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”Everybody is a genius. But if you judge a fish by its 
ability to climb a tree, it will live its whole life believing that 
it is stupid.”  
 

Albert Einstein 

  



 
 

Sammanfattning 

 
Studien sökte besvara hur det kompensatoriska uppdraget uppfattades, vad som 

kompenserades, vilka strategier som användes samt förutsättningar för det. Social bakgrund i 

relation till det kompensatoriska uppdraget har genomsyrat skolans utveckling över tid och 

därav låg studiens fokus på det. Tidigare forskning visade att social bakgrund samt språknivå 

korrelerar väl med skolprestation. Data samlades in med hjälp av 18 semistrukturerade 

intervjuer med lärare, specialpedagoger, rektorer och skolchef från förskola till gymnasiet,  

mejlkonversation med tre statliga skolmyndigheter samt personliga samtal med två 

statstjänstemän. Studiens teoretiska utgångspunkter inbegrep intersektionalitet, 

specialpedagogiska perspektiv, sociokulturellt och salutogent perspektiv samt habitus. Enligt 

Skollagen ska skolan kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. Trots att 

informanterna kompenserade för många saker, framförallt neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, framkom en viss osäkerhet kring uppdraget då det var relativt okänt 

och dels uppfattades tolkningsbart. Förutsättningarna för uppdraget varierade. De största 

hindren tycktes vara brist på kommunikation kring uppdraget samt resurser. Statstjänstemännen 

var tydliga med att det är språket som ska kompenseras. De flesta av informanterna ansåg inte 

att kopplingen mellan social bakgrund samt språknivå och kompensatoriska insatser är tydlig. 

Många uttryckte att de kopplar social bakgrund till föräldrars förmåga att stötta sina barn med 

läxläsning eller ekonomiska förutsättningar. En av studiens slutsatser var att det 

kompensatoriska uppdraget behöver förtydligas och diskuteras i större omfattning. 

 

Nyckelord: Habitus, inkludering, intersektionellt perspektiv, kompensatoriskt uppdrag, social 

klass, socioekonomisk omgivning, specialpedagogiska perspektiv, språkligt kapital. 

 

Abstract 

 
This study sought to show how the mission is perceived, what is being compensated as well as 

which strategies are used and finally the prerequisites for the mission. Social context in relation 

to the compensatory mission has throughout the history of school been of importance and it is 

therefore a focal point in this study. Previous research showed that social context as well as 

language skills corresponds well to a student's school performance. The data collection method 

was semi structured interviews with a total of 18 teachers, special educators, headmasters and 

a headmaster of education, from nursery and preschool to high school. Data were also collected 

from three national school authorities and two officials. The theoretical framework included 

different perspectives such as intersectional, special education, sociocultural, salutogenic and 

habitus. According to the school law, the school ought to compensate for the different needs 

and prerequisites of the students. Despite the fact that the informants compensated for many 

things, in particular neuropsychiatric disabilities, an uncertainty concerning the mission arose 

since it was relatively unknown and was apprehended as interpretable. The prerequisites for the 

mission varied. The mayor obstacles for the mission seemed to be lack of communication 

regarding the mission and resources. The two officials were explicit concerning that it is the 

language that should be compensated for. The informants did not find the connections between 

social background and compensatory input or language clear. Nevertheless, they saw a coupling 

between social background and parents´ ability to support their children with homework or 

economic preconditions. One of the conclusions of the study was that the compensatory mission 

needs to be clarified and be discussed to a greater extent. 

 

Key words: Compensatory mission, habitus, inclusion, intersectionality perspective, linguistic 

capital, perspective on special education, social class, socioeconomic context. 
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1. Inledning 
 
Skollagen är tydlig med att barn och elever ska inhämta kunskaper och värden i utbildningen, 

som också ska ta hänsyn till deras olika behov samt sträva efter att uppväga skillnader i 

förutsättningar (SFS 2010:800). Det Skollagen säger i klartext är att skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag. Skolan ska alltså ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt 

och pedagoger förväntas arbeta kompensatoriskt utifrån elevernas olika behov och 

förutsättningar. Utbildningen ska vara likvärdig och uttrycks i Skollagens så kallade 

portalparagraf som:   

  

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av 

särskilda bestämmelser i denna lag. Utbildningen inom skolväsendet ska vara 

likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den 

anordnas (SFS 2010:800, kap 1, 8§; 9§). 

  

Skolan har över tid genomgått olika förändringar, såväl organisatoriska som pedagogiska, och 

utbildningsväsendet har blivit allt mer komplext. Skolans uppdrag är att återskapa kunskap, 

värderingar och förhållningssätt för att samhället ska fortsätta utvecklas (Carlgren, 2015). Det 

är oftast något specifikt som ska läras, vilket samhället i sin tur har bestämt som viktigt att 

kunna. Goda förutsättningar för lärande måste därför skapas (ibid.). 

  

I dagens inkluderande skola möts individer med olika förutsättningar och behov. En av de 

viktigaste uppgifterna idag för pedagoger, och för inkludering, är att få alla barn att känna 

delaktighet och trygghet i gruppen (Olsson & Olsson, 2017). Pedagoger måste ta hänsyn till 

och därmed förhålla sig till lagar, styrdokument, politiska (och egna) ambitioner samt barns och 

föräldrars behov och förutsättningar. Genom att införa specialpedagogik, som ett av åtta 

utbildningsvetenskapliga kärnområden i lärarutbildningen, signalerar regeringen att pedagoger 

bör ha en specialpedagogisk grundkompetens för att möta elever med olika förutsättningar 

(SOU 2008:109). 

  

Barns och elevers behov och förutsättningar skiftar beroende på kön, etnicitet, social klass, 

språklig sårbarhet, så kallat problemskapande eller utmanande beteende, funktions-

nedsättningar med mera. Till exempel kan flickor och pojkar ha olika behov samt 

förutsättningar. Lägger man till en eller flera andra kategorier som annan etnicitet och/eller 

social klass och så vidare samverkar dessa kategorier och kan ge upphov till andra behov och 

förutsättningar. Språknivå, som utgör en viktig grund för känsla av sammanhang och för att 

tillgodogöra sig undervisning, är ofta relaterat till elevers sociala bakgrund och då främst 

föräldrarnas utbildningsbakgrund. Social bakgrund, även ibland definierat som social klass, kan 

också påverka pedagogers bemötande och förväntningar på elever. Samverkan mellan dessa 

olika behov och förutsättningar förklaras ibland med begreppet intersektionellt perspektiv 

(Hedlin, 2010).  

  

För att följa lagen (SFS 2010:800) och jämna ut ojämlikheter krävs medvetna och kunniga 

pedagoger samt skolledare som med kunskap och förståelse kan skapa förutsättningar för att 

fullfölja skolans inkluderande uppdrag, som enligt Nilholm och Alm (2010) i stort handlar om 

gemenskap, delaktighet och acceptans. Då förutsättningarna för skolor och kommuner varierar, 

tillika att barn och elever har olika förutsättningar, har skolan sålunda en komplex uppgift. 

Kanske är också likvärdighet ur den aspekten en utopi? 

 



2 
 

Våra egna erfarenheter tyder på att medvetenheten kring det kompensatoriska uppdraget samt 

uppfattningar om detsamma varierar stort. Likaledes uttrycker Lärarnas riksförbund (2012) att 

skolan inte klarar uppdraget och menar att det kan bero på att det är för svårt för skolan. Vår 

hypotes blev då att pedagoger är osäkra på vad det kompensatoriska uppdraget innebär och att 

det i sin tur kan påverka utvecklingen mot en likvärdig skola. 

  

Vi menar att det finns en otydlighet i uppdraget. Dessutom tycks forskning på området vara 

tämligen begränsad. Trots egna efterforskningar och hjälp av expertis (i det här fallet 

bibliotekarier) har det inte funnits mycket att tillgå. Utifrån denna bakgrund avser vi att i detta 

examensarbete belysa olika uppfattningar som finns om det kompensatoriska uppdraget samt 

vilka förutsättningar som finns för att utföra det. 

  

Studien är av specialpedagogisk relevans då skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, vilket är 

viktigt för en likvärdig skola och tillgänglig utbildning. Specialpedagogiken och 

specialpedagoger har som uppdrag att stötta pedagogerna, utveckla skola och arbetssätt samt 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande (SFS 2007:638). Det kräver då en medvetenhet och 

kunskap om såväl det kompensatoriska uppdraget som hur det kan utföras. Tidiga och adekvata 

stödinsatser ger förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt målen 

(Skolverket, 2014; Lärarförbundet, 2005-06). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med det här examensarbetet är att synliggöra om det finns en otydlighet i det 

kompensatoriska uppdraget samt huruvida social klass är en faktor som tas hänsyn till inom 

skolan. Detta genom att undersöka hur det kompensatoriska uppdraget uppfattas och 

genomförs, samt vilka förutsättningar som finns för det, hos olika professioner i 

utbildningsväsendet från förskola till gymnasieskola. 

 

Studien söker besvara följande frågor: 

  

Hur uppfattas skolans kompensatoriska uppdrag? 

Vad kompenseras och vilka metoder/strategier används? 

Vilka förutsättningar finns för det kompensatoriska uppdraget? 

Hur uppfattas social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget? 

  

1.2 Avgränsning 
 

I det här examensarbetet framhålls social bakgrund, med betoning på språklig sårbarhet utifrån 

föräldrars utbildningsbakgrund, när det gäller det kompensatoriska uppdraget. Andra faktorer 

kommer också att beröras men i mindre omfattning. Även om språklig sårbarhet och 

kompensatoriska insatser kan härröra till etnicitet har vi valt att inte fokusera på det. Begreppen 

social bakgrund, social klass och socioekonomisk status definieras något olika, vilket förklaras 

närmare under punkt 3.5. I denna studie hänvisas, oavsett begrepp, till föräldrars 

utbildningsbakgrund. I studien görs ingen skillnad på barn/elev, eller förskola/skola utan 

innefattar alla barn och elever i utbildningsväsendet från förskola till gymnasium.  Begreppen 

pedagog/förskollärare/lärare jämställs också. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna studie är utgångspunkterna olika perspektiv på hur lärande kan ske och vad som kan 

påverka lärandet och redovisas nedan. Perspektiv som begrepp utgår från särskilda antaganden 

och kan förhålla sig till flera olika fält medan teorier oftast är statiska (Säljö, 2014). Ett flertal 

perspektiv är valda såsom intersektionalitet, specialpedagogiska perspektiv, sociokulturellt 

perspektiv, det salutogena perspektivet samt habitus. Dessa förhållningssätt visar på 

komplexiteten i skolvärlden och att det finns många faktorer att ta hänsyn till. De olika 

perspektiven kommer att fungera som analysinstrument längre fram där resultatet av studien 

ska analyseras. 

Intersektionellt perspektiv utgår ifrån att olika föreställningssystem eller maktordningar hänger 

samman, samverkar, och ibland förstärker varandra, vilket påverkar människors möjligheter 

(Hedlin, 2010). En enskild maktordning bör därför sättas i relation till andra. Enligt Hedlin 

(2010) visar forskning att samspelet mellan till exempel genus, sexualitet, etnicitet och social 

klass också rangordnar individer. Intersektionalitet kan också användas i analyser för att till 

exempel undersöka om olika satsningar tar hänsyn till att människor kan tillhöra flera kategorier 

samtidigt och ha behov som tarvar en kombinerad insats (Jämställ.nu, 2013). Det kan med andra 

ord användas för att skapa anpassade insatser.  

Specialpedagogik har två huvudsakliga perspektiv, det ena återfinns till stor del i den 

medicinska delen och är av mer traditionell och individualistisk art (Nilholm, 2005; 2007). Det 

andra lutar åt att skolproblem kan förklaras av sociala faktorer. Nilholm menar att skillnaden 

mellan perspektiven handlar om var problemen placeras. I det kompensatoriska perspektivet, 

ibland refererat till bristperspektivet, läggs skolproblematiken på eleven såsom det ovan 

nämnda traditionella, individualistiska perspektivet. Synen är att eleven ska kompenseras för 

sina problem genom att man identifierar olika problemgrupper utifrån medicinska och 

psykologiska orsaker. Genom att förstå vad som orsakar problem för eleven kan man 

kompensera för det. Specialpedagogiken domineras av detta perspektiv då den ses som ett sätt 

att hjälpa eleverna och segregerande undervisningsformer förordas (Nilholm, 2005; 2007). I det 

kritiska perspektivet lyfter man bort problemet från individen och lägger det på omgivningen 

och därmed ifrågasätts också grunderna till specialpedagogiken. Även diagnostiseringen 

ifrågasätts, huruvida det är objektivt och användbart. Istället söker man anledningen till att det 

uppstår problem i omgivningen och inte hos eleven. Specialpedagogik ska i detta perspektiv 

användas för att hjälpa eleven i klassrummet (Nilholm, 2005; 2007). Ett tredje 

specialpedagogiskt perspektiv, dilemmaperspektivet, som Nilholm (2005; 2007) argumenterar 

för är inte en blandning av de två tidigare nämnda utan ses istället som de dilemman 

skolsystemet står inför, en sorts valsituation. Ett dilemma är en typ av motsättning som inte har 

en lösning, vilket ett problem ofta har. Genom att exempelvis kategorisera elever finns risk för 

att elever med speciella behov blir negativt uppmärksammade. Om man å andra sidan inte gör 

det kan risken att missa elever i svårigheter öka. Inom skolan finns elever med olika 

förutsättningar och målet är att ge alla elever en likvärdig utbildning. På grund av olika 

grundläggande värderingar där varje elevs frihet eller sociala rättvisa ska lyftas fram kan skolan 

försättas i komplexa situationer som inte alltid har en uppenbar lösning, istället uppstår 

dilemman (Nilholm, 2005; 2007). 

  

I det sociokulturella perspektivet ses människan som en historisk och social varelse som lär i 

samspel med omgivningen (Säljö, 2014). Det innebär att relatera individers kunskaper och 

färdigheter till omgivningen med dess resurser och utmaningar, det samhälle och den tid de 

lever i. Flickor och pojkar uppfostras exempelvis på olika sätt och olika sociala grupper har 
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olika tillgång till kunskap och andra resurser. Skola och utbildning förstås som sociala 

institutioner med sin egen dynamik och utveckling. Skolan har, som alla verksamhetssystem, 

vissa målsättningar och ramar som följer av dess roll i samhället, men med visst utrymme för 

att bestämma hur man organiserar sin verksamhet (ibid.). Livets grundläggande och viktigaste 

kunskaper såsom språk, sociala regler och hänsynstagande, som ska göra att en människa 

fungerar i samhället, läggs i familjen. Detta är också vad Säljö (2014) refererar till som den 

primära socialisationen. I den sekundära socialisationen, såsom skola och andra 

institutionaliserade miljöer, blir det tydligt hur själva lärandet går till och det finns en uttänkt 

pedagogik (ibid.). Utifrån ett sociokulturellt synsätt ses språket som ett verktyg för att kunna 

kommunicera och interagera (Säljö, 2014). När ett barn är mottagligt för förklaringar och stöd 

från en annan människa kan nya kunskaper förvärvas. Den ryske psykologen Vygotskij kallar 

detta tillstånd för den proximala utvecklingszonen. Människan kan ha förkunskaper som gör att 

man kan förstå men utan stöttning är det svårt med genomförandet av något. Genom en lärares 

observationer och analyser av barnet kan läraren hjälpa barnet in i dess närmaste utvecklingszon 

för att kunskapsinhämtning och färdighetsträning ska kunna ske. Säljö (2014) menar att en 

människas handlingar och förståelse är en del av kontexten och dessa komponenter påverkar 

varandra. Kommunikation behöver en kontext för att bli begriplig. I ett komplext samhälle blir 

lärandet i allt större utsträckning en fråga om att behärska institutionella sätt att kommunicera 

och strukturera världen, vilket är en av skolans främsta uppgifter (Säljö, 2014). De kulturella 

redskapen och förväntningarna på vad människor skall kunna är annorlunda. Den enorma 

mängden information och den stora utvecklingen av färdigheter kräver andra förhållningssätt 

för tillgång till det kollektiva minnet. Även strategier av metakognitiv och metakommunikativ 

natur behöver i större utsträckning utvecklas samt kunskap om hur information är organiserad 

och hur man bär sig åt för att komma åt den. Säljö (2014) uttrycker det som; 

  

Individen måste i större utsträckning än tidigare utveckla mentala kartor och 

kognitiva respektive kommunikativa färdigheter som hjälper till att avgöra vad 

som är relevant, intressant och viktigt och vad som förbigås. (s. 238) 

  

Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa 

mer än vad som orsakar sjukdom (Antonovsky, 1996). Aron Antonovsky (1996), professor i 

medicinsk sociologi, har forskat kring hur människor klarar av att möta motgångar i livet med 

hälsan i behåll och menar att känslan av sammanhang (KASAM) är en viktig friskfaktor för 

alla människor. I KASAM ingår de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om att en person kan förstå sina livsomständigheter, att 

man förstår och även har förmågan att förutse det som händer inom en själv och ute i världen 

samt kunna bedöma verkligheten. Hanterbarhet, utgår från en persons resurser som kan 

användas då personen möter krav och utmaningar. Meningsfullhet, är själva motivationsdelen 

och hur en person känner sig engagerad i sitt liv och det runtomkring. I sin forskning pekar 

Antonovsky (1996) på att en människa som har en hög grad av KASAM överlag har bättre 

hälsa, trots perioder med sjukdom, stress eller andra betydande påfrestningar livet. Det 

salutogena perspektivet är enligt skolpsykologerna Lehtinen och Jakobsson Lundin (2016) i 

allra högsta grad applicerbart i skolmiljön. Elever som har svårt att nå skolans mål kan uppleva 

skolan som obegriplig och meningslös. Därför är det viktigt att läraren kan förklara och 

motivera varför en uppgift ska göras för att skolan ska kännas meningsfull, vilket i sin tur kan 

öka elevernas motivation (ibid.). Att lägga upp undervisningen inom elevens proximala 

utvecklingszon är också betydelsefullt för att eleven ska få lyckas. En lärare skapar uppgifter 

och förmedlar kunskap utifrån sin egen förståelse men mottagaren, eleven i det här fallet, kan 

tolka uppgiften eller informationen på olika sätt utifrån sin egen förståelse vilket läraren måste 

ha i åtanke (Lehtinen & Jakobsson Lundin, 2016; Carlgren, 2015).   
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Broady (1998) använder sig av kultur- och utbildningssociologen Bourdieus nyckelbegrepp 

habitus vilket är ett perspektiv på sammanhang och hur sociala praktiker uppstår. Det handlar 

om grundläggande vanor som internaliseras i människan, i hemmet och i skolan, och ofta är 

omedvetna handlingsmönster i den sociala världen. Människan som varelse söker sig gärna till 

det den känner till och utbildning blir som ett redskap för social reproduktion (ibid.). Människor 

utvecklar ett habitus, vi tänker, väljer och agerar baserat på det vi känner oss bekväma med, 

ofta utifrån den klass vi tillhör (Jobér, 2015). Om vi inte talar om maktordningar, som 

socioekonomi och social klass, kan det innebära att elever inte får den hjälp och det stöd de 

behöver. I förlängningen kan det leda till sociala orättvisor och ökade klassmotsättningar (ibid.). 

 

3. Bakgrund 
 

Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick över skolans utveckling för att skapa förståelse 

för det kompensatoriska uppdraget för läsaren. Därefter presenteras behov och förutsättningar 

som kan ligga till grund för det. Till sist skrivs olika faktorer, som påverkar förutsättningarna 

för uppdraget, fram. 

  

3.1 Skolans utveckling - en tillbakablick 
 

Skolans historia bör ses mot bakgrund av samhällsutvecklingen då skolan utformas efter det 

samhälle den ingår i, samtidigt som den i viss mån formar dess omgivande samhälle 

(Richardson, 2010). Skolan har genomgått ett antal förändringar, inte minst efter världskrig, 

industrialisering och urbanisering och inom olika områden som organisation, innehåll och 

lärarutbildningar (ibid.). Redan kring 1900-talets början kategoriserade man, bland annat 

genom intelligenstester, elever utifrån deras olikheter för att särskilja de som inte hade förmåga 

att ta till sig kunskaper i reguljära klasser. Det fanns olika utbildningsvägar beroende på vilken 

socialgrupp en person tillhörde (Hjörne & Säljö, 2008). Olika skolformer fanns såsom 

realskola, yrkesskola och flickskolor för att nämna några. Skolsystemet sorterade således 

elever. Beroende på kön, bostadsort och social klass hamnade elever i olika skolformer 

(Hartman, 2012). På så vis uppstod en segregering i skolvärlden. Nivågruppering och 

specialklasser infördes också, ofta med små resurser (Hjörne & Säljö, 2008). 

  

Hjörne (2016) menar att det i alla tider funnits en social segregering i skolan då man 

särbehandlat barn från låginkomstfamiljer eller från landsbygden. Efterhand strävade man efter 

en sammanslagning av de olika skolorna, fackskola, realskola och flickskola, bland annat för 

att höja den allmänna bildningsnivån och skapa bättre utbildningsmöjligheter för tidigare 

eftersatta grupper (Richardson, 2010). Det var under Socialdemokratiska arbetarpartiets 

regering på 1940-talet som man började tala om en skola för alla och skolans kompensatoriska 

uppdrag för att möta alla elever oavsett förmågor eller bakgrund. Hjörne (2016) påpekar att den 

statliga utredningen Skolpliktstidens skolreformer från 1945 visade på en förståelse för att alla 

elever inte lär i samma takt eller på samma sätt. I och med detta synsätt uppstod också argument 

för att differentiering var positivt för eleverna. Med hänsyn till faktorer som barnuppfostran och 

sociala omständigheter började man inom skolan att tänka kompensatoriskt. Detta ledde till den 

skolplikt Sverige fick på 1960-talet (ibid.). 

  

Grundskolans framväxt under 1960-talet kan ses som en jämlikhetsreform där skillnaderna 

mellan föräldrars utbildningsbakgrund och boendeort skulle minskas (Hartman, 2012). 

Richardsson (2010) pekar på att barn till föräldrar med lägre utbildning i hög grad har rättat 
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sina studieval efter den framgång de haft under de första skolåren, medan framför allt 

akademikerbarn ofta har valt teoretiska alternativ oavsett betyg. Skolan som instrument för att 

avskaffa klassamhället var ett tema som skolministern, Olof Palme, under 1960-talet förde fram 

och utvecklingen gick mot en allt enhetligare skola. Skolans reformering under 1960-talet 

gällde i hög grad organisation och läroplan. Frågor rörande arbetsformer och metodik hade 

kommit i bakgrunden, liksom de problem som barn med särskilda svårigheter kunde uppleva i 

en skola som var i det närmast odifferentierad. Man tillsatte SIA-utredningar, skolans inre 

arbete, som utmynnade i en rad åtgärder där specialundervisningen som organisationsform i 

stort sett avvecklades för att ersättas med specialpedagogiska insatser (ibid.). 

  

Jarl, Blossing och Andersson (2017) menar att vid grundskolans införande fick också lärarna 

betydligt fler kunskapsvariationer och olika sorters lärandevariationer att förhålla sig till, vilket 

ledde till att fler särlösningar uppstod. Detta gick stick i stäv mot tanken om att sträva mot en 

sammanhållen skola (Jarl et al., 2017). Social rättvisa blev mer synlig, såsom rätten till 

utbildning som sedan utvecklades till rätten till samma utbildning. Liksom tidigare fanns elever 

som hade svårt att klara skolgången och de erbjöds kompensation då det ansågs att deras hem 

var bristfälliga och skolan hade till uppgift att kompensera för dessa brister (Nilholm & 

Göransson, 2014). Elever med inlärningssvårigheter och från studieovana hem skulle 

kompenseras i skolan (Lundström & Rönnberg, 2015).  Differentiering i form av specialklasser 

för att möta det kompensatoriska uppdraget visade sig inte ha någon positiv effekt, framförallt 

då målet att eleverna sedan skulle gå i vanliga klasser inte uppnåddes. Ofta blev eleverna kvar 

i sin specialklass hela skoltiden (Hjörne & Säljö, 2008). I specialklasserna hoppade också cirka 

50% av eleverna av skolan. Dessutom fick de elever som tog en examen en särskiljande 

examenstitel där det framstod att eleverna hade gått i specialklass (Hjörne, 2016). Detta ledde 

till att jämlikhet blev ett genomslagsbegrepp i 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr 80 

(Regeringen, 1980) där man framhöll vikten av lika utbildning till alla i grundskolan, oavsett 

sociala och ekonomiska villkor likväl som kön och geografisk boplats (Hjörne & Säljö, 2008). 

  

Trots grundtanken med “en skola för alla” ansågs det att vissa elever var i behov av mer 

differentierad hjälp än andra (Hjörne & Säljö, 2008). Som svar på detta förespråkade man i Lgr 

80 att dessa elever skulle gå i en mindre, icke permanent, undervisningsgrupp, men helst inte 

längre än en termin. Specialgrupper sågs alltså fortfarande som en kompensatorisk åtgärd. 

Däremot var Lgr 80 (Regeringen, 1980) tydlig med att det var skolans arbetssätt som skulle 

prövas först om det visade sig att en elev fick problem i skolarbetet (Hjörne & Säljö, 2008).  

  

Även elevhälsan har haft ett kompensatoriskt uppdrag långt in på 1900-talet då man ville 

förebygga medicinska problem som undernäring och vitaminbrist, men även bristfällig hygien. 

I och med den svenska välfärdens framsteg har den medicinska delen ersatts av pedagogiska 

problem likväl som psykosociala och relationsmässiga sådana (Hjörne & Säljö, 2008). 

  

Decentraliseringsprocessen inleddes med riksdagens beslut 1978 om nytt statsbidragssystem 

med en basresurs och en förstärkningsresurs (Richardson, 2010). Vid fördelningen av 

förstärkningsresursen skulle man ta hänsyn till de reella behoven som områdets sociala miljö, 

antalet invandrarelever och personalomsättningen. Utvecklingen mot en minskad statlig 

reglering av skolan fortsatte och statsbidragssystemet förändrades radikalt. Kommunerna får ett 

samlat statsbidrag att fördela på olika verksamheter efter egen bedömning (ibid.). I början på 

1990-talet övergick ansvaret för skolan från stat till kommun i och med decentraliseringen och 

det blev kommunernas ansvar att fördela resurser. Den ledande idén var att effektivisera 

resursfördelningen (se bilaga 5) och fördela resurserna mot de största behoven (Skolverket, 

2009). I läroplanen från 1994 framgår det att det är lärarens ansvar att "utgå från varje enskild 
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individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande" (Skolverket, 1994, s. 12). 

Resurserna skulle inte fördelas lika mellan eleverna utan istället utifrån behoven för att på så 

vis få en mer jämlik skola (Skolverket, 2009). 

  

1998 fick även förskolan en läroplan och förskoleklasser inrättades (Richardson, 2010). 

Skolverkets första utvärdering efter några års tillämpande, visade att antalet barn i behov av 

särskilt stöd ökade. Likaså grundskolan har, enligt Richardson (2010), de senaste åren varit 

föremål för debatt kring dess kvalitetsproblem. Många elever har lämnat skolan utan godkända 

betyg vilket inverkar på deras gymnasiestudier. Det fria skolvalet och övergång till friskolor 

har i många fall lett till prestationsmässig segregation (ibid.). Sedan den moderna 

gymnasieskolans genomförande 1968 har gymnasieskolan idag blivit näst intill obligatorisk då 

möjligheterna till jobb utan gymnasieutbildning är små. Ett sätt att möta olika behov och 

förutsättningar bland eleverna har varit att skapa tre separata delar inom gymnasieskolan. En 

lärlingsutbildning som delvis genomförs på olika arbetsplatser, olika inriktningar av 

yrkesutbildningar samt teoretiska högskoleförberedande program (Hartman, 2012). 

  

3.2 Det fria skolvalet 
 

En tanke med 1992 års skolvalsreform var att öka utbildningskvaliteten genom att införa ett 

fritt skolval (Heller Sahlgren & Jordahl, 2016). Avskaffandet av närhetsprincipen innebar att 

en elev kunde ta sin skolpeng (se bilaga 5) och flytta till en annan skola, vilket i sin tur 

påverkade skolors ekonomi. Samtidigt kunde friskolor etablera sig på marknaden, något som 

ökade konkurrensen för de kommunala skolorna (ibid.). Ytterligare argument som vägde tungt 

för det fria skolvalet var den demokratiska principen där alla skulle få möjlighet att själva välja 

skola. Friskolorna ansågs då också kunna tillföra en nyare pedagogik (Magnússon, 2016). 

  

Det fria skolvalet innebär i praktiken att föräldrarna kan önska vilken skola deras barn ska gå i 

(Heller Sahlgren & Jordahl 2016). Dessa önskningar kan baseras på skolans utbildningskvalitet, 

andra elevers etnicitet eller socioekonomiska bakgrund, klasstorlek och skolans placering. 

Forskning visar att det ofta är högutbildade föräldrar som gör ett aktivt skolval för sina barn 

och att familjebakgrunden spelar en stor roll i elevens skolframgång (ibid.). Att inte göra ett 

aktivt skolval eller välja en bättre skola kan, enligt Broady (1998), också kopplas till Bourdieus 

begrepp habitus. Människan som varelse söker sig gärna till det den känner till och då det 

kommer till elever har de en tendens att välja liknande utbildningar och yrken som sina föräldrar 

(ibid.). 

  

Efter att mer än 25 år har passerat sedan införandet av det fria skolvalet har det visat sig att 

friskolor kan vara mångskiftande, men att de varken har varit särskilt inkluderande eller visat 

prov på innovativ pedagogik (Magnússon, 2016). Trots detta studerar dubbelt så många elever, 

vars föräldrar har en högskoleutbildning, vid en friskola (Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 

2015). Elevers socioekonomiska ställning följer ofta med dem då skolsegregation främst beror 

på skolval, boendesegregation samt skolors val av elever. Familjer har alla olika förutsättningar 

att göra ett aktivt skolval beroende på förmåga att söka samt ta till sig information. Skolor i sin 

tur kan indirekt försöka välja ut elever, så kallad cream skimming, då man exempelvis kan rikta 

reklam direkt till vissa grupper av människor eller placera skolan i ett område med högre 

socioekonomisk status och på så vis försvåra pendlingsavståndet. Skolsegregationen har ökat 

mer i kommuner där antalet friskoleelever till stor del har ökat (ibid.). 
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3.3 Internationella perspektiv 
 

Specialpedagogiska frågor diskuteras världen över och 1994 hölls en världskonferens i den 

spanska staden Salamanca där 25 internationella organisationer och 92 regeringar samlades för 

att diskutera hur skolor skulle kunna bli mer inkluderande, något som utmynnade i 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 

  

I Salamancadeklarationens originaltext (Svenska Unescorådet, 2006) används begreppet 

inclusion men i den svenska versionen är detta översatt till integration. Denna översättning 

syftar till att förhindra socialt utanförskap genom att alla elever oavsett kön, ras, religion, 

etnicitet, samhällsklass och förmåga, i möjligaste mån, ska ges undervisning i sitt ordinarie 

sammanhang. Genom att arbeta inkluderande kan alla elever känna sig välkomna och 

diskriminerande attityder förändras för att slutligen skapa ett mer integrerat samhälle. Både 

samhället och skolor behöver bli bättre på att se varje individs möjligheter och inte svårigheter. 

Varje elev har också rätt till en utbildning av hög kvalitét och genom att anpassa undervisningen 

till elevens behov kan resurserna användas mer effektivt (ibid.). Även i FN:s konvention om 

barns rättigheter, Barnkonventionen, påtalar man varje barns rätt till en likvärdig utbildning och 

möjlighet att utveckla sina förmågor, personliga utveckling samt lärande, oavsett kulturell och 

socioekonomisk bakgrund eller funktionsnedsättningar (Unicef, 2009). Både 

Salamancadeklarationen och Barnkonventionen uppmanar att varje elev ska ges samma 

förutsättningar (Unicef, 2009; Svenska Unescorådet, 2006). Ansvaret ska inte läggas på den 

enskilda läraren utan snarare på skolan som enhet där skolledaren har yttersta ansvaret. För att 

skolor ska vara lyhörda för elever i behov av särskilt stöd är det av vikt att skolledaren har rätt 

kompetens och utbildning samt skapar förutsättningar för skolans uppdrag. Olika elever har 

olika behov, vilket kan beröra inlärningsmetoder och inlärningstempo. Skolan behöver då 

kunna vara flexibel med organisatoriska ramar, resursanvändning, kursplaner och pedagogiska 

metoder (Svenska Unescorådet, 2006). 

  

3.4 Funktionsvariationer 
 

Det pratas diagnoser i dagens skola och ibland används det som en förklaringsmodell till 

exempelvis elevers utåtagerande beteende (Odenbring, Johansson & Hunehäll Berndtsson, 

2017). Skolor tänker olika kring detta. De som är positivt inställda till diagnoser menar att dessa 

behövs för att en elev ska få den hjälp som behövs samt att det är ett instrument för att ge eleven 

rätt stöd. I andra skolor tittar man hellre på orsaken till elevens problem och utgår från 

språkmöjligheter, inlärningssvårigheter eller hemmiljö. Där är det angeläget att ge eleven 

stöttning oberoende av sociala eller medicinska problem. Slutligen finns det de som inte pratar 

om diagnoser då man inte vill etikettera en elev (ibid.). En funktionsnedsättning innebär att en 

persons funktionsförmåga är nedsatt. Det kan röra sig om en psykisk, fysisk eller intellektuell 

nedsättning. Ett funktionshinder är den begränsning som uppstår vid en funktionsnedsättning 

som en person upplever i relation till sin omgivning (Socialstyrelsen, 2018).  I denna studie 

fokuseras det främst på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då det är funktionsvariationer 

som skolor ofta refererar till (Odenbring et al. 2017). Richardsson (2010) lyfter att det tidvis 

har förts debatt om de så kallade bokstavsbarnen som ”ett folkhälsoproblemen i vår tid”. Han 

definierar bokstavsbarn som barn med läs- och skrivsvårigheter, uppmärksamhetsstörningar 

och motorisk oro som givits psykiatrisk diagnos (ibid.). 

  

Den starka tilltron till genernas betydelse och nyttan av medicinering har från sociologiskt 

perspektiv setts som starkt överdriven och måste ses som pedagogiska problem. ”Det innebär 
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bl.a. att skolans hela miljö och de resurser skolan förfogar över för särskilda insatser har 

avgörande betydelse.” (Richardson, 2010, s. 158). Det talas idag om en överdiagnosticering av 

elever i skolan och en förklaring kan vara bristen på ekonomiska resurser då skolan kan söka 

mer pengar för en diagnostiserad elev. Det finns en tendens till att stök och oro i skolan förklaras 

utifrån elevers olika diagnoser, istället för att skolpersonalen tittar på sociala faktorer och 

lärmiljöns betydelse (Odenbring et al., 2017). 

   

Statistiskt tycks diagnosticering och socioekonomiska faktorer ha en klar och något märklig 

korrelation (Jobér, 2015). Till exempel är det tre gånger så stor risk att barn som växer upp 

under knappa ekonomiska förhållanden får en ADHD-diagnos (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) (Nylander, 2014). Eleverna kommer till skolan med olikheter. Ibland är dessa så stora 

att de riskerar en diagnos (Jobér, 2015). För att kompensera dessa olikheter bör man enligt Jobér 

börja tidigt. Högst effekt blir det om insatserna sätts in i förskolan eller under de första skolåren. 

Det är också viktigt att, som lärare, fundera över korrelationen mellan diagnoser och social 

bakgrund. Rimligen drabbas inte barn av diagnoser utifrån sin bakgrund. Däremot är barn med 

låg socioekonomisk mer utsatta och sårbara (ibid.) 

  

NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) innefattar olika diagnoser, varav flera 

benämns med förkortningar (Riksförbundet Attention, 2018). Några av de vanligaste är: 

 

• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), kännetecknas av överaktivitet, 

uppmärksamhetsstörning och svårigheter med impulskontroll. 

• ADD (Attention Deficit Disorder), ingår i ADHD-kategorin, men kan innebära en större 

uppmärksamhetsproblematik och att man inte har hyperaktiviteten. 

• ASD (Autism Spectrum Disorder), innefattar bland annat den tidigare diagnosen 

Aspergers syndrom, kännetecknas av svårigheter i det sociala samspelet samt 

kommunikation med människor. Vissa specialintressen som upptar mycket tid kan 

finnas samt självpåtvingade rutiner eller säregna sinnesintryck. 

• Språkstörning handlar om att språkförmågan är påtagligt nedsatt.  

• Tourettes syndrom kännetecknas av vokala tics där barnet stöter ut ord och läten av 

olika slag eller kroppsliga tics med exempelvis överdrivna blinkningar eller ryckningar. 

 

Det är enligt Riksförbundet Attention (2018) vanligt förekommande att en person har flera 

diagnoser och dessa är ofta närbesläktade. En person kan också ha två eller flera 

sjukdomstillstånd samtidigt, som till exempel depression, ångest och bipolärt tillstånd (ibid.). 

Det är inte heller ovanligt att en person inom NPF också har läs- och skrivsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och/eller kan uppleva svårigheter att förstå. I skolan med dess 

uttalade och outtalade regler, vilka eleverna förväntas följa, upplevs ofta elever, som lever med 

neuropsykiatriska svårigheter, som bråkiga. Följaktligen hamnar då dessa barn oftare i 

konflikter eller utanför den sociala gemenskapen (Riksförbundet Attention, 2018). En elev i 

varje klass beräknas ha autism och/eller ADHD (Sjölund, Jahn, Lindgren & Reuterswärd, 

2017). De elever som lever med NPF kan brista i förmågor som är av stor vikt för att skolan 

ska fungera och för att kunna nå skolans mål. Därför är det viktigt med skolpersonal som kan 

ge stöttning och vägledning (Sjölund et al., 2017). Statistiskt sett har 1-2% av befolkningen en 

autismspektrumdiagnos och 5% av alla barn uppskattas ha ADHD. Var fjärde elev beräknas ha 

läs- och skrivsvårigheter medan 5-8% har en dyslexidiagnos. Den största faktorn tycks dock 

vara psykisk ohälsa som 16% av befolkningen uppger att de lider av (Funka, 2018). Barn som 

lever med NPF eller andra svårigheter behöver ha en välstrukturerad vardag där omgivningen 

är förstående. För att undvika stress och överbelastning bör vissa anpassningar genomföras i 

miljön, de krav som ställs och de förväntningar som finns (Riksförbundet Attention, 2018). 
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3.5 Den sociala bakgrunden 
 

Människor sägs tillhöra olika skikt i samhället, vilket påverkar framtidsmöjligheter och 

arbetssituation (Jobér, 2015). Även om tillhörighet till social klass inte finns med som 

diskrimineringsgrund i lagen tas det ofta upp i diskussioner i samband med utbildning och 

intersektionalitet (Elmeroth, 2012). Vanliga begrepp när man talar om den sociala bakgrunden 

är socioekonomisk status, fattigdom och social klass. Inom statistik och utbildningsvetenskap 

används begreppet socioekonomisk status, SES, som är ett sätt att strukturellt kategorisera 

människor. Enligt en vanlig definition i svenska studier grundas socioekonomisk status på 

föräldrarnas utbildningsnivå och yrke, samt om barnet/eleven bor med en eller två föräldrar. Då 

det finns olika definitioner kan man inte självklart jämföra SES mellan länder eller mellan 

internationella studier (Jobér, 2015). Man riskerar att hamna i fattigdom om nettoinkomsten är 

under 60 procent av landets medianinkomst, enligt EU:s definition (SCB, 2017). Detta benämns 

också som relativ fattigdom eller låg ekonomisk standard. I Sverige lever nästan 250 000 barn 

i familjer som inte kan leva på en nivå som anses godtagbart i vårt samhälle (Jobér, 2015). 

Klassbegreppet är föränderligt och kan inte definieras tydligt. Social klass beror på 

sammanhang och innehåll, vad resurser gör och skapar i ett visst sammanhang. Viktiga kriterier 

är utbildnings- och inkomstnivå men de är inte avgörande. Liksom SES definieras social klass 

olika i olika länder, varför direkta jämförelser är svåra. Social klass som begrepp betonar 

föränderlighet, sammanhang och process snarare än oföränderliga kategoriseringar och tar 

hänsyn till elevens kontext samt de möjligheter som kan skapas där (ibid.). 

  

Oskarsson (förord i Jobér, 2015) lyfter att den svenska skolan, för tio år sedan, var en av de 

mest likvärdiga i världen. Sedan dess har skillnaderna ökat mellan både elever och olika skolor, 

när det gäller såväl resultat som resurser. Han menar att elevernas identitetsskapande, enligt 

tidigare forskning, handlar om vem de vill bli, inte vad. Vidare lyfter han att elevernas bakgrund 

också påverkar hur lärare tänker, talar och arbetar med dem. Låga resultat hos barn från 

arbetarklass förklaras ofta med brister och tillkortakommanden hos barnen själva. Oskarsson 

uttrycker att det är en dålig lösning att ignorera klasskillnader och elevers olika bakgrund. En 

bättre strategi skulle vara att inkludera eleverna i diskussioner om hierarkier och social klass, 

precis som det görs när det gäller genus och etnicitet (ibid.). 

  

Elevernas prestationer påverkas allt mer av föräldrarnas bakgrund (Jobér, 2015). Barn som 

växer upp i höginkomstfamiljer och vars föräldrar är högutbildade tenderar att klara skolan 

bättre än barn till lågutbildade föräldrar vars inkomster är lägre (Myrberg & Rosén, 2009; 

Böhlmark & Holmlund, 2011). Carlgren (2015) pekar också på sambandet mellan 

skolframgång och socioekonomisk bakgrund, vilket har stärkts efter 1995. Enligt mätningar av 

kunskapsresultaten låg de högre före 1995 och skillnaderna mellan olika socioekonomiska 

grupper har ökat efter det året. Hemmiljön spelar roll i huruvida barnet ska klara skolan och en 

insats i att reducera familjebakgrundens vikt skulle kunna göras i förskola och skola. Böhlmark 

och Holmlund (2011) citerar Nobelpristagaren James Heckman, “High-income children receive 

massive doses of enriched home environment. Disadvantaged children do not.” (s. 1) vilket kan 

översättas till “Barn till höginkomsttagare får en ytterst berikad hemmiljö. Missgynnade barn 

får inte det” (Vår översättning). Detta kan också kopplas till Bourdieus kulturella kapital, vilket 

innefattar ett barns förutsättningar att uttrycka sig i tal och skrift. “Om man tillhör överklassen 

men inte har pengar, vad har man då?”, säger Broady (1998, s. 7) och syftar till att det är språket 

som kvarstår. Det kulturella kapitalet inbegriper ett kultiverat språkbruk och utbildning. En 

fördelaktig familjebakgrund kan ha en positiv effekt på skolgången och den faktor som anses 

ha störst påverkan är föräldrarnas utbildningsnivå. Utöver detta menar Bourdieu att skolan som 
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institution bevarar och befäster den ojämlika fördelningen av det kulturella kapitalet då skolan 

premierar elever som kommer från särskilt gynnade familjer (Broady, 1998). Myrberg och 

Roséns (2009) forskning visar också på kopplingen mellan Bourdieus kulturella kapital och 

föräldrars utbildningsnivå där det är tydligt att barns läsförmåga till en del är en kopia av 

familjens kulturella kapital. Det kulturella kapitalet som återfinns i en familj börjar överföras 

redan när barnet är litet.  

  

Skolan är präglad av medelklassens normer, vilket gör att elever från medelklass och överklass 

lättare kan relatera till skolans normer och språk (Jobér, 2015). Jobér menar att det också finns 

orsak att anta att elever från lägre social klass inte får samma talutrymme som elever från högre 

social klass. Det beror på att elever från medelklasshem eller därutöver är vana vid samtal som 

liknar samtalen i klassrummen. Kulturell kunskap, vilket handlar om hur man ska tala och 

handla, påverkar. Då eleverna delar den kulturella kunskapen med sina lärare, som kan ge 

subtila budskap eller ge uttryck för outtalade regler, kan det bli en fördel i klassrummet även 

om processen ofta är omedveten och oavsiktlig. Denna skillnad är både orättvis och 

odemokratisk samt skapar ojämlikhet. Därav behöver lärare begrunda vilka dialoger som förs 

och vems röst som blir hörd (ibid.). 

  

Under många år har resultat från PISA (Program for International Student Assessment) visat på 

sambandet mellan ofördelaktig bakgrund och skolresultat. På lästest ligger elever från 

medelklass högre, motsvarande två år i skolan, än elever från en mer ogynnsam bakgrund. 

Statistiskt sett är det dubbelt så många elever från en låg socioekonomisk bakgrund som får de 

lägsta skolresultaten jämförelsevis med andra elever. Däremot menar OECD (The Organisation 

for Economic Co-operation and Development) att skolan kan minska kunskapsglappet mellan 

elever från olika bakgrunder. Detta genom att vara mer rättvisa i läroplanerna och ge mer stöd 

till barn som börjar skolan i ett underläge samt de som kommer från en låg socioekonomisk 

bakgrund (OECD, 2013). 

  

Även behörigheten till gymnasiet går att spåra i föräldrars utbildningsbakgrund (Böhlmark & 

Holmlund, 2011). Statistik från studieåret 17/18 visar att 65,8% av eleverna vars föräldrar 

endast gått i grundskola var behöriga till gymnasieskolan medan 87,2% av eleverna vars 

föräldrar har gymnasial utbildning var behöriga som man kan se i Tabell 1 (Skolverket, 2018b). 
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Tabell 1 visar en uppdelad tabell gällande elevers slutbetyg i årskurs 9 över rikets samtliga huvudmän studieåret 

17/18. Den övre visar procentuellt antal elever och deras måluppfyllelse vars föräldrar har en förgymnasial 

eller gymnasial utbildning. Den nedre visar föräldrar med eftergymnasial utbildning. Meritvärde är en 

sammanräkning av betyg. Maximalt meritvärde är 340 (Skolverket, 2018b). 

 

Elever vars föräldrar har en förgymnasial eller gymnasial utbildning 

Antal 
elever 

Andel (%) 
elever 

Andel (%) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 

Andel (%) som behörig 
för yrkesprogram 

Genomsnittligt 
meritvärde  

45 386 43,1 65,8 78,1 204,5 

  
Elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning 

Antal 
elever 

Andel (%) 
elever 

Andel (%) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 

Andel (%) som behörig 
för yrkesprogram 

Genomsnittligt 
meritvärde 

59 881 56,9 87,2 93,5 253,7 

 

 

Statistik från 2017 visar att en av tre gymnasieelever inte klarar sin gymnasieexamen, vilket är 

en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden (Lärarnas Riksförbund, 2017). Tre av 

fyra elever vars föräldrar har eftergymnasiala studier slutför sin gymnasieutbildning medan inte 

mer än 35% vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning gör det. Bland svenskfödda elever 

tar 71% sin gymnasieexamen och bland nyinvandrade 12%. Skillnader mellan elever är 

generellt avhängigt föräldrarnas utbildningsbakgrund (ibid.). 

  

Jobér (2015) hänvisar också till tidigare forskning och statistik som visar att elevers 

studieresultat har starka samband med deras sociala bakgrund där föräldrarnas utbildningsnivå 

och agerande i hemmet ingår. Å andra sidan lyfter Gustafsson och Yang Hansen (2016) en 

internationell forskningsstudie över 37 länder. Vad gäller skolprestationer fann studien att 

föräldrars utbildningsnivå spelar en mindre roll i länder som anses vara framgångsrika både 

ekonomiskt och socialt, än i mer utsatta länder där det finns en större ekonomisk ojämlikhet. 

Anledningen tycks vara att man har en kompensatorisk syn i skolan som tar hänsyn till en elevs 

socioekonomiska status. Samtidigt har enligt Gustafsson och Yang Hansen (2016) föräldrar 

med högre utbildning höga förväntningar på sina barn som även anpassas till barnets 

prestationer, medan föräldrar med låg eller ingen utbildning har orealistiskt höga eller låga 

förväntningar. 

  

En annan faktor som har en avgörande roll för prestationer och studieresultat är lärarens 

förväntningar. Enligt Jobér (2015) påverkar lärarens uppfattningar om elevernas bakgrund 

dennes förväntningar. Samtidigt har lärare ofta svårt att se samband mellan låga prestationer 

och social klass på grund av att de inte känner till elevernas klasstillhörighet, eller att de inte 

vill kategorisera så. Ändå hänvisar de implicit låga prestationer till social klass. Vidare uttrycker 

Jobér (2015) att även lärares syn på intelligens och fallenhet, som något föränderligt och något 

som kan utvecklas, kan göra stor skillnad. 

  

Internationell forskning påvisar att ojämlikheter mellan barns förkunskaper inför skolstart kan 

följa med under hela skolgången (Youn, 2016). Förkunskaper inom matematik samt inom 

läsning och skrift innan skolstart har en stor inverkan på hur skolan kommer att fungera för den 

individuella eleven. Det är speciellt viktigt för elever som kommer från lågutbildade familjer 
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att skolan håller en hög nivå. Genom tidiga insatser kan skolan kompensera för kunskapsglappet 

mellan olika elevers nivåer. Elever från hem som har bristande kunskaper inom kognition och 

språkstimulans har sämre förkunskaper inom matematik och läs- och skrivförmåga, vilket ger 

eleverna en tuffare skolstart. Elever som börjar skolan med låga förkunskaper har legat cirka 

två år efter elever med goda förkunskaper under hela grundskolan.  Dessa elever gagnas av 

lärare med ansvarskänsla då deras attityd och höga förväntningar på eleverna kan öka deras 

studieresultat. Genom att vara medveten om vad eleverna behöver pedagogiskt, men även 

socialt och känslomässigt, kan lärare utveckla pedagogiska metoder som passar elevernas 

beteenden vilket i sig ökar elevernas motivation (ibid.). 

  

Även Hallerdt (1995) pekar på att den sociala bakgrunden tycks ha en klar och tydlig 

genomslagskraft på elevers prestationer. Hon menar vidare att föräldrars utbildning påverkar 

betygen, val av fortsatta studier samt tankarna på vad som är möjligt. Samtidigt problematiserar 

hon detta och ifrågasätter om det verkligen är utbildning och yrke som påverkar allt detta eller 

om det är förhållningssättet, bland annat till sina barns skolarbete. Hallerdt (1995) menar att när 

en förälder undervisar sina barn genom att förklara, berätta, visa och demonstrera i vardagen, 

vänjer sig barnen vid undervisning och förutom att det stimulerar barnens intellektuella 

utveckling ger det också en förberedelse för skolan (ibid.). 

  

Social sårbarhet och skolsvårigheter hos barn vars föräldrar lever med olika svårigheter är nära 

förknippade (Socialstyrelsen, 2014). I varje förskolegrupp och klass finns det flera barn som 

lever med svårigheter hemma såsom psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig 

sjukdom, missbruk eller våld, för att nämna några omständigheter. Dessa faktorer i relation till 

försörjningsstöd eller föräldrar med låg utbildning förklarar 75-85% av den ökade risken för att 

elever inte ska nå behörighet till gymnasieskolan. Dock påverkar även missbruk och andra 

svårigheter elevers skolresultat negativt utan att barnet lever i en sårbar social situation. Barn 

som lever med dessa faktorer i hemmen ska ändå kunna utvecklas och nå målen i skolan. Det 

är både barnets hälsa och skolresultat som påverkas. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för 

att unga människor ska må bra och klara sig i samhället är goda skolresultat. Även relationer 

till såväl klasskamrater som vuxna är viktiga då svårigheter finns på hemmaplan. Skolan kan 

bidra med att uppmärksamma barn till föräldrar med svårigheter och samarbeta med hemmen. 

Förutsättningar för skolarbete eller en förälder som kan hjälpa till med olika saker kan saknas i 

elevens hemmiljö. Därav ska skolan ha förståelse för exempelvis glömda gympakläder eller att 

läxan inte blivit gjord. Skolan ska ge eleven förutsättningar och stöd för att klara skolarbetet 

och samtidigt ha höga förväntningar på alla elever (ibid.). 

 

3.6 Barns språkliga kapital 
 

Myrberg, professor i specialpedagogik och språkforskare, beskriver konsekvenserna för en elev 

som inte behärskar läsning till fullo i en artikel publicerad i Jag läser A lärarhandledning 

(Widmark, 2008). Om en elev lämnar årskurs 1 utan att behärska avkodningen finns en 

överhängande risk för livslånga konsekvenser för eleven. Under ett barns första levnadsår läggs 

grunden till språket. Det är då barnet införlivar ljud och ordförråd som sedan ska ligga till grund 

för läs- och skrivinlärningen. Därefter byggs ordförrådet på i den kontext barnet befinner sig. 

Skulle något gå fel i språkinlärningens första år får det konsekvenser för tonåringens 

läsförmåga. Läsförståelsestrategier, ordförråd och läsflyt är grundläggande för att en elev ska 

kunna ta till sig texter som återfinns i faktaböcker, artiklar och tidningsartiklar. Elever som inte 

har ett tillräckligt stort ordförråd förstår inte alla ord som tas upp i skolmiljön eller så drar 

eleven felaktiga slutsatser, vilket leder till denne inte lär sig korrekt (ibid.). Som Diagram 1 
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visar ökar klyftan mellan språkstarka respektive språksvaga barn med åldern, vilket också 

påverkar vuxenlivet.  
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Diagram 1 Ordförrådet kan variera. Vid tre års ålder kan barnen mellan 1000 och 3000 ord. Vid skolstart kan 

spannet mellan språksvaga och språkstarka barn vara mellan 5000 och 20 000 ord. I genomsnitt kommer elever 

till skolan med ett ordförråd om 7000 ord och som vuxen behövs minst 50 000 ord i ordförrådet för att klara 

vuxenlivet samt att ta till sig och förstå nyheter, instruktioner och anvisningar. Det menar professorerna Mats 

Myrberg och Ingvar Lundberg. Om man inte läser eller lyssnar till böcker och texter regelbundet kommer 

ordförrådet att uppgå till mellan 15 000 och 17 000 ord vid 17 års ålder. Om man däremot regelbundet har läst 

eller lyssnat på böcker och andra texter uppgår istället ordförrådet till minst 50 000 ord, vilket borgar för ett gott 

vuxenliv (Barnsidan, 2018) 

 

 

Wiklund (2017) uppger att en medelelev under de första åren i skolan utvecklar 800 rotord (ord 

som inte kan delas i mindre delar utan att ändra betydelse), vilket är betydligt fler än en elev 

med sämre förutsättningar. Detta betyder att en elev med sämre förutsättningar behöver en 

ökning av flera hundra ord varje år. Vidare menar Wiklund att det är viktigt att ett barn får med 

sig en bra språkutveckling från hemmet. I skolans styrdokument framgår att läraren ska stödja 

barns och elevers språkutveckling. Det betyder att skolan behöver kompensera för bristande 

ordförråd och läsavkodning, vilket i sin tur kräver att en lärare vet vilka ord och uttryck som 

ska tas upp i undervisningen samt hur undervisningen ska gå till (Wiklund, 2017). “Low reading 

achievement, more than any other factor, is the root cause of chronically low-performing 

schools..." (Moats, 1999, s.5) vilket kan översättas till “Låg läsförmåga är den största och 

grundläggande orsaken till ständigt lågpresterande skolor” (Vår översättning). 

  

Bourdieu (1991) kopplar sitt begrepp språkligt habitus till skolframgång. Det språkliga 

kapitalet är sprunget ur det kulturella kapitalet och är en ytterst betydande faktor till 

skolframgång, då skolspråket, det akademiska språket, är avgörande för elevers skolprestation. 

Avståndet mellan språket en elev har med sig hemifrån och undervisningsspråket har en 

inverkan i hur väl en elev kan tillgodogöra sig undervisningen (Bourdieu, 1991). Språket är det 

främsta redskapet elever och skola använder sig av (Carlgren, 2015). I skolan finns uttalade och 

outtalade regler att följa samt kommunikativa mönster. Beroende på vilken social grupp eleven 

kommer ifrån kan denne uppleva skolan som främmande i olika grad. Kommunikationen kan 

se olika ut i olika sociala grupper och ett barn socialiseras språkligt i sitt eget sammanhang. 
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Detta i sin tur kan göra att eleven kan ha olika svårt att delta i skolans kommunikationsmönster 

(ibid.). 

  

Social klass påverkar stort det språk ett barn omges av (Romeo, Leonard, Robinson, West, 

Mackey, Rowe & Gabrieli, 2018). De barn som växer upp i en lägre socioekonomisk omgivning 

(se bilaga 5) möter både färre och mindre komplexa uttryck jämfört med mer språkligt 

utvecklade elever. Amerikansk forskning visar att det finns en differens på 30 miljoner ord som 

ett barn i 3-årsåldern från en högre socioekonomisk omgivning hade mött jämfört med ett barn 

från en lägre. Det är inte bara ordförrådet som inverkar på ett barns språkinlärning. Kvalitativa 

aspekter som turtagande i en konversation påverkar i högre grad ett barns språkliga kvaliteter 

än antal ord som ett barn möter (ibid.).   

  

Lagercrantz (2016) menar att utvecklingen av barns hjärnor sker i takt med, och beroende av, 

vilken stimulans de får, hur de möts, bemöts och utmanas. Om hjärnan inte stimuleras 

organiseras den inte på rätt sätt och ostimulerade nervceller går i träda. Förmågan att lära sig 

språk ses vidare som en medfödd instinkt. I hjärnans båda språkcentra, ett där orden uppfattas, 

tolkas och förstås och ett där talet formuleras, alstras och artikuleras, kulminerar 

synapsbildningen vid åtta månaders ålder och avtar vid puberteten. Fönstret för språkinlärning 

av modersmål stängs vid cirka tre års ålder och förmågan att lära sig ett språk utan brytning 

försvåras efter puberteten. Hjärnan är som mest mottaglig för ny kunskap under dessa fönster 

för inlärning. Förmågan att läsa och skriva är inte något man föds med, utan något som måste 

upptäckas och bemästras. För att lära sig förstå kontext och sammanhang är det till exempel 

viktigt att få höra ramsor och sagor i förskoleåldern (ibid.). 

  

Även om milstolparna i språkutvecklingen är ganska lika finns det olika vägar in i språket 

(Bruce, 2016). Vilken väg barnen tar tycks bero på vilket kulturellt sammanhang de befinner 

sig i samt deras intressen, preferenser och personlighet. En del barn växer upp med språket 

omkring dem, men utan direkt språkande samspel, medan andra barn växer upp i en miljö där 

språket riktas direkt till dem för att de ska lära sig förstå och använda språket. Olikheter i 

förväntan och bemötande påverkar hur, och i vilken takt, barn utvecklar och bemästrar språket 

(ibid.). Genom att tidigt läsa för barnet och prata om det man läser kan man ge barnet en tidig 

läsförmåga. Högutbildade föräldrar tenderar att mer frekvent omge barnet med läsaktiviteter 

och skapa en läsande miljö. Det i sin tur gör att barnet lättare identifierar sig som en läsare, till 

och med innan det kan läsa eller skriva (Myrberg & Rosén, 2009). 

  

Biologiska skillnader kan också påverka förutsättningarna såsom till exempel sjukdom eller 

hörselskada (Bruce, 2016). Det kan också handla om en otillräcklig mängd och/eller kvalitet i 

den sociala och språkliga stimulansen, att barnet fått för få och för lågkvalitativa tillfällen till 

aktivt och lustfyllt språkande i samspel med andra. Pedagoger ska vara en språklig förebild 

genom att uttrycka sig tydligt med ett begripligt språk, men för den skull inte med ett för enkelt 

och barnsligt språk. Det finns tecken på att det inte är så självklart idag att ta sig tid och 

prioritera omsorgsfullt språkande, varken för föräldrar eller för pedagoger (Bruce, 2016). 

Likaledes betonar Jobér (2015) att språket inte ska förenklas för mycket. För utveckling, 

jämlika villkor och rättvis bedömning är målet djupare samtal som är argumentativa, utredande 

och allsidiga (ibid). 

  

Bruce (2016) lyfter att förskolan har en avgörande betydelse för processen att tillvarata och 

förvalta varje barns möjligheter och stora kapacitet att utvecklas. Fönster för inlärning ger också 

tyngd åt tiden i förskolan. Även om det aldrig stängs helt är det som mest öppet under 

förskoletiden som är präglad av möjligheter att mötas, utforska, upptäcka och utmanas (ibid.). 
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3.7 Mindset 

 

Carol S. Dweck (2015), en ledande forskare inom personlighetspsykologi, socialpsykologi och 

utvecklingspsykologi, uttrycker att de flesta experter idag är överens om att naturen och 

uppfostran, gener och miljö samverkar i människors olika sätt att tänka och handla. Forskarna 

har också insett att människor har större kapacitet för livslångt lärande och utveckling av 

hjärnan än de tidigare trott vara möjligt (ibid). Skolverket (2012) menar i sin rapport om 

högpresterande elever att begåvning är föränderlig och att den går att utveckla med 

ansträngning och uppmuntran. Varje människa har unika genetiska anlag som temperament och 

fallenhet, men erfarenhet, utbildning och personlig insats hjälper till att forma dem (Dweck, 

2015). Uppfattningen om sig själv påverkar starkt sättet att leva. Ett statiskt mindset, att tro att 

egenskaperna finns inom en och att de är huggna i sten, skapar ett starkt behov av att visa vad 

man går för och leder till en större sårbarhet för motgångar och misslyckanden. Det leder till 

att prestationerna begränsas och andra människor ses som domare (ibid.). Ett dynamiskt 

mindset är baserat på uppfattningen att de grundläggande egenskaper en människa har kan 

utvecklas genom ansträngning: 

  

Oavsett om vi talar om Darwin eller högskoleelever kräver viktiga prestationer 

ett tydligt fokus, en ordentlig ansträngning, en stor portion strategier och 

dessutom någon att liera sig med. Det är det som ett dynamiskt mindset ger 

människor och det är därför det hjälper deras förmåga att utvecklas och göra 

framsteg. (Dweck, 2015, s. 84) 

  

Ord och handlingar sänder budskap till barnen eller eleverna om vad de ska tänka om sig själva 

(Dweck, 2015). Ett budskap med ett statiskt mindset kan säga: Jag dömer dig för att du har 

egenskaper som inte går att ändra på. Med ett dynamiskt mindset kan budskapet lyda: Du 

utvecklas och jag är intresserad av din utveckling (ibid.). 

  

Elevers positiva uppfattning om relationen till lärare, lärarens stöd, motivation och uthållighet 

är sålunda viktiga för att nå goda studieresultat. På ett strukturellt plan står social bakgrund, 

föräldrars aktiviteter och handlingar i hemmet mer i samband med högpresterande elever än 

talang och begåvning. Lärare kan göra stor skillnad för alla med en förändrad syn på intelligens 

och fallenhet (Jobér, 2015). Genom att berömma intellekt och begåvning tror många att de ger 

barnen självförtroende när det faktiskt har motsatt effekt då barnen ofta då tvivlar på sig själva 

vid motgångar eller misslyckanden (Dweck, 2015). Beröm för utvecklingsinriktade framsteg, 

det som uppnås genom övning, studier, envishet och goda strategier, kan däremot ges 

obegränsat. Att tro att eleverna upplever framgång, att man stärker deras självkänsla och höjer 

deras prestationer genom att sänka kraven, är enligt Dweck (2015) ett uttryck för samma 

uppfattning som hos den som berömmer intelligens för mycket och det fungerar inte. Det kan 

istället leda till dåligt utbildade elever med låg uthållighet (känner sig berättigade till enkelt 

arbete) och bekräftelsebehov (ibid.). 

  

Dweck (2015) listar viktiga egenskaper hos lärare och menar att utmärkta lärare tror på 

utveckling av intellekt och begåvning. De är intresserade av inlärningsprocessen och ställer 

höga krav, med tillgivenhet och omsorg, på alla sina elever oavsett prestationsnivå. De 

undervisar också sina elever i hur de ska uppnå dessa krav. På så sätt lär sig eleverna att arbeta 

hårt med grunderna, att tycka om att lära sig och att till slut lära och tänka själva. 
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3.8 Inkluderingskompetens och jämlikhet 
 

Att utjämna sociala orättvisor har länge varit ett mål i svensk skola. I en jämlik skola ska alla 

barn ges samma chans att lära sig och utvecklas (Skolverket, 2012). Begreppet jämlik förklaras 

i Nationalencyklopedin med “jämlikhet, alla individers lika värde” (“Jämlik”, 2018). Det kan 

handla om att alla ska ha lika inflytande samt lika sociala förhållanden utifrån den politiska 

aspekten, men begreppet kan ha olika utgångspunkter såsom socialism, demokrati, liberalism 

och religion för att nämna några. Det anses vara svårt att nå jämlikhet i praktiken, men strävan 

är att varje individ har rätt till egen utveckling, lika rätt till materiella och kulturella värden samt 

allas lika rösträtt (ibid.). Begreppen likvärdig skola och en inkluderande skola används ofta i 

såväl rapporter och forskning som i skoldebatterande inlägg i olika medier. Våra 

googlesökningar på begreppen "likvärdig skola" och "inkluderande skola" ger cirka 80 000 

träffar respektive cirka 20 000 träffar. Dessa träffar är av blandad karaktär från forskning och 

tidningar för att nämna några (“Likvärdig skola”, 2018; “Inkluderande skola”, 2018).  I 

Nationalencyklopedin saknas begreppet inkludering, däremot förklaras begreppet inkludera 

med att det kan vara ett verb (att inkludera) likväl som ett substantiv (inkluderande, 

inkludering). Synonymer till inkludera är inbegripa, innefatta och som exempel ges följande; 

“han ~r henne i sin vänkrets” samt “priset ~r rum och frukost”. Motsatsordet är exkludera 

(“Inkludering”, 2018). 

  

När man talar om begreppet inkludering, visar Nilholm och Göransson (2014) att det finns tre 

aspekter att ta hänsyn till, nämligen individen, placeringen och gemenskapen. I klassrummet 

ska olikheter ses som en tillgång och varje elev ska kunna känna sig delaktig i en gemenskap 

där man lär sig och kan samarbeta på ett demokratiskt sätt. Eleven ska känna sig inkluderad på 

så vis att hen når skolans mål, känner gemenskap och trivs. Elever som av olika anledningar 

kan vara i svårigheter i skolmiljön ska därför kunna arbeta i klassrummet med sina övriga 

klasskamrater. Vidare är det viktigt att skilja på inkludering och integrering. Medan inkludering 

som ovan nämnts syftar mer till en känsla av att känna sig delaktig i både gemenskap och 

lärande handlar integrering enbart om själva placeringen. Om en elev inte trivs eller kan 

utvecklas i sitt lärande är eleven inte inkluderad (ibid.). 

  

Olika studier och rapporter visar dock närmast att skolan skapar, upprätthåller och förstärker 

skillnader (Skolverket, 2012). Att kompensera för de ökade skillnaderna mellan barns och 

elevers villkor och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning och lärande är därför en stor 

utmaning för det svenska samhället. Skolan kan inte lösa alla problem men alla som arbetar där 

kan genom mer medvetna och reflekterande handlingar motverka att samhällets problem ökar 

(Jobér, 2015). Enligt regeringens proposition, Bristande tillgänglighet som en form av 

diskriminering (2013), kan en skola som brister i sitt stöd gentemot en elev med en 

funktionsnedsättning anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO). 1 januari 2015 

skärptes diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 1 kap. 4 §).  Lagen omfattar alla skolformer från 

förskola till högskola samt vuxenutbildning. I förarbetena till lagändringen slog regeringen fast 

att för att uppnå jämlikhet och delaktighet måste tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättningen ökas. Ytterligare motivering var att för den enskilde individen kan det 

vara svårt att genomdriva sina rättigheter. På grund av detta ville man i regeringen skapa 

möjligheter för alla att kunna delta i samhället på likvärdiga villkor (Regeringens proposition, 

2013). 
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3.9 Det komplexa läraryrket 
 

En lärare behöver ta hänsyn till många aspekter samtidigt, vilket gör att läraryrket är brett och 

komplext (Kotte, 2017). Forskning visar på att vad många lärare tycker är svårt med en 

inkluderande undervisning är själva kunskapsförmedlingen. Trots en positiv inställning till 

begreppet inkludering anses det svårt i praktiken. Många lärare undervisar elever i behov av 

anpassningar och stöd, men känner att när det kommer till själva lektionsplaneringen sker det 

enskilt. Detta tyder på att det behövs bättre förutsättningar för kollegial samverkan, men även 

fler pedagogiska och specialpedagogiska verktyg såsom specialpedagog/speciallärare, 

pedagogiskt material och stödmaterial för att kunna möta varje elevs förutsättningar (ibid.). 

  

Läraren möter en bred kunskapsmässig spridning i sitt klassrum (Kotte, 2017). Det är därför 

många faktorer som spelar in för att en lärare ska kunna möta alla elever på ett inkluderande 

och framgångsrikt arbetssätt (Kotte 2017). Elever är olika, vissa är väldigt självständiga och 

kan utföra uppgifter både snabbt och på egen hand medan andra inte hinner med det som 

förväntas under en lektion och kan också vara i behov av mer stöd. Då elever med olika 

förutsättningar ska ha samma möjligheter att nå målen och lyckas i skolan kan det uppstå 

komplicerade undervisningssituationer (Kotte, 2017; Carlgren & Marton, 2002). Läraren 

behöver dels vara väl insatt i vad ett demokratiskt inkluderande klassrum innebär samt vara 

positivt inställd mot det inkluderande undervisningen (Kotte, 2017). Utöver detta är det enligt 

tidigare forskning (Kotte, 2017; Carlgren & Marton, 2002) viktigt att kunna differentiera sin 

undervisning, i viss mån känna till specialpedagogik, ha tid till kollegialt lärande samt känna 

till hur deras elever lär för att lektionsplaneringarna ska utgå från elevernas olikheter gällande 

lärandet. Tiden är också en viktig faktor i många avseenden, inte minst för att läraren ska hinna 

kommunicera med varje elev om hur det går och vilka behov som finns (ibid.). 

  

Förgivettagna strukturer kan leda till att elever inte behandlas jämlikt i skolan om strukturerna 

inte ifrågasätts och reflekteras. Skolan är en social arena som bärs upp av normer. Dessa normer 

kan vara svåra att få syn på (Elmeroth, 2012). När man granskar normer och maktordningar är 

det viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv (Skolverket, 2009, Hedlin, 2010, Jobér, 2015). 

Ett av skolans uppdrag innebär att utmana den ordning som råder för att inte reproducera sociala 

hierarkier och skapa orättvisor (Elmeroth, 2012). Detta blir också tydligt i Skollagen: 

  

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor. (SFS 2010:800, kap 1, 5§) 

  

Jobér (2015) menar att klyftorna mellan elever kan öka fort: 

  

Och man skulle kunna säga att de som kommer till skolans förhandlingsbord inte 

kommer dit jämlika på grund av sin bakgrund. Men elever är mer än sin 

socioekonomiska bakgrund eller sin sociala klass. Om en elev dessutom tillskrivs 

ett kön längre ned i hierarkin eller har en annan etnisk bakgrund än det som är så 

att säga ”det vanliga”, då riskerar man att komma till förhandlingsbordet inte bara 

med ett svagt kort på hand, utan flera. (s.69). 

  

  

Jobér (2015) poängterar att nivågrupperingar, där elever på liknande nivå arbetar tillsammans, 

inte alltid faller väl ut och hänvisar till studier av Zevenbergen (2005). I Zevenbergens resultat 
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framkommer att elever i nivågrupperingar utvecklar habits, olika sätt att agera och tänka i 

grupperna, och att det över tid skapar större olikheter mellan grupperna. Jobér (2015) menar 

vidare att lärares sätt att organisera undervisning, grupparbeten och placering i klassrummet 

påverkar individuella prestationer. I klassrummet finns resurser och ett viktigt socialt nätverk 

för eleverna som är avgörande för psykiskt välbefinnande och skolframgång (SOU 2001:55). 

Det pågår konstant ett socialt spel i skolan och lärare behöver vara medvetna om och observant 

på spelreglerna för olika elever (Jobér, 2015). Vissa elever har eller ser inte samma spelregler. 

Därför tarvas medvetna val kring grupparbeten och indelningar av eleverna för att förhindra att 

elever blir låsta i sin “trygga” sociala grupp. En blandning av hög- och lågpresterande elever 

från olika sociala klasser är att föredra då det skapar dynamiska miljöer. Det gynnar de 

lågpresterande eleverna såväl som klassrummet och samhället i stort.  
 

För ett effektivt samhälle är det viktigt att så många som möjligt når sin potential (Jobér, 2015). 

Om skolan misslyckas med att kompensera för skillnader i bakgrund kan det leda till en social 

snedrekrytering till högre utbildning, social orättvisa och ökade klassmotsättningar. Genom att 

diskutera kopplingen mellan socioekonomisk status, hierarkier, grupparbeten och 

skolprestationer skapas möjligheter att reflektera och förändra det som behöver förändras. 

Samtidigt tränas eleverna i demokratiska förhållningssätt och att visa respekt för individer både 

i gruppen och i samhället. När man oreflekterat bemöter elever så görs det oftast med 

förväntningar baserade på ens egna normer (ibid.). 

  

I Hatties metaanalys (2009) framkommer flera faktorer med stor effekt på elevers studieresultat 

som exempelvis lärarnas undervisningsskicklighet och höga förväntningar på eleverna. 

Samtidigt menar Hattie att man inte är överens i forskningen om vad som har störst effekt. Det 

gäller bland annat vilken påverkan föräldrars bakgrund har för studieresultatet (Jobér, 2015). 

Elitsatsningar leder till att många elever som inte får del av den satsningen drar ner de generella 

betygsvärdena. Lägstanivån sjunker med tiden och i slutändan drabbas alla. Möjligheten att 

välja skola, som många gör efter klasstillhörighet, innebär en dold elitsatsning, vilket kan få 

allvarliga följder för samhället (ibid.) 

  

De beslut som politikerna tar påverkar arbetet som sker i klassrummet (Skott, Pettersson & 

Bergh, 2015). I Skollagen står att läsa om varje elevs rätt att utvecklas: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 

till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 

eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 

2010:800, 3 kap. 2§) 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 

särskilt stöd.  (SFS 1985:1100, 1 kap. 2§) 

 

En förskjutning har skett i nya Skollagen (SFS 2010:800) då det är alla barn och elever som ska 

ges stöttning att nå så långt som möjligt. I den gamla Skollagen (SFS 1985:1100) låg fokus på 
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de svagare eleverna som var i behov av särskilt stöd, vilket i sig också var en betoning på det 

kompensatoriska uppdrag som skolan har. I och med att nya Skollagen menar på att samtliga 

elever ska stöttas vidgas lärarens uppdrag och blir än mer komplext. Scott, Pettersson och Bergh 

(2015) menar på att det i skolan finns ett dilemma mellan politiken och det dagliga skolarbetet, 

ett dilemma som funnits i över 70 år. Frågan huruvida skolan kan hjälpa alla elever att utvecklas 

har även Skolinspektionen (2010) lyft i sin rapport Rätten till kunskap. I rapporten framgår att 

lärarna, i hälften av de deltagande skolorna i granskningen, delvis eller inte alls anpassar sin 

undervisning utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Dessutom framgår att i hälften 

av skolorna “utgår lärarna inte alls eller bara delvis från elevernas egna erfarenheter, bakgrund 

och intressen i undervisningen. Lärarna framhåller att de tycker att det är svårt och att de ofta 

hanterar eleverna som en homogen grupp” (Skolinspektionen, 2010. s 3) 

    

När det gäller ekonomiska resurser är Skollagen tydlig. Grundskolan i Sverige ska vara gratis 

för alla elever oavsett bakgrund (SFS 2010:800). Ändå tillkommer kostnader som kanske inte 

alltid syns och märks som till exempel överdragsbyxor, termos, matsäck, stövlar, skridskor och 

skidor (Jobér, 2015).  Alla elever har rätt att ta del av alla delar i skolan som kan räknas till 

utbildningen. Ytterligare en utgift som kan märkas i skolan är familjers tillgång till dator och 

IT. Endast tillgång räcker inte för likvärdigheten. För det behövs kunniga och engagerade lärare 

som vet hur man kan och ska använda det i skolan.  Allt detta kan synliggöra klasskillnader 

(ibid.) 

  

3.10 Specialpedagogens kompetens och arbetsområde 

 

I Skollagen framgår det att elevhälsan ska omfattas av kurator, psykolog, skolsköterska samt 

skolläkare (SFS 2010:800 kap 2, 25§). Däremot står det inte att en specialpedagog ska ingå i 

elevhälsan. Det räcker att det finns personal som har kompetens att möta elever i behov av 

specialpedagogiska insatser.  
 

En specialpedagogexamen leder till en bred kompetens. I Svensk författningssamling 

(2007:638) är de nationella målen för specialpedagogexamen specificerade. Några av de 

färdigheter och förmågor en utbildad specialpedagog ska kunna uppvisa är “att kritiskt och 

självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 2007:638). Dom ska även stötta 

elever, utarbeta åtgärdsprogram samt utveckla det pedagogiska arbetet. Utöver detta är 

specialpedagogen en kvalificerad samtalspartner och rådgivare där hen ska kunna visa på 

“fördjupad förmåga” att sitta i samråd kring pedagogiska frågor med exempelvis föräldrar och 

kollegor (SFS 2007:638). Utöver dessa mål ska specialpedagogen ha kunskap samt förståelse 

om det specialpedagogiska områdets vetenskapliga grund samt specialpedagogik som område 

i stort.  Kunskap och förståelse ska också finnas inom utvecklingsarbete, aktuell forskning samt 

sambandet mellan beprövad erfarenhet och vetenskap (SFS 2007:638). 

  

Forskning (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015) har visat på att 

specialpedagogen inom samtliga skolformer har ett brett spektra av arbetsuppgifter såsom att 

genomföra pedagogiska utredningar, upprätta åtgärdsprogram, allmän dokumentation, 

individuell undervisning samt samverka med elevhälsa och vårdnadshavare. Därutöver ingår 

även konsultation, rådgivning samt kvalificerade samtal med kollegor och samverkan med 

skolledning och externa aktörer såsom Barn- och ungdomspsykiatrin, Habilitering och SPSM. 

De utbildade specialpedagogerna anser att de har ett brett kunskapsområde som vilar på 

vetenskaplig grund och att de även har kunskap att möta olikheter bland elever, ge rådgivning, 

genomföra kvalificerade samtal, genomföra utvecklingsarbete samt arbeta förebyggande. 
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Synen på skolproblematik visar på det relationella perspektivet där man anser att det är 

förskolan/skolan som är för dåligt anpassad, att lärare har brister samt att det finns elevgrupper 

som fungerar mindre bra. Skolans främsta roll menar specialpedagogerna som deltagit i studien 

är att bidra till ett samhälle som är jämlikt och likvärdigt (Göransson et al., 2015). 

  

3.11 Vikten av en bra resursfördelning 
 

Ett socialt dilemma uppstår genom att alla elever inte kan få tillgång till vilken utbildning de 

vill (Hjörne & Säljö, 2008). Alla kan inte heller få obegränsad hjälp om de har svårt att klara 

av kraven, då det finns begränsade resurser såsom personella, ekonomiska, tid och pedagogiska. 

En avvägning behöver göras för hur resurserna ska fördelas, både på statlig, kommunal och 

skolnivå. Den som kan göra sin röst hörd och sina behov synliga har större möjlighet att få de 

resurser man önskar få tilldelade, både på riksdags-, kommunalpolitiker- och rektorsnivå (ibid.). 

En medveten resursfördelning kan göra stor skillnad i huruvida en skola är jämlik. Det är 

kommunerna som fördelar resurserna på de olika skolor som finns, därför är resursfördelning i 

grunden en politisk fråga. Ansvaret är därför stort för kommunerna då de ska skapa goda 

förutsättningar för varje elevs lärande genom hela skolgången (Skolverket, 2011a). Rektorerna 

tycks ha störst handlingsutrymme gällande resurser när det kommer till skolans organisation i 

arbetslag, grupper och klasser. Även kompetensutveckling, stödinsatser och läromedel har 

rektorerna stort inflytande över. Dock har de liten påverkan i lokalfrågor (Skolverket, 2011a). 

  

Det finns ingen självklar resursfördelningsmodell som fungerar för alla kommuner och olika 

kommuner har olika kostnader för elever (Skolverket, 2011a). I Sverige finns bland annat en 

socioekonomiskt styrd resursfördelning vilket innebär att föräldrars utbildningsnivå kartläggs 

och skolor i områden med låga socioekonomiska faktorer får mer resurser än en 

genomsnittsskola i kommunen. Skolor med låga socioekonomiska faktorer lägger resurserna på 

mer stöd till elever i behov av särskilt stöd, ökar lärartätheten, anställer assistenter samt ökar 

stödet till elever som inte har svenska som modersmål. Skolor som ligger i ett område med höga 

socioekonomiska faktorer satsar extra resurser på läromedel och IT-utrustning. Det har skett en 

ökning sedan 2009 bland de kommuner som tar hänsyn till socioekonomiska skillnader bland 

skolor (ibid.). 

  

I en rapport från Skolinspektionen (2018) gällande resursfördelning på gymnasienivå framgår 

det att huvudmännen har vidtagit för få åtgärder för att kompensera för skillnader mellan olika 

elevers förutsättningar. Skolinspektionen anser att styrningen mot det kompensatoriska 

uppdraget behöver stärkas. Några av anledningarna till att många elever inte når målen är att 

skolans insatser vare sig är utformade efter elevernas behov och förutsättningar eller är 

tillräckliga. Ytterligare anledning är att resursfördelningen ofta baseras på föregående års 

budget utan att rikta resurserna dit de behövs då utvärderingen av resursfördelningen inte är 

tillräcklig. Varje elev har en skolpeng med sig som är baserad på en programkostnad enligt 

Skolverkets riksprislista. Enligt forskning har hälften av gymnasieskolorna inte tagit hänsyn till 

elevers förutsättningar eller behov utan utgått ifrån det program de studerar vid (ibid.). 

  

Det är skolområdets nämnd eller förvaltning som har ansvar för att följa upp resursfördelningen 

(Skolverket, 2011a). Forskning visar att 20% av rektorerna menar att det inte förekommer 

någon dialog med nämnden eller förvaltningen över hur resurserna påverkar elevernas resultat. 

En minoritet av rektorerna anser att de har en regelbunden dialog. För att en medveten 

resursfördelning ska kunna ske krävs det att huvudmannen (se bilaga 5) vet hur det går för 

eleverna och enligt Skolverkets rapport om rektorernas perspektiv på resursfördelning 

(Skolverket, 2011a) tar kommunerna inte tillräcklig hänsyn till de olika villkor skolor har i sin 
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verksamhet. Det är också av vikt att skolor själva systematiskt följer upp tidigare års fördelning 

i sitt systematiska kvalitetsarbete (se bilaga 5) och tar hänsyn till det inför kommande år för att 

öka likvärdigheten i undervisningen och att få fler elever att nå målen. Överlag behövs mer 

verktyg och stöd till kommuner för att förbättra resursfördelningen (ibid.) 

  

3.12 Sammanfattning av bakgrund 
 

De teoretiska utgångspunkterna i studien utgår från olika perspektiv som intersektionellt 

perspektiv, specialpedagogiska perspektiv, sociokulturellt perspektiv och salutogent perspektiv 

samt habitus. Samtliga perspektiv tittar på hur lärande kan ske samt vad som påverkar det. 

Skolans utveckling, historiskt sett, har gått mot att höja allmänhetens bildningsnivå och därtill 

skapa bättre utbildningsmöjligheter och förutsättningar med olika utbildningsvägar oberoende 

på en människas sociala tillhörighet. Under grundskolans framväxt försökte staten avskaffa 

klassamhället genom att skapa en enhetligare skola i en strävan mot “en skola för alla”. I och 

med det blev sociala orättvisor mer synliga och föremål för kompensation. Skolans 

kompensatoriska uppdrag har handlat om att kompensera för elevers sociala omständigheter 

samt inlärningssvårigheter. Den decentralisering som skolan genomgått infördes för att 

effektivisera resursfördelningen och för att kommunerna skulle kunna fördela resurserna mer 

riktat mot behoven. Även införandet av det fria skolvalet sågs som ett medel att öka 

utbildningskvaliteten, men har resulterat i en ökad skolsegregation i vissa kommuner. 

 

Då elever med olika bakgrund, behov och förutsättningar samlas i samma klassrum blir skolan 

och lärarnas uppdrag komplext. Exempelvis kan funktionsnedsättningar av olika slag, 

varierande typer av beteendeproblem och den sociala bakgrunden vara underlag för 

kompensation. I strävan mot en jämlik skola och för att utjämna sociala orättvisor behöver 

skolan arbeta mot att vara likvärdig och inkluderande för att alla elever ska få nå sin fulla 

potential med en bibehållen hälsa. Hänsyn behöver tas till individen, placeringen och 

gemenskapen. Begåvning är föränderlig. Genom ansträngning, uppmuntran, en lärares höga 

förväntningar samt ett dynamiskt mindset, där individen själv tror att hen har egenskaperna som 

krävs, kan alla utvecklas.  

 

Föräldrars utbildningsnivå påverkar ofta hur elever ser på sin egen skolgång likväl hur bra de 

lyckas i skolan då det habitus som format eleverna under uppväxten kan influera den sociala 

reproduktionen som sker till stor del. Skolprestationer och mående påverkas även hos barn som 

lever med föräldrar i svårigheter som till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Det språk ett 

barn får med sig från hemmiljön påverkar barnets skolprestationer. Det finns ett samband 

mellan ordförråd och social bakgrund vilket främst påverkas av föräldrars utbildningsnivå. 

Forskning visar på tydliga samband mellan barn som börjar skolan med lägre ordförråd och ej 

avklarad gymnasieutbildning. Då skolan präglas av medelklassens normer kan det innebära att 

elever från en lägre social bakgrund inte har samma förutsättningar att ta till sig undervisningens 

innehåll. 

 

Specialpedagoger har ett brett spektra av arbetsuppgifter som att genomföra pedagogiska 

utredningar, upprätta åtgärdsprogram, allmän dokumentation, individuell undervisning samt 

samverka med elevhälsa och vårdnadshavare. Därutöver ingår även konsultation, rådgivning 

och kvalificerade samtal med kollegor samt samverkan med skolledning och externa aktörer. 

De nationella examensmålen säkerställer att specialpedagogen har en adekvat utbildning för att 

genomföra sitt arbete. 
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4 Metod 
 

Inledningsvis redovisas studiens metodologi. Sedan följer en beskrivning av urval samt kontext. 

Därefter redogörs för datainsamlingens omfattning och metod följt av analysmetod. Vidare 

redovisas etiska överväganden samt studiens trovärdighet. Slutligen diskuteras studiens 

metodologiska överväganden. 

  

4.1 Undersökningsmetod 
 

Genom att försöka ta reda på människors erfarenheter och uppfattningar om ämnen, ur 

informanternas eget perspektiv, vilka sedermera analyseras kan metoden för studien sägas vara 

inspirerad av fenomenologi (Kvale & Brinkman, 2014). Då vi i ett tidigt skede formade en 

hypotes utifrån det vi erfarit och upplevt, ville vi med studien se om hypotesen bekräftas eller 

förkastas, vilket är ett deduktivt angreppssätt (Bryman, 2011). Studien har å andra sidan i 

huvudsak strävat efter att få svar på forskningsfrågorna utifrån de data som framkommit för att 

därav kunna dra slutsatser, vilket är ett induktivt angreppssätt. Sålunda kan angreppssättet ses 

som induktivt med ett deduktivt inslag då också ett kvalitativt arbete ofta förknippas med ett 

induktivt synsätt (ibid.). 

  

Mänsklig praktik rör komplexa och mångfacetterade fenomen och kan vara svår att undersöka 

(Isling Poromaa, 2016). För att besvara syfte och frågeställningar användes kvalitativ 

forskningsintervju som metod för att förstå ämnet ur informanternas perspektiv (Kvale & 

Brinkman, 2014), i det här fallet deras uppfattningar om skolans kompensatoriska uppdrag, vad 

som kompenseras, hur det görs och vilka förutsättningar de anser sig ha för 

uppdraget.  Strukturen i kvalitativa forskningsintervjuer skiljer sig från ett vardagligt samtal i 

fråga om angreppssätt och frågeteknik och målet är att få nyanserade skildringar av 

informantens livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014). Den kvalitativa intervjuns favör är dess 

flexibilitet då den kan anpassas under intervjuns gång med varierande, fördjupande och 

klargörande frågor (Bryman, 2011, Kvale & Brinkman, 2014). 

  

Mer specifikt användes semistrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer där informanterna 

utformade svaren på sitt eget sätt och följaktligen varierade följdfrågorna (Bryman, 2011; Kvale 

& Brinkman, 2014). En separat intervjuguide (bilaga 2-4) användes för de olika professionerna, 

rektor, specialpedagog och pedagog samt högre administratör med ledningsbefattning (i studien 

kallad skolchef). 
 

Då forskning inom valda område tycktes tämligen begränsad sattes bakgrunden samman av 

tidigare forskning som, av oss, ansågs relevant för studien.  

  

Näst presenteras urval och de undersökta skolorna för att skapa en bild av de förutsättningar 

skolorna existerar i och påverkas av. Skolorna är placerade i olika socioekonomiska och 

geografiska sammanhang. 

  

4.2 Urval 
 

Urvalet grundar sig på en ambition att skapa koherens mellan forskningsfrågor och urval, ett så 

kallat målinriktat urval (Bryman, 2011). Kriterierna för urvalet var utbildade pedagoger, 

specialpedagoger och rektorer med minst tre års yrkeserfarenhet från landsbygdsskola och 

stadsskolor i två kommuner samt skolchef från en av kommunerna. Adekvat utbildning samt 

yrkeserfarenhet ansågs som viktiga kriterier för studiens resultat. Ytterligare ett kriterium var 
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att informanterna inte fick vara kollega till någon av författarna. Resultatet av urvalet blev 18 

informanter som skulle intervjuas. Dessa presenteras i Tabell 2. För att få en tydligare bild av 

intentionen med det kompensatoriska uppdraget samt bredda studien med variation i svar och 

synsätt tog vi kontakt med Skolverket, Skolinspektionen och SPSM (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten). Då tillfälle gavs frågades även två högt uppsatta statstjänstemän, som 

arbetar med skolfrågor på regeringsnivå, om vad det kompensatoriska uppdraget innebär, mer 

specifikt. Dessa representanter från myndigheter samt statstjänstemännen redovisas i Tabell 3. 

Vi har valt att inte benämna dem som informanter för att skilja dem från övriga informanter. 

 

 
Tabell 2 Informanterna som deltagit i intervjuerna presenteras översiktligt i nedanstående tabell. Alla 

informanter hade adekvat utbildning för sitt gebit. Vad gäller yrkeserfarenhet hade alla informanter mellan tre 

och 25 år i yrket 

Skolform Rektor Lärare Specialpedagog Antal informanter Kvinna Man 

Förskola 1 & 2  1 2 1 4 4 
 

F-5 1 2 
 

3 3 
 

3-9 2 2 2 6 3 3 

Gymnasiet 1 2 1 4 2 2 

Högre ledningsnivå 
   

1 
 

1 

 Total 5 8 4 18 12 6 

 
 
Tabell 3 Representanter från myndigheter samt statstjänstemän som ingår i studien. Tabellen visar vilken form av 

kontakt som använts samt vem som delgett oss information 

 Kontaktväg Person som delgett information 

SPSM mejl Rådgivare 

Skolverket mejl Anställd vid Skolverkets upplysningstjänst 

Skolinspektionen mejl Juristassistent vid Skolinspektionen 
  

Regeringsnivå personlig Statstjänsteman 1 

Regeringsnivå personlig Statstjänsteman 2 

 

 

I studien ingår en F-5 skola samt skolchef i en glesbygdskommun, två förskolor, en 3-9 skola 

och ett gymnasium i en större stad, alla i Mellansverige. För datainsamlingarna valdes skolor 

placerade i olika socioekonomiska och geografiska sammanhang, vilket motiverades utifrån 

undersökningens intresse för att undersöka vad som kännetecknar skolors förutsättningar. 
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Tabell 4 Tabellen visar antal barn/elever på respektive skola samt andel föräldrar med en eftergymnasial 

utbildning. På gymnasiet varierar procenten då den är baserad på yrkesförberedande respektive 

studieförberedande program (Skolverket, 2018c). Siffrorna är avrundade för att reducera risken för identifiering 

Skolform Antal barn/elever % andel föräldrar med 
eftergymnasial utbildning 

Förskola 1     70 Ingen uppgift 
Förskola 2     70 Ingen uppgift 
F-5   160 50% 
Åk 3-5   250 80% 
Åk 6-9   310 70% 
Gymnasiet 1850 Mellan 30 – 70% 

 

 

4.3 Genomförande 
 

Först genomfördes en mindre förstudie med fyra semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) 

i syfte att testa frågeställningar, teori och metod (Aspers, 2011). Urvalet var målinriktat 

(Bryman, 2011) med informanter från två av skolorna som ingår i studien. Kriterierna var 

desamma som för den större studien med adekvat utbildning samt minst tre års yrkeserfarenhet. 

Efter analys av resultaten reviderades frågor samt ordningsföljd i intervjuguiderna (bilaga 2-4) 

och de teoretiska utgångspunkterna. Några frågor förtydligades också då informanterna 

uppfattade dem som otydliga. På så sätt bidrog förstudien till en större förståelse för hur den 

kommande forskningsprocessen kunde utvecklas för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar (Aspers, 2011). 

  

Därefter skickades ett missivbrev (bilaga 1) till berörda rektorer och specialpedagoger där vi 

informerade om studiens syfte. Missivbrevet skickades också till arbetslaget på ett 

studieförberedande program på vald gymnasieskola för att komma i kontakt med pedagoger. 

De två informanter som svarade först deltog i studien. På 3-9-skolan vidarebefordrade 

rektorerna missivbrevet till pedagogerna och specialpedagogerna gav namnförslag på möjliga 

informanter. Dessa informanter kontaktades via mejl och de som först gjorde sig tillgängliga 

intervjuades. På F-5-skolan och förskolorna tycktes intresset att medverka vara svalt, förslag på 

möjliga informanter gavs av en av pedagogerna och dessa kontaktades per telefon. De två första 

som svarade ja intervjuades. Informanten på högre ledningsnivå kontaktades först via mail och 

därefter via telefon. Tid och plats bokades i samråd med informanterna. 

  

Intervjuerna delades upp mellan oss och genomfördes på, av informanten, vald plats. Två av 

intervjuerna genomfördes hemma hos respektive informant och de övriga på respektive 

arbetsplats i avskildhet. Innan varje intervju informerades informanterna ytterligare en gång om 

syftet med studien och de forskningsetiska principerna: informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Även samtycke till 

inspelning via mobiltelefon eller dator gavs. Då intervjuerna spelades in kunde vi koncentrera 

oss på informanterna och det som sades samt vara lyhörda för deras kroppsspråk. Genom att 

göra sammanfattningar och omformuleringar under intervjuernas gång gavs informanterna 

möjlighet att bekräfta huruvida vi tolkat dem rätt.  Informanterna hade inte fått tagit del av 

intervjufrågorna innan intervjuerna. Däremot fick varje informant en intervjuguide att titta på 

under intervjuns gång. Intervjuguiden som upprättats utifrån studiens syfte och frågeställningar 

fungerade som ett stöd under intervjuerna. Beroende på hur intervjun fortlöpte och 

informanternas svar varierade frågorna något och svaren gav upphov till olika följdfrågor 

(Bryman, 2011). Tid för intervjuerna varierade mellan 45 och 90 minuter. Efter intervjufrågorna 
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samtalade vi om tidigare forskning samt vår hypotes vilket uppskattades av informanterna som 

visade stort intresse för studien. 

  

En förfrågan om vad det kompensatoriska uppdraget innebär skickades via mejl till tre statliga 

myndigheter, Skolverket, Skolinspektionen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM). SPSM kontaktades i september via mejl och Skolinspektionen samt Skolverket 

kontaktades i juni då vi redan då hade börjat fundera över denna studie. Även två 

statstjänstemän som också arbetar med skolfrågor på regeringsnivå fick samma förfrågan. Vid 

två separata tillfällen under hösten var en av oss med på föreläsningar med dessa två 

statstjänstemän, båda använde sig av begreppet det kompensatoriska uppdraget i sina 

föreläsningar. I slutet av vardera föreläsning fick den av oss som var närvarande tillfälle att 

berätta om vår studie samt fråga om vad det kompensatoriska uppdraget innebär och vad det är 

som ska kompenseras. Statstjänstemännen gav oss muntligt tillstånd att använda oss av deras 

svar i denna studie. De muntliga svaren antecknades under konversationen. 

 

4.4 Analys och bearbetning 
 

Efter varje intervju transkriberades materialet samma dag av intervjuaren för att besvara 

forskningsfrågorna. Transkriberingen utformades i närmaste ordagrant där även längre pauser 

och eftertänksamma ljud såsom eh, mm togs med. Ljudinspelningarna avlyssnades ytterligare 

en gång för att korrigera oavsiktliga missar och fel. Materialet omfattade totalt 18 intervjuer 

och 109 sidor transkribering samt personliga anteckningar utifrån personliga samtal och 

mejlsvar från de myndigheter som kontaktades. Sammanfattningarna gjorde vi tillsammans och 

med datorns hjälp färgkodades och analyserades svaren i flera steg med olika teman och 

kategorier utifrån begrepp som återfinns i forskningsfrågorna (Kvale & Brinkman, 2014). Först 

gjordes kategoriseringen utifrån kommun, skolform och profession var för sig. Andemeningen 

av det som kom fram koncentrerades sedan till färre ord, så kallad meningskoncentrering (Kvale 

& Brinkman, 2014). Därefter gjordes en sammanställning, med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna, utifrån profession och skolform. Slutligen skapade vi tillsammans en 

förståelse för studien genom att beskriva och diskutera resultatet. De teman som 

utkristalliserades var: tolkningar av uppdraget, vad som kompenseras och strategier, 

förutsättningar för uppdraget och social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget. 

Resultatet tolkades, med forskningsfrågorna som grund, utifrån likheter och skillnader i 

informanternas svar. Resultatet sammanställdes sedan under nämnda teman. Slutligen 

diskuterades resultat och metod och avslutande reflektioner skrevs fram. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 
 

Forskningsetik förändras över tid på grund av nya metoder samt analyser av nya material och 

handlar till stor del om att hitta balans mellan olika legitima intressen (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskning är en viktig del i samhällets utveckling och förbättring av individers livsförhållanden, 

vilket etiskt motiverar själva forskningen och omfattas av forskningskravet. En viktig del av 

forskningsetiken avser hur informanter får behandlas samt hur de ska skyddas från kränkning 

och skada vilket individskyddet inbegriper (ibid.).  
 

Vi har i denna studie följt god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Detta genom ett 

systematiskt arbete och att hänsyn har tagits till de fyra etiska rekommendationer som finns, det 

vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet uppfylldes dels genom missivbrev (bilaga 1) som 

skickades till informanterna och dels muntligt innan vardera intervju. Där informerades 
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informanterna om studiens syfte och bakgrund samt vilket universitet som är ytterst ansvarigt 

jämte våra kontaktuppgifter. Informationen omfattade också att deltagandet var frivilligt, att de 

själva valde vilka frågor de ville svara på samt att de kunde avsluta intervjun när de så önskade. 

I enlighet med konfidentialitetskravet, vilket är en mer allmän skyldighet att inte sprida det som 

sagts i förtroende så att någon kan identifieras, har vare sig personliga uppgifter, namn på skola 

eller ort använts. Tillika har information om antal elever på skolorna eller statistik över skolorna 

avrundats för att undvika identifiering. Informanterna har benämnts utifrån sin yrkeskategori 

samt tillhörande skolform. Därvidlag har vi i möjligaste mån vidtagit åtgärder för att försvåra 

en identifiering av de deltagande informanterna samt skolorna. Samtycke gavs till att 

intervjuerna spelades in antingen via mobiltelefon eller dator. Genom att informanterna 

accepterade vår förfrågan om att delta i studien möttes samtyckeskravet. Då intervjumaterialet 

enbart kommer att användas i forskningssyfte i denna studie uppfylls nyttjandekravet. 

Informanterna informerades också om att studien kommer att publiceras i Umeå Universitets 

databas Diva. 
 

4.6 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 

Studien giltighet kan ses som hög då den undersöker vad som var menat att undersökas 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Man pratar om tillförlitlighet när ett utfall kan 

återskapas vid andra tillfällen av andra forskare och om giltighet om en metod prövar det den 

påstås pröva (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Dock finns inga egentliga regler för 

att bestämma giltigheten i en kvalitativ undersökning (Kvale & Brinkman, 2014). 

  

Tillförlitligheten i studien kopplas till den sociala verklighet som beskrivs och analyseras och 

forskningen har utförts i enlighet med aktuella regler. Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2017) samt metodlitteratur har beaktats. Under intervjuerna gjordes 

sammanfattningar och förståelsefördjupande frågor ställdes för att ge informanterna möjlighet 

att bekräfta intervjuarens tolkningar. Informanterna kommer också att ha tillgång till den 

färdiga studien. 

  

Överförbarhet kopplas till hur pass överförbara resultaten är till en annan kontext (Bryman, 

2011, s. 355). Eftersom informanternas kunskaper förvärvats genom utbildning och erfarenhet 

kan de ses som expertkunskap snarare än åsikter. Därvidlag torde ett visst mått av överförbarhet 

vara möjligt. Pålitlighet berör kollegial granskning av studien samt genomförandet av 

skrivprocessen (Bryman, 2011, s. 355). Utförandet samt hela processen kring vår studie har 

granskats av kollegor då vi har mottagit både handledning och feedback av vår handledare samt 

av studenter som ingått i samma studiegrupp. Vi är medvetna om att personliga värderingar och 

referensramar kan färga resultatet (Bryman, 2011). För att minimera den risken och öka 

möjligheten att styrka och konfirmera resultaten har vi genom hela processen kritiskt analyserat 

såväl val av bakgrundsmaterial som resultatsammanställning och tagit handledning i beaktande. 

Studiens resultat skulle sannolikt bli liknande om studien utfördes av någon annan vid ungefär 

samma tidpunkt och med samma informanter, vilket ökar tillförlitligheten. Då människor 

förändras och utvecklas är det ovisst hur utfallet skulle bli vid en annan tidpunkt (Bryman, 

2011). 
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4.7 Sammanfattning av metod 
 

Metoden som använts är 18 kvalitativa semistrukturerade intervjuer på skolor i två olika 

kommuner. Intervjuerna genomfördes med en skolchef samt utbildade rektorer, 

specialpedagoger och pedagoger från förskola till gymnasiet. Utöver dessa intervjuer 

kontaktades SPSM, Skolverket, Skolinspektionen samt två statstjänstemän som arbetar med 

skolfrågor med en förfrågan om skolans kompensatoriska uppdrag. Bearbetning av 

intervjumaterial skedde utifrån noggranna transkriberingar som färgkodades utifrån olika 

teman, skolform samt profession. De teman som utkristalliserade sig var tolkning och strategier 

för uppdraget, vad som kompenseras, förutsättningar för uppdraget samt social bakgrund. Det 

insamlade materialet tolkades och analyserades i flera steg och genom meningskoncentrering 

togs kärndata fram. De forskningsetiska principerna har genomsyrat hela forskningsprocessen. 

Studiens resultat korrelerar relativt väl med den forskning som hittats på området och 

informanternas svar är baserade på förvärvad kunskap och utbildning vilket kan ge ett mått av 

överförbarhet. Dock är studien begränsad vilket i sin tur föranleder försiktighet med att 

generalisera dess resultat. 

 

4.8 Metoddiskussion 
 

Studien är systematiskt genomförd enligt vetenskaplig praxis, god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011; 2017). Metoden vi valt, kvalitativ forskningsintervju, känns relevant 

för studien. Förstudien bidrog till en bättre kvalitet då både frågor, deras ordningsföljd och 

teoretiska utgångspunkter reviderades utifrån förstudiens resultat. De semistrukturerade, 

kvalitativa intervjuerna gav ett, för oss, intressant resultat samtidigt som våra informanter gav 

uttryck för stort intresse av området. Flera av dem tackade för att de fått delta i studien: “Tack 

för att jag blev utvald till det här!” (Rektor i förskolan), “Tack för handledningen!” (Lärare 

grundskolan), vilket kan tolkas som att de hade en positiv upplevelse av intervjun och eventuellt 

också fick nya insikter (Kvale & Brinkman, 2014). Vi var innan intervjuerna medvetna om att 

begreppet “det kompensatoriska uppdraget” kan vara ett svårtolkat begrepp. Därför valde vi att 

komplettera begreppet under intervjuerna med “att stötta/stödja eleverna” för att frågorna skulle 

vara lättare att förstå. Det underlättade och gav fylligare svar. 

   

I studien användes som tidigare nämnts kodning för att sammanställa och organisera materialet. 

Genom att lyfta ut meningsbärande enheter från texten finns en risk att tappa bort den sociala 

situationen samt att informationen fragmentiseras och kan orsaka att flytet i informanternas 

berättande försvinner (Bryman, 2011). Det positiva med kodning ansågs överväga dessa risker. 
 

En metodtriangulering hade kunnat förstärka studiens tillförlitlighet liksom fler följdfrågor till 

informanterna då några frågor fick vaga svar. Studiens tillförlitlighet kan ändå ses som relativt 

hög på grund av urvalet. Dels översteg antalet informanter kriteriet för examensarbetet och dels 

har de tillsammans en stor spridning då de kommer från olika skolformer, professioner och 

kommuner samt myndigheter. Detta val gjordes för att öka möjligheten för variation i svar och 

synsätt. Ytterligare en tanke med det breda urvalet är att se om någon skolform eller 

yrkeskategori utmärker sig på något sätt utifrån forskningsfrågorna. Vi valde medvetet att inte 

intervjua någon person som vi arbetar med för att minimera risken att informanterna skulle 

färgas av vår relation och på så sätt påverka resultatet.  
 

På grund av vår hypotes att det kompensatoriska uppdraget är relativt okänt och upplevs som 

otydligt använde vi oss endast av informanter med adekvat utbildning och minst tre års 

yrkeserfarenhet för att öka tillförlitlighet och överförbarhet. Icke desto mindre bör man vara 
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försiktig med överföring/generalisering av resultaten på grund av ett målstyrt urval, relativt få 

informanter och att intervjufrågorna i sig kan påverka informanterna (Bryman, 2011). Fler 

informanter och ett slumpmässigt urval hade ökat studiens generaliserbarhet, ett begrepp som 

för övrigt kan problematiseras: 

  

Varför ska man generalisera? Kravet på att samhällsvetenskapen ska producera 

generaliserbar kunskap bygger på antagandet att vetenskaplig kunskap nödvändigtvis är 

giltig för alla platser och tider, för alla människor från evighet till evighet. Pragmatiska, 

konstruktionistiska och diskursiva ansatser förställer sig däremot att kunskap är socialt 

och historiskt kontextualiserade former av förståelse och handling i den sociala världen. 

(Kvale & Brinkman, 2014, s. 310) 
 

Trots ett relativt brett urval avviker inte informanternas svar nämnvärt från varandra och 

resultatet korrelerar väl med tidigare forskning, vilket ändå kan sägas styrka en viss 

överförbarhet. 

  

Om informanterna hade fått forskningsfrågor och intervjuguide i förväg kanske deras svar hade 

varit än mer genomtänkta och fylligare. Vi valde dock att inte göra det då studiens syfte hade 

kunnat gå förlorad genom att informanternas svar kunde påverkas av litteratur eller andras 

uppfattningar och därmed inte belyst deras uppfattningar. 

  

Som alltid har fler källor kunnat användas. Dock har vi trots gedigna försök haft svårt att hitta 

källor som beskriver och förklarar det kompensatoriska uppdraget. Utifrån givna ramar anser 

vi att studien är baserad på ett relativt omfattande material. 
 

Arbetet delades jämnt mellan författarna och förflöt på ett bra sätt. Båda författarna genomförde 

och transkriberade sina intervjuer som sedan kodades och sammanställdes tillsammans. Även 

studiens andra delar delades upp och sammanfördes, diskuterades och sammanställdes sedan 

gemensamt. 
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5. Resultat 
 

Då ingen av de 18 intervjupersonerna eller representanter från tillfrågade myndigheter, 

utmärker sig nämnvärt, vare sig utifrån profession, skolform eller lokalisering, redovisas 

resultatet i fyra teman med utgångspunkt i forskningsfrågorna. Under första temat redovisas 

först svaren från myndigheter och statstjänstemän följt av resultatet av intervjuerna. Med 

informanter menas här de personer som deltagit i intervjuer. 

 

5.1 Tolkningar av uppdraget 
 

Som tidigare nämnts kontaktades Skolinspektionen, Skolverket och SPSM via mejl. Svaren 

varierade i omfång men gav likartade resultat. Skolinspektionens svar avvek något genom att 

endast hänvisa till deras egen kvalitetsrapport samt till Skolverket: 

  

Det som finns från våran sida angående kompensatoriska uppdraget är den 

kvalitetsrapport som vi gjorde under 2010 ”Rätten till kunskap”. Vårt 

huvudsakliga uppdrag är tillsyn till skillnad mot Skolverket som har bland annat 

i uppdrag att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Det är nog till Skolverket du ska 

vända dig till för att få ett bättre svar på dina frågor. (Skolinspektionen via mejl, 

180614) 

  

I nämnda rapport från Skolinspektion (2010) gällande hur man kan lyfta alla elever finns en 

rubrik som lyder “Skolans kompensatoriska uppdrag” (s.11) där man inleder med att säga “att 

skolorna blivit sämre på att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag.” Utgångspunkten är att 

skolan inte är likvärdig och man konstaterar att ämnesdidaktiska kunskaper har större betydelse 

än ämneskunskaper. Skolan ska kompensera för de olika förutsättningar barn och elever har så 

att elever dels kan utmanas för att nå så långt som möjligt och dels få samma möjligheter 

(Skolinspektionen, 2010). Även Skolverket hänvisar till denna rapport men benämner den 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning. 

  

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, hänvisar till formuleringar i Skollagen som 

handlar om elevers rätt till stöd samt läroplanen för gymnasieskolan gällande skolans 

värdegrund: 

  

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt 

som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. (SFS 2010:800, 3 

kap.) 

  

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det 

finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt 

ansvar för elever med funktionsnedsättning. (Skolverket, 2011b, s. 6) 

  

SPSM menar vidare att styrdokumenten inte är specificerade utan handlar om " elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” och lägger då ansvaret på 

skolan att uppmärksamma när en elev behöver stöttning. De menar att det kan finnas många 
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anledningar till att en elev har behov av stöd för att nå målen, som neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar likväl som sjukdom eller traumatiska upplevelser som kan bidra till 

ohälsa. Genom stöd, extra anpassningar och särskilt stöd ska man kompensera eleven. Utöver 

det nämner de att det i läroplanen (utan att precisera vilken) står att skolan ska ta hänsyn till 

elevernas olika behov och kunskapsnivå vilket kan översättas till att elever har olika 

erfarenheter och familjesituationer med olika möjligheter till stöttning hemifrån. De språkliga 

och kulturella förutsättningarna kan variera beroende på uppväxt och miljö. Därför ska 

undervisningen utgå från olikheterna som finns i elevgruppen och den kan inte utformas lika 

för alla. 

  

I kap. 3 Skollagen står det också tydligt hur skolan ska arbeta när det uppmärksammas att en 

elev riskerar att inte nå målen. Som hjälp för arbetet, som handlar om att förstå elevens situation 

och behov och sätta in rätt stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd, finns i "Allmänna 

råd- arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram" samt "Stödinsatser i 

utbildningen.   (SPSM via mejl, 180918) 
 

Både Skolverket och SPSM hänvisar till Skollagen. Skolverket påtalar att det är i Skollagens 

tredje kapitel som det kompensatoriska uppdraget regleras. SPSM menar att det i detta kapitel 

tydligt står hur skolan ska arbeta när det uppmärksammas att en elev riskerar att inte nå målen. 

Skolverket hänvisar också till den andra delen i grundskolans läroplan som också tar upp 

skolans kompensatoriska uppdrag samt lärarens hänsyn till alla elevers förutsättningar, 

erfarenheter, behov och tänkande. Däremot anser de att det är upp till huvudmännen hur lärare 

och skolor arbetar med detta. Skolverket påpekar att de inte kan ta ställning till hur skolans 

kompensatoriska uppdrag kan eller bör tolkas, men poängterar att skolan ska vara likvärdig 

samt att alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska, enligt Skolverket, 

dessutom kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar för att främja ett livslångt 

lärande. Vidare hänvisar både Skolverket och SPSM till Skolverkets Allmänna råd om extra 

anpassningar och stödinsatser och Skolverket påminner där om regeringens proposition och 

bestämmelsen om skolans kompensatoriska uppdrag samt bifogar diverse länkar. Skolverket 

upplyser också om att de arbetar med likvärdighet i skolan genom statsbidrag som “Likvärdig 

skola”. Detta statsbidrag kan sökas av huvudmän och syftar till att utöka pågående, eller 

genomföra nya, insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och 

grundskola. Det är huvudmannen som beslutar om insatser samt hur bidraget fördelas inom 

organisationen. 

  

Statstjänsteman 2 påtalar vikten av skolans kompensatoriska uppdrag, vilket ska syfta till att 

möta de elever som har bekymmer att nå skolans mål. Det är det sociala arvet som ska 

kompenseras, vilket han menar var själva grundidén när grundskolan infördes. Det sociala arvet 

handlar om hur du lär dig läsa, hur du lär dig att skriva och hur du förstår samhället. Han menar 

att skriva och läsa är en rättighet och allt detta påverkar en persons livssituation. Vårt samhälle 

är orättvist och för närvarande pekar allting på att orättvisorna bara ökar. Många barn har inte 

möjligheten eller förmågan att läsa läxorna hemma och statstjänsteman 2 anser att det 

kompensatoriska uppdraget är nödvändigare än någonsin. Statstjänsteman 1 menar att det är 

språket som ska kompenseras då många barn och elever kommer från hem där de inte får 

tillräckliga språkkunskaper och detta i sin tur skapar en orättvisa bland eleverna i skolan, en 

orättvisa som ökar dramatiskt ju högre upp i åldrarna man kommer. 

  

Ett flertal av de intervjuade informanterna uttrycker en osäkerhet kring vad det kompensatoriska 

uppdraget som begrepp innebär, i de fallen förklarades begreppet enligt Skollagens skrivelse. 

Några visste överhuvudtaget inte vad begreppet står för eller att det står i Skollagen. “jag visste 
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faktiskt inte ens att det var en lag för’ns jag googlade då innan den här intervjun” (Rektor mot 

lägre åldrar). Det framkom också att flera av informanterna hade sökt på begreppet på internet 

inför intervjun. En av pedagogerna mot de lägre åldrarna hade läst om uppdraget på Skolverkets 

hemsida och ändå haft svårt att förstå det. Skolchefen menar att uppdraget är otydligt och 

upplagt för tolkning. Hen tror det tolkas utifrån skolans förutsättningar och inte sällan utifrån 

ekonomi. 

  

Jag tycker inte att den är så tydlig och precis som vi sa tidigare så tolkar nog 

många huvudmän och skolor å lärare och skolledare det här utifrån sina egna 

förutsättningar å vad som ges. (Skolchef)   

  

Alla informanter anser att det kompensatoriska uppdraget är viktigt men ingen av dem ger 

någon egentlig förklaring av hur de uppfattar eller tolkar det mer specifikt. Skolchefen uttrycker 

att “Dom elever som mår bra kommer att lära, dom elever som lär kommer att må bättre. Det 

minskar utanförskap”. Flera informanter anser att det kompensatoriska uppdraget är viktigt för 

likvärdighet och betonar att likvärdighet inte betyder lika för alla. ”Alla elever ska få 

förutsättningar att lyckas så långt som möjligt, det är vikten i uppdraget och dom behöver olika 

verktyg till det” (Grundskolelärare). En annan säger att ”Det är ett vitt begrepp och 

socioekonomiska skillnader ska utjämnas då elever har olika förutsättningar” 

(Gymnasielärare). 

  

En specialpedagog menar att det strider mot diskrimineringslagen om eleverna inte får de 

verktyg de behöver. Vid frågan om det kompensatoriska uppdraget bidrar till en likvärdig skola 

ges ofta vaga svar och även inom samma skolform upplever informanterna det olika. 

Specialpedagogen inom förskolan uttrycker att uppdraget ska bidra till en likvärdig skola, “det 

ska väl göra det…men…det är inte alltid det gör det” men att det behövs mer utbildad personal 

och kompetenshöjning bland personalen, vilket även en av rektorerna inom grundskolan håller 

med om. En informant uttrycker att man behöver arbeta med att tolka det kompensatoriska 

uppdraget först: 

  

...dels tror jag… dels utifrån… den här intervjun att vi behöver jobba mer för att 

tolka det här kompensatoriska uppdraget, asså sätta mer ord på det för då tror jag 

också att vi lättare kommer fram till att vad är det vi behöver så att det inte blir 

någon slentrian... (Rektor mot lägre åldrar) 
 

En av pedagogerna anser sig inte kunna svara på frågan eftersom det inte pratas om begreppet 

medan en annan menar att en likvärdig skola är svår att uppnå då barnen nått olika långt i sin 

utveckling. En av rektorerna menar att man ska kompensera där behoven finns men att det inte 

blir likvärdigt då skolan är sämre på att ge stöd till flickor än pojkar. “Vi är sämre på att ge 

flickor särskilt stöd än pojkar vilket är beklagligt och det har jag lyft några gånger.” (Rektor 

grundskola). Ytterligare en rektor inom grundskolan menar att likvärdigt inte betyder lika och 

att det är behoven som styr. Specialpedagogen mot de lägre åldrarna anser att lärarna genom att 

arbeta med inkluderingsverktyg finner ledstänger att hålla sig i som stöttning mot en likvärdig 

skola. Även specialpedagogen mot de högre åldrarna anser att uppdraget ska bidra till en 

likvärdig skola, men att kommunens resursfördelningssystem gör att skolor har olika 

förutsättningar. En specialpedagog uttrycker att man genom att vara rädd om sin personal kan 

skapa en tryggare skola och att det då kan bli mer likvärdigt. ”...det jag önskar från 

skolledningshåll är att vara rädd om sin personal för får vi personalen att stanna på skolan då 

blir allt så mycket lättare. Rutiner funkar bättre, eleverna blir trygga.” (Specialpedagog 

grundskola). En lärare tror inte att det kompensatoriska uppdraget bidrar till en likvärdig skola 
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då förutsättningarna för att driva en skola kan se väldigt olika ut, speciellt efter 

decentraliseringen då det är kommunen och inte staten som fördelar resurserna. En informant 

menar att det är en utopi medan en annan menar att likvärdighet inte går att uppnå. Dom flesta 

ger ändå uttryck för att det kompensatoriska uppdraget bidrar till en likvärdig skola, men att det 

är svårt. 

 

5.2 Vad som kompenseras och strategierna för det 
 

Det finns många likheter kring vad som kompenseras, både i de olika skolformerna samt de 

olika yrkesprofessionerna. Det som främst skiljer sig åt är att man inom förskolan uppger att 

man kompenserar för ett svagare språk. Det kan bland annat handla om barn med 

kommunikationsproblem och/eller barn som i hemmet inte får ta del av högläsning i någon 

större utsträckning. Förskolan i studien har deltagit i ett språkprojekt som just avslutats och 

personalen är därför inriktad på språkutveckling och vikten av pedagogernas förhållningssätt. 

De har pratat mycket om de fyra interaktionsaspekterna närvaro, lyssnande, ömsesidighet och 

utvidgande. Språket kan kompenseras på olika sätt såsom högläsning i grupp, talträning i grupp, 

bildstöd och även tecken som alternativ kommunikation (TAKK). Därutöver stöttas föräldrar i 

sin föräldraroll. 

 

I förskolan likväl som i grundskolan och gymnasieskolan ser informanterna även ett socialt 

kompensatoriskt uppdrag som till exempel: ”Jag tänker att det är väldigt stort, det kan vara 

allt ifrån kunskapsbiten till det sociala. Sociala verktyg och färdigheter.” (Grundskollärare), 

“Det kan vara fysisk miljö, skolskjutsar, särskilt stöd och anpassningar, när det handlar om 

elevens hela miljö i skolan oavsett språk eller funktionsnedsättningar” (Rektor grundskolan). 

Som tidigare nämnt stöttas föräldrar men bemötande och trygghet lyfts också fram då det kan 

handla om att vissa grundbehov inte tycks vara uppfyllda hemifrån och en elev kan behöva en 

extra kram eller en klapp på axeln.  Dessa sociala mål eller sociala behov kan även inkludera 

att skolan möjliggör för alla att kunna äta i matsalen, känna trygghet på rasterna, att kunna ta 

sig till skolan om en elev har stannat hemma en längre tid eller hur man beter sig i allmänhet. 

En pedagog på gymnasiet berättar att hon brukar prata med elever om att skolan är en 

arbetsplats, både för pedagogerna och eleverna, och då är det viktigt att skapa en miljö alla trivs 

i. En annan pedagog, också mot äldre elever, berättar att han brukar stanna kvar efter lektionen 

en stund då någon elev brukar vilja fråga eller prata om något avskilt. Även lärmiljön är viktig 

att se över, menar en specialpedagog mot lägre åldrar samt skolchefen, då ljud, ljus, möbler och 

placering kan påverka hur väl eleven kan ta in kunskap. I samtliga skolformer lyfts NPF som 

något som ska kompenseras för. Det förekommer också uttryck för att man saknar kunskaper 

om området. 

 

Det är skönt när det finns en diagnos för då vet man lite mer hur man ska 

göra./…/Jag skulle vilja ha bättre koll på diagnoser och vad de innebär. Att nån 

berättar för mig mer tydligt, att om man har den här diagnosen så innebär det att 

man har dom här svårigheterna. (Gymnasielärare) 

 

En pedagog mot lägre åldrar berättar att hon mest kompenserar för koncentration och använder 

kompensatoriska hjälpmedel för det. Hjälpmedel som anges är till exempel fokusskärmar, 

hörselkåpor, Time timer och personliga scheman. De övriga pedagogerna menar att förmågan 

att ta till sig kunskap eller att en elev har för låg kunskapsnivå ska kompenseras och då kan det 

handla om koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, penna-hand-koordination, 

motoriska svårigheter, igångsättningssvårigheter, matematiksvårigheter samt rena studiebehov. 

Barn och elever som utmanar på olika sätt, på grund av olika livshändelser, psykisk ohälsa, 
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utåtagerande beteende eller är svåra att nå, kompenseras. Flera informanter menar att det är 

lättare att kompensera för det som är synligt. En av dessa menar att det är fysiska 

funktionsnedsättningar medan andra också tycker att NPF tillhör synliga 

funktionsnedsättningar. 

 

Strategierna för det som kompenseras är av varierande slag. Studiegård eller arbetsstuga är två 

benämningar på en plats där elever i olika utsträckning och av olika anledningar kan få arbeta 

och där skolan ger elever extra stöttning. Denna återfinns från årskurs 6 upp till gymnasiet. I F-

5 är det organiserat på annat sätt med läxhjälp och särskild undervisningsgrupp. Inom 

grundskolan påtalar samtliga yrkesprofessioner vikten av tydlighet och struktur. Att inleda och 

avsluta en lektion med samma tydliga struktur, ha mål för varje lektion samt gå igenom i början 

av varje lektion vad som ska göras för att på så vis skapa en trygg undervisningsmiljö. Ett flertal 

informanter påtalar också vikten av en varierad undervisning. Även rektor på gymnasiet menar 

att en elev kan ha behov av en egen vrå och att lärarna har tydliga ramar och uppgifter. Det kan 

också finns behov av enskilda samtal med elever samt att lärarna arbetar med formativ 

bedömning då det handlar om att visa eleven vart hen för tillfället ligger kunskapsmässigt och 

hur hen kan gå vidare samt lyfta elevens starka sidor. 

 

Gymnasielärarna lyfter, liksom som en av rektorerna, enskilda samtal som strategi. De menar 

också att uppgifter behöver struktureras och delas upp i mindre moment samt att det är viktigt 

att uppgifterna känns angelägna och har ett sammanhang. En gymnasielärare menar också att 

lärarna kan ha olika inställningar till eleverna.  “Det finns folk som säger; dom går ju faktiskt 

på gymnasiet, då ska dom kunna det här” och säger att som lärare måste man möta eleverna 

där dom är. Samma lärare på gymnasieskolan använder Instagram för att nå elever snabbt eller 

påminna om olika saker, medan en annan gymnasiepedagog använder sig av lättare läromedel, 

olika sätt att förklara på samt tydlig struktur, uppstart och avslut av lektioner. En pedagog på 

högstadiet ser samtal med föräldrar som en viktig strategi och att ta med elevens syn på en 

situation, att hjälpa eleven att utveckla sina förmågor och att se sina styrkor och svagheter. 

Samma pedagog menar att samarbete med både elever och kollegor är viktigt och att det är 

skolan som ska anpassa sig. Det synsättet delas även av en förskollärare och en specialpedagog 

för barn i lägre åldrar som menar att det är lärmiljön som ska förändras och inte barnet. 

Skolchefen säger att skolan ska ge eleven strategier och utveckla sina starka sidor. Elever kan 

vara hjälpta av både hjälpmedel och andra tankebanor. 

 

Förskolan urskiljer sig lite från de andra skolformerna även gällande strategier. Utöver tidigare 

nämnda externa funktioner återfinns logopedhjälp inom förskolan. Bland annat kan de få hjälp 

med spel och material för att förstärka språket. Personalen har även fått utbildning kring barn 

som utmanar. Bildstöd och sociala berättelser lyfts som strategier, vilket också återfinns i F-5. 

I F-5 har man också höjt sin elevhälsokompetens från mycket åtgärdande till salutogent 

perspektiv, man utgår från det friska och det som fungerar. En rektor i grundskolan uttryckte 

det som att: 

 

...tidigare jobbade vi väldigt, väldigt mycket åtgärdande å liksom ett helt annat 

perspektiv, nu är det salutogena, det friska vi utgår ifrån å de starka sidorna å 

jobbar mer emot grupp å främjande. (Rektor grundskolan) 
 

Man använder också hörselkåpor, fokusskärmar, olika visuella lathundar, tallinjer, eget schema 

på bänken för vissa, schema på tavlan samt tydlighet när man byter lektion. Pulshöjande 

aktiviteter för uthållighet och koncentration är ytterligare strategi. ”Vi försöker hitta 

anpassningar för varje enskild elev, det kan vara allt från himmel och jord. Det kan vara sömn, 
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mat, tätare kontakt med föräldrar…” (Specialpedagog grundskolan). IT och digitala hjälpmedel 

är också hjälpmedel som används inom samtliga skolformer, allt från Ipad, elevdatorer, smart 

boards, inläsningstjänst så elever kan lyssna på text, olika appar såsom från tal-till-text. Mindre 

studiegrupper, assistenter, dubbel bemanning på vissa lektioner återfinns både i grundskolan 

och i gymnasieskolan. 

 

Kartläggning av barn eller så kallade screenings av olika slag genomförs i både grundskola och 

gymnasiet. Man screenar för att se vilka elever som dels behöver extra stöd men även utmanas 

mer. I grundskolan screenar man läsförmåga, om eleven klarar av avkodningen samt 

skrivförmågan. Mycket fokus ligger på just läsförmågan i de lägre åldrarna och skolpersonal 

försöker att samarbeta med hemmet gällande just läsningen. Även matematiken screenas samt 

nationella prov är en del av screeningen. En rektor på mellanstadiet anser att språket måste 

arbetas med både bland utlandsfödda samt de som är födda i Sverige. Det är viktigt att tänka på 

språket i alla ämnen och använda sig av lite svårare ord hela tiden så utveckling sker. En 

gymnasielärare berättar att hon använder ett kartläggningsmaterial från Skolverket i sitt ämne 

där eleven kan skriva ner hur hen upplever att ämnet är, vilka svårigheter som eleven har i 

ämnet samt vad som går bra. En specialpedagog mot äldre barn i grundskolan menar att språket 

hos nyanlända kompenseras, men att man också upptäckt att vuxna överlag kan uttrycka sig på 

ett sätt som ungdomar inte förstår. Detta är ett förbättringsområde och han säger att: 

 

Vi har en typ av svenska och uttrycker oss på det sättet medan jag tror inte alla 

ungdomar som har svenska som grund förstår i alla lägen vad vi säger. Det är 

definitivt ett förbättringsområde, men är det personalen eller eleverna vi ska 

jobba mot, nånstans måste vi mötas mer för språket är ändå grunden. 

(Specialpedagog grundskolan) 

 

Andra strategier som är återkommande i samtliga skolformer är diskussion/handledning i 

barn/elevhälsoteamsarbete. Elevhälsoteamen kan också kartlägga klassrumssituationer samt ge 

förslag och stöttning för att veta hur man kan arbeta med elever. Vid elevhälsomöten och 

barnhälsomöten lyfts barn och elever för diskussion, på högstadiet återfinns 

klasskonferenssystem där alla elever blir omnämnda. Specialpedagogen på högstadiet menar 

att elevhälsan är väl utvecklad, men att mycket fokus ligger på de som inte når målen. Även de 

som inte når sin fulla potential kan behöva stöttning. Forskning används inte som en strategi i 

stor utsträckning. Det är specialpedagogerna som främst tar del av forskning och säger att det 

är viktigt att förankra argument i forskning. Specialpedagogen på gymnasiet trycker också på 

att det är viktigt att visa ödmjukhet inför pedagogerna då tid inte alltid finns för pedagogerna 

att läsa forskning. Istället är hon ute bland personalen och pratar om forskning hon läst, vilket 

då kan ligga till grund för diskussioner. En av pedagogerna i grundskolans senare del tar också 

del av forskning och menar att det är en del av lönekriterierna. I grundskolan arbetar man med 

vissa utbildningar från SPSM som tar stöd i forskning. Även förskolorna fick till viss mån ta 

del av forskning genom sitt språkprojekt. Däremot finns en önskan både från pedagoger samt 

en rektor att forskning ska läsas och diskuteras mer. 

 

5.3 Förutsättningar för uppdraget 
 

Enligt informanterna finns det både möjligheter och hinder för det kompensatoriska uppdraget. 

Ett hinder verkar vara själva kommunikationen av uppdraget. En rektor mot yngre barn berättar 

att det inte diskuteras. De övriga rektorerna anser att det diskuteras i viss grad men man 

använder sig inte av själva begreppet. Däremot kan man ha pedagogiska diskussioner där det 

ibland pratas anpassningar. En rektor på gymnasiet säger att: 
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Jag tror att vi inte alltid är så tydliga att vi diskuterar själva termen/…/ Jag tycker 

vi kommunicerar en hel del kring de här extra anpassningarna. Om jag tänker på 

hur vi kommunicerar och erbjuder, ser till elevers behov av stöd, så tycker jag att 

vi här på skolan är ganska bra på det men vi kan bli mycket bättre på att prata om 

saker, om hur vi gör det men jag tycker grunden är ganska bra.  

 

Ingen av pedagogerna anser att uppdraget kommuniceras, åtminstone inte på ett medvetet och 

uttalat plan. Framför allt används inte begreppet. Ett par pedagoger i grundskolan säger att man 

ibland pratar om extra anpassningar, särskilt stöd och kompensatoriska hjälpmedel, till exempel 

med specialpedagogen, men att man egentligen inte vet vad som menas med begreppet. Bland 

specialpedagogerna varierar det något. De anser att det diskuteras till viss del men främst då 

mot elever med annat modersmål eller att det diskuteras på konferenser och då pratar man om 

problem som man ser. 

 

Samtliga informanter utom en pedagog vid grundskolan anser att tid är ett hinder. Dels räcker 

tiden inte till för alla elever men tiden finns inte heller för allt som borde diskuteras på skolan. 

I förskolan har man inplanerad reflektionstid i arbetslag då man reflekterar över verksamheten 

och didaktiska frågor, något som tycks efterfrågas i övriga skolformer. Pedagogen som menar 

att tid inte är ett hinder säger att det handlar om vårt förhållningssätt till hur vi hanterar problem. 

Han uttrycker att: 

 

…som lärare måste man skapa sig förutsättningar i klassrummet, tänka över hur 

jag lägger upp undervisningen, anpassar den och fundera över hur jag kan göra 

den tillgänglig för att den ska passa så många som möjligt. (Grundskollärare) 

 

Flera pedagoger och rektorer anser att lokalfrågan blir ett hinder. Dels behöver lärmiljön 

utvecklas i vissa fall och dels är klassrummen för små. Dessutom råder det brist på grupprum. 

Det tycks vara så att de flesta skolor har köpt kompensatoriska hjälpmedel av olika slag, men 

dessa används inte alltid optimalt, till exempel på grund av tidsbrist och kunskap. Ett ytterligare 

hinder som nämns på gymnasieskolan är att i vissa yrkesämnen används föråldrade läromedel. 

Även bristen på samsyn kring hur man ska arbeta blir ett hinder. Insatser som planerade 

anpassningar och fortbildning sjösätts inte alltid eller hålls levande. Ämneslärarsystemet med 

flera elevgrupper kan göra så att det blir svårare för lärare att genomföra anpassningar då hen 

får ett stort antal elever med olika förutsättningar att förhålla sig till och att hålla koll på. Även 

outbildad personal blir ett hinder. ”En förutsättning är utbildade lärare för man kan inte sätta 

in en 18-åring i klassrummet och tro det blir bra” menar en rektor mot högre åldrar. Skolchefen 

anser att kompetensförsörjning är viktigt då skolan måste ha utbildade lärare för att kunna stötta 

elever med olika förutsättningar. 

 

Dom flesta rektorer anser att de tilldelade resurserna är för låga. “De ekonomiska 

förutsättningarna står inte i relation till de behov som finns” säger rektor på gymnasiet, då det 

finns fasta elevplatspriser som inte går att påverka. En rektor för grundskolan menar att det fria 

skolvalet påverkar kommunens resursfördelningssystem genom att kommunens 

fördelningssystem inte tar hänsyn till att elever från utsatta områden kan söka sig till en skola 

med ett lägre socioekonomiskt index. Samma rektor samt ytterligare en rektor inom 

grundskolan menar att resursfördelningssystemet utifrån socioekonomiska faktorer inte blir ett 

rättmätigt system eftersom det bygger på att “två läkarföräldrar inte kan få ett barn med 

autism” (Rektor grundskolan). 
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Skolchefen anser att pedagogerna har strategier för att kompensera och stötta. Sedan finns också 

hjälp att få från specialpedagog, externa resurser och kompensatoriska hjälpmedel. Han 

uttrycker att det är viktigt att sätta grunden i ett läraruppdrag, som tydlighet, struktur och höga 

förväntningar. Det finns olika förutsättningar beroende på pedagogers utbildning och 

erfarenhet. Alla pedagoger upplever inte stöd från sin rektor. En pedagog mot yngre elever 

tycker att det handlar mer om att rektor kontrollerar att läraren gjort det som sagts. Elevhälsan 

är en viktig grupp att bolla med. Informanterna lyfter också det kollegiala lärandet som viktigt. 

Vissa pedagoger vänder sig till sin rektor men ofta efter att ha vänt sig till kollegor och 

elevhälsan först. Stöd tas också i externa stödfunktioner såsom BUP, habiliteringen samt 

forskning i viss mån. 

 

Flera av både lärare och specialpedagoger upplever att de har möjlighet att vara med vid 

resursfördelningen, dock finns ett par pedagoger som inte upplever att de får vara med och 

påverka. En lärare pekar på att den icke existerande samsynen kring resursfördelningen blir ett 

problem. “Den lärare eller förälder som skriker högst får resurser. Det är jättekomplicerat. 

Hade vi en samsyn hade vi kunnat använda resurserna på ett mycket mer optimerat sätt.” 

(Grundskollärare). 

 

En specialpedagog som arbetar på en mindre skola ser fördelen med kortare 

kommunikationsväg då ett beslut kan tas snabbare. Pedagoger från förskolan till årskurs 9 

upplever att de får tillräckligt med information utifrån överlämningar kring barn och elever för 

att utföra det kompensatoriska uppdraget. Dessa överlämningar innehåller ofta vilka behov en 

elev har, elevens styrkor och om hjälpmedel behövs. Däremot önskar flertalet av informanterna 

att utredningar från BUP och habiliteringen ska följa med. En pedagog menar att han har nästan 

för mycket information om eleven vilket han inte tycker är bra då det kan påverka en lärares 

elevsyn. Man ska alltid ha höga förväntningar på alla elever oavsett bakgrund, menar han och 

han säger: 

 

Jag har träffat många elever och jag vet att de har en svår hemsituation men 

eftersom jag inte har haft den informationen så har inte jag låtit det påverka min 

syn på dig. Så då har du faktiskt gynnats av att jag inte haft den informationen. 

Jag har ställt dom här orimliga kraven på dig fastän att du har en helt hopplös 

familjesituation, du har mött dom här kraven för att du har levererat. Hade jag 

vetat om att du hade det så här hemma då hade jag inte ställt dom här kraven. 

(Grundskollärare) 

  

Informanterna på gymnasiet anser att för få överlämningar görs, men att de genom samtal där 

pedagogen lär känna eleven får veta det de behöver. Inom förskolan menar man att det är viktigt 

att känna till ett barns styrkor och behov men även familjeförhållanden och förutsättningar 

hemifrån. I stort sett anser informanterna ändå att de har ganska goda förutsättningar för 

uppdraget och sitt arbete. 

 

5.4 Social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget 
 

De flesta av informanterna visade en osäkerhet i fråga om social bakgrund, dels genom långa 

pauser och många ”ehh” och dels genom att uttrycka sin osäkerhet verbalt som ”…ja…vad får 

man säga här då?”. Även motsägelsefulla svar om huruvida de kan se ett samband mellan 

social bakgrund och behov av kompensatoriska insatser förekommer. Två av 

specialpedagogerna anser sig inte kunna se ett samband mellan social bakgrund och stöttning 

av elever, men säger sedan att barn från övre medelklass har rest lite mer och vet lite mer om 
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hur de ska uppföra sig. En informant uttrycker det som: “…dom har dom där delarna med sig 

på ett annat sätt” (Specialpedagog gymnasiet). En annan säger: “Däremot vet jag att om man 

har en ensamstående förälder eller bor i familjehem så tror jag att det är svårare att lyckas. 

Eleven kan få svårare med studiestruktur vilket också visar sig på gymnasiet” (Specialpedagog 

grundskola). 

  

Många informanter kopplar social bakgrund till föräldrarnas förmåga att stötta sina barn 

exempelvis med läxor och högläsning. En specialpedagog som jobbar med äldre barn menar att 

“…språket är en stor del då socialt torftiga miljöer bidrar till torftigt språk. Och på skolan 

pratar man ju ett annat språk och då blir det svårigheter”. En lärare mot äldre åldrar menar att 

vissa elever har ett mindre ordförråd, men kopplar det inte till social bakgrund. Två av 

rektorerna menar att det är språket som ska kompenseras när social bakgrund kommer på tal, 

dock syftar de då till dåligt språkbruk såsom svordomar och rasistiska uttalanden eller 

nyanländas brister i språket. En rektor i grundskolan säger att korrelationen mellan 

hemförhållanden och språk var större förut och menar att alla läser överlag mindre idag på 

grund av teknologins framfart. 

  

Några informanter menar att föräldrars engagemang är betydelsefullt samt att föräldrarna visar 

att de tycker att skolan är viktig. En lärare på gymnasiet säger: “Jag tror att social klass har 

jättestor påverkan på skolresultatet och det har ju statistik visat i Sverige. Ju högre 

utbildningsnivå föräldrar har, desto större utbildningsmöjligheter har deras barn och bättre 

betyg.” Samma lärare anser också att många elever som går på samma program på gymnasiet 

ofta har samma intressen och stil. Endast två av informanterna tar upp ekonomiska 

förutsättningar i relation till social klass och att det är angeläget för likvärdigheten att skolan 

inte ska kosta något. En av rektorerna påtalar också att många elever inte vill bli identifierade 

utifrån social klass och att de kan vara framgångsrika oavsett social bakgrund, vilket också en 

av pedagogerna instämmer i. Skolchefen säger att social bakgrund spelar in eftersom det 

uppenbarligen ger upphov till kompensation då det finns statligt riktade pengar att söka till det. 

  

De flesta av informanterna verkar se ett samband mellan social klass och kompensatoriska 

insatser. Det handlar då främst om föräldrars förmåga att stötta sina barn och till viss del 

ekonomiska förutsättningar.  Några uttrycker att språket påverkas av social bakgrund, men 

sammantaget är det endast en informant som kopplar ett torftigt språk till social bakgrund och 

att det inverkar på utbildningsmöjligheterna. 

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 
 

När det gäller det kompensatoriska uppdraget hänvisar SPSM och Skolverket till stor del till 

styrdokumenten som Skollagen och läroplanerna, och lägger därmed ansvaret att tolka dessa på 

skolorna själva. Olika skäl finns till varför en elev ska kompenseras och i de olika läroplanerna 

framgår att skolan ska kompensera för de olika förutsättningar elever har i syfte att nå så långt 

som möjligt. Skolinspektionen och Skolverket refererar också till Skolinspektionens rapport 

om elevernas rätt till kunskap vilken pekar på att skolan inte är likvärdig. Statstjänstemännen 

förtydligar det kompensatoriska uppdraget med att säga att det är språket som ska kompenseras 

då det är en rättighet att kunna läsa, skriva och förstå samhället. De intervjuade informanterna 

uttrycker generellt sett en osäkerhet kring begreppet. Samtliga anser att det är ett viktigt 

uppdrag, men förklarar inte specifik vad det innebär. Ett flertal informanter säger att uppdraget 

är viktigt för likvärdigheten, men också att likvärdighet är svår att uppnå. 
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Det finns en bredd gällande vad som kompenseras och strategierna för detta. Utmärkande bland 

de olika skolformerna är förskolan som kompenserar för ett svagare språk samt stöttar 

föräldrarna i föräldrarollen. Det är inte bara kunskapsbiten som kompenseras, utan flertalet 

informanter inom samtliga skolformer lyfter att skolan även har ett socialt kompensatoriskt 

uppdrag där trygghet som begrepp är återkommande. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) är den del som tydligast kompenseras, och olika strategier för kunskapsinhämtning 

används. I lägre åldrar lyfts kompensatoriska hjälpmedel som hörselkåpor och fokusskärmar 

med mera fram medan bland de äldre eleverna talas det mer om IT och studiegård som 

strategier. Vikten av tydlighet, struktur och screenings är mest uttalat inom grundskolan. 

Externa resurser används inom samtliga skolformer likväl som diskussion och handledning med 

barn- och elevhälsoteamen. 

  

Förutsättningarna för uppdraget varierar. Bristen på kommunikation av uppdraget är ett hinder 

likväl som tid för diskussion i alla skolformer uttrycker de flesta av informanterna. Som en följd 

av tidsbrist lyfts även samsyn kring arbetet upp som ett problem. Begränsad 

kompetensförsörjning gör att det blir svårt att stötta elever med olika förutsättningar och även 

lokalfrågan blir ett hinder då det är platsbrist i ett flertal av skolorna. Resurserna står inte i 

relation till behoven anser de flesta rektorerna. Grundskolans informanter tycker att de i flesta 

fall har bra information om elevernas behov, däremot önskar man fler överlämningar på 

gymnasiet. Överlag är informanterna överens om att de har relativt goda förutsättningar för sitt 

arbete. 

  

Kopplingen mellan den sociala bakgrunden till de kompensatoriska insatserna är inte tydlig 

enligt informanterna. En koppling som däremot görs är mellan social bakgrund och föräldrars 

förmåga att stötta sina barn med läxläsning eller ekonomiska förutsättningar. Då informanterna 

uttalar sig om språket och ett begränsat ordförråd är det inte relaterat till social bakgrund utan 

istället till dåligt språk såsom svordomar eller nyanländas brister i språket. Ett par informanter 

anser att oavsett social bakgrund kan en person bli framgångsrik och endast en informant menar 

att ett torftigt språk och social bakgrund hänger ihop samt påverkar utbildningsmöjligheterna. 

 

 

6 Diskussion 
 

Nedan analyseras och diskuteras resultatet utifrån forskningsfrågorna som är indelande i fyra 

teman: Ett tolkningsbart begrepp, Mycket kompenseras med varierande strategier, Hinder och 

möjligheter för en likvärdig skola samt Den sociala bakgrundens inverkan. Slutligen följer en 

fördjupande diskussion.   

 

6.1 Ett tolkningsbart begrepp 
 

I den här studien framkommer att det kompensatoriska uppdraget kan tolkas som ett mycket 

vitt begrepp. Begreppet kompensatoriskt används varken i Salamanca-deklarationen eller 

Barnkonventionen (Svenska Unescorådet, 2006; Unicef, 2009), däremot uppmanar skrifterna 

att varje elev ska ges samma förutsättningar, vilket det kompensatoriska uppdraget handlar om 

i svensk skola. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) innebär det att hänsyn ska tas till barns och 

elevers olika behov samt att uppväga skillnader i deras förutsättningar för en likvärdig 

utbildning. Vidare säger Skollagen att alla ska ha lika tillgång till utbildning, oavsett sociala 

och ekonomiska förhållanden eller var i landet man bor. Det kompensatoriska uppdraget är 

inget nytt. Det uppkom på 40-talet (Hjörne, 2016) och utvecklades vidare ur tanken på en 
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enhetlig skola där även mer eftersatta grupper skulle få möjlighet att utbilda sig. Detta i en 

strävan att avskaffa klassamhället (Richardsson, 2010), vilket kan antyda att social bakgrund är 

en viktig del att ta hänsyn till. Statstjänsteman 2 uttrycker det som att grundidén vid 

grundskolans införande var att kompensera för det sociala arvet, hur man lär sig läsa och skriva 

och hur man förstår samhället. Han menar att samma idé är giltig idag. Samtidigt lyfter 

Skolinspektionen (2010) att skolor blivit sämre på att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag, 

vilket kan ses korrelera med studiens resultat då flera informanter, innan intervjun, inte kände 

till begreppet ”det kompensatoriska uppdraget”, än mindre att det är en lag samt att de flesta 

var osäkra på vad uppdraget innebär. Det kan tyckas anmärkningsvärt, men ändå begripligt, då 

Skolverket och andra myndigheter inte heller förklarar uppdraget mer specifikt, utan hänvisar 

till Skollagen (SFS 2010:800) och läroplaner, trots att det är menat att bidra till likvärdighet. Vi 

menar att behov och förutsättningar kan variera stort. Skillnader i erfarenheter av trygghet, 

samspel, dialoger, resor och andra aktiviteter kan påverka förutsättningarna för utbildning. Som 

Jobér (2015) påpekar kommer inte eleverna till skolans förhandlingsbord jämlika. Det blir ett 

gediget uppdrag om utbildningen ska ta hänsyn till alla varianter.  

 

Styrdokumenten är förvisso tydliga med att ett kompensatoriskt uppdrag föreligger, dock inte 

hur det ska tolkas eller genomföras, om något borde prioriteras eller inte. Med anledning av 

detta är det inte konstigt att studiens informanter upplever uppdraget som otydligt och ”upplagt 

för tolkningar”. SPSM har en något snävare tolkning och menar att det handlar om elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Bortsett från något olika 

tolkningar borde det ligga i dessa myndigheters, samt samhällets i stort, intresse att informera 

och utbilda pedagoger kring det kompensatoriska uppdraget för att säkerställa en större 

likvärdighet. För ett effektivare arbete för likvärdighet behöver både pedagoger, skolledare och 

politiker vara medvetna om och insatta i det kompensatoriska uppdraget samt orsaker till den 

stora variation av behov och förutsättningar som barn/elever kan ha, tillika hur de kan 

kompenseras och eventuellt förebyggas. Annars finns risk för att skolan som institution bevarar 

och befäster den ojämlika fördelningen av det kulturella kapitalet som Broady (1998) pratar 

om. Det är, precis som Jobér (2015) påpekar, både orättvist och odemokratiskt. Samtidigt bör 

man vara medveten om läraryrkets komplexitet, som följer av tolkningsbara uppdrag, skolors 

olika förutsättningar samt stor variation av elevers behov och förutsättningar. Därtill finns ett 

dilemma mellan politiken och det dagliga skolarbetet som Scott et al. (2015) lyfter. 

  

Även om informanterna var osäkra på tolkningen av uppdraget uppfattade de det som viktigt 

för likvärdighet, vilket är en bra grund för fortsatt arbete och utveckling. Begrepp som likvärdig 

skola och kompensatoriskt uppdrag tycks inte diskuteras i någon större utsträckning i 

verksamheterna som deltagit i den här studien. Detta kan göra att det blir svårt att nå samsyn, 

vilket inte underlättar likvärdigheten. Ett gemensamt yrkesspråk är viktigt för att minimera 

risken för olika tolkningar och att pedagoger pratar förbi varandra.  En av specialpedagogerna 

anger till och med att det är ett lagbrott, mot diskrimineringslagen, att inte tillhandahålla de 

verktyg eleverna behöver, vilket stämmer då det gäller funktionsnedsättningar (SFS 2008:567). 

Emellertid saknar diskrimineringslagen till exempel social bakgrund som grund för 

diskriminering. Däremot tar Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s 

Barnkonvention (Unicef, 2009) jämte Skollagen (2010:800) upp att hänsyn ska tas till 

socioekonomisk bakgrund, bland annat för att förhindra socialt utanförskap. Att endast en 

informant lyfte att socioekonomiska skillnader ska utjämnas är något oroväckande då många 

studier visar på ett samband mellan skolprestationer och social bakgrund (se exempelvis 

Myrberg & Rosén, 2009; Böhlmark & Holmlund, 2011; Carlgren, 2015) och dessutom tycks 

klasskillnaderna öka (Carlgren, 2015; Jobér, 2015).  Eventuellt hänger det ihop med Jobérs 

(2015) antagande att lärare har svårt att se samband mellan låga prestationer och social klass. 
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Därav torde det vara viktigt att lyfta, diskutera, medvetandegöra om och tolka uppdraget, som 

också en av informanterna uttrycker. Dessutom finns all anledning att tro att olika kategorier 

av behov och förutsättningar samverkar med och påverkar varandra i ett intersektionellt 

perspektiv (Skolverket, 2009; Hedlin, 2010; Jobér, 2015), och därav viktigt att ta hänsyn till i 

det kompensatoriska uppdraget och i arbetet för en likvärdig skola.  

  

Statstjänsteman 1 hävdar också att det är språket som ska kompenseras eftersom många barn 

kommer från hem där de inte får tillräckliga språkkunskaper. Båda statstjänstemännen pekar på 

att detta leder till orättvisor som ökar med tiden. Hallerdt (1995) ifrågasätter om det är föräldrars 

utbildning och yrke som främst påverkar elevers studieresultat och tankesätt eller om det 

egentligen är deras förhållningssätt. Hon menar att föräldrar kan stimulera sina barns 

intellektuella utveckling samt förbereda dem för skolan genom att förklara, berätta, visa och 

demonstrera i vardagen, med andra ord genom att undervisa. Det är ett rimligt antagande men 

kanske underlättar också en högre utbildningsnivå ett sådant förhållningssätt. Förskolan har 

också en viktig uppgift i att förebygga senare svårigheter i läs- och skrivinlärning genom att 

arbeta språkutvecklande på vetenskaplig grund. Icke desto mindre är ett språkutvecklande 

förhållningssätt viktigt på alla nivåer, i alla ämnen, i alla skolformer och för alla professioner i 

utbildningssystemet. 

  

6.2 Mycket kompenseras med varierande strategier 
 

Något förvånande fann vi fler likheter än olikheter i informanternas svar på vad som 

kompenseras och vilka strategier som används oavsett skolform eller kommun. Möjligen kan 

det betyda att det ser ganska lika ut överlag. I alla skolformer ger man uttryck för ett socialt 

kompensatoriskt uppdrag genom stöd till föräldrar, bemötande och trygghet i olika situationer, 

fostran och även närhet. Att föräldrastöd framkommer tydligast i förskolan skulle kunna 

förklaras av den, i det närmaste, dagliga föräldrakontakten.  

 

Att det är viktigt att jobba språkutvecklande med alla elever i alla ämnen framgår till viss del 

då någon informant inom såväl förskola, grundskola och gymnasiet lyfter språk på olika sätt 

som något som kan behöva kompenseras för. Det tyder på en insikt om att språket påverkar 

utbildningsmöjligheterna. Vi upplever dock att de uttrycken hos de flesta informanterna är mer 

av ett konstaterande då de inte följer upp med vad som behöver utvecklas eller på vilket sätt de 

kompenserar. Dessa uttalanden handlade mer om att kompensera för ett ”dåligt” språkbruk och 

svårigheter på grund av annat modersmål än om en lägre språknivå som ett resultat av torftig 

språkmiljö. Endast i förskolan pratade de om att kompensera för ett svagare språk på just denna 

fråga, kanske för att de nyligen avslutat ett språkprojekt där informanterna arbetar. Högläsning, 

talträning, bildstöd och tecken som alternativ kompletterande kommunikation uppges som 

strategier för att kompensera.  

 

Informanterna berörde inte explicit vikten av att bygga ordförråd och att öka språkförståelsen 

som till exempel Wiklund (2017) och Myrberg (Widmark, 2008) lyfter. De angav heller inte 

möjliga orsaker till en svagare språkutveckling eller varför det är viktigt att kompensera för det. 

Det kan bero på flera olika saker som till exempel frågans utformning, att det tas för självklart 

eller att informanterna inte är medvetna om den språkliga sårbarhetens konsekvenser samt 

vikten av att skolan ska bidra till att utveckla barns ordförråd. Pedagoger kan genom att vara 

språkliga förebilder och uttrycka sig tydligt och begripligt, men inte förenklat (Bruce, 2016), 

förebygga språklig sårbarhet. Jobér (2015) betonar att argumentativa, utredande och allsidiga 

samtal behövs för utveckling, jämlika villkor och rättvis bedömning. Att kompensera för 

lågkvalitativa språkmiljöer och utveckla barns språk torde vara den i särklass viktigaste 
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uppgiften för alla pedagoger för att utjämna skillnader och öka likvärdigheten i utbildningen. 

Detta kan låta självklart att göra bland yngre barn, men då ordförrådet bland 17-åringar varierar 

mellan 15.000 ord och 50.000 ord måste detta beaktas även på gymnasiet, både på 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Speciellt då ett ordförråd på 50.000 ord 

behövs för att klara sig bra i samhället (Barnsidan, 2018). Vi menar att det är viktigt att bygga 

ordförråd och öka språkförståelsen genom att leka med, och lära sig om språket, att läsa aktivt 

samt föra djupa och argumentativa dialoger med barnen/eleverna för att kompensera för en 

bristfällig språkmiljö. Därtill behövs tydlighet, höga förväntningar på alla samt anpassad 

undervisning utifrån behov.  

 

Flera informanter menade att det är lättare att kompensera för fysiska funktionsnedsättningar, 

då de är mer påtagliga och samtliga lyfter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som en 

vanlig grund för kompensation. Dock menar inte alla att NPF är lätt att få syn på eller 

kompensera för. Ofta kompenseras koncentrationssvårigheter med hjälp av till exempel 

fokusskärmar, hörselkåpor och bildstöd. Pedagogerna lyfter också diverse andra saker de 

kompenserar för som kunskapsluckor, inlärningssvårigheter av olika slag, beteendeproblem och 

psykisk ohälsa. Strategierna varierar med olika typer av stödverksamhet under eller efter 

skoltid, hjälpmedel av olika slag som IT och inläsningstjänst och särskild undervisningsgrupp. 

Även kartläggning och screening används för att urskilja elever som behöver extra stöd eller 

utmaningar framförallt då i grundskolan. Ändå menar flera pedagoger att det främst är elever 

som befaras ej nå utbildningsmålen som det fokuseras på i skolan. Detta skulle i så fall skulle 

gå emot Skollagen (SFS 2010:800) som är tydlig med att alla elever ska få utvecklas i sitt 

lärande utifrån sina förutsättningar för att kunna nå så långt som möjligt.  

 

Lärares inställning till eleverna är viktig för rätt bemötande och påverkar prestationer och 

studieresultat (Jobér, 2015). Som framgår både i resultat och bakgrund i denna studie, är höga 

förväntningar viktiga liksom att lägga undervisningen inom den proximala utvecklingszonen 

där lärande blir mest effektivt (Säljö, 2014). Eleverna måste därför mötas där de är i sin 

utveckling. Pedagoger kan förvänta sig att eleverna har med sig vissa kunskaper från tidigare 

stadium men bör både kompensera samt anpassa efter elevernas förutsättningar. ”Nu går du på 

gymnasiet och ska kunna det där.” berättar en informant att en lärare uttryckt. Skulle bristande 

kunskaper samt skolproblematiken läggas på eleven får denne inte de rätta förutsättningarna för 

lärandet (Nilholm, 2005; 2007). Skolan kan genom rådgivning från specialpedagog reda ut hur 

det ligger till samt tillrättalägga lärmiljön. Det kan vara så att många fortfarande är färgade av 

ett mer kompensatoriskt perspektiv (ibid.). Risken med det kompensatoriska perspektivet 

(Nilholm, 2005; 2007) kan vara att elever upplever brist på känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1996) vilket i sin tur kan leda till brist på motivation som gör att skolan inte 

fungerar (Lehtinen & Jakobsson Lundin, 2016).  

 

Elevhälsoteamet och barnhälsoteamet lyfts fram som den resurs många lärare och rektorer 

vänder sig till då de behöver hjälp. Främst är det specialpedagogen de vänder sig till. I enlighet 

med Skollagen (SFS 2010:800 kap 2, 25§) framgår det att samtliga professioner förutom 

specialpedagogen ska vara utbildade. Det är rektor som beslutar ifall en person har kompetens 

att tillgodose elevers specialpedagogiska behov. Detta ter sig anmärkningsvärt med tanke på att 

specialpedagogutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå (SFS 2007:638) där 

specialpedagogen ska kunna leda ett arbete med ett brett spektra av arbetsuppgifter samt se 

samband mellan beprövad erfarenhet och forskning. En utbildad specialpedagog kan lyfta de 

specialpedagogiska perspektiven bland lärarna och rektor för att skapa en medvetenhet kring 

vilket synsätt man som pedagog har. En strategi har, på en skola, varit att höja 

elevhälsokompetensen genom fortbildning. Fortbildningen har medfört att man gått från ett 
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åtgärdande till ett mer salutogent perspektiv. En av sakerna det lett till är pulshöjande aktiviteter 

för uthållighet och koncentration.  

 

Många påtalar vikten av mål, tydlighet och struktur samt en varierad undervisning för att nå 

alla elever. En av informanterna anser att elever kan vara hjälpta av ett annat tänk, vilket även 

Dweck (2015) förordar och syftar på ett dynamiskt mindset. Det är ytterligare en parameter att 

ta hänsyn till och medvetandegöra kring. Om barn och elever får lära sig att tänka dynamiskt, 

att de kan påverka sin situation och sitt lärande genom ansträngning, olika strategier och 

samarbete, torde mycket vara vunnet. Därtill krävs också att pedagoger är medvetna om vilken 

inverkan tankesätt har på motivation och inlärning samt återigen hur olika kategorier samspelar 

med varandra, inte minst social bakgrund och språknivå. 

 

 

  

6.3 Hinder och möjligheter för en likvärdig skola 
 

Samtliga informanter menar att de inte använder begreppet det kompensatoriska uppdraget i 

särskilt hög grad, vissa inte alls. De flesta menar att själva begreppet som sådant inte diskuteras 

på arbetsplatsen. Däremot pratar man om anpassningar i varierande utsträckning. Under 

intervjuerna framkom också att informanterna var osäkra på vad uppdraget innebär, men att de 

ändå anser sig kompensera på olika sätt. En fundering är då huruvida man förstått begreppet 

som sådant. Några informanter upplevde också själva intervjun som en ögonöppnare som gav 

en större insikt i att även andra saker än de tidigare tänkt på, som social bakgrund och språknivå, 

är viktigt att kompensera för. Flertalet informanter kopplar det kompensatoriska uppdraget till 

elever med NPF och mer uttalade eller synliga behov eller funktionsvariationer. Några 

informanter menar samtidigt att de saknar kunskap om NPF och hur man kan jobba kring det. 

Kunskaper som att exempelvis ADHD ofta har följddiagnoser (Riksförbundet Attention, 2018) 

och hur viktigt det är för en elevs hälsa och välmående att det salutogena perspektivet tas i 

beaktande av undervisande lärare (Antonovsky, 1996; Lehtinen & Jakobsson Lundin, 2016) 

kan saknas. Det framkom heller inget uttryck för ett intersektionellt perspektiv, att olika 

maktordningar eller föreställningssystem kan samverka, förstärka och påverka behov och 

förutsättningar. Där kan utbildade specialpedagoger vara ett stort stöd. Med anledning av 

ovanstående kan man utifrån denna studie försiktigt anta att det finns ett utvecklingsbehov, även 

om många pedagoger redan kompenserar för olika behov och förutsättningar.  

 

De informanter vi mött verkar trivas med sina arbeten och anser att de har förutsättningar för 

att genomföra sitt arbete. Dock framgår två faktorer som kan ses som hinder, nämligen tid och 

lokaler. Tiden är en viktig faktor då lärarna dels ska ha tid för det kollegiala samtalet men även 

att hinna kommunicera med eleverna (Kotte, 2017; Carlgren & Marton, 2002). Lokalbrist blir 

till ett problem då klassrummen kan vara för små eller att det inte finns möjlighet för eleverna 

att arbeta i ett grupprum, vilket informanterna också pekar på (Skolverket, 2011a). Detta är 

också den del rektorerna har minst inflytande över (Skolverket, 2011a). Brist på tid och plats, 

samtidigt som lärarna har ett komplext uppdrag (Kotte, 2017) och möter ett stort antal elever 

med olika behov, kan göra att någon del i arbetet blir lidande eller att lärare faktiskt lämnar sina 

yrken då läraruppdraget kan kännas för krävande. En förutsättning för att arbeta med 

undervisning är att vara positivt inställd till en inkluderande undervisning (Nilholm & 

Göransson, 2014) och vara villig att differentiera sin undervisning, göra anpassningar och kliva 

ur sina hjulspår. Tyvärr har det visat sig att många lärare endast delvis anpassar sin undervisning 

utifrån elevernas behov och förutsättningar (Skolinspektionen, 2010) vilket skulle kunna bero 

på själva arbetssituationen men även på en viss okunskap. Genom att inte anpassa 
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undervisningen till elevernas förutsättningar kanske inte heller undervisningen ligger inom den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014) vilket får konsekvenser för inlärningen. 

 

Flera informanter lyfter att man behöver ha en samsyn på skolan utan att precisera kring vad. 

En början till samsyn skulle kunna vara att prata om hur vi uppfattar och tolkar olika 

“skolbegrepp” för att nå en mer likvärdig skola och för att skapa ännu bättre förutsättningar för 

en lärande omgivning (Säljö, 2014). Sådana reflektioner och samtal är viktiga då vissa begrepp 

kan vara svåra att få klarhet i. Begreppet jämlikhet förklaras exempelvis betydligt utförligare 

och återfinns i fler utgångspunkter än begreppet inkludera enligt Nationalencyklopedin 

(“Jämlikhet”, 2018; “Inkludera”, 2018), inkludering finns inte ens som begrepp att söka på. 

Detta skulle kunna tolkas som att vi har lättare att ta till oss begreppet jämlikhet men svårare 

att förstå samt implementera inkludering. Inte heller ska inkludering förknippas med integrering 

då det sistnämnda skulle kunna syfta till placering, att det ska räcka med att en elev ska kunna 

vara i samma klassrum som sina klasskamrater. Inkludering kan ses som svårt att genomföra 

på grund av den kunskapsspridning samt olika förutsättningar en lärare möts av i klassrummet 

(Kotte, 2017). Däremot framgår det i Salamancadeklarationen och FN:s Barnkonvention 

(Svenska Unescorådet, 2006; Unicef, 2009) att integration ska förhindra ett socialt utanförskap 

där alla elever både ska kunna vara i samma klassrum och ha rätt till anpassade uppgifter, vilket 

då rektor måste ge läraren förutsättningar för. Samsyn kan också främja det salutogena i skolan 

(Antonovsky, 1996) och bidra till en ökad medvetenhet om vilket specialpedagogiskt 

perspektiv som dominerar (Nilholm, 2005; 2007). 

 

De specialpedagogiska perspektiv som står i fokus i de olika skolorna varierar något. Utifrån 

resultatet kan vi hitta spår av såväl det kritiska som det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 

2005; 2007). Det kompensatoriska perspektivet synliggörs genom uttalanden som att det är 

skönt att det finns en diagnos eller att man använder strategier som kartläggning och särskilda 

undervisningsgrupper.  I det kritiska perspektivet läggs problemet på lärmiljön (Nilholm, 2005; 

2007) och är ett perspektiv som några av informanterna delar då de uttrycker att det inte är 

barnet som ska förändras, snarare lärmiljön. Redan i läroplanen 1980 uttrycks att det främst är 

skolans arbetssätt som ska prövas om en elev uppvisar problem i skolan (Lgr 80, 1980). Det är 

dock sällan så enkelt som att lägga problemet antingen på individ eller på miljö. Vid screeningar 

och kartläggningar finns risk för att elever i behov av särskilt stöd blir negativt 

uppmärksammade samtidigt som de riskerar att ”missas” om det inte görs (Nilholm, 2005; 

2007). Då en likvärdig skola är målet och elever har olika förutsättningar samtidigt som hänsyn 

ska tas till varje individs frihet och sociala rättvisa ställs skolan inför komplexa situationer som 

inte alltid är så lätta att lösa. Det uppstår därmed ett dilemma (ibid.). Säljö (2014) menar att en 

lärare genom observationer och analyser av barnet kan hjälpa det in i dess närmaste 

utvecklingszon där kunskapsinhämtning och färdighetsträning kan ske. Med andra ord behövs 

kartläggningar av något slag. Vi tror att det är attityder och värderingar som måste vädras för 

att kartläggningar, stöd och anpassningar inte ska leda till negativ uppmärksamhet, likväl som 

för att barn och elever inte ska uppleva stöd och hjälp som något negativt.  

 

Elevhälsan och externa funktioner som logoped, Habilitering, Bup och socialtjänst ses som ett 

gott stöd i arbetet med det kompensatoriska uppdraget och extra anpassningar. Dagens 

elevhälsa är utvecklad jämfört med tidigt 1900-tal, då den idag ska innefattas av både 

skolsköterska, kurator, psykolog samt skolläkare (SFS 2010:800). Tidigare hade elevhälsan 

fokus på att förebygga medicinska problem som undernäring och vitaminbrist, medan det idag 

är främst psykosocial problematik det handlar om (Hjörne & Säljö, 2008). Begreppet 

elevhälsoteam/barnhälsoteam med betoning på team talar för sig själv, och syftar på att de olika 

kompetenserna behöver arbeta tillsammans kring en elev då både neuropsykiatriska 



45 
 

funktionsnedsättningar, depression och ångest är en del av den problematik skolpersonal möter 

i sina klassrum. Dessutom kan de olika kategorierna samverka och påverka varandra i ett 

intersektionellt perspektiv. Framförallt specialpedagogen ses som en stark resurs och främst 

nämns behovet av handledning eller en kvalificerad samtalspartner, vilket även är punkter i 

examensbeskrivningen för specialpedagoger (SFS 2007:638). Det framgår bland informanterna 

att skolan även har ett socialt kompensatoriskt uppdrag och att hälsa och lärande går hand i 

hand, vilket också Antonovsky (1996) påtalar. Endast en informant nämnde explicit ett 

salutogent perspektiv och förebyggande arbete. Det kan bero på att informanterna inte tänkte 

på det just vid intervjutillfället, på hur våra frågor formulerades eller att de inte jobbar så mycket 

med det. Dock är det nödvändigt att identifiera och analysera behov och förutsättningar och 

undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöerna, vilket också ingår i specialpedagogers uppdrag 

(SFS 2007:638) tillsammans med pedagoger och skolledare. Skolorna i denna studie har en god 

grund till fortsatt utveckling mot en likvärdig skola, framförallt med hjälp av 

specialpedagogiskt stöd. Det förutsätter att specialpedagogerna får möjlighet att utöva sitt 

uppdrag i enlighet med examensförordningen (SFS 2007:638). 

 

I den här studien framgår det att resursfördelningen till viss del ses som orättvis och de flesta 

rektorer menar att tilldelningen är för låg. Tidigare forskning har visat att kommuner behöver 

mer verktyg och stöd för att genomföra en bra resursfördelning (Skolverket, 2011a), vilket 

verkar vara giltigt även i denna studie. På gymnasiet är det fasta elevplatspriser och rektor 

menar att det är de resurser skolan har att utgå ifrån. Skolinspektionen (2018) har också kommit 

fram till att hälften av skolorna på gymnasiet inte tar hänsyn till elevernas förutsättningar eller 

behov.  Hjörne och Säljö (2008) menar att den som kan göra sin röst hörd har större möjlighet 

att få resurser tilldelade. Resultaten i den här studien pekar på samma komplexitet när det gäller 

resursfördelning. En av kommunerna i studien utgår från ett socioekonomiskt index där 

föräldrars utbildningsnivå kartläggs (Skolverket 2011a). Heller Sahlgren och Jordahl (2016) 

menar att ett sådant resursfördelningssystem är orättvist då det inte tar hänsyn till det fria 

skolvalet eftersom en elev kan ta sin elevpeng och byta skola. Detsamma uttrycker även två 

rektorer i grundskolan. Samtidigt kan noteras att människor utvecklar ett habitus (Broady, 1998) 

ofta utifrån den klass vi tillhör (Jobér, 2015). Därav behöver vi tala om maktordningar som 

social bakgrund för att elever ska få den hjälp och det stöd de behöver. Över tid kan det annars 

leda till sociala orättvisor och ökade klassmotsättningar (ibid.) Decentraliseringsprocessen som 

inleddes för 40 år sedan var ett steg i riktning mot att ta hänsyn till de sociala omständigheterna 

(Richardson 2010) och för att varje kommun skulle kunna möta de största behoven (Skolverket, 

2009). Det kan tyckas som att den aspekten har hamnat något i skymundan. En av informanterna 

lyfte också att resursfördelningssystem kan vara orättvisa såtillvida att de tar för lite hänsyn till 

elevers olika behov och förutsättningar, vilket kan leda till att en skola kan investera mer, 

exempelvis i IT medan en annan skola måste lägga pengarna på personella resurser för att 

verksamheten ska fungera. Det är inte likvärdigt. Intentionen med det fria skolvalet, att öka 

utbildningskvaliteten (Heller Sahlgren & Jordahl, 2016) tycks inte ha infriats. 

 

Även pedagogernas kunskap, fortbildning och utveckling påverkar förutsättningarna för det 

kompensatoriska uppdraget, och därmed för en likvärdig skola. För att bli medveten om nya 

insikter/kunskaper är det bra att hålla sig à jour med den forskning som bedrivs på området man 

verkar inom. Studien finner att få pedagoger tar del av ny forskning, oftast på grund av tidsbrist. 

Det är problematiskt men också en prioriterings- och organisationsfråga. En av 

specialpedagogerna delger andra pedagoger den forskning hen läser. Det är absolut en väg att 

gå för att sprida forskningsrön, såvida det sker på ett sådant sätt att pedagogerna får tid att 

reflektera och diskutera kring det för att själva utvecklas och eventuellt förändra arbetssätt 

och/eller förhållningssätt. 
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 6.4 Den sociala bakgrundens inverkan 

 

Resultatet av denna studie visar att det finns en osäkerhet kring att prata om social bakgrund 

samt en kunskapslucka om dess inverkan på barns och elevers studieresultat och 

livsmöjligheter. De flesta av informanterna menar att de vet tillräckligt om sina elever, eller till 

och med för mycket, men kopplar det inte till social klass. Enligt det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014) har olika sociala grupper olika tillgång till kunskap. Om pedagoger 

inte är medvetna om vilken påverkan social bakgrund kan ha och inte heller diskuterar det tas 

antagligen inte heller någon hänsyn till social bakgrund i undervisningen. Jobér (2015) menar 

att det är samhällets och skolans ansvar att kompensera för skillnader i social bakgrund. Det är 

också vad det står i Skollagen (SFS, 2010:800) även om inte social bakgrund nämns explicit. 

För att kunna kompensera för dessa skillnader är det viktigt att tillskriva olika förmågor och 

resurser samma värde samt att synliggöra och reflektera över normer och värderingar.  

  

Social bakgrund, kopplat främst till föräldrarnas utbildningsbakgrund, hänger starkt samman 

med skolframgång (se till exempel OECD, 2013; Broady, 1998), som i sin tur påverkar barnens 

språknivå. Grad av skolframgång påverkar sedan en människas livsmöjligheter 

(Socialstyrelsen, 2014). Därav är det oerhört viktigt att utjämna skillnader i förutsättningar för 

språkinlärning. Tidiga insatser är viktiga och Bruce (2016) menar att förskolan har en 

avgörande roll när det gäller att tillvarata och förvalta barns möjligheter, med en uttänkt 

pedagogik, att utvecklas då barnet befinner sig i den sekundära socialisationen (Säljö, 2014). 

Hjärnforskaren Lagercrantz (2016) bekräftar detta genom att belysa att hjärnan är mest 

mottaglig för inlärning i de tidiga åren. Lärares förväntningar har också en stor inverkan på 

prestationer och studieresultat (Jobér, 2015). En lärare bör alltid ha höga förväntningar på 

samtliga elever oavsett bakgrund (Socialstyrelsen 2014), vilket också några informanter påtalar. 

Ändå förekommer uttalanden som pekar på att det finns förutfattade meningar som att barn från 

övre medelklass har fler erfarenheter och vet hur de ska bete sig, medan barn med sämre 

socioekonomisk bakgrund har svårare att lyckas. Det korrelerar väl med Jobérs (2015) 

påpekande att lärare påverkas, medvetet eller omedvetet, av elevens bakgrund. Här uppstår ett 

visst dilemma. Om lärare inte vet något om elevers bakgrund kanske de inte påverkas i lika hög 

grad samtidigt som att det då kan vara svårt att kompensera för skillnader i social bakgrund. 

Som professionell yrkesutövare borde varje lärare kunna lägga sina förutfattade meningar åt 

sidan och uppmärksamma barn till föräldrar i svårigheter (Socialstyrelsen, 2014). Följaktligen 

är det nödvändigt att granska sina egna normer och värderingar. Det är också viktigt att lärare 

är medvetna om de olika förutsättningar en elev har för lärande för att kunna bemöta en elev på 

bästa möjliga sätt.   Studien visar på en viss omedvetenhet kring detta hos flera av 

informanterna. Den information som främst lyfts fram som viktig att känna till är att veta 

elevens styrkor och svagheter samt i de fall en diagnos finns. Skulle en lärare känna till dels 

sambandet mellan lägre social bakgrund och skolprestation samt en elevs sociala bakgrund 

torde förutsättningarna öka för att eleven får en ännu bättre anpassad undervisning (Jobér, 

2015). 

 

Hälsa och lärande går hand i hand. För att en elev ska ha en relativt hög KASAM, känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1996) bör skolor fokusera på det salutogena men även på att lärande 

sker i ett socialt sammanhang och i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014). Ofta är det 

miljön som behöver anpassas för eleverna (Nilholm, 2005; 2007; Riksförbundet attention 

2018). Å andra sidan kan det ibland vara lättare sagt än gjort. Dels på grund av de förutsättningar 

skolan och lärarna har och dels på grund av elevernas trygghet, trivsel och integritet. Det är inte 

alltid förändringar i miljön passar alla elever. Vilken elevs behov ska skolan då tillgodose? Det 

kan också vara svårt att känna till alla elevers behov och förutsättningar. Hur kan skolan då 
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utjämna skillnader? Det uppstår då återigen ett dilemma, i enlighet med Nilholms (2005; 2007) 

dilemmaperspektiv. En annan aspekt att ta hänsyn till, och reflektera över, är det märkliga 

sambandet mellan diagnoser och social bakgrund (Jobér, 2015). Kan det vara så att barn från 

torftiga miljöer, såväl språkligt, socialt som erfarenhetsmässigt, uppvisar symtom som liknar 

olika diagnoser på grund av att de inte förstår språk och koder i skolan och därmed vare sig har 

en känsla av sammanhang eller kan tillgodogöra sig undervisningen? För att se helheten och 

bättre förstå en elevs svårigheter kan det vara en fördel att känna till elevens hemförhållande. 

Både skolchef och Skolverket lyfter fram att det finns ett statligt bidrag att söka för förskolor 

och grundskolor för att arbeta med likvärdigheten. Detta i sig är svar nog på att det behövs 

arbetas mer med likvärdigheten i svensk skola som sjunkit drastiskt det senaste årtiondet 

(Oskarsson förord till Jobér, 2015; Skolinspektionen, 2010). Varför inte gymnasieskolan 

innefattas av detta bidrag är förvånande eftersom forskningen är tydlig med att skolframgång 

korrelerar väl med social bakgrund samt att kunskapsklyftorna ökar ju äldre eleverna blir 

(Myrberg, 2008; Youn, 2016). 

 

 6.5 Fördjupande diskussion 
 

Som tidigare nämnts kan det kompensatoriska uppdraget, som det är skrivet i Skollagen (SFS 

2010:800), upplevas som ett vitt och tolkningsbart begrepp. Barn och elever har olika behov 

och förutsättningar avhängigt olika kategorier som kön, etnicitet, social bakgrund, 

funktionsvariation och så vidare. Deras erfarenheter kan variera stort beroende på vad de fått 

möjlighet att erfara. Likaså deras språkliga förmåga, värderingar och tankesätt påverkas av den 

miljö de vistas i. Dessutom samverkar dessa maktordningar och förutsättningar i ett 

intersektionellt perspektiv. Det ter sig som en omöjlighet för skolan att utjämna alla dessa 

skillnader. Mot bakgrund av detta borde uppdraget tydliggöras av vederbörande myndigheter. 

Lika viktigt är det att man på skolorna diskuterar uppdraget, i ljuset av ett intersektionellt 

perspektiv och den inverkan social bakgrund kan ha, samt hur man kan arbeta kompensatoriskt 

på sina enheter. Det torde vara av yttersta vikt för att inte förbigå mer ”osynliga” behov och 

förutsättningar. Några få informanter lyfte att det kompensatoriska uppdraget står i lagen. Vi 

menar att det är rektors ansvar att pedagogerna är insatta i Skollagen och att ge utrymme för 

diskussion och reflektion. Om pedagogerna inte vet/förstår vad som står i lagen är det svårt att 

följa den. Likaledes kan vetskapen om konsekvenserna för eleverna, om den inte följs, vara 

motivationshöjande. 

 

Studien pekar mot att pedagoger och skolledare har en ambition att kompensera och göra 

utbildningen mer likvärdig. De gör sannolikt ett bra jobb utifrån den kunskap och de 

förutsättningar som finns. Icke desto mindre förefaller det kompensatoriska uppdraget vara 

svårt att realisera då uppdraget upplevs otydligt och tycks diskuteras i alltför liten utsträckning 

ute i verksamheterna, utefter vad vi kan se i den här studien, vilket också bekräftar vår hypotes. 

Den styrks också av både Lärarnas Riksförbund (2012) och de högre statstjänstemän som 

medverkat i studien. Det är vår uppfattning att även de pedagoger som menar att det 

kompensatoriska uppdraget är tydligt ändå ger uttryck för att det är olika, mer eller mindre 

synliga, funktionsvariationer de kompenserar för. Dessa antaganden baseras på att flertalet 

informanter var osäkra på innebörden av uppdraget, i den mån de kände till dess existens. 

Dessutom var medvetenheten låg både vad gäller språklig sårbarhet kopplat till den sociala 

bakgrundens inverkan på studieresultat, som i förlängningen kan påverka möjligheten till ett 

demokratiskt liv, och att olika kategorier kan samverka i ett intersektionellt perspektiv.   

 

Hur likvärdig utbildning egentligen kan vara kan diskuteras. “Utbildningen inom skolväsendet 

ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den 
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anordnas.” (SFS, 1 kap. 4§). Eftersökningar på begreppet “det kompensatoriska uppdraget” ger 

få och tolkningsbara svar. Ofta hänvisas till Skollagen. Enligt Skolverket ska undervisningen 

anpassas för att möta varje elevs förutsättningar men det ges ingen vidare information om vilka 

förutsättningar det kan röra sig om eller hur undervisningen kan eller ska anpassas. I samtal 

med kollegor framkommer skilda uppfattningar om vad det kompensatoriska uppdraget innebär 

i den mån de känner till det. Främst handlar det då om kompensatoriska hjälpmedel av olika 

slag och att anpassa miljön för olika funktionsvariationer.  

 

Jobér (2015) poängterar att nivågrupperingar, att elever på liknande nivå arbetar tillsammans, 

inte alltid faller väl ut och hänvisar till studier av Zevenbergen (2005). Där framkommer att 

elever i nivågrupperingar utvecklar habits, olika sätt att agera och tänka i grupperna. Det skapar 

över tid större olikheter mellan grupperna. Kanske kan lärares förväntningar, attityder, 

bemötande och anpassningar också påverka både resultatet av en nivågruppering och 

utvecklandet av habits. Om skolan skapar förutsättningar för att bygga upp intresse och 

engagemang för sådant som elever kan sakna i sitt kulturella (Jobér, 2015) och språkliga kapital 

(Broady, 1998) kan också gränser för habitus suddas ut.  

  

Den huvudsakliga slutsatsen vi drar av studien är att det kompensatoriska uppdraget måste 

förtydligas och diskuteras, dels för att barn och elever ska få det stöd de behöver och dels för 

att främja en likvärdig skola. En förutsättning för det är att medvetandegöra och prata om 

normer och maktordningar samt deras inbördes samverkan, enligt ett intersektionellt 

perspektiv. En andra slutsats är att vi alla bör röra oss mer mot möjligheter och nya perspektiv 

och bort från bristförklaringsmodeller. En tredje slutsats är att pedagoger behöver reflektera 

över skolbegrepp, sina egna normer, perspektiv, sin kunskaps- och elevsyn samt sitt 

förhållningssätt. Alla som jobbar med utbildning behöver också vara öppna för såväl 

utvecklingsmöjligheter som ny forskning och ledningen behöver ge förutsättningar för det. 

 
 

7 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 
 

Studien har varit mycket intressant att genomföra och har lärt oss mycket. Det står klart att 

läraryrket är komplext samt att krav och förväntningar på pedagoger är höga. Det är högst troligt 

att pedagoger gör sitt yttersta, med barnens/elevernas bästa för ögonen och att de kompenserar 

för att ge de barn och elever de möter det som behövs utifrån den kunskap och de förutsättningar 

pedagogerna har. Allt annat vore orimligt att anta. Icke desto mindre visar Skolinspektionens 

rapport (2010) och Lärarnas riksförbund (2012) att det kompensatoriska uppdraget är svårt att 

utföra. Resultatet i denna studie tyder på att det fortfarande är giltigt då informanterna upplever 

uppdraget som otydligt samtidigt som medvetenheten om den sociala bakgrundens inverkan, 

främst vad gäller språklig sårbarhet, på studieresultat är låg. Då ingen av informanterna, eller 

representanter från myndigheter som deltagit i studien gav uttryck för ett intersektionellt 

perspektiv tolkar vi det som ett generellt utvecklingsområde, att utbilda kring. Sedan kan man 

som pedagog också fråga sig om det är möjligt att få information om och mäta alla barns/elevers 

behov och förutsättningar på ett etiskt försvarbart sätt. Kanske är likvärdighet en utopi utifrån 

detta perspektiv.  

 

Då tidiga och adekvata insatser är viktiga för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt 

(Skolverket, 2014; Lärarförbundet, 2005-06) måste det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet genomsyra hela utbildningsväsendet med början i förskolan. En ökad medvetenhet om 

språkets betydelse skulle kunna öppna upp för en bredare utbildningsinsats på nationell nivå 
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där myndigheter och institutioner samarbetar och sprider information. Till exempel kan 

föräldrar tidigt, genom Mödravård, Barnavårdscentraler och Familjecentraler göras 

uppmärksamma på vilken betydelse deras förhållningssätt och språkande har för barnens 

framtida möjligheter. 

 

Man kan också fundera kring vad inkludering och tillgänglighet står för. Det är en bra ambition 

och något att sträva efter. Samtidigt behöver det inte nödvändigtvis betyda att alla ska ta del av 

samma innehåll, i samma gruppering, vid samma tidpunkt och på samma plats. Det skulle kunna 

vara så att det ibland är just särskiljande lösningar som gör undervisningen tillgänglig. 

Emellertid ska undervisning i möjligaste mån ges i sitt ordinarie sammanhang (Svenska 

Unescorådet, 2006). Eventuellt bidrar snäva tolkningar av inkluderingsbegreppet dels till att 

öka komplexiteten i läraryrket och dels till att olika lösningar för att öka tillgänglighet och 

likvärdighet i utbildningen hämmas. Alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet och 

genom att anpassa undervisningen efter behov kan resurserna användas mer effektivt (Svenska 

Unescorådet, 2006). 

 

Omedvetenhet, olika uppfattningar samt tolkningsbara lagar och styrdokument leder knappast 

till samsyn och likvärdighet. Flera informanter tackade för att de hade fått vara med och 

uttryckte att studiens frågor var viktiga att reflektera över. En av informanterna tyckte till och 

med att hen hade blivit handledd. I och med detta finns det anledning att tro att uppdraget både 

behöver förtydligas, diskuteras och beforskas. Om inte pedagoger och skolledare är medvetna 

om vad det kompensatoriska uppdraget innebär, och vilka behov och förutsättningar som kan 

behöva kompenseras, är det svårt att nå Skollagens intentioner om likvärdig utbildning. En 

annan aspekt på likvärdighet kan vara känsligt och kanske ett dilemma: skolan är baserad på 

medelklassens normer och därmed krävs en viss språknivå för att tillgodogöra sig 

undervisningen, och sedermera fungera som en demokratisk medborgare – hur säkerställs denna 

språknivå samt likvärdighet med outbildad personal, och vad är alternativet med tanke på 

lärarbristen? 

 

Tänk en skola där alla strävar efter att utveckla ett dynamiskt mindset (Dweck, 2015) hos både 

pedagoger och barn/elever, där alla pedagoger jobbar medvetet med språkutveckling, har höga 

förväntningar på och stöttar alla barn/elever oavsett förutsättningar samt är tydliga med hjälp 

av multimodal kommunikation (flera kommunikationssätt som kompletterar varandra, som 

tecken, föremål, bilder, pictogram och bokstäver). Kanske skulle då andelen elever i behov av 

särskilt stöd minska och kanske skulle till och med diagnosticering av elever reduceras. För 

utveckling behövs adekvat fortbildning på vetenskaplig grund. Det är då också viktigt att 

ledningen ger tid, prioriterar och organiserar för det. 

 

Vi menar, och sticker ut hakan lite, att människor ofta hänvisar till personlig integritet och 

eventuellt utpekande för att försvara att man inte lyfter upp olika ämnen/maktordningar, som 

till exempel social bakgrund i det här fallet, till diskussion. Till syvende och sist handlar det om 

attityder och fördomar. Genom att ignorera problem eller plocka bort material/miljöer som kan 

belysa de olika attityder och värderingar som finns löser vi inte problemen utan låter dem 

snarare frodas fritt i det fördolda. Om vi på allvar strävar efter en likvärdig skola, och tror på 

allas lika värde, borde vi i stället lyfta upp och diskutera olika ämnen, normer, värderingar och 

maktordningar. 

 

Slutligen vill vi lyfta att svensk skola kan ses som en unik samhällsinstitution eftersom individer 

med vitt skilda förutsättningar och framtida yrkesroller möts i samma klassrum och ska följa 

samma läroplan (Jobér, 2015). Det gör läraryrket utmanande och specialpedagoger med sin 
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kompetens (SFS 2007:638) än viktigare för att öka möjligheterna till att alla elever får den 

stöttning de behöver i sin skolgång. En fråga vi ställer oss är om politikernas mål, läroplanerna 

samt Skollagen är fullt ut applicerbara i det komplexa klassrum en lärare faktiskt möter i sin 

vardag?   

 

Som förslag till fortsatt forskning tänker vi oss en longitudell studie där man följer en grupp 

barn från förskola till gymnasium och där pedagogerna arbetar medvetet kompensatoriskt och 

förebyggande i alla ämnen. Detta genom att jobba med olika attityder och värderingar kring 

olika behov och förutsättningar, språkutveckling samt dynamiskt tankesätt ur ett intersektionellt 

perspektiv och dessutom jämföra resultaten med en parallell kontrollgrupp. Det vore intressant 

att se om en sådan studie skulle visa att skillnader i studieresultat, kopplat till social bakgrund, 

minskar likväl som om det skulle påverka elevernas habitus och framtida yrkesval.   

 

Även mindre studier på olika nivåer i utbildningssystemet med samma kompensatoriska och 

förebyggande premisser som ovan skulle vara intressant. 

 

 

 

 

 

 

 

Till sist vill vi tacka alla som varit oss behjälpliga i detta arbete. Ingen nämnd, ingen glömd.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

  

Hej, 

  

Vi går sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet och skriver nu vår 

D-uppsats. Syftet med studien är att synliggöra om det finns olika uppfattningar om vad det 

kompensatoriska uppdraget innebär samt undersöka vad som kompenseras, hur det görs och 

vilka förutsättningar som finns för det. 

  

Vi vänder oss nu till dig med en förfrågan om att delta i en intervju, som en del i vår 

undersökning. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter och kommer att spelas in. Därefter 

transkriberas materialet innan ljudinspelningarna raderas. 

  

Du bestämmer givetvis själv över din medverkan och kan avbryta intervjun när som helst och 

väljer själv vilka frågor du vill svara på. Inga uppgifter avslöjas som kan ge information om 

vem du är eller var du arbetar. Den information vi samlar in kommer endast att användas till 

uppsatsen. Den som så önskar kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen. 

  

  

Hör gärna av dig till oss om något känns oklart eller om du vill veta mer! 

  

Vänliga hälsningar 

  

Monica Berglund & Ann-Sofie Tallbom 
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Bilaga 2 - Intervjuguide specialpedagoger och lärare 
  

1. Hur uppfattar du skolans kompensatoriska uppdrag? 

   

2. Vilka strategier, verktyg och metoder använder du/ni för att stötta elever? 

 

3. Vilka är de största problemen du ser i din vardag, vad avser det kompensatoriska 

  uppdraget? 

   

4. Vilka förutsättningar finns på skolan för att stötta elever enligt din uppfattning? 

   

5. På vilka sätt kommuniceras/diskuteras det kompensatoriska uppdraget på skolan? 

   

6. Anser du att det kompensatoriska uppdraget bidrar till en likvärdig skola? På vilket sätt i så 

 fall? 

   

7. Vad/vem/vilka tar du/ni stöd av för att utföra det kompensatoriska uppdraget? ex forskning, 

  styrdokument, rektor, kollegor etc.?   

   

8. Får du som specialpedagog vara med och påverka resursfördelningen?   

   

9. Har du information om elevernas behov och förutsättningar att nå utbildningens mål?   

  

10. Kan du se ev. samband mellan elevers sociala bakgrund och särskilda behov av 

  kompensatoriska insatser? Ge exempel/utveckla. 

   

11. Vad skulle kunna underlätta för att den här skolan ska kunna stötta på bättre sätt? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide rektorer 
  

1. Hur uppfattar du skolans kompensatoriska uppdrag? 

 

2. Vilka strategier, verktyg och metoder använder ni på skolan för att stötta elever? 

 

3. På vilka sätt kommuniceras/diskuteras det kompensatoriska uppdraget på skolan? 

 

4. Vilka åtgärder har skolan vidtagit för att kompensera för skillnader mellan elevernas 

  förutsättningar att nå utbildningens mål. 

 

5. Vilka förutsättningar finns för pedagogerna att stötta elever? 

  

6. Hur tänker du kring resursfördelningen kopplat till det kompensatoriska uppdraget? 

 

7. Hur får du fram vilka behov och förutsättningar som finns bland eleverna?  

 

8. Differentierar kommunen resurserna bland skolorna beroende på behov? Och vilka 

  behov/kriterier gäller i så fall? 

  

9. Vad får pedagogerna för stöd för att utföra det kompensatoriska uppdraget?  

 

10. Hur kan enligt dig stöd eller anpassningar utvecklas ytterligare i skolan för att nå en mer 

  likvärdig skola? 

 

11. Hur ser du på social bakgrund som en förutsättning som kan ge upphov till kompensation? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide skolchef 
 

1. Hur uppfattar du skolans kompensatoriska uppdrag? 

 

2. Vilka strategier, verktyg och metoder använder skolorna för att stötta elever? 

 

3. Vilka förutsättningar finns för skolorna för att stötta elever? 

 

4. Vilka åtgärder har man vidtagit för att kompensera för skillnader mellan elevernas     

förutsättningar att nå utbildningens mål? 

 

5. På vilket sätt kommuniceras/diskuteras det kompensatoriska uppdraget på huvudmannanivå? 

 

6. Hur tänker du kring resursfördelning kopplat till kompensation/stöttning av elever? 

 

7. Hur får ni kunskap om vilka behov och förutsättningar som finns? 

 

8. Hur tänker ni använda de statliga medel ni har fått? 

 

9. Hur kan arbetet med stöd eller anpassningar utvecklas för att nå en mer likvärdig skola? 

 

10. Hur ser du på social bakgrund som en förutsättning som kan ge upphov till kompensation? 

 

11.  Vad skulle kunna underlätta ert arbete att stötta elever med olika förutsättningar? 
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Bilaga 5 – Kompletterande begreppsförklaring 
  

Huvudman – Enligt Skollagen är kommuner huvudmän för skolväsendet. En eller flera 

nämnder fullföljer kommunens uppdrag. Det är huvudmannens ansvar att se till att skolan 

följer bland annat Skollagen och läroplaner samt att alla elever ges stöd och stimulans. 

Ytterligare ansvar är att uppväga skillnader mellan elevers olika förutsättningar, omfördela 

resurser samt följa upp och utvärdera verksamheten (SFS 2010:800, 2 kap 8 § , 1 kap 4 § , 4 

kap 3 § ).   

  

Resursfördelning - Skolpersonal, lokaler, läromedel och hjälpmedel som fördelas inom 

skolan för att nå en likvärdig skola. Kan baseras på antal elever (volymbaserad), 

socioekonomiska faktorer, elever i behov av särskilt stöd, elever med funktionshinder, 

resurser för modersmålsundervisning eller studiehandledning, tidigare budget samt 

tilläggsresurser  (Skolverket, 2011). 

  

Skolpeng – En finansieringsmodell för gymnasieelever som bestäms i Skolverkets 

riksprislista. Pengen är ersättning som följer med till den gymnasieskola eleven går på 

(Skolverket, 2018a). 

  

Socioekonomisk omgivning - De sociala och ekonomiska resurserna en individ eller grupp 

befinner sig i (Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S, T., West, M. R., Mackey, A. P., 

Rowe, M. L., Gabrieli, J. D. E, 2018). 

  

Systematiskt kvalitetsarbete, SKA – Enligt Skollagen ansvarar huvudmannen för att det 

systematiska kvalitetsarbetet systematiskt och kontinuerligt planeras, dokumenteras, följs upp 

samt utvecklar utbildningen. Arbetet ska ske både på skola samt förskola där lärare, 

förskollärare, övrig personal, elever samt vårdnadshavare ska medverka. I förskolan ska 

barnens vårdnadshavare få delta. Nödvändiga åtgärder ska vidtas (SFS 2010:800, 4 kap, 3-8 

§§). 

  

 

 


