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Abstract 

 

The purpose of the study is to investigate what organizational cultural differences exist 

between high and low-performing elementary schools within a community. The study also 

aims in making differences visible between the schools' working methods around pupils with 

special needs. The outcome of this study may provide a better understanding of how different 

educational establishment, professions and schools work in ways that affect pupils' 

possibilities. 

The study has been conducted as a quantitative survey with teaching staff from five 

elementary schools from one community in Värmland. The survey aimed at examining the 

school's cultural working conditions in relation to teachers' views on support efforts and the 

work with students with special needs. The study then made a comparison between high and 

low-performing schools with these aspects. 

The result of the study shows that statistically there are significant differences in how high 

and low-performing schools establish and their working methods with action programs. The 

study could also show differences in which factors teachers experience have the greatest 

impact when pupils fail to reach the knowledge requirements. However, there was no 

statistically valid difference regarding the cultural aspects of the schools. The study can only 

demonstrate trends in cultural differences between low and high-performing schools 

 

Key words: School culture, cultural aspects, special needs, developmental ecology 
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Sammanfattning  

 

Syftet med studie är att undersöka vilka organisationskulturella skillnader som existerar 

mellan hög- och lågpresterande grundskolor inom en kommun. Studien syftar också till att 

synliggöra skillnader mellan dessa skolors arbetssätt kring elever i behov av särskilt stöd. 

Resultatet av denna studie kan komma att ge en bättre förståelse för hur olika skol- och 

yrkeskulturer och skolors arbetssätt påverkar elevernas möjligheter till stöd. 

Studien har genomförts som en kvantitativ enkätstudie med lärarpersonalen från fem 

grundskolor från en och samma kommun i Värmland. Enkäten syftade till att undersöka 

skolors kulturella arbetsförutsättningar i relation till lärares syn på stödinsatser och arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Studien gjorde sedan en jämförelse mellan hög- 

respektive lågpresterande skolor inom dessa aspekter. 

Resultatet av studien påvisar att det finns statistiskt säkerställda skillnader i hur hög- 

respektive lågpresterande skolor arbetar med upprättandet av och arbetet med åtgärdsprogram. 

Studien kunde även påvisa skillnader i vilka faktorer lärare upplever har störst påverkan när 

elever inte når kunskapsmålen. Dock gick det inte att fastslå någon statistisk säkerställd 

skillnad gällande de kulturella aspekterna mellan skolorna. Studien kan endast påvisa 

tendenser till kulturella skillnader mellan låg- respektive högpresterande skolor  

 

 

Nyckelord: Skolkultur, kulturella aspekter, särskilt stöd, utvecklingsekologi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 5 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 6 

1.3 Bakgrund ....................................................................................................................................... 7 

1.3.1 Aktuellt inom stödinsatser ................................................................................................... 10 

1.3.2 Åtgärdsprogram.................................................................................................................... 12 

1.3.3 Elevhälsoarbete .................................................................................................................... 15 

2. Forskningsöversikt ............................................................................................................................. 18 

3. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................ 24 

3.1 Eleven ur ett helhetsperspektiv .................................................................................................. 24 

3.2 Kultur och samverksperspektiv ................................................................................................... 27 

4. Metod ................................................................................................................................................ 32 

4.1 Urval ............................................................................................................................................ 32 

3.2 Enkätkonstruktion ....................................................................................................................... 33 

4.2.1 Operationalisering ................................................................................................................ 34 

4.3 Etiska överväganden.................................................................................................................... 36 

4.4 Genomförande ............................................................................................................................ 36 

4.5 Databearbetning .......................................................................................................................... 37 

4.6 Reliabilitet och Validitet .............................................................................................................. 38 

5. Resultat/Analys.................................................................................................................................. 40 

5.1 Identifiering av yrkes- och kulturella aspekter ............................................................................ 40 

5.2 Identifiering av arbetssätt och stödinsatser ................................................................................ 41 

5.3 Identifierande av problematiken till ej uppnådda kunskapsmål ................................................. 43 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 44 

6.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 44 

6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 44 

6.2.1 Organisationskulturella skillnader mellan hög- respektive lågpresterande skolor .............. 45 

6.2.2 Lärarnas upplevelser i arbetet med barn i behov av stöd .................................................... 46 

6.2.3 Faktorer som lärare i hög- respektive lågpresterande grundskolor ser som avgörande när 

elever inte når kunskapskraven i grundskolan .............................................................................. 47 

7 Slutsatser ............................................................................................................................................ 49 

7.1 Framtida forskning ...................................................................................................................... 49 

8. Källor .................................................................................................................................................. 51 

 

 



5 
 

1. Inledning 

Eric är idag 10 år. När han började skolan försökte vi få stöd till honom 

direkt eftersom vi märkte att han låg långt efter sina kamrater i 

förskoleklassen. Han fixade helt enkelt inte sin skoldag utan hjälp. Vi stred 

för Eric i skolan, men Erics lärare och rektor på skolan såg inte våra 

bekymmer. Vi hade också påtalat att vi trodde han hade dålig syn, vilket 

skolsköterskan skulle undersöka – men vi hörde inget. 

   Det tog två år till Eric gick i årskurs 2 på samma skola då vi själva inte 

orkade stå bredvid längre. Rektorn ville inte göra en kartläggning och 

struntade i remissvaret från BUP, vår son låg på gränsen för vad som kallas 

depression och uttryckte med jämna mellanrum att han ville dö – för han var 

inte som alla andra. Vi grät inombords men stred utåt! När vi sedan själva 

lyckades få till stånd en utredning på BUP, efter att han hade börjat i tredje 

klass och bytt skola så fick han den hjälpen han behövde. Eric fick diagnosen 

Autism och ADHD och har idag en fantastisk resurs i skolan. Men nästan 

fyra år av hans skolgång är bortkastade – han fick inte adekvat hjälp av 

utbildad personal, han fick gå ut ur klassrummet med fritidspersonal (som 

inte heller är utbildad), han fick hot om att bli avstängd från gymnastik och 

bad (då han inte kunde hejda sig från att kliva ur sätet innan bussen stannat), 

han rymde otaliga gånger från skolan och han hotade med att ta sitt liv! Allt 

detta för att resurserna inte fanns att tillgå, för att både lärare och rektorer 

saknar utbildning om barn med särskilda behov och för att skolsköters kan 

missade hans grava synfel (eftersom han var för aktiv och jobbig att göra 

syntester på) – Vi stred för vår son… men orkar alla göra det???!!! Ska det 

verkligen behövas en diagnos för att få rätt stöd i skolan??1 

 

Följande studie är ett försök till att undersöka hur och i vilken utsträckning skolors 

yrkeskulturella aspekter påverkar lärares upplevda arbete kring barn i behov av stöd. Studie 

utgår från en utvecklingsekologisk kunskapsteori där behovsbilden kring barn och unga som 

inte når kunskapsmålen i grundskolan ses ur ett relationellt perspektiv. Detta innebär att 

anpassningar av miljö och aktiviteter ses ur ett helhetsperspektiv av individen snarare än ett 

kategoriskt perspektiv där behovsbilden läggs på den enskilda individen. Problematiken kan 

därför finnas inom olika nivåer av individens sammanhang. Ett relationellt synsätt utgår från 

samspelet mellan de olika miljöerna individen ingår i samt de personer som samspelar inom 

dessa miljöer. Det är genom denna helhetsbild och samverkan som möjligheterna finns att 

skapa förutsättningar för den enskilda elevens fortsatta utveckling. Detta skapas genom ökad 

förståelse för elevens situation.2 Ett särskilt intresse föll på resonemanget kring hur 

skolkulturer eller yrkeskulturer på den enskilda skolan påverkar lärares bemötande av elever i 

behov av särskilt stöd och skolans förutsättningar till samverkan kring dessa elever. 

Som det inledande citatet påpekar, är inte alla skolor lika väl fungerande för att möta elever i 

behov av stöd. Forskning visar att en väl fungerande organisation har bättre förutsättningar att 

möta både personalens och elevers behov av stöd.3 Det framgår även att lärares sätt att arbeta 

skiljer sig åt inom olika organisationskulturer.  Det gör att skolornas och lärarnas metoder att 

möta barn med särskilda behov och att arbeta med stödinsatser skiljer sig åt beroende på 

kulturen. Skillnader mellan lärares förmåga att se samband mellan individers beteende och 

                                                           
1 Secher, T, 101 Berättelser om en skola som inte är för alla. Stockholm: Liber AB, 2014, ss 30-33.  
2 Gerland, G, Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet. Estland: Printon Printing House, 2014, s 15. 
3 Bergquist, S m.fl, Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber AB, 2007, ss 14–15. 
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vilka åtgärder som anses vara motiverade kan alltså kopplas till den rådande kulturen, den 

enskilda läraren eller skolan.4 Problematiken ligger således i huruvida elevens behov 

tillgodoses eller inte, beroende på hur skolan upplever behovet. Personalens intresse av och 

empati för den enskilda individen kan även vara en avgörande faktor i lärares arbete med 

stödinsatser.5    

Denna forskning tyder på att målsättningen med all skolverksamhet bör vara att öka kvaliteten 

i undervisningen, skapa samsyn i såväl humanistiska som demokratiska frågor inom 

verksamheten, stödinsatser, jämlikhet samt en högre måluppfyllelse så att alla elever har 

möjlighet att få behörighet till vidare studier.  

Grundskolans uppdrag och syfte är att alla elever ska ges möjlighet att inhämta och utveckla 

kunskaper. I samarbete med hemmen, främja och utveckla varje elevs personliga utveckling, 

kreativitet och kompetens. Skolan skall även, i samverkan med hemmen fostra och utveckla 

självständiga och ansvarstagande individer och ge grund för fortsatt utbildning och vidare 

studier. Det ligger sedan på varje enskild lärare att ta hänsyn till, stimulera, handleda och ge 

stödinsatser till elever i behov av särskilt stöd och utifrån varje individs förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande anpassa detta stöd. Läroplanens riktlinjer anger även att alla som är 

verksamma inom skolan har en skyldighet att uppmärksamma alla elevers behov av stöd, att 

stödja och samverka för att tillse att alla elevers behov av stöd tillgodoses samt främja god 

studie- och lärandemiljö.6   

Skrivelserna i läroplanen beskriver ett skolsystem som i samverkan med hemmen ska bygga 

på en harmonisk utveckling för samtliga elever. Här betonas det att varje grundskola skall 

förbereda alla elever för vidare studier, men vad händer när skolan misslyckas? Eric 10 år är 

inte ensam i detta. Läsåret 2015–2016 var 21,9% av Sveriges elever i årskurs 9 inte godkända 

i alla ämnen och 12,7% av eleverna i årskurs 9 var inte ens behöriga till gymnasiestudier. 

Siffror från Skolverket visar att det i vissa län var nästan 20% av avgångsklasserna från 

läsåret 2015–2016 som inte var behöriga till gymnasiet.7  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en jämförelse mellan hög- respektive lågpresterande skolors 

kulturella organisation och deras arbete med stödinsatser baserat på lärarnas uppfattning av 

sitt och skolans arbetssätt.        

 Vilka organisationskulturella skillnader finns mellan de hög- respektive lågpresterande 

skolorna?  

 Hur skiljer sig lärarnas upplevelser i arbetet med barn i behov av stöd?  

 Vilka faktorer ser lärare i hög- respektive lågpresterande grundskolor som avgörande 

när elever inte når kunskapsmålen i grundskolan?  

                                                           
4 Larsson-Swärd, G, Åtgärdsprogram – för barn med behov av särskilt stöd. Lund: studentlitteratur, 1996, ss 37 

& 40–41. 
5 Larsson-Swärd, 1996, ss 8 & 10.  
6 Lgr 11. 2011. ss 13-14. 
7  Siris, kvalitet och resultat i skolan. ”slutbetyg årskurs 9” Tillgänglig: 

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:147:0::NO::: (hämtad 2017-05-09). 
 

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:147:0::NO
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1.3 Bakgrund 

I såväl forskning som yrkespraktik är det av särskild vikt att reflektera kring och klargöra 

vilka litterära grunder man utgår från. I följande del presenteras litteratur och personliga 

berättelser kring skolorganisation, elevhälsans problematik och bemötande av elever i behov 

av stöd.     

Lindqvists visar att synen på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd skiljer sig mellan olika 

skolor. Lindqvist påvisar även vikten av att se begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” ur ett 

bredare perspektiv, Lindqvist menar att det särskilda stödet inte bör styras av diagnoser eller 

medicinska förutskrifter. Hon menar snarare att alla barn och unga som inte når målen inom 

grundskola bör ses vara i behov av särskilt stöd. Hennes studie visar att lärare och rektorer 

inom grundskolan till stor del anser att problematiken med att elever inte når målen är 

elevbaserad. De hävdade att bristerna ligger hos individen eller dennes hemmiljö och att 

grundskolans kunskapsmål är för svåra att uppnå. Lärarna och rektorerna som ingick i denna 

studie ansåg att brister hos läraren eller skolan som organisation inte var anledningar till att 

eleven inte nåde kunskapsmålen.8 

Jakobsson och Lundgren lyfter begreppet KASAM – känslan av sammanhang. Detta synsätt 

anser att riskfaktorer hos barn och unga i behov av stöd inte bör styra samverkansarbetet utan 

man behöver även uppmärksamma individens kapacitet att lyckas. Med andra ord behövs en 

balansgång mellan arbete med riskfaktorer å ena sidan, för att förstå barn och unga i behov av 

stöd, men också med skyddsfaktorer och resiliensfaktorer å andra sidan, för att ur ett 

hälsoperspektiv lyfta individen och utveckla dennes förmåga utifrån den enskilda individens 

förutsättningar. Inom KASAM lyfts tre kategorier fram: Begriplighet med fokus på att ge 

individen möjlighet att kunna förutse händelseförlopp och konsekvenser av det egna 

handlandet; Hanterbarhet där förutsättningar ges att finna lösningar inom olika sammanhang 

genom individens egen eller andras potential, vilket i sin tur innebär att individen behöver 

känna tillit till sig själv genom att ha möjlighet att hantera olika krav men även att möjlighet 

finns till stöd från personer som denne känner tillit till för att hantera de krav som ställs; samt 

Motivation och meningsfullhet som innebär att individen ser värdet av att investera och 

engagera sig i sitt sammanhang och ges möjlighet att få en personlig tillfredsställelse genom 

att lyckas i sitt sammanhang.9   

På individnivå handlar samverkansperspektivet om att känna tillit till sig själv och den egna 

förmågan genom att lyckas, men också att kunna förstå och hantera olika situationer. Exempel 

genom att kunna hantera vardagskraven och skapa rutiner som i sin tur stärker självkänslan 

hos individen. På samhällsnivån ges individen en bättre möjlighet att skapa ett meningsfullt 

och aktivt deltagande om instanserna samverkar kring individen och där igenom skapas en 

begriplighet.10  

                                                           
8 Lindqvist, G. Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola, 

Falun: Högskolan Dalarna, 2011, ss 93-96. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:521180/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2017-04-17). 
9 Jakobsson & Lundgren, 2013, ss 30–31. 
10 Jakobsson, & Lundgren, 2013, s 31. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:521180/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:521180/FULLTEXT01.pdf
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Lindqvists artikel visar att detta helhetsperspektiv och den samverkan som forskningen 

förordar, saknas. Som tidigare redovisats lägger lärare och rektorer ofta skulden till att barn 

inte når målen inom grundskolan på individen och elevens hemmiljö (exempelvis låg 

utbildningsnivå hos föräldrarna, kulturbakgrund eller socioekonomi). Lindqvists redovisning 

kring tidigare forskning visar att dessa faktorer har en betydande roll men han säger samtidigt 

att faktorer som lärarens kompetens och förväntningar, undervisningen och kamratskapet på 

skolan har betydligt större inverkan på elevers målresultat, alltså de skolbundna faktorerna till 

att elever inte lyckas inom skolan. Lindqvists studie visar även att lärare och rektorer i stor 

utsträckning lägger ansvaret på speciallärare och specialpedagoger när det kommer till 

stödinsatser. Studien visar att dessa yrkesgrupper har den största möjligheten att påverkan 

elevers chanser att nå målen jämfört med ordinarie lärare, som uppges ha mindre möjlighet att 

påverka elevernas möjlighet att lyckas. Detta, menar Lindqvist, bör ses som ett misslyckande 

av skolan. Skolans uppgift är att vara den motverkande och utjämnande kraften; en plats där 

barn och unga med olika förutsättningar möts men skolan ger alla barn rätt verktyg för att 

lyckas. Problemet med elevers olika förutsättningar löses inte genom att separera barn och 

unga i olika undervisningsgrupper. Detta skapar en segregation bland elever och forskningen 

visar att problematiken ökar när skolor ökar segregationen genom att dela upp eleverna i olika 

undervisningsgrupper. Detta kan bidra till att eleven identifierar sig själv som misslyckad och 

förväntningarna från skolan minskar ofta på elever som ingår i dessa specialgrupper. 

Lindqvists studie påvisar även att rektorer ofta fokuserar på de nationella styrdokumenten i 

arbetet kring särskilt stöd och att en stor andel av lärarna anser att de inte har tillräckliga 

kunskaper för att tillgodose elever med dessa behov. Detta skapar ett dilemma. De nationella 

styrdokumenten är tolkningsbara och saknar direkta anvisningar till hur arbetet med dessa 

elever ska gå till väga. Det ligger således på skolan att utforma handlingsplaner och policyer 

som ska hjälpa lärarna att systematiskt strukturera skolans arbete. Lindqvist menar att 

rektorernas fokus bör vara att tydliggöra de nationella styrdokumenten genom lokala 

handlingsplaner på ett sådant sätt att samtliga lärare får ett tydligt arbetssätt kring barn som 

riskerar att inte nå målen. Något som i denna studie visade sig vara bristfälligt. Kontentan av 

studien visar att ansvaret för dessa elever i stor utsträckning läggs på specialundervisningen 

och på bristerna hos eleven där skolan som helhet saknar systematisk vägledning och 

kompetens i mötet med barn i behov av särskilt stöd.11   

Lindqvists studie vittnar om ett icke samarbetande skolsystem där elevens brister ses som det 

avgörande hindret för dennes chanser att lyckas inom skolan. I kontrast till detta kan det vara 

värt att nämna två exempel från två olika rektorer som lyckats vända negativa skolresultat. 

Först är grundskolechefen Axelsson som problematiserar skolors arbete kring elever som är 

underpresterande och menar att särskilt stöd med särskilda undervisningsgrupper ofta är 

skolans lösning. Axelsson menar även att skolan ofta väntar för länge med att agera och 

hoppas på att eleverna till sist kommer att klara av kunskapsmålen utan vidare åtgärder från 

skolan. Hon presenterar siffror från Haninge kommun där 53% av eleverna som inte blir 

godkända i matematik i årskurs 7 inte heller blir det i årskurs 9. Axelsson påstår att detta beror 

på att skolorna inte tagit hänsyn till elevernas kunskapsluckor, utan istället har givit eleverna 

                                                           
11 Lindqvist, 2011, ss 9–11. 



9 
 

särskilt stöd med ordinarie studiegång. Det som hon menar att skolorna borde ha gjort, är att 

applicera skollagens 12§ Anpassad studiegång. Lagen innebär att: 

Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 

sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får 

ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som 

annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång).12 

Syftet med anpassad studiegång är att ge elever en chans att ta ikapp utebliven kunskap med 

fokus på kärnämnen och med målet att eleven ska bli behörig till gymnasiestudier. Samtidigt 

menar Axelsson att det kan vara skolans organisation som ligger till grund för att elevers 

behov inte uppmärksammas i tid och att omorganisation i lärarnas arbetslag kan underlätta att 

se och tillgodose elevgruppers behov.13 Genom att applicera anpassad studiegång kan skolan 

ge eleven en möjlighet att uppnå den hanterlighet.  

I kontrast till detta kan även skolors inställning till anpassad studiegång vara en bidragande 

orsak till varför skolor inte väljer att använda lagen. Skolverket själva skriver att ”Anpassad 

studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra 

stödinsatser inte fungerat”.14 Kan Skolverkets ordalydelse avskräcka skolor som egentligen 

borde sätta in just denna åtgärd? Axelsson hävdar att anpassad studiegång inte behöver vara 

så dramatisk som skolverket får det att låta. Hon menar att problemet ligger i skolans 

organisation, där schemabrytande insatser för att möta elevgruppers behov inte tillåts. 

Skolschemat skapas redan innan eleverna kommer tillbaka efter sommaren och det är sedan är 

styrande genom det kommande läsåret. Ofta läggs schemat baserat på föregående läsårs 

elevresultat och vart skolan anser att extra resurser behövs. Detta innebär att skolor analyserar 

det förflutna istället för att arbeta formativt utifrån elevgruppers behov. När skolan inte tar 

hänsyn till de elever som inte når målen i det styrande skolschemat faller de utanför normen 

och hamnar efter. Axelsson beskriver att det finns en rädsla bland rektorer för att frångå de 

regler och normer som existerar inom skolans värld. Att frångå timplanen och frånta eleverna 

deras rätt att läsa alla ämnen ses som tabu. Rädslan för omvärlden, skolinspektionen och den 

egna personalens tankar gör att rektorer istället väljer att ge elever underkända betyg och 

därigenom göra eleverna icke-behöriga till gymnasiet. Formativ bedömning (där eleven själv, 

med hjälp av läraren, ska forma sin kunskap utifrån sina individuella förutsättningar) har 

sedan länge varit ett krav på den enskilda läraren, men skolan som organisation saknar 

fortfarande formativ bedömning. Om frågan till rektorerna hade varit ”Vad krävs för att dessa 

elever skulle bli behöriga till gymnasiet?” tror Axelsson att de flesta rektorer skulle kunna 

svara att anpassad studiegång hade varit ett alternativ men att rädslan för att ta till en sådan 

åtgärd avskräcker rektorer från att ta det beslutet, mycket på grund av att det synliggör 

rektorns bristande ledarskap men också på grund av oron som skulle uppstå i organisationen 

                                                           
12 Skollagen (2010:800) 3 kap. 
13 Axelsson Kihlblom, L, Våga leda skolan – med fokus på framtiden. Stockholm: Gothia Fortbildning AB, 

2016, ss 14–15. 
14 Särskilt stöd och anpassad studiegång i grundskolan, Skolverket, 2016. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-

grundskola/anpassad-skolgang-1.209939 (hämtad 2017-05-10). 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-grundskola/anpassad-skolgang-1.209939
http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-grundskola/anpassad-skolgang-1.209939
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om styrschemat skulle ändras under läsårets gång.15 Detta kan ses som en anledning till att 

enskilda skolor har flertalet elever som inte når kunskapsmålen och bör ses som ett tecken i 

ljuset av att den enskilda skolan har ledningssvårigheter snarare än underpresterande elever.    

Det andra exemplet på en lyckad skolförbättring är den personliga berättelsen av Monroe som 

1991 startade upp Frederick Douglass Academy i centrala Harlem i New York. Monroe 

berättar hur hon, tillsammans med sin personal, vände en skolkultur infekterad av låga 

elevresultat och underpresterande personal. Receptet enligt Monroe var relativt enkelt och 

redan efter Akademins första år låg skolan i topp i Harlem och elva i hela New York. 

Akademins elever kom från socioekonomiskt utsatta områden med lågutbildade föräldrar och 

en kultur som sa att skolan inte kunde hjälpa dem. Monroe beskriver, precis som Axelsson, 

vikten av förväntningar och modet hos ledningen i detta läge; att genom tydlighet och 

förväntningar få eleverna att se skolan som något viktigt och att som ledare för skolan våga 

utmana sin personal för att ge eleverna de bästa förutsättningarna. Genom att låta lärarna göra 

en prognos om vilka elever som riskerade att inte nå målen i de nationella proven redan i 

december, kunde skolan under vårterminen formas utifrån dessa elever och erbjuda dem extra 

handledningstider och extra undervisning i de ämnen varje elev hade behov av. I maj var 

Akademin nummer ett i Harlem och eleverna och personalen exploderade av stolthet, inte 

bara över att Akademin numera sågs som en bra skola från omvärlden men just att elevernas 

självbild och självkänsla tillsammans med personalens arbetsmoral fick en knuff i rätt 

riktning. Akademin fortsatte sitt formativa arbete med prognoser och finslipade sitt arbete 

med att lyfta de elever som var i behov av anpassad studiegång och särskilt stöd med fortsatt 

handlingskraft, energi och tydliga visioner med fokus på högsta kvalitet.16 Monroe angrep 

alltså skolans problematik både ur ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv genom att 

analysera och våga diskutera skolans undervisningssvårigheter i relation till de elevprognoser 

som gjordes under läsårets gång.      

1.3.1 Aktuellt inom stödinsatser 

Flertalet studier har försökt identifiera och kartlägga begreppet ”barn med behov av särskilt 

stöd” och man kan påvisa två olika kategorier av barn med behov av särskilt stöd. Först gäller 

det att identifiera vilka barn det rör sig om och sedan att se vilka åtgärder som barnet är i 

behov av. Larsson-Swärd problematiserar detta genom att påvisa olika myndigheters synsätt 

på barn med dessa behov. Hon menar att myndigheter, med skolan inräknad, har olika syn på 

vilka barn som är i behov av särskilt stöd och vilka åtgärder som enskilda barn behöver för 

fortsatt utveckling. Att synliga funktionsnedsättningar så som utvecklingsstörning, motoriska 

svårigheter, synskada, hörselskada eller talsvårigheter ofta inte behöver diskuteras mellan 

myndigheter, utan är synliga symtom som ger enskilda barn rätt till stödinsatser, är relativt 

självklart mellan instanserna. Problemet uppstår kring de barn som inte uppvisar några synliga 

symtom. Kring de barn som istället har psykosociala avvikelser råder inte alltid samma 

självklara samsyn kring vilket stöd barnet behöver. Dessa barn är svårare att identifiera och 

olika myndigheter, men också olika skolor, har olika sätt att se på dessa barn. Kanske 

uppfattas det på en skola som om eleven endast är okoncentrerad och ointresserad av 

                                                           
15 Axelsson Kihlblom, 2016, ss 44-46. 
16 Monroe, L, Våga leda i skolan! – En personlig berättelse om ledarskap som förändrar. Borås: 

Centraltryckeriet, 1999, ss 25 & 38–42. 
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skolarbetet, medan det, på en annan skola, ses som att eleven har djupare problem och dennes 

beteende är en konsekvens av individens känslor. Enligt Larsson-Swärd utgör de barn med 

synliga utvecklingsstörningar endast en bråkdel av de barn som är i behov av särskilt stöd 

medan barn med osynliga psykosociala svårigheter utgör en majoritet av dessa barn. Alla barn 

har olika behov, oavsett diagnos eller ej, men vissa barn har behov av särskilt stöd för att få 

sina behov tillgodosedda.17   

Om vi beaktar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som benämnts mer omfattande i 

det teoretiska kapitlet nedan, vet vi nu att individen ingår i olika miljöer med olika roller som 

utgör individens sammanhang för utveckling. I de fall barn och unga lider av psykosociala 

svårigheter kan dessa svårigheter ha sin utgångspunkt i en eller flera av dessa miljöer. 

Larsson-Swärd menar att barn och unga med dessa svårigheter kan ge utryck för det på olika 

sätt. Individen kan vara utåtagerande mot sin omgivning eller bli tillbakadragen och tystlåten. 

Oavsett vilket beteende som individen uppvisar är det uttryck för den egna självkänslan och 

vilka psykosociala svårigheter som ligger till grund för beteendet. Detta skapar stora krav på 

en skolpersonal att tillgodose individens behov och att uppmärksamma att individen är i 

behov av särskilt stöd. Larsson-Swärd menar att om skolan inte uppfattar individens 

svårigheter och beaktar helhetssynen på individen finns stor risk att behovet inte synliggörs 

eller att individen inte får rätt stöd. Detta kan leda till en negativ spiral eftersom ett felaktigt 

stöd inte hjälper eleven ur sina svårigheter utan snarare ger upplevelsen att eleven inte lyckas 

trots att den får extra stöd. Eleven kan, på grund av detta, skapa en negativ bild av sig själv 

och stärka känslan av att denne inte räcker till, vilket ger en fortsatt nerbrytning av individens 

självkänsla. Med andra ord kan man påvisa att fel stöd är värre än inget stöd. En skola för alla 

där alla elever har rätt till det stöd som deras behov kräver ställer stora krav på skolans 

personal. Skolan ska individualisera undervisningen, ta hänsyn till varje elev genom ett 

helhetsperspektiv på individens resultat, beteende och yttre och inre förutsättningar med fokus 

på elevens fortsatta utveckling. Detta kräver att skolans personal både identifierar och stödjer 

varje elev utifrån just dennes behov genom empati, förståelse, och kunskaper om den enskilda 

individens speciella svårigheter. Detta innebär även att ett samarbete mellan olika 

myndigheter, så som socialtjänsten och barnomsorgen, men även mellan hemmet och skolan, 

ofta är en nödvändighet för att tillgodose barnens behov. Svårigheten ligger i att personalen 

inom dessa instanser ska kunna se den enskilda individens behov och sätta in åtgärder som 

hjälper individen till en positiv utveckling. Dock kan olika instanser och olika skolor se på 

elevens behov på olika sätt beroende på personalens intresse och empati för individen, vilket i 

sin tur kan innebära att de ger stödinsatser på olika sätt.18    

Brodin och Lindstrand påvisar dilemman med att skolor använder sig av särskilda 

undervisningsgrupper. Studier har visat att barnen i dessa grupper känner sig isolerade, 

ensamma och dömda att misslyckas inom skolan. Undervisningstiden i dessa grupper går ofta 

åt till diskussioner kring elevernas medicinska svårigheter eller diagnossvårigheter och att 

diskutera ordning och reda där läraren utifrån sina erfarenheter påvisar vad som är ett oönskat 

beteende snarare än att fokusera på den faktiska undervisningen. Detta gör att eleverna i dessa 

grupper snabbt inrättar sig efter hur det är att vara elev i särskild undervisningsgrupp och att 

                                                           
17 Larsson-Swärd, 1996, s 9. 
18 Larsson-Swärd, 1996, ss 8 & 10.  
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de inte riktigt duger till att vara placerade i vanliga klasser. Eleven blir ofta den som bär 

skulden för sitt beteende och sina misslyckanden samtidigt som eleven får ett minskat 

inflytande på sin egen situation. Gemensamt för alla de studier som Brodin och Lindstrand 

nämner är att dessa barn som placeras i särskilda undervisningsgrupper utvecklar negativa 

eller inga förväntningar på sig själva och detta blir en självuppfyllande profetia. Hur en elev 

upplever sig själv är ofta baserat på hur omgivningen uppfattar eleven och lärare har ofta en 

uppfattning om vad som är avvikande beteende hos elever, men lärarens uppfattning är också 

baserad på hans eller hennes egen bakgrund. Lärarens kunskaper, uppfattningar och 

ambitioner blir således avgörande för dessa elever. Elever, som känner tillit till sin lärare och 

vars lärare anpassar skolarbetet utifrån varje individs förutsättningar, har möjligheten att få en 

positivare relation till skolan. Detta är dock ovanligt i särskilda undervisningsgrupper och 

man måste då ställa sig frågan: Är det en bra lösning med särskilda elevgrupper och i så fall 

för vem? Problemet blir att eleverna i dessa grupper objektifieras och det diskuteras om 

elevens oönskade beteende flera gånger om dagen där ansvaret för beteendet bärs av eleven 

men eleven bemöts inte som medaktör i diskussionerna. Diskussionerna sker utifrån lärarens 

perspektiv om vad som är elevens problembeteende samtidigt som såväl elevens möjligheter 

till lärande som elevens självkänsla försämras när denne exkluderas från den vanliga 

klassen.19   

1.3.2 Åtgärdsprogram  

I arbete kring att upprätta ett åtgärdsprogram för de elever som inte når kunskapsmålen, 

menar Larsson-Swärd att första steget skall vara att utgå från det eller de behov eleven har 

utifrån det beteende som eleven uppvisar. En kartläggning sker genom observationer och den 

dokumentation kring individens beteende som personalen på den enskilda skolan gör löpande. 

Efter detta bör föräldrasamtal genomföras, med syfte att komplettera bilden av eleven och ge 

skolan en helhetsbild av den enskilda elevens individvariabler. I föräldrasamtalet diskuteras 

elevens miljövariabler, alltså de förhållanden eleven har i sin närmiljö, som kan vara 

bidragande till elevens beteende och svårigheter. Det man söker svar på är elevens 

interaktionsförhållande och hur eleven integrerar med andra människor som ingår inom de 

olika nivåerna av elevens ekologiska system. Denna information, tillsammans med de 

observationer och den dokumentation skolan gjort, bör vara analysbar och ligga till grund för 

att upprätta ett individuellt åtgärdsprogram för eleven och, om nödvändigt, ligga till grund för 

att koppla in andra instanser så som socialtjänsten eller utomstående konsulter.20    

Efter utförd kartläggning av elevens behov utifrån skolsituationen eller elevens beteende skall 

ett åtgärdsprogram upprättas. I detta program ska såväl positiva sidor hos eleven, som ska 

byggas vidare på, som förbättringen som eleven ska hjälpas uppnå utifrån tidigare analys av 

elevens behov dokumenteras. För detta är lärarna ansvariga och kallar vid behov in 

föräldrarna och, om nödvändigt, utomstående konsulter. Dock är det viktigt att personer som 

är direkt delaktiga i det fortsatta arbetet och engagerade i elevens åtgärdsprogram deltar vid 

upprättandet av det. Under upprättandet av åtgärdsprogrammet är det av vikt att tydliga mål 

och delmål med en fast tidslinje upprättas och att man ger eleven och föräldrarna tydliga 

                                                           
19 Brodin & Lindstrand, 2010, ss 71-73. 
20 Larsson-Swärd, 1996, ss 41–43. 
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beskrivningar av vad som förväntas hjälpa eleven. Åtgärdsprogrammet ska redovisa skolans, 

föräldrarnas, eventuella utomstående instansers och elevens ansvarsområden samt hur arbete 

och ansvar fördelas. Anledningen till att det bör vara få deltagare under upprättandet av 

åtgärdsprogrammet, är att avdramatisera mötet för eleven och lättare få till detta möte. Ju fler 

personer som ska delta, desto svårare blir det att arrangera ett möte och det kan leda till att 

mötet blir alldeles för konventionellt, vilket gör det svårt för eleven att delta och förstå 

programmet.21     

När åtgärdsprogrammet väl är upprättat och arbetets ska ta sin början är det viktigt att 

genomföra fortsatta observationer av eleven och hur åtgärderna tar sin form. Dessa 

observationer kan exempelvis vara att iaktta kroppsspråk, beteende, skolarbete, interaktioner 

och mycket mer beroende på elevens grundläggande behov. I denna fas är det viktigt att 

åtgärderna kommer stegvis och baseras på elevens behov ur ett pedagogiskt perspektiv och att 

man stegvis genomför förändringarna med delmål som gör det möjligt för eleven att lyckas nå 

de olika delmålen. Fortsatta föräldrasamtal kring elevens fortsatta utveckling och att skolan 

tar del av föräldrarnas kunskaper kring eleven ger en fortsatt växande helhetsbild av elevens 

utveckling både i skolan och på hemmaplan. Lärarnas samverkan med föräldrarna blir ofta 

avgörande för om genomförandet av åtgärdsprogrammet kommer att lyckas eller ej. 

Föräldrarna spelar här en avgörande roll genom att stödja sitt barn genom de åtgärder som ska 

genomföras. Om skolans personal och föräldrarna inte är överens om barnets behov och de 

åtgärder som skulle kunna stödja barnets utvecklingsfas kan problem uppstå. Det finns några 

problem som kan uppstå i en föräldrasamverkan: Föräldrarna kan vara svåra att nå, elevens 

problemområde kanske grundar sig i föräldrarelationen eller i hemmet, eleven kan ha psykiskt 

sjuka eller utvecklingsstörda föräldrar, föräldrarna själva har behov som inte tillgodoses eller 

rädsla att framföra det egna barnets svårigheter. Samma rädsla kan uppstå från skolans och 

lärarnas sida: Läraren kanske inte vågar poängtera elevens problemområden för föräldrarna 

eller lärarna orkar inte ta striden med föräldraparet som kan ligga till grund för elevens 

svårigheter. Likaså kan problem uppstå om läraren upplever att åtgärderna saboteras av 

föräldrarna eller om skolan ser tydliga tillbakagångar efter längre ledigheter från skolan. I 

dessa fall bör lärarna kontakta utomstående myndigheter så som socialtjänsten eller liknande 

för konsult- och handledningshjälp och i de fall misstanke finns om att ett barn utsätts för 

övergrepp inom hemmet, ska skolan anmäla misstankarna. Sådana fall är undantagen för att 

skolan skulle behöva samverka med föräldrarna till det enskilda barnet.22      

Uppföljning av upprättade åtgärdsprogram görs på två olika nivåer, förvaltningsnivå samt 

individnivå med förädlarna. På förvaltningsnivån handlar det om att synliggöra skolans 

belastningar med samtliga åtgärdsprogram. Här är syftet att antingen få extra resurser, 

omorganisera organisationen till att bli mer effektiv i sitt arbete eller att synliggöra brister i 

verksamheten. På individnivå handlar det snarare om att se effekterna av det upprättade 

åtgärdsprogrammet och göra eventuella justeringar i det befintliga programmet om så behövs 

eller se om programmet ligger i fas med de förväntningar man hade. Hela syftet med det 

upprättade programmet är att eleven, efter de uppsatta tidsramarna, inte längre ska behöva ett 

åtgärdsprogram och att elevens behov eller beteende fått en positiv förändring. Ett 

                                                           
21 Larsson-Swärd, 1996, ss 44–45. 
22 Larsson-Swärd, 1996, ss 46–47. 
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åtgärdsprogram kan därför upphöra och vanligtvis upphör ett program av två anledningar: 

Eleven slutar på den berörda skolan eller det avskaffas för att elevens behov har tillgodosetts. 

Oavsett vad anledningen är till att programmet upphör att gälla är det viktigt att skolan och 

dess personal tar lärdom av åtgärdsprogrammen. Det blir därför lämpligt att utvärdera 

programmet vilket sker genom att den delaktiga personalen får yttra sig om detta men 

utvärderingen kan även innefatta elever och deras föräldrar. Fokus bör ligga på hur väl 

målsättningen har uppnåtts, elevens utveckling under programtiden, rutiner, justeringar längs 

vägen, påverkan på ordinarie skolverksamhet samt föräldrasamverkan. Syftet med 

utvärderingen är att ständigt söka förbättra rutiner för att stödja barn i behov av 

åtgärdsprogram samt att få en indikation på effekten på elevens beteende när skolan arbetar 

utifrån åtgärdsprogram där eleven betraktas ur ett ekologiskt perspektiv.23     

Figur 1:3. Ekologisk arbetsmodell för åtgärdsprogram.24  

 

Som påvisas i figur 1:3 utgår åtgärdsprogrammet från den kartläggning och behovsanalys som 

görs vid den enskilda skolan med fokus på individ-, miljö- och interaktionsvariabler hos 

eleven. Allt detta görs av skolans personal och eventuella extra konsulter via andra instanser 

om behov finns. Detta ställer höga krav på grundkvalitet i den enskilda skolans arbete kring 

barn i behov av särskilt stöd. Bergqvist m. fl. menar att lärarnas förståelse och attityd i mötet 

med elever och föräldrar med avvikande beteenden oberoende av om det rör sig om 

funktionsnedsättningar, utvecklingsstörningar, psykiska eller sociala problem har stor 

betydelse i det fortsatta arbetet. Vår förståelse och våra tidigare erfarenheter styr vårt sätt att 

se välden och beroende på vem läraren är som person, kommer elevens avvikande beteende 

eller situation att ses i olika ljus. Detta bidrar till att vi alltid kommer att uppfatta och tolka 

elevers problemsituation olika och se olika lösningar eller åtgärder för att möta elevens behov. 

Ur organisationsperspektiv blir det därför av vikt att våga fundera över den egna 

                                                           
23 Larsson-Swärd, 1996, ss 49–50.  
24 Larsson-Swärd, 1996, s 42. 
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människosynen och samhällssynen när det kommer till elever i behov av stöd och att skolan 

inte underskattar sin förmåga att stödja utsatta barn och familjer. För att detta ska fungera 

krävs en engagerad personal som också känner tillit till sitt eget arbete och förtroende för till 

organisationen. Därav har en välfungerande och samsynad organisation, där personalen har ett 

gemensamt intresse för att, i samarbete med föräldrarna, stödja barns och ungas fortsatta 

utveckling och lärande, bättre möjligheter att stödja elever med behov. Bergqvist m. fl. 

påvisar vikten av solidaritet och jämlikhet i mötet med barn och familjer i behov av stöd och 

menar att detta arbete bör fokuseras på det gemensamma intresset att stödja elevens/barnets 

positiva utveckling genom engagemang och förståelse.25 

Frågan man behöver ställa är i så fall om skolan kan ses som en problemskapande instans. 

Den problematiseringen gör i alla fall Asmervik m. fl. och menar att det aldrig finns så många 

av en generation som är funktionshämmade som under skolåren. De menar att många 

människor med olika typer av svårigheter eller funktionsnedsättningar kommer ur sin 

behovssituation genom enklare insatser på arbetsmarknaden men att skolan som instans 

snarare förstärker behovsproblematiken hos individer. Paradoxen är således att ingen annan 

instans inom det moderna samhället har såpass många människor i behovs- eller 

problemsituationer som grundskolan. Asmervik m. fl. frågar sig därför om det kan vara 

skolan som system som skapar dessa funktionshämmande människor eller om problematiken 

är mer latent än så. Beror det på att skolor ser sig själva som självtillräckliga och inte 

samarbetar med andra instanser, förbiser problem inom familjer eller en icke fungerande 

organisation som styrs av ett rangordnat skolsystem?26      

1.3.3 Elevhälsoarbete 

Lehtinen och Jakobsson problematiserar elevhälsoarbetet och menar att de få studier som 

gjorts inom elevhälsan tyder på brister inom dokumentation och skolors systematiska 

kvalitetsarbete. De påvisar även att kvalitén på arbetet skiljer sig avsevärt mellan olika 

kommuner men även mellan enskilda skolor inom samma kommun, beroende på skolans syn 

på elevhälsan. Studierna påvisar även att skolors elevhälsoarbete sällan fokuserar på de 

pedagogiska utmaningarna som finns inom skolan utan enskilda elevers svårigheter. 

Elevhälsoarbetets utformning varierar även mellan skolor och få skolor har uppsatta mål för 

arbetet vilket ofta resulterar i att elevhälsans arbete blir händelsestyrt snarare än förebyggande 

och hälsofrämjande. Flertalet studier visar även att värdemönstren mellan skolans aktörer och 

samverkande aktörers arbete kring barn i behov av särskilt stöd ofta skiljer sig åt från 

varandra och leder till kulturkrockar mellan yrkesutövare, vilket försvårar arbetet. Lehtinen 

och Jakobsson lyfter även fram att genomgående för dessa studier var att yrkesutövare som 

deltog i studierna, sällan refererade till forskning eller teorier om det elevhälsoarbete som 

bedrevs.27 

De påvisar vidare att diagnoskulturen är starkt rådande inom elevhälsan på många skolor och 

dessa skolor använder sig ofta av tredjehandsinformation för att kategorisera elever utifrån 

                                                           
25 Bergquist, 2007, ss 14–15. 
26 Asmervik, S. Ogden, T & Rygvold A-L. (red.), Barn med behov av särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur, 2001, 

ss 12–13.  
27 Lehtinen, T & Jakobsson Lundin, J, Psykologi för klassrummet. Falun: ScandBook, 2016, s 269. 
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utomstående konsulters råd, men att skolans egna yrkeskategorier sällan utför egna analyser 

av elevens svårigheter eller problemets karaktär. På dessa skolor har i regel också rektorn ett 

individfokus utöver det vanliga, snarare än ett pedagogiskt fokus. Rektorerna i Lehtinens och 

Jakobssons studie spenderade stora delen av vardagsarbetet åt att diskutera enskilda elevers 

svårigheter och behov med speciallärare, föräldrar och elevhälsan. Detta bidrog till att skolans 

roll och undervisningen i förhållande till elevers behov, aldrig diskuteras och sällan 

dokumenterades vilket gjorde det svårt att skapa återkoppling på hur tidigare insatser 

fungerat. Lehtinen och Jakobsson menar att elevhälsoarbetet ofta fokuseras på att hitta elevens 

psykologiska svårigheter genom olika remisser till utomstående instanser. Detta tar tid och 

elever kan gå väntandes på utredningsresultat i månader innan en eventuell diagnos ställs. 

Under tiden som eleven väntar på utredningsresultat, händer sällan någon förändring i elevens 

vardagliga situation i skolan. Skolorna väntar på att få kategorisera eleven och att efter 

avslutad utredning kunna sätta in de stödinsatser som utredningen gett upphov till. Detta 

resulterar ofta i att elevens situation förvärras och att eleven halkar efter ytterligare i 

förhållande till kunskapsmålen. Ett vanligt fenomen är att elevhälsan också används som en 

form av avstjälpnings-, sorterings- och vidarebefordringsstation för enskilda elevers 

problematik; att lärare skickar eleven vidare till kuratorer och speciallärare för att den 

enskilda läraren inte kan tillgodose elevens behov. Dock påvisas det att skolans organisation 

ofta brister i samarbetet mellan lärare och specialundervisning. Att eleven avviker från 

ordinarie undervisning och går till specialläraren istället leder ofta till negativa resultat 

eftersom det de ägnar sig åt där ofta saknar koppling till det läraren går igenom med övriga 

klassen på lektionen.28    

Saken är den att elevers behov kan grunda sig på en rad olika faktorer och skolan har sällan 

möjlighet att påverka dessa. Problemet uppstår när skolor genom remisser för utredningar 

avvaktar med att agera utifrån elevens behovsbild. Att skolan ofta väntar med olika 

stödinsatser i väntan på en diagnos eller en utomstående konsultation kring elevens behov 

bidrar till att eleven endast förs längre från att uppnå kunskapsmålen inom skolan. Många 

lärare hade säkert ställt sig frågande till vad annat skolan skulle kunna göra men Lehtinen och 

Jakobsson menar att om skolor har låga elevresultat kan det bero på faktorer inom tre 

problemkategorier. Först har vi inlärningssvårigheter, som påvisar att problemet ligger hos 

eleven, som har svårigheter med inlärning. Denna kategori är ofta framlyft när skolor 

diskuterar låga elevresultat. Den andra kategorin är undervisningssvårigheter och 

ledningssvårigheter är den tredje kategorin. Kategori två och tre är sällan diskuterade inom 

den enskilda skolans arbete kring elever som inte når kunskapsmålen. Saken är ju den att 

elevens behov skapas i samspelet med den enskilda läraren och att det kanske inte är eleven 

som utgör grundproblemet. Detta bör inte ses som ett påhopp på lärarkåren som yrkesgrupp, 

utan snarare som en ytterligare dimension i elevhälsoarbetet; att lärare också behöver stöd i 

sin fortsatta utveckling och yrkesutövande och att skolan som organisation behöver var 

flexibel och förmögen att diskutera undervisnings- och pedagogiska kontexter när elever inte 

når målen inom grundskolan. Elevhälsan kan många gånger uppleva svårigheter med att 

kunna påverka de faktorer som ger elever svårigheter att nå målen, men å andra sidan kan en 

väl fungerade elevhälsa påverka den pedagogiska personalens arbete positivt. 

                                                           
28 Lehtinen, & Jakobsson Lundin, 2016, ss 269–270 & 276. 
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Sammanfattningsvis påvisar detta att skolor ofta fokuserar på utomstående faktorer som 

skolan inte heller kan påverka, vilket gör att elevens svårigheter kan förstärkas. Det är kanske 

inte avgörande att kunna kategorisera elevens problematik, utan att skola istället fokuserar på 

vad man gör med de undervisningssvårigheterna som elevens problematik medför. En 

samverkan mellan skolans elevhälsogrupp och undervisande lärare med pedagogiska 

diskussioner och en tro på elevens utvecklingspotential ger såldes upphov till att stödinsatser 

riktas rätt.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Lehtinen, & Jakobsson Lundin, 2016, ss 278–280. 
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2. Forskningsöversikt 

I följande kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter genom avhandlingar, 

forskningsartiklar och rapporter i form av olika perspektiv på barn och unga i behov av 

särskilt stöd samt yrkeskulturella aspekter. Avsikten med detta kapitel är att dels ge en inblick 

i forskningsfältet men också ett försök att påvisa länken mellan skolkulturers påverkan när 

elever inte når målen inom grundskolan.   

I sökningen av tillämplig forskning har studiens nyckelord skolkultur, kulturella aspekter, 

särskilt stöd samt utvecklingsekologi använts separat och relaterande till varandra. Inom det 

nationella forskningssökandet användes databasen DIVA – arkivet, dock med relativt få 

träffar på applicerbara källor. När det gäller den internationella forskningen gavs emellertid 

ett större urval av forskningskällor i form av artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter 

gällande nyckelorden särskilt stöd och utvecklingsekologi. I sökandet efter internationell 

forskning användes databasen Academic Search Elite.     

 Joakim Isakssons doktorsavhandling Spänningen mellan normalitet och avvikelse – Om 

skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd från 2009, är gjord i en mellanstor kommun 

i norra Sverige där grundskolor med olika typer av socioekonomiska områden skulle 

representeras. Isaksson ville även att skolorna skulle skilja sig inom resurstilldelning och hur 

skolorna hanterade sina resurser samt skolornas elevunderlag. Studien som sådan kan därför 

främst liknas med ett strategiskt urval. Tre skolor deltog i undersökningen, skola A med ca 

750 elever, skolorna B och C hade 548 respektive 486 elever. Samtliga av dessa tre skolor 

hade elever fördelade på årskurserna 1-9.30  

Isakssons syfte med avhandlingen var att analysera spänningsförhållandet mellan normalitet 

och avvikelse i skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet i avhandlingen kom att 

besvaras genom tre olika delstudier där datainsamlingsmetoden kom att variera. I den första 

delstudien gjordes en kvalitativ innehållsanalys av elevers åtgärdsprogram för att få en bild av 

hur skolorna arbetade med stödinsatser. Isaksson valde att endast samla in åtgärdsprogram i 

årskurserna 3, 6 och 9 vilket kom att innefatta 25 klasser och ca 750 elever. Detta för att 

urvalet inte skulle bli för omfattande och svår analyserat. Av de 750 eleverna var det 113 

tillgängliga åtgärdsprogram och 80 elevers föräldrar gav sitt samtycke att dela med sig av sina 

barns åtgärdsprogram. Vid slutdatumet av insamlingen var det dock endast 51 program som 

hade inkommit. Vilket gjorde att en ojämn fördelning mellan årskurserna; 24 respektive 23 

program från årskurs 3 och 9, men endast 4 som representerade årskurs 6. Undersökningens 

andra och tredje delstudie baserades på semistrukturerade intervjuer med rektorerna och lärare 

respektive föräldrar och elever. Rektorerna intervjuades enskilt medan lärare och 

specialpedagoger intervjuades i par, totalt intervjuades 24 personer från skolornas olika 

yrkeskategorier. I delstudie tre intervjuades totalt åtta elever tillsammans med sina föräldrar; 

två från skola A och sex från skola B, dock ingen från skola C. Urvalet av elever baserades på 

frivilliga inbjudningar och att eleverna skulle gå i årskurs 7-9. Detta på grund av att dessa 

elever och deras föräldrar ansågs mer benägna att kunna sätta ord på deras upplevelser och 

                                                           
30 Isaksson, J, Spänningen mellan normalitet och avvikelse – Om skolans insatser för elever i behov av särskilt 

stöd. Sweden: European Jorunal of Special Needs Education, 2009, s 46.   
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erfarenheter från skolorna. Syftet med intervjuerna var att få en mer nyanserad bild av 

skolornas arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd.31 

Resultatet av den första delstudien visade att en majoritet av åtgärdsprogrammen (n=34) 

utformades med fokus på elevens individuella/medicinska problematik i att eleven inte nådde 

kunskapsmålen och att åtgärdernas karaktär. Återstående 15 åtgärdsprogram var även de 

individbaserade när det gällde problematiken, dock var åtgärderna i dessa program mer 

relaterade till skolmiljö. Isaksson påvisar därför att en djup rotad tradition, att skolors 

problembeskrivning av elevers behov och åtgärder till elever i behov av särskilt stöd, är till 

stor del individbaserat och inte skolrelaterat. Studiens andra del visade att identifieringen av 

barn i behov av särskilt stöd ofta baserades på den enskilda lärarens subjektiva bedömning av 

eleven i relation övriga elever i klassen som i denna studie visade sig utgöra en referensram i 

denna bedömning. Delstudien kunde även påvisa tydliga kopplingar mellan skolans 

resurser/resurstilldelning och hur särskilda behov konstruerades och definierades för att skapa 

tydliga diagnoser för att generera extra resurser. I den tredje delstudie som syftade till att 

undersöka hur elever och deras föräldrar upplever skolornas stödåtgärder visade det sig att 

elever och föräldrar ofta jämställde sina erfarenheter till skolors arbete med stödinsatser som 

en kamp om inkludering och erkännande. Resultatet visar att elever och föräldrar var 

delaktiga i diskussionerna kring lämpliga stödåtgärder och gav förslag på specifika 

undervisningsmetoder men att skolans personal motsatte sig den informationen som 

föräldrarna av erfarenhet eller via externa experter ansåg vara lämplig. Föräldrarna och 

eleverna vitnade även om att hoppet av en diagnos skulle bidra med lämpliga stödinsatser och 

extra resurser till eleven, dock påvisar detta resultat att så ofta inte var fallet och att 

stödåtgärderna inte förändrades efter fastslagen diagnos. Sammanfattningsvis kan man påvisa 

att skolorna ofta fokuserade på individbaserad problematik och åtgärder, medan föräldrar och 

elever mer kämpade för skolrelaterade och undervisningsåtgärder.32             

 

Arne Engströms forskningsrapport Elever med mycket låga prestationer i matematik, menar 

att elever i behov av särskilt stöd har en bättre möjlighet att lyckas desto tidigare stödinsatser 

sätts in. Dock framgår det i studien, att så inte är fallet. Engströms studie hade som syfte att 

undersöka andelen elever med låga prestationsnivåer inom matematik och hur omfattande det 

särskilda stödet var till dessa elever samt eventuella genusskillnader. Studien baseras på 

elevers resultat från de nationella delproven i årskurs 3, där elever med högst fyra av nio 

godkända delprov ingick i studien. Av kommunens totalt 438 elever i årskurs 3 var det 29 

elever med en jämn könsfördelning som slutligen ingick, bortfallet var 15 elever.33   

 

Resultatet från de nationella proven samlades in vårterminen 2016 och underlaget kring vilka 

elever som hade stödinsatser i from av särskilt stöd samlades in hösten 2016. Av dessa 29 

elever som ansågs ha låga prestationer inom matematik var det 14 av eleverna som hade olika 

former av särskilda stödinsatser från skolan medan de övriga 15 eleverna inte hade det. 

                                                           
31 Isaksson, 2009, ss 11 & 48-51. 
32 Isaksson, 2009, ss 64-69.  
33 Engström, A, Elever med mycket låga prestationer i matematik – En pilotstudie av ämnesprov i årskurs 3. 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap: ISBN 1403-8099, Universitetstryckeriet Karlstad, 2017, ss 3 & 

22-24. 
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Engström menar att dessa elever kan ha haft olika anpassningar inom den ordinarie 

undervisningen, men att dessa anpassningar inte fanns dokumenterade hos skolorna. 

Engström menar att skolorna hade bedömt att endast 48 % av dessa elever var i behov av 

särskilt stöd och att resterande 52 % inte var det. Engström menar att dessa siffror stämmer 

överens med övriga riket då elevresultaten från denna kommun inte avviker på något sätt. 

Grundproblematiken ligger således i att skolor ofta ger eleverna möjlighet till omprov istället 

för att tillsätta stöd och att lärare ofta ser provresultatet som en bekräftelse för den egna 

bedömningen av en elev och dennes kunskaper snarare än ett kvitto på att eleven är i behov av 

stöd.34    

 

En annan intressant studie är Gustafsons och Hjörnes forskningsartikel, En frizon för elever i 

behov av särskilt stöd? Inkludering, olikhet och specialpedagogik för alla från 2015. Syftet 

med deras studie var att granska en fristående skola som marknadsförde sig genom ett uttalat 

arbetssätt för en inkluderande undervisningspraktik, med andra ord, en skola för alla. 

Forskningsrapportens empiri är baserat på observationer i en åttonde klass samt 

fokusintervjuer med elever, lärare och skolledningen på friskolan. Studiens intervjuer består 

av sex elevintervjuer, två med lärare samt en fokusintervju och en uppföljningsintervju med 

skolledningen. I fokusintervjuerna med eleverna har det övergripande temat varit elevernas 

syn och erfarenheter av skolan som helhet, medan övriga intervjuer med skolpersonalen var 

fokuserade mot inkluderande pedagogik, specialpedagogik och skolans arbete med elever i 

behov av särskilt stöd.35  

 

Skolans grundprinciper för att skapa en inkluderande undervisning definierades av skolan 

enligt följande: bygga nära relationer mellan personalen, eleverna och vårdnadshavare, 

pedagogisk utveckling där specialpedagogik är pedagogik för alla, kompetent personal och 

tydliga regler för eleverna samt dubbelbemannade lektioner snarare än särskilda 

undervisningsgrupper. Skolan betonade även vikten av att deras specialpedagog var en del av 

skolledning och där igenom kunde lägga tydligare utvecklingsfokus på just 

specialpedagogiken.36 Resultatet visade att både elever och lärare lyfte fram att arbetsron var 

betydligt bättre när det var dubbelbemannat i klassrummen och att lärarna hade utvecklat 

tydliga ansvarsområden i klassrummen. I elevintervjuerna lyftes framförallt fördelen med att 

kunna få hjälp snabbare och att lärarna var duktiga på att förmedla ämnet på olika sätt, vilket 

resulterade i att fler elever förstod uppgifterna. Dubbelbemanningens andra fördelar var att 

skolan inte behövde använda sig av särskilda undervisningsgrupper när alla elever fick 

möjligheten till stöd i ordinarie klassrum. Det specialpedagogiska upplägget på skolan, lyftes 

även fram av lärarna som något positivt. Specialpedagogen var även ansvarig för den 

kollegiala utvecklingsprocessen och den som introducerade nyanställda lärare på skolan till 

just detta tänk. Studien kunde även påvisa dilemmat i en inkluderande skola. Fördelarna med 

denna skola och förutsättningarna för just detta arbetssätt var att det fortfarande var en relativt 

nystartad skola och till antal elever, fortfarande liten. Dilemmat låg i att skolledningen, rent 

                                                           
34 Engström, 2017, ss 26-31.   
35 Gustafson, K & Hjörne, E, Friskolan en frizon för elever i behov av särskilt stöd? Inkludering, olikhet och 

specialpedagogik för alla. Uppsala: Pedagogisk Forskning i Sverige, årg. 20, 2015, ss 1-2 & 6-7. 
36 Gustafson & Hjörne, 2015,  ss 7-8. 
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ekonomiskt ville öka antalet elever, medan den pedagogiska personalen såg riskerna med att 

ett ökat elevantal skulle försvåra arbetet med att kunna se alla elever.37    

 

Syftet att undersöka lärares inställning till en inkluderande undervisning för barn i behov av 

stöd eller med andra funktionsnedsättningar studeras även i Pol Ghesquiéres fallstudierapport 

The Usefulness of Qualitative Case Studies in Research on Special Needs Education. Studien 

baseras på observationsdata samt halvstrukturerade intervjuer med rektorer, lärare och ett fåtal 

föräldrar vid varje skola. Intervjufrågorna var indelade i sex olika index: skolornas vision 

kring inkluderande undervisning, aktiviteter i skolan, aktiviteter i klassrummet, samarbete 

med externa supportorgan, internt stöd samt samråd och effektivitet. Totalt ingick 10 

grundskolor i studien.38      

 

Studiens resultat visade att samtliga av de 10 skolorna hade en positiv inställning till en 

inkluderande undervisning men skiljaktigheter kring vilka elever det skulle gälla. Rektorerna 

och lärarna ansåg att de hade en inkluderande undervisning för de elever som hade 

inlärningssvårigheter i form av dyslexi eller dyskalkyli. Däremot var rektorer och lärare i en 

lägre utsträckning positiva till inkludering om eleven som hade fysisk eller sensorisk 

nedsättning samt gentemot elever med beteendeproblem. Flertalet av lärarna uttryckte sig att 

en inkluderande undervisnings byggde på att skillnaderna mellan eleverna i klassrummet inte 

fick vara för stor. Ghesquiére menar att detta skapade en oro hos lärarna i och med att lärarna 

inte kände sig tillräckligt rustad att hantera en större variationsnivå hos eleverna. Studien 

påvisar även att lärarnas positiva inställning till en inkluderande undervisning försämrades om 

elever i behov av stöd, ingick i lärarens klass.39  

 

Observationerna från denna studie visade att de flesta lärarnas sätt att agera i 

klassrumssituationen inte förändrades även om det ingick elever med behov av stöd. Lärarna 

agerade och undervisade utan anpassning med antagandet att eleverna i behov av stöd nu fick 

extra individuellt stöd utanför klassrummet. Medan två av skolorna signifikant skiljde sig från 

de andra. Dessa två skolor använde sig av individuella läroplaner i form av anpassad 

studiegång och små flexibla elevgrupper baserade på elevernas prestationsnivåer snarare än 

gruppindelningar baserade på ålder. Studien kan sammanfattas med att lärarna på dessa två 

individuellfokuserade skolorna var i högre utsträckning positiva till en inkluderande 

undervisning och gjorde tydligare anpassningar i klassrumssituationen utifrån elevernas 

individuella behov.40    

 

Stefanie Mollborns Young Children’s Developmental Ecologies and Kindergarten Readiness 

baseras på data från Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort (ECLS-B), där över 

10 000 amerikanska barn födda 2001 slumpmässigt valdes ut för att medverkade i studien 

med ett deltagande på 85 % samt intervjuer med barnens målsmän, vilket i detta fall oftast var 

                                                           
37 Gustafson & Hjörne, 2015, ss 11 & 13-15.  
38 Ghesquiére, P. m.fl, The Usefulness of Qualitative Case Studies in Research on Special Needs Education. 

University of Leuven: Belgium. International Journal of Disability, Development and Education Vol. 51, No. 2, 

2004, ss 177-178. 
39 Ghesquiére, 2004 ss 178-180. 
40  Ghesquiére, 2004, ss 180-182. 



22 
 

den biologiska mamman. Syftet med studien var att söka samband mellan barns 

skolberedskap och deras utvecklingsekologiska förutsättningar.41  

Mollborn delar in barn i fyra olika kategorier utifrån deras förutsättningar till utveckling 

baserat på en utvecklingsekologiskprincip. Kategori 1 43 % (advantaged), inom denna 

kategori ingick barn som hade föräldrar som levde tillsammans, hade hög utbildningsnivå och 

där få bodde i eller i närheten av fattigdom. Kategori 2 22 % (vulnerable) utgjordes av barn 

som levde i eller nära fattigdom tillsammans med ensamstående mödrar med låg 

utbildningsnivå. Inom dessa hushåll var det även vanligt med variation i antalet 

hushållsmedlemmar och resulterade i att sömnproblem var vanligt hos dessa barn. Kategori 

3 20 % (traditional) utgjordes av barn som hade föräldrar som levde tillsammans där en 

eller båda föräldrarna hade gymnasial utbildning och var arbetande. Dessa familjer bodde 

sällan i men ofta i närheten av fattigdom. Kategori 4 15 % (nontraditional) utgjordes av 

barn som levde med endast en av sina förändra, oftast modern, medan denna även var 

höginkomsttagande. Dessa barn bodde inte i närheten av fattigdom. Dessa barn uppvisade 

dock ett sömnmönster liknande barnen inom kategori 2.42  

När sedan Mollborn jämförde dessa grupper av barn visade det sig att de barn som hade den 

lägsta graden av skolberedskap var de barn som ingick i kategori 2 vulnerable. Dock visade 

även resultatet att inom kategori 3 traditional och 4 nontraditional fanns den största 

variationen mellan barnen inom samma kategori. Dessa barn hade alltså en större spridning 

inom vilken grad av skolberedskap de hade. När det sedan gäller hur väl barnen lärde sig 

läsning, matematik och barnens beteende visade det sig att alla kategorierna hade signifikant 

lägre resultat än de barn som ingick i kategoria 1 advantaged medan de barn som ingick i 

kategori 2 vulnerable hade signifikant lägsta resultaten. Barnen från kategori 4 nontraditinal 

hade betydligt bättre resultat inom läsning och matematik än barnen från kategori 3 traditional 

medan dessa barn hade bättre resultat inom beteende. Mollborns tillägger även att studien 

kunde se tendenser till hur de olika kategorierna klarade av skolan beroende på hur väl 

skolorna agerade i bemötandet av dessa barn, men att kontentan av studien visar att barn med 

olika förutsättningar hemifrån är högre eller lägre skolberedskap.43  

När det gäller forskning som stärker studiens utgångspunkter gällande skolkulturer, gav inte 

sökningarna inom DIVA – arkiv eller Academic Search Elite någon direkt kopplande träff och 

ett antagande att få studier gjorts inom ämnet antogs. Med det sagt kan ändå Jörg 

Markowitschs studie Is there such a thing as school quality culture? vara av intresse. 

Markowitsch syftet var att förtydliga begreppet skolkvalitetshanteringskultur i förhållande 

till skolorganisationskulturer samt att jämföra relationen mellan organisationskultur och 

kvalitetshantering inom skola och näringsliv. Hans studie grundar sig i en omfattande 

litteraturanalys som genomfördes i samband med ett projekt i Österrike. Avsikten med 

                                                           
41 Mollborn, S, Young Children’s Developmental Ecologies and Kindergarten Readiness. USA, Boulder: 

Sociology and Institute of Behavioral Science, 2016.  
42 Mollborn, 2016. 
43 Mollborn, 2016. 

https://www-emeraldinsight-com.bibproxy.kau.se/author/Markowitsch%2C+J%C3%B6rg
https://www-emeraldinsight-com.bibproxy.kau.se/author/Markowitsch%2C+J%C3%B6rg
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studien var att skapa ett instrument som skulle kunna diagnostisera 

skolors kvalitetskultur.44  

Markowitsch menar att kulturella fenomen existerar inom alla organisationer och att dessa är 

mer eller mindre gynnsamma för organisationens funktion och kvalitetsarbete. Han påvisar 

även att en eller flera kulturer är något en skola har och inte vad en skola är. Vilket innebär att 

en mindre gynnsam kulturellaspekt skulle kunna motverkas genom ett ökat kvalitetsarbete. 

Vidare problematiserar Markowitsch studier som syftar till att studera eller identifiera 

organisationskulturella aspekter. Han menar att för att kunna åstadkomma 

forskningsstudier med relevanta slutsatser, krävs fler longitudinella studier och mer 

integrerad forskningsmetodik inom ämnet.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Markowitsch, J, Is there such a thing as school quality culture?: In search of conceptual clarity and 

empirical evidence. 3s Research Laboratory, Wien, Österrike: Emerald Publishing Limited, 2015. 
45 Markowitsch, 2015. 

https://www-emeraldinsight-com.bibproxy.kau.se/author/Markowitsch%2C+J%C3%B6rg
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel görs ett försök till att skapa ett systemteoretiskt tänk genom en kombination 

av barns och ungas utveckling och skolors organisatoriska förutsättningar. Det 

systemteoretiska tänket har som syfte att se världen ur ett helhetsperspektiv. Att människor 

ingår i olika system som alla är sammankopplade genom den enskilde individen. Genom att se 

världen och människors liv ur ett kretsloppsperspektiv, kan en tydligare bild mellan individer, 

organisationer, sammanhang och mönster skapas.46    

Denna teoretiska utgångspunkt grundas alltså i ett systemtänk kring varför elever inte når 

kunskapskraven inom grundskolan. I detta perspektiv kombineras psykodynamiska och 

systemorienterade betraktningssätt. Som sedan kan översättas till elevernas utveckling och 

skolan som systemorganisation. Vidare kan det vara av intresse att lyfta studiens ståndpunkter 

till singulära och generella relationssatser.47 Om studien hade varit baserad på singulära satser 

hade det inneburit att orsakerna till att elever inte når målen inom grundskolan skulle kunna 

förklaras genom enstaka omständigheter. Exempelvis skulle det kunna vara att ”Eric når inte 

kunskapskraven på grund av att han är okoncentrerad i skolan”. Detta utgör en förenklad bild 

av verkligheten och ger nödvändigtvis inte en opartisk orsaksbild av individens 

helhetssammanhang. Erics okoncentration kan bero på en rad olika underliggande faktorer 

som inte tagits i beaktande. Studien vilar därför på en generell relationssats, vilket innebär att 

sambandet mellan olika faktorer ger en mer komplex men rättvisare bild av individens 

sammanhang och förutsättningar. Denna sats vilar på bestämda lagsatser och baseras i detta 

fall på den utvecklingsekologiska teorin kring individers utveckling och beteende, skolors 

samverkan med stödinsatser och om den rådande yrkeskulturen på olika skolor påverkar 

elevers möjligheter till stöd. Även om en elev inte når målen i grundskolan på grund av en 

avgörande företeelse, blir risken större allt eftersom fler faktorer spelar in. Den generella 

relationssatsen genom utvecklingsekologin, arbetssätt och samverkan anger alltså att 

sambandet mellan olika företeelser som råder och bör uppmärksammas.  

3.1 Eleven ur ett helhetsperspektiv  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori påvisar det komplexa samspelet mellan 

individens särart och miljöns egenart i relation till barns och ungdomars 

utvecklingsmöjligheter. Enligt Bronfenbrenner ingår individer i olika sociala system som han 

benämner mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Här växlar individen mellan olika miljö- och 

rollkaraktärer, så kallade ekologiska övergångar. Dessa övergångar sker i samverkan med 

varandra men är också beroende av varandra. Mikrosystemet är individens utveckling i 

relation till en bestämd form av omgivning som denne ingår i. Här definieras individen av 

bestämda roller, så som dotter, elev, föräldrar eller lärare. Denna definition sker således inom 

de bestämda miljöerna så som hemmet, skolan eller arbetsplatsen. Mesosystemet är 

förbindelsen och de primärmiljöer individen befinner sig i mellan mikrosystemets bestämda 

former i relationen mellan närmiljöer. Dessa primärmiljöer kan definieras som kompisar, 

                                                           
46 Öquist, O, Systemteori i praktiken – Systemteorins tillämpning inom utbildning, vård, socialt arbete. Växjö: 

Grafiska Punkten, 2003, ss 13-16.  
47 Hartman, J, Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur, 2004, ss 113-

116.  
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fritidsaktiviteter eller promenaden hem från skolan. Exosystemet betraktas som det system 

som individen ingår i och påverkas av, men där det aktiva deltagandet är lägre, till exempel 

integrerings-, normaliseringsideologier och yttre miljöer, så som myndigheter, grannar och 

familjens nätverk. I Makrosystemet ingår faktorer som individen inte rår över men som ändå 

är en bidragande faktor i barn och ungas utveckling. Detta system utgörs av det som äger rum 

på samhällsnivå via lagar och förordningar, exempelvis skolas ramverk. Bronfenbrenner 

menar att dessa system finns inom alla samhällsklasser även om beståndsdelarna inom 

gruppernas sammanhang skiljer sig markant.48 Brodin och Lindstrand hävdar att enligt denna 

teori betyder att faktorer som exempelvis socioekonomisk situation, socialt stöd eller 

kulturella aspekter inte är det enda som styr elevens lärande och utveckling. Att ur 

skolsynpunkt analysera och betrakta de olika systemen blir avgörande för att förstå och kunna 

agera utifrån individens behov. De menar för att få en full förståelse för barn och ungas 

utveckling, bör en helhetsbild betraktas. Detta på grund av att alla individer ingår i olika typer 

av sammanhang.49 

Larsson-Swärd utgår men vidareutvecklar Bronfenbrenners ekologisktperspektiv i arbetet 

med åtgärdsprogram. Hon menar att det komplexa perspektivet på individen som helhet ger 

både individvariabler och miljöförhållanden som blir avgörande att beakta i upprättandet av 

ett åtgärdsprogram. Ofta är situationerna inom det ekologiska perspektivet så komplexa att det 

blir svårt att få en överblick över vart problematiken ligger hos individen. Larsson-Swärd 

menar att det är lätt att se när saker och ting hänger ihop, men det blir desto svårare att ge en 

tydlig bild av hur situationen kan påverkas och förbättras när det inte är så. En knäckfråga är 

således vad som ingår i lärarprofessionen, ska lärare behöva ta hänsyn till individens situation 

utanför skolan? Larsson-Swärd hävdar att det är i denna situation lärares syn på den egna 

yrkesrollen blir avgörande. Skillnader mellan lärares attityd och vilja att se samband mellan 

individers beteende i och utanför skolan och vilka åtgärder som läraren anser vara motiverade 

är alltså kopplade till den enskilda läraren och skolan. Larsson-Swärd menar att det 

ekologiska perspektivet bör kompletteras med ett individualpsykologiskt synsätt och bryter 

ned detta i tre kategorier, som även ett eventuellt åtgärdsprogram bör struktureras efter. Först 

har vi individinriktade åtgärder som baseras på att förändra individens färdighets- och 

kunskapsnivå genom rådgivning eller behandling. Syftet med dessa åtgärder blir således att 

förbättra individens självtillit och självkänsla genom en ökad självkontroll. Miljöinriktade 

åtgärder består både av socialt inriktade och miljöterapeutiska åtgärder, där man gör 

individen delaktig inom den problematiserade miljön via exempelvis barngrupper. Till sist har 

vi interaktionsinriktade åtgärder som fokuserar på att lära känna de normer och den 

uppbyggnad som finns i individens vardag. Här kan åtgärder så som att främja samspelet 

mellan individer ge en ökad förståelse för elevens situation inom ett eller flera av de 

ekologiska systemen.50    

Larsson-Swärds utvecklingsekologiska teori skiljer sig en aning från Bronfenbrenners. Hon 

delar in systemet i Micronivå i två delar; 1) kropp, som beskriver individens kroppsliga 

                                                           
48 Bronfenbrenner, U, The Ecology of Human Development. Cambridge, Mass: Harvard University. 1979, ss 7-8 

& 57. 
49 Brodin, J & Lindstrand, P, Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur, 2010, ss 29-31. 
50 Larsson-Swärd, 1996, ss 37 & 40–41. 
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funktioner samt 2) själ, som innefattar individens erfarenheter, intelligens, psykiska behov 

och känslor. Mesonivån, visar samspelet mellan människor och hur kontakten och relationerna 

mellan olika individer i barnets närhet och nätverk fungerar. Samt Macronivån som består av 

samhället och de yttre förhållanden som påverkar genom ekonomi, bostad, utbildning, 

politiska beslut och arbeten. Micronivån baseras alltså på individen och dennes förutsättningar 

både själsligt som kroppsligt medan Meso- och Macronivåerna baseras på familjens 

förutsättningar och det samhälle som finns runt om individen. I figuren nedan kan samspelet 

mellan dessa system utläsas, illustrerat av pilarna. Dessa pilar påvisar att svårigheter inom 

något av de olika system som en individ ingår i, kan resultera i att dessa svårigheter sprider 

sig till fler av de olika nivåerna. Om svårigheter finns inom flera av dessa nivåer, kallar 

Larsson-Swärd detta för Multiproblem. Multiproblem ökar sannolikheten för att individen 

utvecklas negativt inom systemets inre och yttre miljöer. Sammanfattningsvis kan individen 

utåt sett få ett isolerande beteende, social utslagenhet och uppleva maktlöshet gentemot sin 

omgivning, medan det inre microsystemet utvecklas till en negativ identitet, låg självkänsla, 

avsaknad av helhetsperspektiv och en bristande tro på den egna valfrihetsmöjligheten samt 

hjälplöshet till den egna situationen.51   

Figur 1:4. Samspelet mellan fyra olika områden på fyra olika nivåer.52 

 

Även Jakobsson och Lundgren tar avstamp i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

men ur ett samverkandeperspektiv kring barn och unga i behov av stöd. De menar att 

samverkan mellan de olika miljöerna som individen ingår i är avgörande för att ge individen 

en känsla av samhörighet och betydelse. Dock är det så att när de samverkande instanserna så 

som skola, föräldrar eller olika myndigheter brister, finns risken att orsakerna till det 

misslyckade samverkansarbetet läggs på den enskilda individen. Jakobsson och Lundgren 

menar att samverkansviljan är stark inom skolan och samhället men att synen på individen 

skiftar mellan de olika instanserna. Samverkan mellan skolan, hemmet och olika myndigheter 

baseras därför på den rådande kulturen inom dessa instanser och synen på individens behov 

skiljer sig mellan de olika miljöerna där skolan ofta fokuserar på riskfaktorer medan hemmet 

efterfrågar skyddsfaktorer. Problematiken ligger således i att synen på vilka behoven av 

särskilt stöd är, och vilka åtgärder som bör sättas in, skiljer sig åt mellan de olika miljöerna.53  

                                                           
51 Larsson-Swärd, 1996, ss 37–39. 
52 Larsson-Swärd, 1996, s 38. 
53 Jakobsson, I-L & Lundgren, M, Samverka kring barn och unga – i behov av särskilt stöd. Stockholm: Natur 

och Kultur, 2013, ss 32–34. 



27 
 

3.2 Kultur och samverksperspektiv 

Kulturperspektivet kan ses i flertalet olika sammanhang, dels den yrkeskultur som skolans 

personal lever efter i det vardagliga arbetet med elever, dels de sociokulturella aspekterna som 

formar elevernas utveckling och dels de olika styrnings- och organisationskulturerna.  

Begreppet skolkultur är sannerligen ett synnerligen abstrakt fenomen men Berg menar att 

dessa kulturer visar sig genom framför allt två infallsvinklar, dels genom att man granskar 

skolans traditionella skoldokument, så som schema, tjänstefördelning, arbetsplaner och så 

vidare. (Därigenom kan en dominerande skolkultur identifieras.), dels genom informella 

möten mellan personal, konferenser och föräldrakontakter. Denna infallsvinkel benämner 

Berg som den styrande källan inom skol- eller yrkeskultur. Kulturen i detta fall är alltså en 

aspekt i hur individuella skolor bedriver sin verksamhet och därmed fungerar 

organisationsmässigt. Eftersom begreppet skolkultur är så pass komplext och ofta beror på 

flera olika variabler kan en analys av en skolkultur komma att bli svår att göra, men genom en 

strategi som har förutsättningar att inom ramen för ett uttalat perspektiv fokusera på 

väsentliga delar kan skolors kulturella ramverk åtminstone synliggöras. Berg påvisar att dessa 

kulturer har såväl ett samhällshistoriskt som ett yrkestraditionellt ursprung. Dels genom 

skolans geografiska plats, så som i en storstad eller på landsbygden men också beroende på de 

traditionella yrkesgrupperna som finns inom skolan. Exempelvis kan traditionellt sett 

förskolelärares yrkesroll sammankopplas med barnomsorg, låg- och mellanstadielärare har 

sina kopplingar till det som tidigare betecknades som folkskolan och yrkeslärare har sin 

koppling till det berörda yrket. Detta gör att det inom en och samma skola kan förekomma 

flera olika typer av yrkeskulturer men Berg hävdar att det emellertid ofta finns en 

dominerande kultur på den enskilda skolan. Denna yrkeskultur blir således den rådande som 

ofta domineras av en eller flera informella ledare som därmed äger den verkliga styrförmågan 

inom skolans organisation.54      

Skolkultur eller yrkeskultur kan därför ses ur lite olika perspektiv men oavsett vilken typ av 

organisation man är verksam i kommer det alltid att finnas en eller flera rådande kulturer. 

Sandberg och Targama benämner detta för företagskulturer. Inom managementdiskussionen 

har begreppet kultur fått ett allt större intresse när man diskuterar människors förståelse för 

sitt yrke. De menar att när vi förstår nya direktiv eller idéer gör vi det genom tidigare 

erfarenheter och inom ramen för den kulturella erfarenheten vi besitter. Detta gör att den 

ledande kulturella aspekten som finns inom verksamheter är avgörande för om en 

organisation ska lyckas nå de uppsatta målen eller ej. Sandberg och Targama menar att det är 

direkt avgörande för en företagsledare att vara medveten om den rådande kulturen och kunna 

underhålla kulturer som bidrar positivt till utveckling samtidigt som man måste kunna hantera 

och utveckla kulturer som inte gör det. Utifrån detta perspektiv kan inte en ledande funktion 

ställa sig utanför den underliggande förståelsen av verksamheten och de beteendemönster som 

existerat, utan snarare utmana det för-givet-antagandet i rådande kulturer.55 
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Blossing lyfter fram fyra typiska kulturer som återfinns på skolor där skolledarens funktion 

intressant nog skiftar i de olika arbetskulturerna. Först är den Individualistiska kulturen, även 

känd som den familjära kulturen, där lärare ofta framför att de trivs bra med sina kollegor och 

medarbetare och delar med sig av olika typer av material eller idéer kring den egna 

undervisningen. Dock förs inga övergripande diskussioner kring undervisningssituationen på 

skolan och lärare är relativt isolerade till sitt eget klassrum. I gemensamma lärarrum förs ofta 

diskussioner om enskilda elever, föräldrar eller skolledare på ett humoristiskt plan och 

utvecklingsinitiativ tas av den enskilda läraren där skolledarfunktionen mer agerar som en av 

lärarna. Den andra är Särbokulturen, som utgörs av en skola som i grunden saknar 

målkompass och ledning. Vanligt i en sådan kultur är att lärare med lång yrkeserfarenhet delar 

in sig i ämnesgrupper eller grupperingar med speciella särintressen. Skolans övergripande mål 

och utveckling är inte intressant i en sådan kultur och lärare har genom grupperingarna skapat 

olika konflikter som ofta står olösta. I en särbokultur är fokusen på det egna intresset och 

medför därför att lärare blir ovana att kommunicera med varandra utanför de rådande 

grupperingarna. Den tredje är den Påtvingade kollegiala kulturen och är oftast en 

övergångsperiod mellan två kulturer. I detta fall är skolledaren engagerad och vill förändra sin 

skola genom att fastslå ämnesdiskussioner, konferenser och samsynsdiskussioner eller 

gemensamma aktiviteter. I ett sådant läge kan reaktionen från en lärarkår ge utslag i två 

riktningar, antingen fungerar den påtvingade utvecklingen eller så uteblir de önskade 

effekterna och kan i vissa fall ge en negativ effekt genom att spontana utvecklingsmöten 

mellan lärare uteblir. Till sist den Samarbetande kulturen som även benämns den 

professionella kulturen. På denna typ av skolor pågår ett gemensamt utvecklingsarbete kors 

och tvärs över ämnesgränserna som inte är knutet till tid och rum. Lärare agerar utifrån en 

tydlig vision som ger verksamheten en tydlig målkompass att jobba efter. Intressant att lyfta 

är att i en sådan kultur ser lärarna varandra som kollegor som har ett viktigt uppdrag att 

genomföra snarare än vänner. Skolledarna i denna kultur framstår som närvarande och 

experter i pedagogiska frågor. De är även väl insatta i forskning och läser pedagogiska 

forskningsartiklar samtidigt som de förväntar sig att lärarna ska ta eget ansvar och agera 

utifrån skolans mål och vision. Blossing menar att denna kultur är relativt ovanlig i skolor och 

främst förekommer på lägre stadier i grundskolan.56   

Blossing fokuserar på typiska skolkulturer men för att förstå olika typer av yrkeskulturer kan 

det vara relevant att se till organisationers grundläggande förutsättningar att existera på en 

specifik marknad. Berg ger exempel på fyra olika typfall av organisationer, där den rådande 

yrkeskulturen i respektive organisation skapas utifrån omgivningens villkor. 

Produktionskultur, i denna organisation finns en tydlig hierarki med strikt fördelning av 

arbetsuppgifter och tydliga definitioner av personalens rättigheter och skyldigheter. 

Organisationen kan liknas vid en pyramid där kommunikationsvägarna följer den rådande 

hierarkiska fördelningen. Denna organisation existerar ofta i en stabil marknad med en jämn 

relation mellan organisationen och dess kunder. Detta gör det möjligt för verksamheten att 

fokusera på att anpassa produkten till en marknad med hög efterfrågan och om marknaden är 

stabil kan en sådan organisation fungera väl. I motsats till denna organisation där marknaden 
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är stabil och den mekaniska strukturen ger ordning, kontroll och överblick över verksamheten 

har vi den kundstyrda organisationen. Den kundstyrda organisationen existerar i de typfall där 

marknaden är mer instabil och verksamheten ständigt måste lyssna efter vad kundunderlaget 

efterfrågar. Dessa organisationer genomgår antingen turbulenta tider av förändring eller 

saknar helt den trygga marknadens närhet. Kundernas önskemål behöver ständigt efterlevas 

och organisationen inriktning för att överleva måste vara att kundernas behov är i centrum. 

Detta skapar en organisation som ständigt har en anpassningsberedskap och genomgående är 

flexibel. Karaktärsdrag i kundstyrda kulturer är att styrningen präglas av ett genomgående 

intresse och saknar traditionella hierarkier, där kommunikationen sker vid behov, snarare än i 

formella former. Den tredje formen av organisationskultur är regelstyrning. Denna, precis 

som produktionsorganisationen, existerar inom en stabil marknad av kunder och har inte 

behovet av att anpassa sig därefter. Den regelstyrda organisationen är ofta styrd av en bestämd 

uppdragsgivare som genom centralisering styr verksamheten med förhållandevis entydiga 

regler som sedan bryts ner till detaljregler i en tydlig hierarki. Dessa organisationer kan i vissa 

fall beskrivas som fyrkantiga där regler ska följas till punkt och pricka. Till sist har vi den 

mål- och resultatstyrda organisationen. Den resultatstyrda verksamheten har, som den 

regelstyrda, en bestämd uppdragsgivare. Skillnaden mellan dessa är att uppgifterna inte är 

baserade på ett marknadsförhållande utan på uppdragsgivarens ofta flertydiga 

verksamhetsmål. Ramreglerna i denna organisation ger personalen ett relativt stort 

handlingsutrymme så länge som uppdragsgivarens resultat levereras. Organisationen som 

sådan ger personalen tolkningsmöjligheter inom organisationens alla nivåer med ett 

självstyrande arbetssätt.57    

Ur ett kulturperspektiv blir det även relevant att se till elevgruppernas sociokulturella 

förutsättningar i en skola för alla. Brodin och Lindstrand menar att man bör ha en förståelse 

för att kunskap är relativ i förhållande till en bestämd kontext. Med detta menas att det som 

ses som kunskap hos en individ kanske inte ses som kunskap hos en annan. Detta gör att 

elever, föräldrar, lärare och skolor med olika kulturella bakgrunder ser på skolan och dess 

kunskapskrav men också värderingar med olika ögon. Här ses skolan som mer eller mindre 

avgörande för livets ändamål. Det blir därför avgörande att beakta de sociokulturella 

aspekterna i barnens utveckling och därigenom kunna förstå och förklara olika beteenden och 

skeenden. Det sociokulturella angreppssättet stipulerar att människor föds in i ett historiskt 

och kulturellt sammanhang som sedan formar och ligger till grund för individens fortsatta 

utveckling. Svårigheterna i detta är att det, inom de kulturella aspekterna, ligger ett flertal 

olika utvecklingsvägar beroende på vilka personer individen vägleds av och känner tillit till 

under sin uppväxt. Därför borde man inte, i generella termer, normalisera eller fastslå olika 

individers utvecklingskurva eller vad som kan förväntas av olika individer i en specifik ålder. 

Detta innebär med andra ord att det finns aspekter i barn och ungas utveckling som inte går att 

förbise utan istället behövs en förståelse för elevens helhetsbild och vardagliga diskussioner 

med ett sociokulturellt angripningssätt. Att individer snabbt lär sig att följa de kulturella 

ramarna de växer upp inom är således en utvecklingsfaktor som skolan inte rår över, men 
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intresse och kraft borde läggas på att förstå individens svårigheter genom att beakta 

kulturen.58   

Brüde menar att oavsett vilken yrkeskultur eller sociokultur skolan än har måste en skolledare 

och lärare beakta den rådande kulturen som finns inom organisationen. Att som skolledare 

eller lärare försöka förändra en kultur menar Brüde kan vara ett ogenomtänkt beslut. Det 

handlar snarare om att förstå de olika kulturer som kan råda inom skolor och genom dessa 

skapa en ledarskapsstil som fungerar just där. Detta gör att en skolledares sätt att agera skiljer 

sig från skola till skola, precis som en lärares sätt att undervisa skiljer sig från klass till klass 

och det är viktigt att förstå att ledarskap inte är något statiskt. För en skolledare, 

skolutvecklare eller lärare som handskas med någon av ovanstående kulturer och vill 

åstadkomma en förändring, gäller det att identifiera vad den eller de rådande kulturerna har 

för ståndpunkter. Genom att betona det som är positivt och önskvärt i de kulturella 

subgrupperna lyfter man det positiva istället för att försöka förändra. Detta bidrar till en 

förståelse kulturer emellan och till att skapa samsyn i detta. Först när detta är gjort kan skolan 

agera utifrån det önskvärda förbättringsarbetet och ge organisationen gemensamma syften 

som utgår ifrån det kulturella som redan förekom i organisationen.59     

Precis som hos Brüde tas även begreppet förståelse upp i Rönnermans text. Här menar 

författaren att kommunikationen inom en grupp är nyckeln till förändring genom att skapa 

förståelse för varandra. Oavsett om förändringskraven kommer inifrån eller utifrån är det 

skolans roll att applicera utvecklingskraven till att passa lärarkåren och eleverna, genom att 

utgå ifrån en strategiskt formulerad vision, som passar skolans eller elevernas egna frågor och 

utvecklingsmöjligheter. Detta gör att lärarna och eleverna får en inre drivkraft och lättare kan 

ta till sig ett utvecklingsarbete eller undervisningen. För att detta ska vara möjligt behöver 

skolan skapa möjligheter till kommunikation lärare emellan och lägga fokus på ett 

kollaborativt samarbete. Detta skapar ett kollegialt lärande där lärare lär tillsammans och kan 

distansera sig från det vardagliga arbetet för att se utvecklingsmöjligheter på ett övergripande 

plan.60 

Ovanstående kulturperspektiv vittnar om vikten av att vara medveten om den rådande 

kulturen inom en organisation för att kunna förstå den. Verksamhetens förbättringsmöjligheter 

är djup förankrade i verksamhetens kultur. Blossing påvisar vikten av att vara medveten om 

den rådande kulturen i en organisation innan ett förbättringsarbete påbörjas. Blossing menar 

att läraryrket domineras av en liberalistisk grundfilosofi, där yrket kan ha en betoning av 

valfrihet och ett pragmatiskt förhållningssätt. Blossing tar exempel från en studie gjord i USA 

där lärare påvisar att det är tiden med eleverna och i klassrummen som är viktig och att lärare 

ser de egna kvalifikationerna som avgörande om eleverna lyckas eller ej, inte tiden med 

kollegor. I denna studie är lärarna inte intresserade av att utforma ett kollektivt samarbete, 

eftersom det rent av skulle ses som inkräktande på någon annans område. Utifrån ett sådant 

perspektiv blir läraryrket mer eller mindre ett yrke utan kollegor att reflektera med. Blossing 

                                                           
58 Brodin & Lindstrand, 2010, s 41. 
59 Brüde Sundin, J, Vad gör rektorer hela dagarna? Malmö: Holmbergs i Malmö AB, 2009, ss 73-74.  
60 Rönnerman, K. (red.), Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund: 

Studentlitteratur, 2012, ss 195–197. 
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hävdar dock att detta synsätt är en sanning med modifikation och lyfter vikten av att 

organisera skolans lärare i arbetslag med goda samarbetsförhållanden, just för att kunna skapa 

en utveckling inom undervisningen och skolan. Blossing menar att genom ett arbetslag kan 

lärares arbetsbörda lättas då laget tillsammans reflekterar över tidigare 

undervisningssituationer samt en fördelning av arbetsuppgifterna. Laget kan även agera som 

ett kollektivt minne över tidigare erfarenheter och nya kunskaper kan spridas fortare, kollegor 

emellan. Utifrån detta perspektiv kan det vara ett positivt sätt att arbeta men det kan slå fel om 

en skolledare inte är vaksam över skolans yrkeskultur. Att starta upp ett nytt arbetssätt inom 

en gammal organisation väcker känslor. Detta kan vara allt ifrån olust inför att delta till ångest 

som förhindrar ett organisationsskifte.61  

Sammanfattningsvis kan man hävda att systemet alltid är starkare än individen. Att 

människors tillit till systemet aldrig kommer ge vika till individens hela behov. Öquist påvisar 

detta genom människor syn på utvecklingsbegreppet. Att utveckling ses som en linjärlinje och 

människans oförmåga att se utvecklingen som cirkulär och komplimenterande. Vårt 

stereotypiska synsätt att processer ska följer från A till B och vidare till C fångar vår 

uppmärksamhet och bekräftar det logiska tänkandet att vi nästintill blir förblindade att ses 

sambanden när processen går från C till B eller direkt till A.62 Detta blir avgörande när vi ska 

skapa en förståelse till varför elever inte når kunskapskraven inom skolan. Att elevers 

utveckling inte alltid följer bestämda regler och att individens sammanhang kan påverka 

denna utveckling. Studiens centrala begrepp avser därav att fånga upp ett komplext 

skolsystem med flera dimensioner. Det utvecklingsekologiska begreppet avser att ge en 

helhetsbild av elevernas utveckling kopplat till dennes sammanhang, medan de kulturella 

begreppen, skolkultur, yrkeskultur samt sociokultur avser att synliggöra skolornas 

förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Tillsammans ger dessa centrala begrepp en mer 

opartisk bild av den komplexitet som utgör skolsystemet förmåga att ge stöd.     
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4. Metod 
För att kunna besvara studiens frågeställningar och göra det möjligt att dra slutsatser utifrån 

studiens data i förhållande till forskningsöversikten och det relationella perspektivet, valdes 

en kvantitativ enkätundersökning som bäst passande för att besvara studiens syfte. Studien 

utgörs av en tvärsnittsstudie, det vill säga enkäten, där all data samlas in vid ett och samma 

tillfälle.63     

4.1 Urval 

Eftersom studien syfte är att kunna uttala sig om lärarattityder och implementering av 

stödinsatser samt skillnader i dessa beroende på vilken skola eller vilket stadium läraren är 

verksam på, så görs inget, i statistisk mening, representativt urval. För att kunna dra statistiska 

slutsatser behöver urvalet bestå av en sammansättning individer som “motsvarar eller 

representerar en del av befolkningen på ett sådant sätt att hela urvalet är en miniatyr av 

populationen.”64 Istället görs här ett bekvämlighetsurval, vilket enkelt beskrivet innebär att 

”man tar vad man har”. Därmed behöver studien inte ta hänsyn till om sammansättningen av 

respondenter blir en avspegling av hur lärarkåren i stort är sammansatt avseende kön, antal år 

i yrket, ämnen och så vidare. Undersökningen inkluderar lärare från grundskolans samtliga 

stadier, som undervisar i teoretiska ämnen. Därmed exkluderas lärare som undervisar i 

praktisk-estetiska ämnen, så som bild och slöjd. Ytterligare en grund för urvalet är att 

samtliga respondenter ska ha en lärarexamen som ger möjlighet att söka legitimation.  

Trost menar att en tumregel gällande antalet respondenter är att ju större urval desto större 

sannolikhet att det är representativt för populationen och därmed desto bättre.65 Eftersom 

denna undersökning inte eftersträvar representativitet har detta inte tagits i beaktande. Det är 

dock önskvärt med en jämn fördelning mellan de skolor som ingår i studien då det är en av 

studiens variabler. Enkäten kom att distribueras till 5 skolor inom Karlstads kommun. Dessa 5 

skolor är både privata och kommunala skolor, mångkulturella och homogena, högpresterande 

och lågpresterande, har varierad lärartäthet och behörighet. Skola A är en privatskola belägen 

inom centrum med ca 750 elever och med en lärartäthet på 17 elever för varje lärare. Av 

skolans lärare är 60 % av dem behöriga i sina ämnen. Skola B är en kommunalskola belägen i 

utkanten av staden med ca 300 elever och med en lärartäthet på 10 elever för varje lärare. Av 

skolans lärare är 100 % av dem behöriga i sina ämnen. Skola C är en kommunalskola belägen 

i utkanten av staden med ca 450 elever och med en lärartäthet på 14 elever för varje lärare. Av 

skolans lärare är 100 % av dem behöriga i sina ämnen. Skola D är en kommunalskola belägen 

på landsbygden med ca 350 elever och med en lärartäthet på 13 elever för varje lärare. Av 

skolans lärare är 90 % av dem behöriga i sina ämnen. Slutligen är skola E som är en 

kommunalskola belägen på landsbygden med ca 440 elever och med en lärartäthet på 13 

elever för varje lärare. Av skolans lärare är 89 % av dem behöriga i sina ämnen. 

I enkätundersökningen deltog 62 lärare i ålder mellan 20 och 65 år. 14 av lärarna var mellan 

20 och 30 år (22.6%), 29 av dem mellan 31 och 40 år (46,8%), 12 av lärarna mellan 41 och 55 

                                                           
63 Barmark, M & Djurfeldt, G, Statistisk verktygslåda – att förstå och förändra världen med siffror. Lund: 

Studentlitteratur. 2015, s 42. 
64 Trost, J, Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2015, s 29. 
65 Trost, 2015, s 37. 
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år (19,4) och 6 av lärarna mellan 56 och 65 år (9,7%). Undersökningen kategoriserade även 

lärarna i hur många år läraren har varit verksam och kön. Av de lärare som deltog i 

undersökningen var det 19 lärare som varit verksamma mellan 0 och 5 år (30,6%), 24 lärare 

mellan 6 och 10 år (38,7%), 10 som varit verksamma mellan 11 och 15 år (16,1%), 6 lärare 

som varit verksamma mellan 16 och 20 år (9,7%) och 3 lärare som hade varit verksamma 21 

år och längre (4,8%). Av de 62 grundskolelärarna arbetade 11 med elever i årskurs 1-3 

(17,7%), 27 lärare i årskurserna 4-6 (43,6%) samt 24 lärare med årskurserna 7-9 (38,7%). I 

enkätundersökningen deltog 36 kvinnor (58,1%%) och 26 män (41,9%). Enkätdata delades 

även in i hög- respektive lågpresterande skolor. Kategorin högpresterande skolor utgjordes av 

24 lärare (38,7%) och kategorin lågpresterande skolor av 38 lärare (61,3%).  

3.2 Enkätkonstruktion 

Det ligger i alla lärares uppdrag att ta hänsyn till varje enskild elevs behov och förutsättningar 

och att stimulera, handleda och ge stödinsatser till elever som har svårigheter att nå målen. Av 

denna anledning ses därför ingen anledning att ha olika enkäter för lärare som är verksamma i 

olika stadier av grundskolan. Studiens enkät är standardiserad och strukturerad: samma frågor 

med stängda svarsalternativ till alla respondenter.66 Detta för att den kvalitativa variationen i 

svar ska bli så liten som möjligt.  

Enkätens andra och tredje del består av att respondenterna värdesätter studiens påståenden 

genom en likertskala. Likertskalan som använd i denna studie består av svarsalternativ 1–7, 

(1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt ett ”vet ej”-alternativ. En Likertskala 

valdes på grund av att studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning respondenterna 

instämmer med de olika påståendena. Anledningen till att en neutral mittpunkt valdes var för 

att ge respondenterna möjligheten att vara neutrala i påståendet. Detta kan hjälpa 

respondenterna att besvara samtliga frågor eftersom de inte behöver ta ställning. Studiens 

påståenden är även framtagna på ett sådant vis att respondenterna bör uppvisa en åsikt. Detta 

gör att ett neutralt svar kan vara fruktsamt i att identifiera och synliggöra respondenternas 

kulturella aspekter eller attityder i frågan. Ett svarsalternativ ”vet ej” valdes för att ge 

respondenterna extra utrymme att kunna avstå från att värdesätta påståenden och för att ge 

möjlighet att belysa påståenden som respondenterna inte är medvetna om. Detta kan reducera 

eventuellt bortfall och ett ”vet ej”-svar kan vara av större intresse för studien än ett neutralt 

svarsalternativ.67 Enkätens fjärde och sista del består även den av latenta variabler och en 

likertskala med en neutral mittpunkt och ett ”vet ej”-alternativ. Skillnaden från enkätens 

tidigare delar är svarsalternativen, där fjärdedelen består av (1) Stor påverkan och (7) Ingen 

påverkan samt ett ”vet ej”-alternativ. Detta för att belysa vilka av de olika faktorerna 

respondenterna ser som mer eller mindre avgörande kring varför olika individer inte når 

målen inom grundskolan. 

Efter att första utformningen av enkäten var gjord skickades den till studiens handledare och 

två kurskamrater. Efter att feedback från dessa parter kom in, gjordes några ändringar och 

kompletteringar till enkäten. Efter dessa kompletteringar genomfördes en pilotstudie av 

undersökningen för att testa enkätens kvantitativa kvalité och hur frågorna i enkäten tolkades. 
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En pilotstudie är framför allt avsedd att höja kvalitén i enkäten och att utröna om frågorna 

förstås som de är avsedda att göra. Pilotstudien genomfördes med respondenter som ingick i 

liknande grupper och sammanhang som den population som slutligen skulle delta i studien.68 

Efter genomförd pilotstudie gjordes inga fler ändringar i enkäten. 

Datainsamlingen kom att baseras på webbenkäter, vilket enligt Trost är ett mycket 

kostnadseffektivt sätt att genomföra en datainsamling. Särskilt användbara kan webbenkäter 

vara om man vill göra en undersökning bland personer vars e-postadresser man känner till, så 

som anställda på en arbetsplats.69 Barmark & Djurfeldt menar att ytterligare en fördel med 

webbaserade enkäter är att man slipper det tidsödande arbetet med att koda in enkäterna i ett 

statistikprogram. Det finns även fördelar med webbenkät när det gäller att minimera risken för 

internt bortfall eftersom man kan tvinga den svarande att svara på alla frågor innan enkäten 

skickas in. Ett problem med webbenkäter är att de oftast har en lägre svarsfrekvens än postala 

enkäter. Dels för att det är lättare att glömma bort en webbenkät än en fysisk enkät som ligger 

synligt på bordet och dels för att själva enkäten av tekniska skäl riskerar att inte kommer fram 

till mottagaren.70  

Med enkäten följer ett e-brev, vilket motsvarar den postala enkätens missivbrev. I e-brevet 

bifogas en länk till enkäten som ska besvaras. Genom identitetsbeteckningar begränsas 

möjligheten för andra som inte är med i urvalet att svara på enkäten. Studiens enkät har totalt 

89 olika påståenden och fem bakgrundsvariabler (se bilaga 1), och beräknades ta 10–15 

minuter att besvara.       

4.2.1 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att omvandla begrepp och forskningsteorier till konkreta och 

mätbara frågor. Påståendena som skapas syftar sedan till att synliggöra det man anser vara 

centralt utifrån studiens syfte. Operationaliseringen skall vara utförd på ett sådant vis att den 

kan användas vid flertalet tillfällen och ge liknande resultat. Operationen ska alltså resultera i 

ett mått på den egenskap som mäts.71 Operationaliseringen av enkätens olika påståenden är 

baserad på en multipel indikator-princip.72 Detta innebär att de indikatorer som studien avser 

att mäta återkommer i flertalet påståenden som ingår i en indexvariabel för varje kategori den 

avser att mäta.  

Enkäten inleds med frågor om ett antal bakgrundsvariabler så som kön, ålder, yrkeserfarenhet, 

skola samt vilket stadium läraren undervisar på. Bakgrundsvariablerna syftar till att 

synliggöra eventuella skillnader mellan skolor, kön, antalet yrkesverksamma år eller beroende 

på vilka årskurser lärare undervisar i. Dessa bakgrundsvariabler utgör således av manifesta 

variabler, som är konstruerade för att mäta exakt det de är avsedda att mäta, exempelvis kön, 

ålder och så vidare. Enkätens övriga delar består emellertid av så kallade latenta variabler. 
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Dessa variabler är konstruerade för att mäta respondenternas attityder, känslor eller olika 

typer av upplevelser inom ett specifikt sammanhang som inte är direkt observerbart.73 

I enkätens andra del utgår indikatorerna från varje kultur. Varje kultur har fyra till sex olika 

påståenden som visar om en skola har tendenser att tillhöra någon av de kategoriserade 

kulturerna.  Denna enkät avser att mäta och identifiera skolkulturella aspekter som den 

Individualistiska (sex indikatorer), Särbo (sex indikatorer), den Påtvingade (fyra indikatorer) 

och den Samarbetande kulturen (fem indikatorer) så som ovanstående forskning definierar 

dem. Studien avser även att mäta och identifiera skolors rådande yrkeskulturella aspekter så 

som ledningstyp, rådande hierarkier, kommunikationsvägar, elevunderlag och mycket mer. 

Dessa kulturer benämns som Produktions- (fyra indikatorer), Kundstyrdhet (fyra indikatorer), 

Regelstyrda (tre indikatorer) och Mål- och resultatstyrda kulturer (tre indikatorer). Denna del 

av enkäten innehåller även en indexvariabel kring skolans arbete i arbetslag. Flertalet studier 

påvisar att utformningen av arbetslaget och lärarens inställning till arbetslag är betydelsefull 

för att bedriva en gynnsam skola.74 Denna indexvariabel innefattar sex indikatorer. Denna 

enkätdel består således av nio olika skol- och yrkeskulturer med tre till sex olika påståenden 

som indikerar tendenser till varje kultur. Totalt omfattar detta 41 olika påståenden rörande 

kulturella aspekter.    

Enkätens tredje del avser att mäta och synliggöra skolornas kunskaper om och syn på elevers 

ekologiska utvecklingsbehov och olika former av stödinsatser. Denna del är indelad i sex 

indexvariabler med fyra till åtta indikatorer i varje kategori. Det som är avsett att mätas är 

aspekter inom Utvecklingsekologi (fem indikatorer), Särskilda undervisningsgrupper (fem 

indikatorer), Arbetet med åtgärdsprogram (sex indikatorer), Elevernas behovsbild (åtta 

indikatorer), Elevhälsoarbete (sex indikatorer) och Samverkan med vårdnadshavare (fyra 

indikatorer). Totalt består denna del av 34 olika påståenden. 

Enkätens fjärde del som syftar till att undersöka vilka faktorer respondenterna ser som mer 

eller mindre avgörande till varför individer inte når kunskapsmålen är således kategoriserade i 

två indexvariabler. Den första indexen ligger på individnivå och indikerar att problembilden 

ligger hos individen, Elevbundna faktorer (åtta indikatorer) medan den andra påvisar att 

problembilden ligger hos högre instanser som individen inte rår över, Skolbundna faktorer 

(sex indikatorer). Dessa kategorier med åtta respektive sex indikatorer är framtagna utifrån 

ovanstående teoretiska utgångspunkters definitioner. Denna del, som syftar till att synliggöra 

respondenternas upplevelser av problematiken hos individer som inte når kunskapsmålen i 

grundskolan och utgörs av totalt 14 olika påståenden.  

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens 17 indexvariabler baseras på valda indikatorer som 

framställs typiska för skolors kulturella aspekter men även skolors arbetssätt med elever i 

behov av särskilt stöd. Dessa indikatorer är sedan omvandlade till påståenden som skall syfta 

till att mäta respondenternas kunskaper och arbetssätt och blir därför en viktig utgångspunkt i 

analysarbetet (se bilaga 2). 
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4.3 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets rapport från 2017, finns krav på etiska tillvägagångssätt och vad som 

kännetecknar god forskningssed. Vilka dessa krav är beror på studiens syfte och innehåll och 

om studien förväntas studera känsliga uppgifter, så som hälsostatus, sexuell läggning, inkomst 

och så vidare. Därför har de fyra forskningsetiska kraven beaktats i utformandet av enkäten 

och studien.  

I enkätundersökningen deltar lärarna helt anonymt och skolorna som deltar i undersökningen 

har givits nya namn. Det går alltså inte att identifiera en enskild individ eller skola utifrån 

följande studie. Detta för att deltagandet i undersökningen skall ses med liten risk för 

respondenterna och ge dem möjlighet att göra ett ärligt ställningstagande till undersökningens 

påståenden.  

Informationskravet innebär att respondenterna får information kring studiens syfte och 

utformning. Detta för att respondenterna skall kunna värdesätta studien och därigenom välja 

om de vill delta eller inte. Samtyckeskravet innebär att respondenterna skall delta av fri vilja 

och att de har möjlighet att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen förblir anonyma och att det 

inte går att identifiera enskilda personers svarsresultat. Respondenterna har även informerats 

om att resultatet kommer att presenteras på gruppnivå och att individer inte kommer att 

synliggöras i datasammanställningen Enkätens fråga om bakgrundsvariabler beträffande kön 

har ett neutralt svarsalternativ i form av ”annat”, vilket ytterligare försvårar eventuell 

exponering av respondenterna. Nyttjandekravet innefattar att data som insamlas endast får 

användas i det syfte som informerats till respondenterna.75  

4.4 Genomförande 

Först efter genomförd litteraturgenomgång konstruerades enkätens centrala delar genom en 

operationalisering av kulturella indikatorer och indikatorer för arbetet med barn och unga i 

behov av stöd. Dessa indikatorer skrevs sedan om till påståenden som respondenterna skulle 

ta ställning till.   

De tänkta skolorna som skulle delta i studien kontaktades via telefon några veckor innan 

enkätundersökningen skulle genomföras. Vid telefonsamtalet informerades rektor om studiens 

syfte och utformning. Vid telefonsamtalen informerades rektorerna också om att det var 

önskvärt att alla lärare på skolan skulle genomföra enkäten vid ett och samma tillfälle och att 

jag själv skulle kunna vara närvarande vid detta genomförande om eventuella frågor uppstod. 

Dessvärre tog ingen av rektorerna detta erbjudande utan samtliga rektorer valde istället att 

mejla vidare länken och informationsbrevet till sina lärare. Via informationsbrevet 

informerades samtliga respondenter kring studiens syfte och genomförande, och motivering 

till urvalet presenterades. Samtliga respondenter kunde även utläsa vilka andra skolor i 

kommunen som var delaktiga i studien. I slutändan kom studien att omfatta fem olika skolor 
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med totalt 200 tillfrågade respondenter med totalt 62 besvarande respondenter. Detta ger en 

svarsfrekvens på 31 procent, vilket är jämförbart med andra studier där en liknande metod för 

enkätutskick tillämpats.76 Enkäten genomfördes via Survey&Report där länken till enkäten 

var aktiv i två veckors tid och sedan överfördes till SPSS för databearbetning av rådata.  

4.5 Databearbetning 

Råmaterialet kodades i SPSS för att kunna bearbetas kvantitativt och för att få en överblick av 

studiens rådata. De två kategorierna gjordes via inhämtandet av skolornas elevresultat via 

skolverkets statistiska kvalitets- och resultatdatabas Siris. Skolornas elevresultat har hämtats 

hem från de fyra senaste läsåren och redovisas i tabellen 3.5.1. Siffrorna som redovisas i 

tabellen är exklusive nyanlända elever eftersom deltagande skolor har mottagit ett ojämnt 

antal nyanlända under dessa år.   

Tabell 4.5.1. Slutbetyg årskurs 9 från studiens fem deltagande skolor.77 

  

 

 

Läsår 

Andel (%) som 

uppnått 

kunskapskraven i 

alla ämnen 

 

Andel (%) 

behöriga till 

yrkesprog. 

 

 

Genomsnittligt 

meritvärde 

A-skolan 12/13 93,8 ~100 248,0 

 13/14 96,4 ~100 246,5 

 14/15 94,3 ~100 259,5 

 15/16 98,9 ~100 283,7 

B-skolan 12/13 69,1 78,2 200,7 

 13/14 57,6 67,8 174,2 

 14/15 46,2 51,9 183,7 

 15/16 39,6 54,2 181,7 

C-skolan 12/13 81,8 ~100 202,7 

 13/14 86,2 ~100 224,0 

 14/15 84,9 ~100 216,9 

 15/16 93,2 ~100 239,0 

D-skolan 12/13 80,5 85,4 221,5 

 13/14 65,7 74,3 206,2 

 14/15 78,3 ~100 207,2 

 15/16 75,0 82,5 201,8 

E-skolan 12/13 74,5 84,3 205,8 

 13/14 80,0 88,0 204,8 

 14/15 74,4 87,2 204,4 

 15/16 57,1 67,3 184,9 

 

Inom kategorin högpresterande skolor ingår skola A och C. Skola B, D och E ingår i 

kategorin lågpresterande skolor. Dessa kategorier har endast baserats på skolornas elevresultat 

under de senaste fyra åren. I skolorna som benämns som högpresterande är andelen elever 

som uppfyllt kunskapskraven i alla ämnen minst 80% och andelen elever som blivit behöriga 

till yrkesförberedande studier på gymnasiet 100%. Som lågpresterande skolor kategoriseras de 

skolor som vid upprepade tillfällen inte fått samtliga elever behöriga till yrkesförberedande 

program.  

                                                           
76 Kaplowitx, M. D, Hardlock, T. D & Levine R., A Comparison of web and mail survey response rates. 

Michigan State University: Article in Public Opinion Quarterly, 2004, ss 94-101.  
77 Siris, kvalitet och resultat i skolan ”slutbetyg årskurs 9” tillgänglig 

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:147:0::NO::: (hämtad 2017-05-09). 

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:147:0::NO
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Förutom deskriptiva analyser med avseende på bakgrundsvariablerna i undersökningen, 

användes primärt oberoende sampel t-test för att undersöka huruvida lärare från hög- 

respektive lågpresterande skolor besvarade enkäten och dess ingående variabler på olika sätt. 

Ett t-test används när man vill avgöra om medelvärdet skiljer sig mellan två eller fler grupper 

i ett givet index. Testet skall användas när intervallskalenivån är kontinuerlig och 

svarsalternativen i enkäten har likvärdiga steg mellan sig.78  

De påståenden och mått som exempelvis hör till en viss typ av skolkultur kommer att 

sammanfogas till ett så kallat index, om reliabilitetskoefficienten för ett sådant index (mätt 

genom Cronbach’s alpha) är tillfredsställande, och alltså överskrider gängse rekommendation 

på α = 0.70.79 De separata måtten (i de fall Cronbach’s alpha inte uppfyller tumregeln på α = 

0.70) samt indexen (i de fall de har hög reliabilitet) kommer sedan att användas som 

beroendevariabler i t-testen.   

Datainsamlingsmetoden är således av kvantitativ karaktär i form av en standardiserad och 

strukturerad enkät med två olika typer av variabelskalor: nominalskala och ordinalskala. 

Nominalskala baseras på terminologi och har ofta ingen bestämd ordning mellan 

svarsalternativen, utan används för att fastslå respondenternas bakgrundsinformation, i detta 

fall avseende exempelvis kön och skola. Vidare kommer variabler på ordinalskala att 

användas. Denna skala utgörs av variabler som besvarar attitydfrågor där respondenterna 

ombeds värdesätta huruvida man instämmer i enkätens påståenden.80     

Motiveringen till att använda variabler på ordinalskalenivå kommer i form av en bivariat 

sambandsanalys. Bivariat analys handlar om att studera sambandet mellan två variabler samt 

den eventuella orsaksrelation denna kan komma att avspegla. Studiens ordinalskala kommer 

därför att vara: (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt ett ”vet ej”-alternativ, 

vilket gör att studien har kvalitativa variabler i form av attitydskalor.81  

4.6 Reliabilitet och Validitet 

Eftersom studiens resultat tolkas och inspireras av hermeneutiska aspekter kan man 

argumentera att validitets- och reliabilitetsaspekterna påverkas. Hartman sammankopplar 

validitetsbegreppet med pålitlighet. Detta innebär att den genomförda studien skall kunna 

upprepas flera gånger och ge liknande resultat. Det ska heller inte spela någon roll vem som 

genomför studien om den ska kunna betraktas ha en hög validitet. I den bemärkelsen kan 

denna studie betraktas ha en låg validitet då studiens utformning utgått från kulturella 

aspekter. Å andra sidan kan studien betraktas ha en hög validitet då enkätens utformning och 

indikatorer är tagna från tidigare studiers indikatorer och kommer att betraktas i ljuset av 

tidigare forskning. Hartman menar att, för att kunna ha en hög pålitlighet, studiens 

mätinstrument måste kunna användas flera gånger och genom att använda tidigare studiers 

                                                           
78 Berntson, 2016, s 202. 
79 Brace, N, Kemp, R & Snelgar, R, SPSS – for psychologists. 5th Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2012, s 382. 
80 Trost, 2015, s 19. 
81 Djurfeldt, G. Larsson, R & Stjärnhagen, O, Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 2014, ss 42-43. 
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mätinstrument kan en studie betraktas ha en hög pålitlighet.82 Huruvida en validitetsaspekt 

kan kopplas till en studie som grundar sig på hermeneutiska aspekter är således en fråga som 

tål att diskuteras då denna vetenskapliga ansats är och bör betraktas som en tolknings- och 

förståelselära.     

Studiens reliabilitet grundar sig å andra sidan på om en studie kan betraktas som giltig eller ej. 

Hartman menar att om en studie ska ha en hög reliabilitet bör den vara så korrekt utförd som 

möjligt med en elimineringsprocess av omgivande faktorer som kan tänkas påverka 

undersökningen. Förutom omgivande faktorer som kan komma att påverka resultatet av 

undersökningen, skall man inte glömma den mänskliga faktorn. Människans natur är att tolka 

situationer utifrån sin egen förståelse av välden. Detta gör att respondenterna i 

undersökningen kanske inte tolkar enkätens påståenden lika och att detta kan skada studiens 

giltighet genom att den inte mäter det den är avsedd att mäta.83  

Sammanfattningsvis kan fastslås att reliabiliteten beror på hur väl undersökningen har 

genomförts.  Även om studiens validitet är diskuterbar utifrån de hermeneutiska aspekterna 

bör reliabiliteten av studien ses som hög då enkätens utformning inte ger respondenterna 

något stort tolkningsutrymme. Enkäten genomförs även i liknande miljöer på de olika 

skolorna och alla respondenter har tillräckligt med avsatt tid för att kunna besvara enkäten i 

lugn och ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Hartman, 2004, s 146.  
83 Hartman, 2004, s 147. 
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 5. Resultat/Analys 

I tabell 1 redovisas medelvärden och standardsavvikelser för de indexvariabler där riktlinjerna 

för ett tillfredställande Cronbach’s alpha uppfylldes för en tillförlitlig skala (α = .70). 

Tabell 5.1. Deskriptiva data för index som uppfyllde Cronbach’s alpha 

 

Index 

 

Hög/Låg 

 

N 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Cronbach's 

Alpha 

 

N of Items 

Utvecklingsekologi Högpresterande 24 5,1727 ,77655  

,913 

 

 

5 
Lågpresterande 38 4,3526 1,22799 

Åtgärdsprogram Högpresterande 24 5,4227 ,61174  

,855 

 

 

6 
Lågpresterande 38 4,0789 ,94895 

Elevbundna faktorer Högpresterande 24 5,0789 ,57303  

,695 

 

 

6 of 8 
Lågpresterande 38 5,8722 ,54700 

Skolbundna faktorer Högpresterande 24 5,7492 ,40041  

,810 

 

 

6 
Lågpresterande 38 4,8789 ,77833 

 

5.1 Identifiering av yrkes- och kulturella aspekter 

I enkätundersökningen fick lärarna ta ställning till ett antal påståenden som syftade till att 

identifiera skolornas kulturella aspekter i sitt arbetssätt. Varje kultur beskrevs med ett antal 

påståenden och lärarna skulle ange i vilken grad de instämde med varje påstående. Varje 

yrkes- och skolkultur kunde sedan indelas i flertalet indexvariablar med hjälp av de 

indikatorer som avsåg att identifiera om skolorna visade tendenser till att motsvara någon av 

studiens valda kulturer. I de fall indexvariabeln inte visade ett tillförlitligt samband mellan 

indikatorerna i indexvariabeln, utfördes enskilda t-tester med skolkategori (lågpresterande, 

högpresterande) som oberoende variabel till varje enskilt påstående/indikator.  

Det var 38 respondenter från lågpresterande skolor och 24 respondenter från högpresterande 

skolor. Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med 

avseende på familjär kultur, rörde respondenternas benägenhet att diskutera enskilda elever, 

föräldrar och/eller skolledare på ett humoristiskt plan, där respondenter från lågpresterande 

skolor (M = 4.47; SD = 1.11) instämde i signifikant högre utsträckning än respondenter från 

högpresterande skolor (M = 2.96; SD = 1.46, t(60) = 4.63, p < .001).  

Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med avseende på 

särbokultur rörde respondenternas syn på hur välfungerande kommunikationen mellan 

kollegor och skolledning är, där respondenter från lågpresterande skolor (M = 3.82; SD = 

1.27) instämde i signifikant lägre utsträckning än respondenter från högpresterande skolor (M 

= 5.88; SD = 0.99, t(62) = -6.74, p < .001). Samma svarsmönster gick att utläsa på påståendet 

rörande huruvida skolans övergripande mål och utveckling kommer i andra hand till förmån 

för min egen undervisningsutveckling, där alltså lågpresterande (M = 4.73; SD = 1.73) 

instämde i signifikant högre grad än högpresterande skolor (M =2.44; SD = 1.04; t(60) = 5.75, 

p < .001).  
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Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med avseende på 

den påtvingade kulturen rörde respondenternas svar på huruvida de har schemalagda ämnes- 

och samsynsdiskussioner, där respondenter från lågpresterande skolor (M = 4.13; SD = 1.38) 

instämde i signifikant lägre utsträckning än respondenter från högpresterande skolor (M = 

5.71; SD = 0.91, t(62) = -4.96, p < .001). Samma svarsmönster gick att utläsa på påståendet 

rörande förekomsten av spontana utvecklingsmöten, där alltså lågpresterande (M = 3.47; SD = 

1.45) instämde i signifikant lägre grad än högpresterande skolor (M =5.21; SD = 0.72; t(60) = 

-5.45, p < .001). 

Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med avseende på 

den samarbetande kulturen rörde respondenternas svar på huruvida lärarna agerar utifrån en 

tydlig vision som ger verksamheten en tydlig målkompass att jobba efter, där respondenter 

från lågpresterande skolor (M = 3.84; SD = 1.44) instämde i signifikant lägre utsträckning än 

respondenter från högpresterande skolor (M = 5.88; SD = 0.74, t(59) = -6.38, p < .001). 

Samma svarsmönster gick att utläsa på påståendet rörande min rektor är expert i pedagogiska 

frågor och väl insatt i forskning, där alltså lågpresterande (M = 3.76; SD = 1.61) instämde i 

signifikant lägre grad än högpresterande skolor (M =5.65; SD = 0.57; t(58) = -5.44, p < .001). 

Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med avseende på 

produktkultur rörde respondenternas syn på stabilt elevunderlag, där respondenter från 

lågpresterande skolor (M = 4.59; SD = 1.72) instämde i signifikant lägre utsträckning än 

respondenter från högpresterande skolor (M = 5.88; SD = 0.95, t(59) = -3.32, p = .002).  

Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med avseende på 

kundstyrd kultur rörde respondenternas syn på bristande elevunderlag, där respondenter från 

lågpresterande skolor (M = 3.92; SD = 1.40) instämde i signifikant högre utsträckning än 

respondenter från högpresterande skolor (M = 2.33; SD = 0.96, t(59) = 4.84, p < .001).  

Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med avseende på 

målstyrd kultur rörde respondenternas syn på huruvida skolan har tydliga resultatmål från 

uppdragsgivare, där respondenter från lågpresterande skolor (M = 5.28; SD = 0.84) instämde i 

signifikant lägre utsträckning än respondenter från högpresterande skolor (M = 6.27; SD = 

0.46, t(58) = -5.09, p < .001).  

5.2 Identifiering av arbetssätt och stödinsatser 

På samma sätt som tidigare fick lärarna i enkätundersökningen ange i vilken grad de instämde 

med påståenden rörande skolornas arbetssätt och hur skolan och den enskilda läraren upplever 

olika typer av stödinsatser för elever som inte når kunskapsmålen. I de fall indexvariabeln inte 

visade ett tillförlitligt samband mellan påståendena i indexvariabeln, utfördes enskilda t-tester 

med skolkategori (lågpresterande, högpresterande) som oberoende variabel till varje enskilt 

påstående.  

När det gäller synen på arbetslag fanns största skillnaden mellan respondenternas svar på om 

skolledningens utformande av arbetslagen var väl fungerande, där respondenter från 

lågpresterande skolor (M = 3.55; SD = 1.20) instämde i signifikant lägre utsträckning än 

respondenter från högpresterande skolor (M = 5.46; SD = 0.88, t(60) = -6.70, p < .001). 
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Samma svarsmönster gick att utläsa på påståendet rörande huruvida lärarna hade en positiv 

syn på lärarlaget, där alltså lågpresterande (M = 4.37; SD = 1.58) instämde i signifikant lägre 

grad än högpresterande skolor (M = 6.50; SD = 0.83; t(60) = -6.07, p < .001). 

För att utreda om respondenternas syn på utvecklingsekologi skilde sig åt mellan hög- och 

lågpresterande skolor skapades en indexvariabel av samtliga fem påståenden avsedda att 

fånga denna variabel. Cronbach’s alpha för detta index uppfyllde med råge riktlinjerna för en 

tillförlitlig skala (α = .91). Ett oberoende sample t-test med skolkategori (lågpresterande, 

högpresterande) som oberoende variabel och synen på utvecklingsekologi som 

beroendevariabel (index) som beroendevariabel visade på en statistiskt säkerställd skillnad 

mellan de två skolkategorierna (t(60) = -3.14, p = .003). Respondenter från de högpresterande 

skolorna (M = 5.23; SD = 0.77) instämde i högre utsträckning i påståendena än respondenter 

från de lågpresterande skolorna (M = 4.35; SD = 1.23), där lärare från högpresterande skolor 

exempelvis anser att deras eget agerande har stor betydelse för elevernas skolresultat. 

När det gäller synen på särskilda undervisningsgrupper fanns största skillnaden mellan 

respondenternas svar beträffande huruvida dessa är en bra lösning för elever som inte når 

målen i ordinarie undervisning, där respondenter från lågpresterande skolor (M = 5.39; SD = 

1.00) instämde i signifikant högre utsträckning än respondenter från högpresterande skolor (M 

= 4.00; SD = 2.20, t(60) = 5.14, p < .001). Samma svarsmönster gick att utläsa på påståendet 

rörande huruvida elever i särskilda undervisningsgrupper får möjlighet att lyckas och må 

bättre, där alltså lågpresterande (M = 5.05; SD = 1.41) instämde i signifikant högre grad än 

högpresterande skolor (M = 4.21; SD = 1.58; t(60) = 3.74, p < .001). Lärarna i de 

lågpresterande skolorna svarade med en högre instämmelse till att särskilda 

undervisningsgrupper var positivt för eleven och att elever i dessa grupper får en bättre 

möjlighet att lyckas inom undervisningen.  

För att utreda om respondenternas syn på åtgärdsprogram skilde sig åt mellan hög- och 

lågpresterande skolor skapades en indexvariabel av samtliga sex påståenden ämnade att fånga 

denna variabel. Cronbach’s alpha för detta index uppfyllde på ett tillfredsställande sätt 

riktlinjerna för en tillförlitlig skala (α = .86). Ett oberoende sample t-test med skolkategori 

(lågpresterande, högpresterande) som oberoende variabel och synen på åtgärdsprogram som 

beroendevariabel (index) som beroendevariabel visade på en statistiskt säkerställd skillnad 

mellan de två skolkategorierna (t(62) = -6.48, p < .001). Respondenter från de högpresterande 

skolorna (M = 5.53; SD = 0.69) instämde i högre utsträckning i påståendena än respondenter 

från de lågpresterande skolorna (M = 4.08; SD = 0.95), där lärare från högpresterande skolor 

exempelvis anser sig ha en mer löpande dokumentation med avseende på kartläggandet av 

åtgärdsprogram, tydligare koppling mellan skola och vårdnadshavare samt att de 

högpresterande skolorna i högre utsträckning diskuterar och utvärderar tidigare 

åtgärdsprogram i syfte att förbättra goda rutiner för framtida åtgärdsprogram.   

Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med avseende på 

behovsbilder rörde respondenternas syn på elevers mognad, där respondenter från 

lågpresterande skolor (M = 5.32; SD = 1.32) instämde i signifikant högre utsträckning än 

respondenter från högpresterande skolor (M = 3.46; SD = 1.28, t(60) = 5.46, p < .001) i att 

omogna elever kommer att hinna ikapp tillslut.  
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Påståendet med största skillnaden mellan hög- och lågpresterande skolor med avseende på 

skolinsatser (elevhälsa) rörde respondenternas inväntande av stödinsatser, där respondenter 

från lågpresterande skolor (M = 4.55; SD = 1.45) instämde i signifikant högre utsträckning än 

respondenter från högpresterande skolor (M = 2.78; SD = 1.54, t(59) = 4.53, p < .001) i att de 

inväntar utredningsresultat innan eventuella stödinsatser sätts in.  

5.3 Identifierande av problematiken till ej uppnådda kunskapsmål  

I enkätundersökningens avslutande del fick lärarna värdesätta flertalet faktorer som de ansåg 

hade stor eller liten betydelse för elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen inom 

grundskolan. Faktorerna kunde därefter kategoriseras i två kategorier; elevbundna och 

skolbundna faktorer. I båda kategorierna skapades en indexvariabel med lågpresterande 

respektive högpresterande skolor som oberoende variabel.  

För att utreda om respondenternas syn på elevbundna faktorer, som kan påverka barns och 

ungas möjligheter att nå kunskapsmålen i grundskolan, skilde sig åt mellan hög- och 

lågpresterande skolor, skapades först en indexvariabel av samtliga åtta faktorer ämnade att 

fånga denna variabel. Cronbach’s alpha för detta index var inte tillfredsställande (α = .54), 

varför de två faktorer som bidrog till det låga alpha-värdet exkluderades. Dessa faktorer rörde 

elevernas självkänsla och tillit till skolan och sin egen förmåga. Chronbach’s alpha för 

indexvariabeln utan dessa två faktorer uppfyllde tumregeln för en tillförlitlig skala (α = .70).84 

Ett oberoende sample t-test med skolkategori (lågpresterande, högpresterande) som oberoende 

variabel och detta index som beroendevariabel visade på en statistiskt säkerställd skillnad 

mellan de två skolkategorierna (t(62) = 5.61, p < .001). Respondenter från de lågpresterande 

skolorna (M = 5.87; SD = 0.54) instämde i högre utsträckning än respondenter från de 

högpresterande skolorna (M = 5.07; SD = 0.57), där lärare från lågpresterande skolor 

exempelvis i högre utsträckning anser att de främsta faktorerna som kan hämma ungas 

möjligheter att nå kunskapsmålen är elevknutna faktorer. Dessa resultat förändrades ej om 

samtliga åtta påståenden istället användes som en indexvariabel.  

För att utreda om respondenternas syn på skolbundna faktorer, som kan påverka barns och 

ungas möjligheter att nå kunskapsmålen i grundskolan, skilde sig åt mellan hög- och 

lågpresterande skolor, skapades en indexvariabel av samtliga sex mått ämnade att fånga denna 

variabel. Cronbach’s alpha för detta index var tillfredsställande (α = .81). Ett oberoende 

sample t-test med skolkategori (lågpresterande, högpresterande) som oberoende variabel och 

detta index som beroendevariabel visade på en statistiskt säkerställd skillnad mellan de två 

skolkategorierna (t(60) = -4.87, p < .001). Respondenter från de lågpresterande skolorna (M = 

4.88; SD = 0.78) ansåg i lägre grad än respondenter från de högpresterande skolorna (M = 

5.72; SD = 0.40) att skolan och den enskilda läraren har stor påverkan på elevernas 

skolresultat. 

                                                           
84 Brace, Kemp, & Snelgar, 2012, s 382. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Det råder en trötthet vad gäller enkäter som metod för datainsamling. Lärare överhopas av 

diverse enkäter för olika om än ädla forskningsansatser och i utvärderingssyften. Enkäterna 

medför diverse svårigheter som bortfall och huruvida resultatet belyser det som faktiskt är 

eller det som förväntas eller anses vara önskvärt. Tidigare erfarenheter av just detta har tagits i 

beaktande under arbetets gång och hur studien skulle kunna använda enkät men ändå få in en 

rådata som var användbar utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det första steget var att 

utforma en standardiserad och strukturerad enkät med syftet att variationen i svaren skulle bli 

minimal.85 Nästa steg var att ta ställning till om webbenkäter eller postala enkäter skulle 

användas. I detta fall valdes att använda webbenkäter, mycket på grund av enkelheten med att 

nå ut till respondenterna och överföringen av data till SPSS.  Med enkäten följer ett e-brev, 

vilket motsvarar den postala enkätens missivbrev. I e-brevet bifogas en länk till enkäten som 

ska besvaras. Genom identitetsbeteckningar begränsas möjligheten för andra som inte är med 

i urvalet att svara på enkäten. Av tidsskäl valdes att inte inkludera en sådan.   

Då datamaterialet i föreliggande undersökning är relativt knapphändigt, med endast 62 

respondenter från grundskolan, finns risken att typ 2-fel kan begås – dvs att tendenser i 

datamaterialet som i ovan redovisade analyser i själva verket inte går att säkerställa statistiskt. 

Med ett större urval, och således fler deltagare per grupp, hade analyserna kunnat visa sig vara 

just statistiskt säkerställda.86 Det knapphändiga datamaterialet förklarar exempelvis varför det 

inte alltid gick att påvisa någon statistiskt säkerställd skillnad mellan skolorna eller att kunna 

uppvisa en tillfredställande indexvariabel, eftersom var och en av de ingående lärargrupperna 

bestod av förhållandevis få deltagare. För att minska risken för typ 2-fel utfördes därför 

efterföljande oberoende t-test, där jag istället för fem skolor (A-, B-, C-, D- och E-skolan), 

endast jämförde låg- och högpresterande skolor. Genom det större antalet respondenter per 

grupp kunde jag därmed finna statistiskt stöd för sådant jag dessförinnan endast kunnat utläsa 

som tendenser i medelvärdena bland grundskolelärarna. 

I telefonsamtalen med skolornas rektorer framkom även ytterligare en brist i genomförandet 

av denna undersökning och en stor anledning till att antalet respondenter kan ha varit så lågt. 

Enkäten låg aktiv från den 24 april till den 12 maj. Denna tidpunkt är, enligt rektorerna, en tid 

med hög arbetsbelastning för lärare. Samtliga lärare börjar vid denna tidpunkt förbereda inför 

nationella prov och avrundandet av läsåret. I de högre årskurserna arbetas det dessutom flitigt 

med att få rätta på elevernas betyg inför sommarlovet. Tidpunkten på läsåret kan därför ses 

som en bidragande faktor till att deltagandet var så pass lågt i denna studie.   

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att undersöka och söka samband mellan olika yrkes- och skolkulturer gällande 

skillnader i lärares arbete kring barn och unga i behov av särskilt stöd och om dessa skillnader 

kan påverka elevers möjligheter att nå målen inom grundskolan. Studiens validitet bör ses 

som hög men jag kan inte påstå att resultatet ger en övergripande bild av hur det ser ut på 

                                                           
85 Trost, 2015, s 58. 
86 Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2014, ss 42–43. 
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resterande skolor i landet då studiens resultat endast kan appliceras på de enskilda lärarna som 

deltog i studien. 

6.2.1 Organisationskulturella skillnader mellan hög- respektive lågpresterande skolor  

Som tidigare sagts kan inte denna studie visa att någon av de deltagande skolorna har någon 

specifik skol- eller yrkeskultur i sitt arbete. Däremot kan studien påvisa vissa tendenser som 

står i linje med Blossings skolkulturer. De lågpresterande skolorna uppvisar tendenser som 

ligger i linje med skolkulturerna särbo och den familjära kulturen. Dessa tendenser ser vi inte 

hos de högpresterande skolorna som, i högre utsträckning än de lågpresterande skolorna, 

svarar på enkätundersökningen med en statistisk säkerställd skillnad i dessa påståenden. De 

högpresterande skolorna har tendenser som visar att skolkulturerna mer liknar det som 

Blossing benämner som samarbetskulturen.87 Det som resultatet påvisar är att arbetet på de 

högpresterande skolorna har en tydligare koppling till en tydlig vision som lärarna arbetar 

efter och att rektorerna på dessa skolor i högre utsträckning än på lågpresterande skolor, 

uppfattas vara en person som är väl insatt i pedagogik och forskning. Lärarna på de 

högpresterande skolorna ser alltså sin rektor mer som den pedagogiska ledaren jämfört med 

lärarna på de lågpresterande skolorna. De lågpresterande skolorna uppger även i 

enkätundersökningen att kommunikationen mellan lärare och skolledning är bristande i 

jämförelse med högpresterande skolor. Detta kan kopplas till de lågpresterande skolornas 

problematik med elevresultaten och skolornas möjligheter till förbättring. Nyckel till ett 

lyckat förbättringsarbete ligger i kommunikationen mellan yrkesgrupper, där den löpande 

kommunikationen skapar förståelse för gruppernas olika förutsättningar i sitt arbete.88  De 

lågpresterande skolorna uppger även i högre utsträckning än de högpresterande skolorna att 

den egna undervisningsutvecklingen kommer före skolans övergripande förbättringsarbete. 

Denna tendens, tillsammans med en bristande kommunikation mellan personal och ledning, är 

typiska karaktärsdrag från Blossings särbokultur. 

Skillnader i skolornas yrkeskulturer kunde heller inte definieras med exakt precision, men 

resultatet visar även här vissa tendenser som skiljer hög- och lågpresterande skolor. Den 

tydligaste skillnaden mellan skolorna som gick att utläsa av studiens resultat var skolornas 

förutsättningar beträffande elevunderlag. Avseende detta svarade högpresterande skolor i 

högre utsträckning att de hade ett stabilt elevunderlag medan lågpresterande skolor i högre 

utsträckning svarade att de hade ett bristande elevunderlag. Vidare kunde tendenser utläsas, 

att högpresterande skolor, i högre utsträckning än lågpresterande skolor, ansåg sig ha ett 

tydligt resultatmål från uppdragsgivaren. Därigenom skulle de högpresterande skolorna kunna 

kategoriseras som produktstyrda organisationer där fokus ligger på att producera den bästa 

produkten (i detta fall eleven). Denna organisation behöver inte oroa sig för vikande 

elevunderlag och kan lägga allt fokus på att utforma verksamheten, som vanligtvis har en 

traditionell hierarki. Typiskt för denna organisation är att den är välfungerande så länge som 

marknadens efterfrågan är hög. I jämförelse med detta kan de lågpresterande skolorna liknas 

med den kundstyrda organisationen. Denna organisation lider av bristande efterfrågan från 

marknaden och måste ständigt fokusera på vad kunderna (i detta fall, föräldrarna) efterfrågar. 

                                                           
87 Blossing, 2003, ss 35-39. 
88 Rönnerman, 2012 s 195–197. & Brüde Sundin, 2009, ss 73–74.  
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Denna organisations karaktärsdrag är att den ständigt behöver vara i anpassningsberedskap 

och att den ofta styrs av olika särintressen bland personalen som inte följer en traditionell 

hierarki.89 De lågpresterande skolorna kan i detta resultat definieras som denna typ av 

organisation.  

6.2.2 Lärarnas upplevelser i arbetet med barn i behov av stöd  

Som ovanstående resultat påvisar kan tendenser till statistiskt säkerställda skillnader mellan 

olika skol- och yrkeskulturer såväl som mellan låg- och högpresterande skolor redovisas i 

arbetet kring elever som inte når målen inom grundskolan. 

Inom kategorin arbetslag kunde en statistisk skillnad utläsas mellan hög- och lågpresterande 

skolor. Högpresterande skolor uppger att de i högre utsträckning än lågpresterande skolor ser 

positivt på att arbeta i arbetslag. Högpresterande skolor anser också att arbetslagen är väl 

organiserade från skolledningen. Detta kan vara en faktor som gör att lågpresterande skolor 

inte lyckas lika väl med sina elevresultat. Ett väl fungerande arbetslag syftar till att underlätta 

arbetsbördan för lärare och kan agera som ett kollektivt minne med en bred variation av 

erfarenhet. Arbetslagen kan även bidra till en positiv utveckling inom undervisningen när 

lärare samarbetar och diskuterar erfarenheter av att undervisa olika elevgrupper. Denna 

samarbetsförmåga som arbetslaget har utgör en viktig del i skolans övergripande 

förbättringsarbete och hjälper enskilda lärare att utveckla sin undervisningsmetodik genom 

diskussion med kollegor.90 Studiens resultat visar dock tendenser till att lågpresterande 

skolors lärare inte anser sig ha ett välfungerande arbetslag och detta kan vara orsaken till att 

dessa lärare, i lägre utsträckning, ser positivt på att arbeta i arbetslag, i jämförelse med de 

högpresterande skolorna som uppger sig ha väl fungerande arbetslag.  

I enkätundersökningens utvecklingsekologiska del gavs studiens första tillfredställande 

indexvariabel. De fem påståenden som ingick i indexen visar att högpresterande skolor i 

högre utsträckning instämmer med påståendena medan lågpresterande skolor instämmer i 

lägre utsträckning. Exempelvis svarade lärare på de högpresterande skolorna att elevers 

svårigheter i skolan kan kopplas till elevens självkänsla och lärares sätt att agera och tala samt 

att bemötandet av elever hade stor påverkan på elevernas inlärning. Högpresterande skolor 

instämmer även i högre utsträckning med att de har tillräckliga kunskaper om elevers behov 

genom deras beteende och att de har kunskaper om och tar hänsyn till elevers olika 

förutsättningar i utformningen av den egna undervisningen. De högpresterande skolorna som 

deltog i denna studie kan därmed anses se elevernas behovsbild i ett bredare perspektiv i 

utformningen av sin undervisning. Lärarna som arbetar på de högpresterande skolorna 

instämmer alltså i högre utsträckning med att de tar hänsyn till elevernas utveckling och att en 

helhetsbild beaktas.91 Tendenser till att de högpresterande skolorna ligger mer i linje med ett 

utvecklingsekologiskt arbetssätt kan därför anas. 

När det gällde särskilda undervisningsgrupper kunde studien utläsa att det fanns statistiska 

skillnader mellan låg- och högpresterande skolor. Lågpresterande skolor svarade i högre 

                                                           
89 Berg, 1999, ss 21–24 
90 Blossing, 2003 ss 31–34. 
91 Brodin, & Lindstrand, 2010, ss 29–31. 
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utsträckning att särskilda undervisningsgrupper var positivt för den enskilda eleven och att 

denna elev därigenom fick möjlighet att lyckas och fick den hjälp som eleven hade behov av. 

Tidigare forskning visar att särskilda undervisningsgrupper har en betydande roll men menar 

också att faktorer som lärarens kompetens och förväntningar, undervisningen och 

kamratskapet på skolan har betydligt större inverkan på elevers målresultat. Denna 

problematik löses inte av att separera barn och unga i olika undervisningsgrupper. Detta 

skapar en segregation bland elever och forskningen visar att problematiken ökar när skolor 

ökar segregationen i undervisningsgrupper. Detta kan bidra till att eleven identifierar sig själv 

som misslyckad och förväntningarna från skolan minskar ofta på elever som ingår i dessa 

specialgrupper. Kortfattat kan man påvisa att ansvaret för dessa elever i stor utsträckning 

läggs på specialundervisningen och att orsaken till att ordinarie undervisning inte lyckas anses 

vara bristerna hos eleven där skolan som helhet saknar systematisk vägledning och kompetens 

i mötet med barn i behov av särskilt stöd.92 Denna studie visar att användandet av särskilda 

undervisningsgrupper och överflyttandet av ansvaret för eleven till specialläraren var 

betydligt vanligare på lågpresterande skolor.     

Indexvariabeln beträffande arbete kring upprättande av åtgärdsprogram för de elever som inte 

når kunskapsmålen och att utgå från de beteenden som eleven uppvisar tillsammans med den 

dokumentation som skolorna genomför löpande utgjordes också av en säkerställd skillnad 

mellan skolkateorierna. Lärare på högpresterande skolor uppgav i högre utsträckning att de 

dokumenterade löpande och att de hade en nära samverkan med elevens vårdnadshavare än 

lågpresterande skolor hade. Utmärkande för denna studie var även att lärarna på 

lågpresterande skolor ansåg att elevers möjligheter att lyckas i skolan var sammankopplade 

med elevens mognad; att elever mognar olika och att lågpresterande skolor i högre 

utsträckning än högpresterande skolor inväntade elevers mognad innan stödinsatser sattes in.   

Det kan alltså påvisas att skolornas arbete med stödinsatser, åtgärdsprogram och synen på 

elevens behov skiljer sig mellan högpresterande och lågpresterande skolor som ingick i denna 

studie. Med det sagt kan resonemanget kring skolornas olika förutsättningar diskuteras. 

Skolorna som ingick i den högpresterande kategorin lever inte efter samma förutsättningar 

som de lågpresterande skolorna. De lågpresterande skolorna uppvisar tendenser till att vara 

kundstyrda och har bristande elevunderlag, medan högpresterande skolor kan fokusera mer på 

själva produkten i det stabila elevunderlaget. Dessa förutsättningar tillsammans med 

tendenserna kring skolornas skolkulturer kan alltså kopplas till de upplevelser lärarna har i 

arbetet med barn i behov av stöd.  

6.2.3 Faktorer som lärare i hög- respektive lågpresterande grundskolor ser som avgörande när 

elever inte når kunskapskraven i grundskolan 

I enkätundersökningens avslutande del fick lärarna värdesätta vilka faktorer som de ansåg ha 

stor respektive liten betydelse när det gäller elever som inte når kunskapskraven. Dessa 

faktorer delades in i två kategorier som utgjordes av elevbundna faktorer, så som diagnoser, 

socioekonomi, familjeproblem, inlärningssvårigheter m.fl., och skolbundna faktorer. Inom 

den elevbundna kategorin kunde studiens indexvariabel påvisa att lärare som undervisar inom 
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de lågpresterande skolorna i högre utsträckning lägger problematiken med ej uppnådda 

kunskapsmål på den enskilda eleven. De högpresterande skolorna hade i denna studie en 

högre svarsfrekvens på de faktorer som rörde skolans arbete med elever i behov av stöd och 

som inte nåde kunskapsmålen. Studien visar alltså tendenser till att högpresterande skolor i 

högre utsträckning än de lågpresterande skolorna anser att problematiken med att elever inte 

når kunskapsmålen står i relation till skolans arbete och läraren bemötande; 

undervisningsmetod och engagemang har betydelse. Det ska dock tilläggas att även de 

högpresterande skolorna lägger stor betydelse i den enskilda elevens problematik, men att 

lågpresterande skolor inte i lika hög utsträckning lägger lika stor vikt vid skolbundna faktorer.    

Detta resultat bekräftar således Lindqvists artikel (2011) där hon påvisar att lärare och 

rektorer inom grundskolan till stor del anser att problematiken med att elever inte når målen 

inom skolan är individbaserad och att bristerna ligger hos individen; att grundskolans 

kunskapsmål är för svåra att uppnå samt att elevens har brister i hemmiljön. Lärarna och 

rektorerna som ingick i denna studie ansåg att brister hos läraren eller skolan som 

organisation inte var anledningar till att elever inte nåde kunskapsmålen.  

Forskningen som presenteras i denna studie påvisar således att lärarens och skolans arbete 

med lågpresterande elever har betydelse men att elevernas helhetsbild också spelar en 

avgörande roll för om eleven har möjlighet att nå kunskapsmålen. Ett förenklat svar vore att 

påstå att elevens chanser att nå kunskapsmålen beror på den enskilda skolans arbete. Detta är 

dock en förenklad sanning. Problematiken är mer komplex än så.  

Studiens generella relationssats tillåter alltså inte denna typ av förenklad förklaringsmodell 

när lågpresterande elever inte når kunskapsmålen. Denna sats vilar på bestämda lagsatser och 

baseras i detta fall på den utvecklingsekologiska teorin kring individers utveckling och 

beteende men även den rådande yrkeskulturen mellan olika skolor. Även om en elev inte når 

målen i grundskolan på grund av en avgörande företeelse, blir risken större allt eftersom fler 

faktorer spelar in. Den generella relationssatsen genom utvecklingsekologin anger alltså att 

sambandet mellan olika företeelser alltid råder och bör uppmärksammas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

7 Slutsatser 
Sammantaget kan studien påvisa att lågpresterande skolor tenderar till att präglas av det som 

Blossing benämner som särbo- och den familjära kulturen. I samband med detta uppger 

lärarna inom dessa skolor att de i en lägre utsträckning än högpresterande skolor arbetar med 

och tar hänsyn till elevens utvecklingsekologiska helhetsbild. Lärarna i de lågpresterande 

skolorna uppger även att de anser att skolledningens utformande av arbetslagen inte är väl 

fungerande och att lärarna i lägre utsträckning än på högpresterande skolor ser positivt på att 

arbeta inom ett arbetslag. Vidare visade studien att lågpresterande skolor uppger att de ser 

positivt på särskilda undervisningsgrupper och medan högpresterande skolor visar tendenser 

till att varje enskild lärare i högre utsträckning tar ett större ansvar i den egna undervisningen 

utan att överlåta underpresterande elever till särskilda undervisningsgrupper eller till 

specialpedagoger. Arbetet kring åtgärdsprogram var en av de större skillnaderna mellan 

skolkategorierna och högpresterande skolor uppger att de betraktar elevens helhetsbehov, 

utvärderar avslutade och kompletterar pågående åtgärdsprogram i högre utsträckning än vad 

lågpresterande skolor uppger i denna studie. Lågpresterande skolor uppger även att de i högre 

utsträckning än högpresterande skolor inväntar utredningsresultat innan eventuella åtgärder 

sätts in och lärarna på dessa skolor uppger att de upplever att elevers mognad kommer att 

medföra att eleven förbättrar sina resultat.   

Vidare kan ledarskapets funktion synliggöras i resultatet. Lärare på högpresterande skolor 

uppger i högre utsträckning än lågpresterande skolor att de ser sin rektor som en pedagogisk 

ledare och någon som är väl insatt i forskning. Rektorerna har inte varit prioriterade att 

undersöka i denna studie, men tendenser till skillnader mellan skolornas ledarskap är ändå 

framtonat genom enkätundersökningens resultat.   

Skolors ledarskap spelar roll i relationen mellan elevers svårigheter att nå kunskapsmålen och 

skolans arbetssätt. Rektor har ett särskilt ansvar för att utforma och leda skolverksamheten på 

ett sådant vis att eleverna har de bästa möjligheterna till goda studieresultat men även att 

utmana och organisera skolans pedagogiska arbetssätt. Här skulle jag gärna vilja återkoppla 

till Axelssons och Monroes utvecklingsarbeten på sina skolor. Både Axelsson och Monroe 

lyckades vända två lågpresterande skolor med relativt enkla medel. Resultatet av denna studie 

visade även att högpresterande skolor uppgav att de hade ett stabilt elevunderlag medan 

lågpresterande skolor påvisade ett bristande elevunderlag. Detta kan vara en avgörande faktor 

i skolornas resultat, men en förenklad sådan. Både Axelsson och Monroe hade bristande 

elevunderlag men började istället med sin personal och hur skolans organisation skulle kunna 

ge eleverna de bästa förutsättningarna till att lyckas men också hur skolans lärare arbetade 

med eleverna. Lågpresterande elever får aldrig ses som problem i skolan, inte heller skolans 

personal. Alla skolor har potentialen att vara högpresterande och ge alla elever de 

förutsättningar som deras behov kräver. Detta görs genom ett väl fungerande 

förbättringsarbete där varje skola utgår från just sina förutsättningar och utmaningar.   

7.1 Framtida forskning 

Intressant nog kunde studien påvisa tendenser på skol- och yrkeskulturer men inte ge någon 

exakt bild av vilken kultur som råder på de olika skolorna. Sammantaget kan sägas att de 

lågpresterande skolorna i denna studie uppvisar tendenser som påminner om Blossings särbo 
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och den familjära kulturen och att högpresterande skolor visar tendenser att leva i en mer 

samarbetande kultur. Även skolornas yttre förutsättningar skilde sig, men studien kan inte 

göra anspråk på att identifiera någon specifik yrkes- eller ledningskultur på skolorna. Studien 

visar även att arbetet kring barn och unga i behov av särskilt stöd skiljer sig åt mellan låg- och 

högpresterande skolor och att det går att koppla arbetet kring stödinsatser till skolornas olika 

kulturella aspekter.  

   Det vore intressant att i vidare forskning utforma enkäten på ett tydligare sätt, kopplat till 

olika skolkulturer och samtidigt lägga in djupgående intervjuer med lärare och skolledare 

kring skolans kulturella förutsättningar. Enkäter och intervjudata skulle sedan behöva 

bekräftas genom observationer på de aktuella skolorna för att få en så djupgående analys som 

möjligt. Detta skulle kanske skapa en tydligare bild av skolornas förutsättningar och göra det 

lättare att se tendenser till olikheter i skolornas arbetssätt och hur dessa, i sin tur, påverkar 

elevernas möjligheter att lyckas. Denna studies resultat vittnar om hur komplex skolans värld 

är och att specifika kulturer så som de framställs i forskning är utmanande att synliggöra.    

   I identifieringen av olika skolkulturer går det nog aldrig att fastslå en specifik kultur så som 

de framställs i forskningen. Dessa olika kulturer lever mer i symbios med varandra och på en 

skola kan flera kulturer råda samtidigt. Som denna studie visar, går det dock att påvisa 

tendenser från ovan redovisade kulturer men verkligheten är mer komplex än så.  

 

Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort 

- Nelson Mandela 
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Bilaga 1: Enkät 
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Bilaga 2: Indexsammanställning  

 

Studiens index 

Enkätens frågor/påståenden 

som avser att mäta indexet 

 

Skalor 

Bakgrundsvariabler Fråga 1–5 Kön, ålder, arbetslängd, skola samt stadium 

Index individualistiska 

kulturen 

Påstående 6.1–6.6 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index särbo kulturen Påstående 6.7-6.12 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index påtvingade 

kollegiala kulturen  

Påstående 6.13-6.16 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index samarbetande 

kulturen 

Påstående 6.17-6.21 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index produktionskultur  Påstående 6.22-6.25 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index kundstyrda 

organisationen 

Påstående 6.26-6.29 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index regelstyrda 

organisationen 

Påstående 6.30-6.32 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index mål- och 

resultatstyrda 

organisationen 

Påstående 6.33-6.35 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index arbetslagets 

betydelse 

Påstående 6.36-6.41 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index utvecklingsekologi Påstående 7.1–7.5 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index särskilda 

undervisningsgrupper 

Påstående 7.6-7.10 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index åtgärdsprogram Påstående 7.11-7.16 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index elevens behovsbild Påstående 7.17-7.24 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index elevhälsoarbetet Påstående 7.25-7.30 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index samband mellan 

kultur och utveckling 

Påstående 7.31-7.34 (1) instämmer inte alls och (7) instämmer helt samt 

ett ”vet ej” alternativ 

Index elevbundna 

faktorer 

Påståenden 8.1–8.4, 8.6, 8.9, 

8.12 och 8.14 

(1) Stor påverkan samt (7) Ingen påverkan samt ett 

”vet ej” 

Index skolbundna 

faktorer 

Påståenden 8.5, 8.7–7.8, 8.10-

8.11 och 8.13 

(1) Stor påverkan samt (7) Ingen påverkan samt ett 

”vet ej” 

 


