt Greene (2008) 
gör barn det de ska så länge de kan och utifrån en undersökning av Brice Heath (1983, se 
Nilholm  2007, s.80-81) är det hur väl barnen socialiserats in i den akademiska världen 
som avgör hur de lyckas. I en skola i USA misslyckades de färgade barnen eftersom de inte 
hade fostrats in i den läs-tradition som var naturlig i de vita medelklasshemmen.

Säljö (2014) påtalar också att skolan i hög utsträckning är just en skriftspråkskultur, där 
förutsättningarna för att lyckas till stor del hänger samman med hur eleven lyckas 
anamma skolans textbaserade kommunikation som till stor del talar OM världen, snarare 
än agerar i den. Betydelsen av adekvat akademisk forstran stöds också som vi tidigare 
påtalat av det statistiska sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och andelen 
elever som uppnått grundskolans mål (SCB, 2012).

För de elever som inte socialiserats in i en sådan tradition blir det därför svårt att motivera 
med att det är nödvändigt för vidare studier och arbete. Bristen på studietradition i 
hemmet gör det således svårare att lyckas i skolan och stänger många gånger dörren för de 
elever som misslyckas på vägen. Om skolan i sin tur misslyckas med att anpassa sig till 
dessa elevers förutsättningar blir det en bekräftelse för både skolan och eleverna att de inte
fungerar i vanliga klasser:

dom har vart annorlunda och avvikande, aldrig trivts, aldrig fixat studierna, fått 
mycket negativa reaktioner eftersom dom har spårat ur kanske och inte förstått 
riktigt skolformen (kurator om elever i särskild undervisningsgrupp)

Eleverna placeras då kanske i en särskild undervisningsgrupp, där de tillskrivs som elever 
med problem, en etikett som eleverna så småningom själva anammar och identifierar sig 
med (Karlsson, 2007). Att vara ett problem accepteras dock av eleven så länge som det 
finns en förtroendefull relation mellan läraren och eleven och bägge parter hittar något 
slags samförstånd i hur de kan arbeta tillsammans på vägen mot målen (Lilja, 2013). 

Detta samarbete fungerar så länge eleven upplever att läraren faktiskt tror på att den har 
förmåga att lära sig och kommer med ändamålsenliga förväntningar (Wery & Thomson, 
2013).

Frågan kvarstår dock: hur vet vi att alla människor faktiskt har kognitiva förutsättningar 
att nå målen?
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6.7  Alla elever har förutsättningar att nå målen?

Om vi tittar på de kunskapskrav som finns uppställda i dagens läroplan är de 
förhållandevis avancerade. Det handlar inte längre bara om att lära sig vissa fakta, istället 
har det blivit alltmer fokus på förståelse och analysförmåga. Den tid då eleverna behövde 
lära sig psalmverser utantill är sedan länge förbi, vilket ur ett sociokulturellt perspektiv 
hänger samman med att det i en skriftspråkskultur är slöseri med tid att memorera långa 
textstycken ordagrant (Säljö, 2014).

Istället betonas förståelse, vilket i kunskapskraven i samhällskunskap för betyget E i slutet 
av årskurs 9 formuleras på följande sätt:

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av 
och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer 
som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras 
livssituation. (Skolverket, 2016d, s.222-223)

Hur går det till att lära någon föra enkla resonemang egentligen? Att föra enkla 
resonemang är en förmåga som eleven förväntas ha när den går ut årskurs nio. Hur vet 
läroplansförfattarna att det är möjligt för alla människor att erhålla denna förmåga? I en 
debattartikel ställer en grupp överläkare, professorer och psykologer frågan till Skolverket, 
hur läroplanens krav på planering, analys och reflektionsförmåga är anpassade till barns 
kognitiva utvecklingsnivå (Fernell, Landgren, Svensson, Lindblad & Gillberg, 2014). 
Gruppen finner inte att Skolverket genomfört någon analys om detta, samtidigt som det 
konstateras att frågan förefaller sakna skolpolitiskt intresse. 

Över huvud taget förefaller kunskapskravens nivå att vara en icke-fråga bland forskare och 
politiker som mest verkar fokusera på vad det är hos eleverna som brister i deras 
prestation. Johansson (2010) lyfter till exempel i en rapport att skolan borde ge elever med
svårigheter i skolarbetet det stöd de behöver, så att de kan utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. Samtidigt sägs det i samma rapport att skolors och elevers resultat i hög 
grad även styrs och påverkas av omvärdsfaktorer utanför skolan såsom socioekonomiska 
faktorer, men att dessa inte beaktas i rapporten eftersom syftet är att fokusera på 
framgångsfaktorer i undervisningen. 

Att bortse från t.ex socioekonomiska faktorer kan förefalla lite märkligt, med tanke på att 
det finns ett direkt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever som 
uppnått grundskolans mål (SCB, 2012). Måluppfyllelsen för elever med föräldrar som har 
eftergymnasial utbildning är närmare 90%, medan den för elever med föräldrar som 
saknar gymnasieutbildning är under 50%.

Säljö (2014) invänder också mot synsättet att själva sammanhanget skulle vara något som 
påverkar individen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är individens tänkande och 
handlingar snarare något som formas av sammanhanget. En elev som är sprungen ur en 
miljö utan utbildningstradition kommer helt enkelt inte att ha samma förutsättningar för 
skolarbete som en elev vars föräldrar är högskoleutbildade.
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Och inte nog med att eleverna förväntas ha själva förmågan att resonera om hur samhällen
påverkar varandra, de förväntas dessutom att kunna visa upp den. Och det i den form som 
läraren har bestämt. Läraren skall förvisso anpassa undervisningen efter elevernas behov, 
men det förutsätter likväl att de i slutändan är kapabla att visa upp sina förmågor i ett 
bedömningssammanhang. Nervositet, stress och ovana vid prov kan t.ex bidraga till att 
läraren inte får en rättvisande bild av elevernas kunskaper (Karlsson & Grönlund, 2011).

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det gott och väl innebära att en elev faktiskt har en 
förmåga som den utan problem använder i hemmet, som den med yttersta svårighet 
försöker lära sig i skolan, men som den vid det formella bedömningstillfället kapitalt 
misslyckas med att visa upp.

Enligt Säljö (2014) beror denna begränsning på att lärandet i ett visst sammanhang inte 
nödvändigtvis är överförbart till andra situationer. Vi såg i exemplet med de brasilianska 
gatubarnen att de klarade av att räkna i försäljningssituationen på gatan men inte i 
undervisningssituationen på skolan. Det exemplet visar är att elevens förmåga till lärande 
är beroende av sammanhanget, där framgången avgörs av hur väl eleven är socialiserad in i
skolans värld. 

Eller för att tala i termer av Säljö (ibid): Det är skolan som definierar vad som är lärande 
och hur det avgörs om någon lyckas eller misslyckas. Huruvida eleverna har 
förutsättningar att nå målen blir därmed inte så mycket en fråga om huruvida de har 
förmåga att resonera om hur samhällen påverkar varandra, utan snarare hur väl eleverna 
lyckas orientera sig i skolan som sociokulturell arena.

6.8  Anpassa läroplanen efter elevens behov?

Läroplanen stipulerar alltså att undervisningen skall anpassas efter elevens behov. Men i 
praktiken anpassas också läroplanen efter elevens behov när elevens problem eskalerar.  
En vanlig lösning är att fokusera på kärnämnena och kanske de praktiska ämnena. Denna 
möjlighet är till och med lagreglerad (Sveriges riksdag, 2017, 3 kap, 12 §)

När problemet befinner sig i segregeringsfasen placeras vanligtvis eleven i en särskild 
undervisningsgrupp. Där är anpassad studiegång snarare regel än undantag 
(Skolinspektionen, 2014). Eleven får ett ökat stöd, men eftersom den under en längre tid 
halkat efter är det nödvändigt att backa tillbaka ett par steg. För att nå målet måste eleven 
helt enkelt lägga mer tid på de ämnen den fokuserar på:

fokusera mer på ett ämne i taget i mindre grupp där man får mera pedagogiskt 
stöd än vad man kanske får i en klass (kurator om elevens behov)

Samtidigt tickar klockan mot grundskolans ofrånkomliga slut och därför kommer det 
många gånger inte vara möjligt att hinna med alla ämnen. 

Möjligheten att anpassa bort ämnen innebär i praktiken att elevens misslyckande i skolan 
är sanktionerat rent juridiskt! Eleven kommer inte att bli underkänd i de ämnen som 
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anpassats bort (Skolverket, 2016b), men utan fullständiga betyg blir det som bekant svårt 
att ta sig in på en framtida arbetsmarknad. Arbetslösheten 2016 är till exempel tre gånger 
så stor bland de som saknar gymnasieutbildning än bland de som har sådan utbildning 
(Mångs, 2017).

Rent formellt finns det i skollagen en möjlighet att anpassa bort delar av kunskapskraven 
om det finns särskilda skäl, t.ex vid funktionsnedsättning eller liknande personliga 
förhållanden som utgör ett direkt hinder mot att nå ett visst mål (Sveriges riksdag, 2017, 
kap 10, 21 §). Men det skulle ju också kunna vara tänkbart med en mer flexibel läroplan 
som systematiskt anpassar sig efter den enskilda individens behov.

Vi kan leka med tanken att läroplanen förändras och kunskapskraven görs mer 
anpassningsbara, där det faktiskt blir möjligt för alla att nå full måluppfyllelse. Kravet på 
att lösa ekvationer i matte finns för de som har behov av det. För den estetiskt lagda eleven
som kräver mer konstnärlig frihet finns det kanske andra typer av krav som fokuserar på 
icke-verbal uttrycksförmåga. Dessa intentioner finns redan i läroplanen som säger att 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 
(Skolverket, 2016d, s.7)

Genom att införa anpassningsbara kunskapskrav borde det alltså vara fullt möjligt för alla 
elever att nå målen. Haken är dock att problemet förskjuts om denna intention förverkligas
fullt ut. Efter grundskolan väntar fortfarande en gymnasieutbildning som ställer krav på 
elevernas förkunskaper. Och om målen skulle anpassas på denna nivå förskjuts problemet 
till arbetsmarknaden som har yrkesmässiga krav på utbildning. 

Det är också på arbetsmarknadsnivån som ändhållplatsen för förskjutningen förefaller att 
finnas. Efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning väntas öka inom samtliga
områden (SCB, 2014), så det är svårt att se att kraven på eleverna skulle kunna minska. 
Läroplanen är en spegel av samhället i stort och syftar mer än till att bara skapa 
förutsättningar för arbete. De är framtagna för att eleven ska kunna verka och leva i 
samhället överlag. Detta formuleras i läroplanen som att:

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 
utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 
generation till nästa. (Skolverket, 2016d, s.9)

Samhällets kulturella omständigheter styr också hur vi tar del av kunskaper och lär oss. 
När samhället förändras följer skolan efter. Ett typiskt exempel är hur fokus har förskjutits 
från att behöva lära sig saker utantill, till att istället kunna slå upp relevant information i 
böcker (Säljö, 2014). I vår egen tid skönjer vi nu ytterligare en våg av förändring, där det 
blir allt viktigare att kunna navigera i en digital verklighet, samtidigt som bokens ställning 
inte förefaller att minska.

Samhällets krav tenderar alltså att öka och därmed kommer läroplanens krav på eleverna 
att öka. Detta ställer naturligtvis högre krav också på lärarna, en yrkeskategori som det 
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redan råder en synnerligen stor brist på (Skolverket, 2015b). Om det idag är svårt för 
skolan att erbjuda rätt kompetens lär det således bli än svårare i framtiden.

6.9  Anpassa kompetensen då?

Då är frågan varför alla lärare inte kan anpassa undervisningen. Det ingår ju 
uppenbarligen i uppdraget, får läraren inte lära sig det under sin utbildning? Enligt 
utbildningsplanen för ämneslärarprogrammet vid Linköpings universitet (2016) läser 
eleverna 7,5 högskolepoäng specialpedagogik av totalt 270. Nästan tre procent. Det kan ju 
tyckas mycket — eller litet beroende på synvinkel. Men utifrån hur mycket tid som en 
lärare kan tvingas lägga ned på en enda elevs problematik förefaller tre procent vara 
ganska futtigt i sammanhanget. 

Den som läser till specialpedagog läser 90 poäng och skall då ha

utvecklat färdighet och förmåga att identifiera och analysera situationer i 
pedagogisk verksamhet för att både förebygga och förhindra att svårigheter i 
undervisnings- och lärandemiljöer uppstår (Linköpings universitet, 2006)

Detta förefaller vara en regelrätt utbildning i konsten att kunna anpassa undervisningen 
efter elevens behov. Är lösningen alltså att vidareutbilda samtliga lärare till 
specialpedagoger? Det finns ju gott om specialpedagogisk forskning som givit oss kunskap 
om hur vi kan anpassa för elever i behov av stöd, t.ex olika hjälpmedel, tydliggörande 
pedagogik och olika former av socialt stöd. 

Ändå kämpar skolan med systematiska problem av tillkortakommanden, där elever på ett 
eller annat sätt halkar efter och hamnar utanför. Hur det än vrids och vänds på 
resonemanget finns det uppenbarligen inte tillräckligt med kunskap för att kunna leva upp 
till läroplanens mål. 

Enligt Nilholm (2007) finns det i utbildningssystemet ett inneboende dilemma i att skolan 
skall anpassa sig till att elever har olika förutsättningar, samtidigt som alla skall nå samma 
mål. Specialpedagogiken har förvisso varit ett sätt att hantera detta dilemma, men även om
kunskapen faktiskt finns om hur eleverna kan ges rätt stöd, misslyckas skolan många 
gånger att tillämpa den i praktiken. 

Skolinspektionen (2015) framhåller att skolan behöver bli bättre på att ta tillvara 
elevhälsans professionella kunskap, speciellt på det psykologiska planet. Ett hinder för att 
utnyttja denna kunskapskälla är att lärarna helt enkelt inte är medvetna om att den står till
deras förfogande:

”fortfarande lite så att elevhälsan är lite främmande” (kurator om lärares 
förhållande till elevhälsan)

Det kan förvisso vara så att elevhälsan faktiskt besitter all erfoderlig kunskap som krävs för
att läraren skall kunna stötta alla elever på rätt sätt. Men någonstans på vägen till eleven 
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når denna kunskap inte riktigt ända fram. Om den gjorde det skulle eleverna i mycket 
högre utsträckning nå målen.

6.10  I slutändan är det värderingarna som styr

Frågan är hur stor roll den specialpedagogiska kompetensen spelar för lärarens 
anpassningsförmåga. Dweck (2015) anser ju att människor är beskaffade med olika 
tankesätt som avgör hur de tänker. Ett statiskt tankesätt innebär att en person har en 
föreställning om att människors potential är bestämd från födseln, där det således finns en
gräns för förmågan till utveckling. Ett dynamiskt tankesätt innebär å andra sidan att det är 
hur mycket arbete en person lägger ned på något som avgör hur långt den når.

Denna skillnad i hur folk tänker kan även observeras mellan olika länders kulturer 
(Stevenson & Stigler 1992, se Säljö 2014, s.23-24) och mellan könen (Skolverket, 2016a). 
Tillämpar vi tankesätt-tänkandet på hur lärarna bemöter elever som får problem i 
undervisningen kommer lärare med ett dynamiskt tankesätt försöka hitta nya lösningar 
tills problemet är löst:

och förstår du inte då förstår du, då ska jag göra det en gång till, jag ska göra om
det igen, så att, så för målet är att du ska förstå, och förstår du inte då ja då får 
jag göra det en gång till, och förstår du inte då ja jag måste göra det en gång till 
(kurator berättar om en lärares samtal med en elev)

För lärare med ett statiskt tankesätt kommer uppfattningen om elevens potential att 
istället styra hur mycket arbete som läraren kommer att lägga ned på att hitta lösningar för
eleven:

vi ser ju att vissa barn kommer inte att kunna få betyg och då får man liksom 
släppa taget där då (kurator)

Forskarna är idag också eniga om att elevernas resultat faktiskt påverkas av lärares 
förväntningar (Skolverket, 2009). 

Men det handlar också om hur eleverna förhåller sig till misslyckandet. Enligt Dweck 
(2015) gör tidigare misslyckanden det meningslöst att försöka igen för personer med 
statiskt tankesätt. Eftersom de misslyckades när de försökte har de fått bekräftat att de inte
har förmågan. I uppgifter som kräver bearbetning, t.ex en text blir det svårt för en elev att 
förändra det den redan har skrivit, om den har inställningen att arbetet måste vara perfekt 
vid första försöket. Detta förklarar i så fall varför vissa elever har så svårt att anpassa sig till
krav. För människor med ett dynamiskt tankesätt är förmågan emellertid utvecklingsbar 
och de anstränger sig helt enkelt tills de når önskat resultat.

Ur detta perspektiv blir det inte relevant att tala om huruvida eleverna har förmåga att nå 
läroplanens mål, om lärare har tillräcklig kompetens att anpassa undervisningen eller om 
eleverna klarar av att anpassa sig till undervisningens krav. I slutändan handlar allt om 
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vad en person tror på, om personen tror att förmågan är bestämd på förhand eller om det 
handlar om vilket arbete den lägger ner.

Denna inställning är ju inte minst väsentlig för läraren, vars kompetens, förmåga och 
engagemang faktiskt är dynamiska egenskaper som är möjliga att påverka och utveckla 
(Johansson, 2010). I det sociokulturella perspektivet är människors kunskap inte heller 
begränsade till deras biologiska kapacitet (Säljö, 2014). Det innebär att läraren inte själv 
behöver besitta all erfoderlig kunskap för hur olika situationer skall hanteras. På samma 
sätt som att en person utnyttjar miniräknarens inbyggda algoritmer när den räknar ut 
något, på samma sätt kan en lärare utnyttja skolans specialistkompetens för att hitta 
lösningar som fungerar:

"vi är ganska samkörda vi ser liksom behoven" (kurator om att samverka med 
lärare)

Om 74,2% av alla elever i slutändan uppnår kunskapsmålen (Skolverket, 2016e) borde det 
innebära att kraven faktiskt är överkomliga. Att måluppfyllelsen för elever med föräldrar 
utan gymnasieutbildning är blott 50% kan ju tyckas svåröverkomligt, men det beror ju på 
var problemet förläggs. Hindren ligger uppenbarligen i bristen på utbildning, inte i någon 
slags övre gräns för ens förmågor. Förutsättningen är förvisso sociokulturellt betingad, 
men begränsningen ligger snarast i inställningen: 

"vi kan inte hjälpa den här eleven just nu" (kurator om skolans inställning till 
elev)

Det handlar således om att byta tankesätt, vilket enligt Dweck (2015) är fullt möjligt. Men 
det gäller att också tro på att det faktiskt låter sig göras, istället för att redan från början 
bestämma sig för att saker är som de är och att det inte är någon idé att ens försöka:

"den här eleven den kommer inte att fixa vanlig skola, det kommer inte gå" 
(kurator om elev i särskild undervisningsgrupp)

6.11  Kritiska synpunkter

Även om det vid första anblicken kan förefalla vara relevant med värderingar som 
förklaringsgrund till segregeringen av elever, så är det likväl svårt att avgöra vad som 
faktiskt kommer först: Är segregeringen sprungen ur förskjutande värderingar eller är det 
ohanterbara situationer som föder segregerande värderingar?

Det är också svårt att bortse från det faktum att skolvärlden mer eller mindre delar in 
elevernas behov i ’normala’ och ’speciella’. Det innebär att grunden för det segregerande 
tänkandet kan ses som inbyggt i skolans struktur. Utifrån det resonemang som avgränsar 
bort organisationens betydelse i denna studie, skulle  även värderingarna i detta 
sammanhang kunna betraktas som en yttre ram som ligger utanför enskilda aktörers 
kontroll.
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Att exkludera organisationens betydelse i modellen är dock problematiskt. För att hårdra 
så skulle det förmodligen uppstå många problem om storleken på klasserna var 100 elever.
Att då komma dragandes med att lärarna har fel inställning förefaller ju lite märkligt. Eller 
om lärarnas planeringstid halverades. På samma sätt som denna studie kritiserar skolan 
för att inte beakta omvärldsfaktorer kan denna studie kritiseras för att inte beakta 
organisatoriska faktorer.

Även valet av kurator som uttolkare av skolans verksamhet är problematiskt som tidigare 
påtalats. Det medför att de data som samlas in blir socialt vinklade. Urvalet vidgades 
visserligen till att även omfatta specialpedagoger, något som möjligtvis gav datamaterialet 
en viss pedagogisk tyngd. Båda dessa yrkesgrupper representerar dock ett 
elevhälsoperspektiv som kanske inte ger en helt balanserad bild av samarbetet mellan 
elever, lärare och elevhälsa. Här borde datamaterialet således ha kompletterats med 
elevers och lärares perspektiv. 

Enligt principen om konstant jämförande analys, att analys och datainsamling löper 
parallellt med varandra tills alla kategorier är helt mättade, är modellen följaktligen 
fortfarande öppen för revidering. Guvå & Hylander (1998) säger också att den grundade 
teorin aldrig blir ett slutgiltigt svar på en fråga och att den därför måste kunna förändras. 
Detta motiveras av Hartman (2001) med att nya data kan göra förändringen nödvändig 
eller att verkligheten förändras.
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7 SLUTSATS

Studien resulterade i en modell över skolans segregeringsprocess där det är värderingarna 
som styr hur omgivningen förhåller sig till arbetet med elever i behov av särskilt stöd. En 
värderingsförskjutning sker när elevens problematik växer och övergår sedermera i ett 
segregeringstänkande. Elevernas framgång handlar således om omgivningens inställning 
till deras förutsättningar: är förutsättningarna statiska eller är de möjliga att förändra?

Genom att medvetandegöra dessa värderingar så blir det också möjligt att bryta den 
segregerande processen. Att eleverna segregeras är i mångt och mycket ett utslag av den 
segregerande inställning som råder i verksamheten, såväl bland personal som bland elever.
Kompetens är förvisso A och O när det gäller att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, 
men om den som skall ta del av kunskapen inte är mottaglig för förändring kommer 
kunskapen likväl inte att räcka ända fram.

Skolan bör således arbeta med att sprida vissa grundläggande värderingar som handlar om
att det är möjligt för alla elever att lyckas inom ramen för den ordinarie 
undervisningsgruppen, att människors förmågor inte är statiska och att misslyckanden är 
en väg till framgång. Både för elever och personal. Det dynamiska tänkandet. Och 
framförallt att det faktiskt är möjligt att byta tankesätt.

Det gäller även för samarbete generellt. Om det betraktas som något statiskt eller 
dynamiskt. Sitter alla på sin kant och fokuserar på sin del eller utvecklas samarbetet efter 
de behov som verksamheten uppvisar? Anstränger sig alla tills problemet är löst eller 
börjar några falla in i det förskjutningstänkande som i förlängningen förpassar eleven till 
en avskild del av omvärlden?
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8 NÄSTA STEG

I denna studie har fokus legat på att identifiera vad som driver segregeringsprocessen. Ur 
ett metodperspektiv är urvalet dock inte att betrakta som mättat, utan det skulle mycket 
väl vara möjligt att komplettera datainsamlingen med fler yrkeskategorier, vilket skulle 
kunna resultera i att modellen reviderades.

Utifrån den aktuella modellen skulle det emellertid vara intressant att titta närmare på 
anpassningsfasen. Det som modellen säger är att när alla inblandade parter är fokuserade 
på anpassning, på att samarbeta och att verka för att elevens behov tillgodoses, så leder det
till en positiv utveckling som upprätthåller sig själv.

Men modellen öppnar likväl för en övergång till en förskjutningsfas, där samarbetet förr 
eller senare börjar halta för att så småningom övergå till ett segregeringstänkande. 
Eftersom denna utveckling finns inbyggd i segregeringsmodellen behövs uppenbarligen en 
alternativ modell som förhindrar denna utveckling, eller ännu bättre — leder utvecklingen 
åt ett annat håll.

Eftersom kärnan i modellen handlar om värderingar är det deras betydelse som är av 
intresse för vidare studier. Det skulle till exempel kunna resultera i en modell för 
värderingsförskjutning åt det inkluderande hållet.
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Bilaga 1: Intervjuguide pilotintervju

Forskningsfråga 

Hur upplever kuratorer att arbetet med elever i behov av särskilt stöd fungerar?

Respondentens uppfattning av begreppet "fungera"

Vad innebär det att något fungerar?

Hur fungerar det på denna skola?

Vad är det som fungerar?

Vad är det som inte fungerar?

Nyckelord för respondenten att reflektera över

Mål Förutsättningar Medel Åtgärder Roller

Skolans 
uppdrag

Särskilda behov Ekonomi Stödinsatser Elever

Mål Diagnos Resurser Åtgärd Lärare

Kunskapsmål Underkänd Rutiner Åtgärdsprogram Elevassistent

Betyg Frånvaro Utvärdering Anpassning Rektor

Utveckling Störning Uppföljning Extra anpassningar Speciallärare

Störande Återkoppling Särskilt stöd Specialpedagog

Särskild 
undervisningsgrupp

Kurator

Enskild undervisning Föräldrar

Anpassad studiegång Elevhälsa

Resurspersonal



Några formuleringar ur läroplanen att reflektera över         

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov"  (Skolverket, 2016d, s.8)

"Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov
av särskilt stöd"  (Skolverket, 2016d, s.14)

"Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 
får det särskilda stöd och den hjälp de behöver." (Skolverket, 2016d, 
s.18)

"Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av
elevernas utveckling som lärare gör."  (Skolverket, 2016d, s.19)



Bilaga 2: Intervjuguide intervjuer

Utgångspunkter

Vad innebär "särskilt stöd"?

Vad innebär det att en elev är i behov av särskilt stöd?

Vilka behov av särskilt stöd har du mött på din skola?

Elevernas anpassning

Om du tänker på de elever som har/haft behov av särskilt stöd på din skola.

På vilket sätt har dessa elever haft svårt att anpassa sig till den ordinarie undervisningen?

Hur skulle du säga att dessa elever har lyckats anpassa sig?

Till vilken grad är det rimligt att dessa elever skall anpassa sig? Vilka krav kan man ställa på 
dem?

Har eleverna fått något stöd till ökad kompetens, som har bidragit till att de har kunnat utveckla 
sin förmåga till att hantera kraven från den ordinarie undervisningen? Hur har detta stöd sett 
ut? Har stödet givits generellt eller vid behov?

Verksamhetens anpassning

Om du tänker på de elever som har/haft behov av särskilt stöd på din skola.

Hur skulle du säga att undervisningen har anpassats för/till dessa elever? Vilka svårigheter har 
du upplevt i anpassningsarbetet? 

Har undervisningen anpassats endast för dessa elever eller har det skett generella anpassningar?

Till vilken grad är det rimligt att anpassa undervisningen?

Har lärarna fått något stöd till ökad kompetens, som har bidragit till att de har kunna hjälpa de 
elever som har varit i behov av särskilt stöd. Hur har detta stöd sett ut? Har stödet givits 
generellt eller vid behov?

Har det skett några förändringar på organisationsnivå för att minska behovet av särskilt stöd?



Sär-skilda fall

Vad har du upplevt för problematik som inte har gått att hantera inom ramen för den ordinarie 
undervisningen? Hur har det hanterats?

Hur har kravet på inkludering mötts i dessa fall?

Vad har du upplevt för problematik som legat utanför skolans kompetensområde? Hur har det 
hanterats?
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