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Abstrakt 
 
För att en elev ska känna att han/hon klarar av skolan (når uppnåendemålen) så är det viktigt 
att eleverna får det stöd som de behöver. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledning har svårigheter att nå målen för utbildningen. Några sådana anledningar kan 
till exempel vara dyslexi, dyskalkyli, ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) samt 
olika former av autism bland annat Asperger- och Tourettes syndrom. Forskning visar på att 
problemet inte är brist på pengar utan hur dessa används. Bristande styrning och uppföljning, 
skolledningens kvalitet, lärarnas kvalitet och hur tiden används i skolan är orsaken. Det finns 
de som gör gällande att skolans verkliga problem inte diskuteras utan istället skylls den sämre 
kvaliteten i skolan på besparingar. Uppsatsen är en deskriptiv valideringsstudie av de svar 
som pedagoger som arbetar i en norrlandskommun gett. Mitt syfte var att ta reda på den 
pedagogiska personalens uppfattning om risken av att eleven inte får det stöd han/hon behöver 
i sin inlärning  samt vad de i så fall anser kan vara orsak till detta. De flesta pedagogerna i 
kommunen anser att det finns en risk för att eleverna inte får det stöd de behöver och att detta 
främst beror på företeelser såsom brist på personal, för stora klasser, för små ekonomiska 
resurser och bristande kunskap om barnet specifika behov. 
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Inledning 
 
För att en elev ska känna att han/hon klarar av skolan (når uppnåendemålen) så är det viktigt 
att eleverna får det stöd som de behöver. Det stödet kan bestå av olika delar som till exempel 
tidiga insatser, riktat stöd till eleven eller mer tid med pedagogen. Det har under flera års tid 
debatterats om att den svenska skolan har för få resurser för att möta eleverna. Med för få 
resurser har menats bland annat antalet lärare, gruppstorlek, ekonomi mm. Tidigare forskning 
(Coleman 1996 och Jencks, Smith, Ackland et al. 1972) menade att elevernas 
socioekonomiska situation såsom ekonomisk ställning, levnadsförhållanden, levnadsstandard, 
social bakgrund och så vidare har haft en stor betydelse för hur eleverna presterar i skolan. 
Nyare forskning (Grossin 2004) och (Fölster, Morin, Renstig 2009) anser att det har en 
påverkan för elevens prestation men inte lika stor som tidigare forskning visat. Den nyare 
forskningen visar på att skolans ledning och lärarnas skicklighet är av mycket stor betydelse. I 
Aftonbladet (2010-01-05) skriver Per Binbach bland annat att Skolans psykosociala miljö 
lämnats utan nämnvärd åtgärd vilket leder till mer stök, bråk och mobbing som fortsätter 
genom hela skoltiden. Binbach skriver vidare att det inte är huvudmannaskapet i skolan som 
är problemet utan hur skolorna förvaltar sina resurser.  Utifrån olika forskningsresultat så 
avser denna studie att utröna vad pedagogerna anser ligger bakom de försämrade resultaten 
hos eleverna i Sverige. Författaren till denna uppsats har tidigare arbetat som central 
specialpedagog i en kommun, med bland annat handledning till pedagoger. I det arbetet 
upplevde författaren att pedagogerna var måna om att visa på att eleverna fick det stöd de 
behövde genom att berätta vad som gjorts för att underlätta inlärningen. Det pedagogerna sade 
var att alla elever får det stöd de behöver och att pedagogerna gjorde vad de kunde, 
pedagogernas kroppsspråk sade däremot att det inte var på detta viset. Författaren har funderat 
mycket på varför pedagogerna säger att alla elever får det stöd som de behöver medan hon har 
uppfattat det på ett annat sätt utifrån den tjänst författaren då hade. Författaren tror dock att 
pedagogerna gör sitt allra bästa utifrån de förutsättningar som råder. Författarens hypotes är 
att övervägande delen av pedagogerna i grundskolan och gymnasiet anser att eleverna inte får 
det stöd de behöver och att det beror på företeelser såsom brist på personal, för stora klasser, 
för små ekonomiska resurser och bristande kunskap om barnet specifika behov. Författaren 
hade en förväntning på att svaren skulle bli annorlunda då pedagogerna kunde svara anonymt. 
Författaren har sedan ett år tillbaka en annan tjänst inom kommunen som inte ingår under 
skolan och det arbetet, utan innefattar områden inom socialtjänsten och därmed föreligger en 
distans till det som undersöks. 
 
Bakgrund 
 
År 1994 kom det en ny läroplan Lpo 94, denna läroplan ersatte den tidigare Lgr 80. 
Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten anger de övergripande målen och 
riktlinjerna i skolverksamheten och kommunerna svarar för genomförandet. Läroplanen 
bygger på skollagen. I ( Skollagen 1 kap. 2 §) (1985:1100) finns de grundläggande 
bestämmelserna om hur det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar skall utformas. 
Alla barn skall ha lika tillgång till utbildning och, inom varje skolform, få en likvärdig 
utbildning. Skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 
I utbildningen ska hänsyn tas till elever med särskilda behov. I Lpo 94 definieras en likvärdig 
utbildning så att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla (Lpo 94). 
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I dag återfinns läroplanen i ett dokument som är gemensamt för skolformerna.  Respektive 
skolforms kursplaner finns i ett annat dokument. En samlad läroplan innebär att man samlar 
dessa delar (skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt 
kursplaner) för respektive skolform i ett enda dokument. Den samlade läroplanen ska också 
kompletteras med föreskrifter om kunskapskrav. I syfte att underlätta för lärare, skolledare, 
elever och föräldrar kommer Skolverket att få i uppdrag att sammanställa samtliga dessa delar 
(den samlade läroplanen och kunskapskraven) till en publikation. (Regeringskansliet, Frågor 
och svar om den nya läroplanen 2009). 

Grundskolans nya läroplan ska bli tydligare och arbetet med den nya läroplan, kallad Lgr 09 
är igång. I den nya läroplanen ska målen bli tydligare och vara bättre samordnade med 
kursplanerna, säger skolminister Jan Björklund till Lärarnas tidning. 

Björklund anser att målen i läroplanen ska vara kunskapsorienterade istället för som idag att 
många av målen är inriktade på att utveckla hur eleven lär sig.  
- Målen i dagens kursplaner är annorlunda formulerade än målen i läroplanen och så finns det 
betygskriterier och kriterier för nationella prov. Målstrukturernas inbördes relationer är oklara 
och ogenomtänkta, säger skolministern till tidningen. Arbetsnamnet Lgr 09, läroplan för 
grundskolan, istället för läroplan för det obligatoriska skolväsendet beror på att Björklund 
funderar på en tillbakagång till den gamla sortens mer detaljerade läroplaner där kursplanerna 
bakas in, skriver Lärarnas tidning. 
Text: Helena Norman (Publicerad i Lärarnas tidning nr 4/2007) 

 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Några sådana anledningar kan till exempel vara dyslexi, dyskalkyli, ADHD 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) samt olika former av autism bland annat Asperger- 
och Tourettes syndrom.  
 
Drygt 11 % av eleverna i årskurs nio saknar behörighet att söka till gymnasiet. Det visar 
Skolverkets preliminära statistik över slutbetygen i årskurs 9 läsåret 2008/09. Andelen 
behöriga till gymnasieskolans nationella program är oförändrad jämfört med motsvarande 
andel föregående år. Liksom tidigare år är det störst andel elever som inte når målen för 
godkänt i ämnet matematik. Statistiken baseras på inkomna betygsresultat från 97 procent av 
eleverna. (Skolverket Fler än var tionde elev saknar behörighet 2009). 
Grunden till dessa siffror startar redan i de lägre årskurserna. Skolverket har gett ut en 
informationsskrift till föräldrar som heter mål och nationella prov i årskurs 3 (Se bilaga 1).  
Där står att läsa: 
  

Nationella mål och prov i årskurs 3 införs för att de ska bidra till att göra 
utbildningen mer likvärdig i hela landet. Likvärdig i detta sammanhang betyder 
att alla elever ska ha rätt att nå en lägsta garanterad kunskapsnivå. Om en elev har 
svårigheter att nå kunskapsmålen är det viktigt att det upptäcks så tidigt som möjligt 
och att skolan tillsammans med vårdnadshavaren ser över vilka särskilda stödinsatser 
som eventuellt behövs. 

   Skolverket, Mål och nationella prov i årskurs 3 sid 1. 

Forskare har i tester kunnat visa att dyslektiker använder 4-5 gånger mer av hjärnan för att 
utföra samma uppgift som icke dyslektiker. Detta medför att dyslektiker gör av med mer 
energi och blir därför snabbare trötta än de elever som inte har dyslexi. FAU-modellen (bilaga 
2) är ett exempel på hjälpmedel för pedagoger för att underlätta dyslektikers skolgång. 
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ADHD, Asperger- och Tourettes syndrom 

För elever med svårigheter om ADHD, Asperger – och Tourettes syndrom finns det några 
generella saker som underlättar inlärningen. Struktur och tydlighet är viktig samt att inga 
snabba förändringar sker, eleven bör vara förberedd. För information om vilket stöd som kan 
underlätta till inlärning för elever som har diagnostiserad- eller misstänks ha någon form av 
neuropsykiatriskt handikapp. (Se vidare bilaga 3, 4 och 5.) (Riksförbundet Attention 2005) 

Som tidigare nämnts finns det regler och lagar för skolan när det gäller elever som har svårt 
att nå målen. Enligt Lpo-94  ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. 
 
Resurser  
 
I boken Den orättvisa skolan säger författarna Fölster, Morin, Renstig (2009) att problemen 
med oacceptabla och ökande skillnader i den svenska skolan är mycket större än vad som 
hittills varit känt. Idag går cirka 25 % av eleverna ut grundskolan utan fullständigt betyg och 
det finns kommuner där motsvarande siffra är  40%. I en granskning av den svenska 
grundskolan visar författarna att utvecklingen inte beror på bristande resurser eller låg 
lärartäthet. Tvärt om har nästan alla kommuner väsentligt ökat sina resurser till skolan och 
lärartätheten är oförändrad sedan 1993. Istället pekar författarna på bristande styrning, 
kontroll och ledarskap från såväl Skolverket som från kommuner och skolledare, samt en 
oförmåga att dra kloka slutsatser av all den skolstatistik som produceras, som en bidragande 
orsak. Förändring är dock faktiskt möjlig, utan stora kostnader, genom att jobba smartare. 
Författarna Fölster et al. (2009) menar vidare att skolans största problem är att pengarna 
används till fel saker och på fel sätt. Det är viktigt med tidiga insatser för de elever som inte 
hänger med, då blir åtgärderna både effektivare och billigare. Det skulle också vara effektivt 
att omfördela resurser, att fundera över hur skolan ska förändras så att färre misslyckas. 
Författarna poängterar att skolan måste ta ett större ansvar för vad eleverna presterar. Vidare 
säger författarna att staten har bidragit till synsättet att det finns för få vuxna i klassrummet. 
En produkt av detta är de Wärnerssonpengar som skulle finansiera fler vuxna i skolan. (Hur 
den fördelningen ser ut går att läsa i skolverkets publikation, Statsbidrag till 
personalförstärkningar i skola och fritidshem 2003/2004).  
 
Författarna Fölster et al. (2009) visar på att problemet inte är brist på pengar utan hur dessa 
används. De nämner bristande styrning och uppföljning, skolledningens kvalitet, lärarnas 
kvalitet och hur tiden används i skolan. Författarna gör gällande att skolans verkliga problem 
inte diskuteras utan istället skylls den sämre kvaliteten i skolan på besparingar. 
 
Lärartätheten i Sverige, jämfört med andra OECD-länder (bilaga 6) är bland den högsta. Av 
21 länder ligger vi på sjätte plats med 12,1 elever per lärare för årskurserna 1-5 och 12,0 
elever per lärare i årskurserna 6-9. Italien, Ungern, Portugal, Grekland och Polen har högre 
lärartäthet än oss. Om vi jämför med vårt grannland Finland så ligger de på 13:e plats vad 
gäller lärartäthet, 15,9 elever per lärare på lägre stadier och 10,0 elever per lärare på högre 
stadier. Internationellt sett framstår Finland som unikt. De finländska resultaten är signifikant 
bättre än andra länders i PISA- undersökningen (bilaga 6) och det gäller inom varje 
delområde. (OECD 2007). 
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Fölster et al. (2009) pekar på att många av de svårigheter som skolan dras med beror på att det 
finns en rädsla att mäta och jämföra. Vidare anser de att det är viktigt att synliggöra både 
lågpresterande lärare och elever för att kunna åtgärda och stötta. Författarna understryker att 
avsaknaden av kontroll drabbar de svaga eleverna.  
 
Enligt PISA-mätningen tillhör Sverige de länder som satsar mest pengar per elev i 
grundskolan, men ändå tappar eleverna i prestation och det är ojämnt mellan skolorna inom 
landet. Sverige har tidigare legat bland de länder där eleverna presterat något över det 
genomsnittliga inom OECD- länderna, vilket vi inte längre gör. (OECD, 2005). I boken Den 
orättvisa skolan visar författarna Fölster et al. (2009) på att i Japan, Finland och Boston i USA 
så finns det en regel som säger att lärarna ska planera sina lektioner tillsammans i grupp. De 
ska också observera varandra och hjälpa varandra till förbättringar. Det blir ett naturligt sätt 
att arbeta på. Det finns en hel del forskning, bland annat Coleman (1966), Jencks, C.L., M. 
Smith, H Ackland, M.J. Bane, D.K. Cohen, H. Gintis, B Heyns, and S. Michaelson. (1972) som 
förklarat sambandet mellan social bakgrund, intelligens och skolresultat. Det finns dock nyare 
forskning som visar på, att den skola eleven väljer eller hamnar i kan ha en mycket större 
betydelse för elevens resultat än den sociala bakgrunden.  
 
Lennart Grossin (2004) har gjort en undersökning, Skolklimat prestation och anpassning i 21 
mellan- och 20 högstadieskolor, vars teoretiska ramar baseras på skolornas pedagogiska och 
sociala klimat (PESOK). PESOKs  tre nivåer (Bilaga 7). Författaren menar att resultatet för de 
tre variablerna, social anpassning, elevvårdsinsats och kriminalitet visar att elevernas 
förkunskaper och aspekter av PESOK har större betydelse för elevernas sociala anpassning än 
deras sociala bakgrund. Grossin (2004) har vidare i sin undersökning kommit fram till att 
framgångsrika skolor inte fostrar sina elever personlighetspsykologiskt utan det är föräldrarna 
som har en stor roll. Däremot påverkar lärarna prestationsnivån, uppförande och den sociala 
kompetensen hos eleverna. En annan slutsats som Grossin (2004) drar är att framgångsrika 
skolor kännetecknas av att de prioriterar kunskapsmålen. Han poängterar dock, för att 
eleverna ska nå kunskapsmålen så måste eleverna bemötas positivt av de vuxna på ett 
mänskligt plan. Det måste vara gemensamma sociala spelregler och ömsesidig respekt som 
gäller.  
 
Enligt Fölster et al. (2009) är elevens lärande kärnverksamheten för skolan. De uttrycker att 
resurser destinerade till elevens lärande därför borde dominera resursanvändningen. För och 
efterarbete tar olika stor andel av lärarnas tid i olika skolor. Detta är tid som borde komma 
eleven till godo. I skolverkets nationella bedömning från början av 2000-talet menas det att 
det brister i kontroll av tidsredovisning och de resultat som den genererar. Skolverket pekar på 
några ytterligare tidstjuvar som reducerar tiden för undervisningen, traditionen, bussbolag, 
lärare, schemaläggare, rektorer och eleven själv. Tidsreduceringen genom eleverna själva kan 
vara sen ankomst, förflyttning, omklädning på undervisningstid och sjukdom. Skolverket talar 
vidare om friskoleverksamheten Kunskapsskolan. De visar på att lärarna har 40 timmars 
arbetsvecka och sex veckors semester. När eleverna är lediga kan mycket av förberedelserna 
för terminen göras. Lärarna är också schemalagda för att arbeta direkt med elever 27,5 timmar 
i veckan. Dessutom tillkommer personlig handledning till elever med 5 timmar per vecka. 
Kunskapsskolans verksamhetsidé utgår från att elever lär sig på olika sätt och i olika takt. 
Därför har olika typer av undervisningsgrupper skapats, storföreläsning seminariegrupper, 
workshops och enskild undervisning. 
(Skolverket 2005 Att mäta skolors relativa effektivitet). 
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Fölster et al. (2009) menar att tiden som ägnas åt elevernas lärande är ganska liten och detta 
gör att elever som behöver mer hjälp än andra inte kan få det. Enligt författarna så ligger den 
genomsnittliga undervisningstiden på 30-40 procent, det vill säga 14-18 timmar per vecka för 
pedagogerna. Tillräckligt med tid till lärande är en förutsättning, men det får inte ses som en 
garanti för goda resultat. Fölster, Morin och Renstig fortsätter med att lärartiden behöver öka 
då flera forskningsrapporter har visat på ett samband mellan prestation hos eleverna och 
lärartiden. I boken  Den orättvisa skolan Fölster et al. (2009)  talas det om några olika skolor i 
USA som frångått det traditionella sättet att anta elever till studier. Eleverna får söka till 
skolorna och antagningen sker genom lottning och intervjuer. Skolorna har höga 
förväntningar och krav på sina elever, de som inte hänger med i undervisningen får läxhjälp 
och obligatorisk extraundervisning. En stor vikt är också lagd kring ordning och reda samt hur 
elever och lärare ska förhålla sig till varandra, med ömsesidig respekt. Detta har resulterat i att 
98 % av eleverna går ut med godkända betyg.  
 
En bra lärare har förmåga att bygga sociala relationer med varje elev och samtidigt vara en 
tydlig ledare. Detta är grunden som eleverna själva ska kunna fortsätta att utveckla. En bra 
lärare har inte bara teoretiska kunskaper utan också goda personliga egenskaper som 
auktoritet, empatisk förmåga och förmåga att kunna knyta an till och bygga relationer med 
eleverna.(Hallenger & Heeck 1998).  
 
Fölsteret al (2009) frågar sig om det är dags att börja belöna lärarna efter prestation. I Denver 
finns en skola där framgångsrika prestationer syns i lönesystemet för lärarna. Detta system 
baseras inte bara på antalet elever med godkänt betyg utan också på andra kriterier. Det första 
kriteriet är att arbeta i en problemskola (kan ge nästan 8000 kr extra/år), ytterligare nästan 
tusen kronor mer/år om eleven presterar över förväntan. Det tredje kriteriet är att läraren ska 
nå sina egna akademiska mål, detta kan ge cirka 3000 kr extra/år. Fjärde kriteriet kan ge 
ungefär 7500 kr/år om läraren får en bra utvärdering av sin rektor. Det femte kriteriet kan ge 
5000 kr/år om lärarens skola rankas som en särskilt bra skola där föräldrarnas omdöme är ett 
kriterium*.  

En av lärarna i Denver säger: 
Nu vägrar jag låta barn misslyckas i sitt lärande. Nu går jag till botten med vilket problem som 
ligger bakom elevens svårigheter med att lära sig. Den extra ersättningen är en belöning. Jag är 
inte pengafixerad, de flesta lärare är inte det. Men folk i andra branscher får ju ordentliga 
löneförhöjningar. Varför skulle inte vi få det? 

 Ms Betz 
 
Enligt Fölster et al. (2009) så har de försämrade prestationerna hos eleverna och den stora 
skillnaden mellan skolorna sin grund i två förhållanden. Det första förhållandet är bristande 
styrning, samt uppföljning och kontroll hos stat, kommun och skola. Det andra förhållandet är 
bristen på tillräckligt bra skolledare, som kan coacha sina lärare samt brist på tillräckligt bra 
lärare. Författarna säger att både forskning och de resultat som de kommit fram till i sin bok, 
visar att kvalitén på den enskilda läraren är viktigare än antalet lärare. Avgörande är också 
skolans ledning på rektorsnivå men också kommunnivå. 
 
 
 
*Den lön som amerikanska lärare får kan inte jämföras med svenska löner rakt av. Angivna belopp får tjäna som 
jämförelse för förhållandet mellan grundlön och prestationsersättningen. Meddellön för en svensk lärare är 
24 000 kr/månad. 
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Rektors roll kopplat till elevers prestation har varit ett eftersatt forskningsområde. 
Men Hallinger & Heck (1998) konstaterar att det framför allt är på en punkt som forskningen 
är samstämmig: framgångsrika skolor har rektorer som förmår tydliggöra skolans mål, 
kommunicera dessa och åstadkomma uppslutning kring målen bland medarbetarna. Genom att 
utnyttja samspelet mellan skolans struktur och sociala nätverk kan skolledaren åstadkomma 
förändringar som indirekt kan påverka effektiviteten, det vill säga hur skolan lyckas med sitt 
uppdrag.  
 
Det finns fortfarande stora brister i forskningen kring vad som sker i klassrummet. Det behövs 
mer kunskap om hur individens lärande ser ut, vilka didaktiska metoder som är tillämpliga i 
olika situationer och ämnen samt vilken effekt olika reformer har haft i skolan. 
(Fölster et al. 2009). 
 
Lundaprofessorn Inger Enkvist kommenterar Fölsters et al.(2009) rapport  Den orättvisa 
skolan, i februarinumret av skolvärlden år 2010 sidan 13. 
 

Slutsatsen är att Sverige just nu inte erbjuder elever lika villkor, misshushållar med offentliga 
medel och når sämre resultat än vi borde nå. Av den här och liknade rapporter kan vi klart 
urskilja att kvalitet uppnås med skickliga lärare som ägnat tiden åt undervisningen och inget 
annat, skolledare som använder tid till att underlätta för lärare och elever att nå bra resultat och 
ett nationellt system med läroplaner och betyg som uppmuntrar alla till ansträngning.  
                  
                                                                                                                                     Inger Enkvist 

 
En annan infallsvinkel har Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet. Sirén säger i 
Piteå-Tidningen att allt börjar med en bra lärare, Sirén fortsätter med att det viktigaste för den 
svenska skolan är att eleverna når kunskapsmålen men att pågående ekonomiska kris drabbar 
eleverna när kommunerna drar ner. Sirén poängterar också att flera skoldebattörer påstår att 
mer resurser till skolan inte ger resultat. De som arbetar i skolan vet att detta inte 
överensstämmer med verkligheten. Sirén hänvisar till skolverket som visat att de elever som 
behöver mest stöd gynnas av ökade resurser. (Piteå-Tidningen 20100105).   
 
Syfte 
 
Uppsatsen är en deskriptiv valideringsstudie av de svar som pedagoger som arbetar i en 
norrlandskommun gett. Mitt syfte var: 

• att ta reda på den pedagogiska personalens uppfattning om risken av att eleven inte får 
det stöd han/hon behöver i sin inlärning 

•  samt vad de i så fall anser kan vara orsak till detta. 
 
Genom svar på dessa frågor har jag för avsikt att verifiera eller falsifiera min hypotes: 
De flesta pedagogerna i kommunen anser att det finns en risk för att eleverna inte får det 
stöd de behöver och att detta främst beror på företeelser såsom brist på personal, för stora 
klasser, för små ekonomiska resurser och bristande kunskap om barnet specifika behov. 

 
Metod 
 
Denna studie är tänkt att utföras som en kvantitativ surveystudie med ett positivistiskt 
förhållningssätt. Edlig, Hedström (2003) skriver att kvantitativ och kvalitativ metod 
kompletterar varandra när vi söker förstå och förklara den verklighet som vi människor lever 
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i. Styrkan i den kvantitativa metoden ligger i att den vilar på matematisk grund gällande såväl 
insamling av data som analys av densamma. Ett matematiskt underlag är lättare att bearbeta 
och hantera. Litteraturen bjuder på en mängd kvantitativa metoder och analyser som gör att 
det är lättare att jämföra sitt metodval och analysresultat med andras. Det egna resultatet blir 
också lättare att förmedla till andra.  
 
Kvantitativ metod är etablerad i forskningen sedan lång tid tillbaka och inte lika omdiskuterad 
som kvalitativ metod. I en kvantitativ studie är det bestämt i förhand vilka frågor som ska 
ställas och hänsyn tas inte till om informanten tycker att andra frågor är av större vikt. Den 
kvantitativa metoden är bred och det föreligger en  ”jag – det” relation mellan forskaren och 
det som undersöks. Surveystrategin syftar till att göra en kartläggning av det man undersöker 
och beskriva förhållandena vid en viss tidpunkt (ibland som en uppdatering av vad man vet 
om förhållandena vid en tidigare tidpunkt) och att undersökningen bedrivs empiriskt, ute i 
verkligheten. (Magne Holme, Krohn Solvang 1997).   
 
Positivistiskt förhållningssätt som brukar hänföras till Auguste Comte, står för en filosofisk 
riktning med två centrala antaganden, att all kunskap om faktiska förhållanden vilar på 
sinneserfarenhet och att det därutöver bara finns kunskap som rör förhållandet mellan idéer, 
såsom inom logik och matematik. ( Nationalencyklopedin 2000).  
 
Vetenskap handlar om fakta och det som observeras, vetenskap får aldrig påstå något som inte 
kan bevisas. Detta kallas verifierbarhetsprincipen. Varje teoretiskt påstående måste gå att 
pröva det vill säga verifieras eller förkastas med hjälp av empiriska studier. (Wedin, Sandell 
1995). 
 
Ansatsen i datainsamlingen är deduktiv, det vill säga att man utgår från teorier om 
verkligheten och samlar in data för att pröva om teorin håller. (Bowling 2002).  
Uppsatsförfattarens förväntningar är att med hjälp av vald metod visa på att pedagoger inom 
skolan anser att det finns för få resurser såsom brist på personal, för stora klasser, för små 
ekonomiska resurser, bristande kunskap om barnet specifika behov eller övrigt. Med hjälp av 
dessa svar kan hypotesen verifieras eller falsifieras. Hypotesprövning är en vanlig metod 
inom många vetenskaper och passar särskilt bra till avgränsade uppsatser och 
tidskriftsartiklar. Forskaren har uppfattat ett visst fenomen och vill nu klargöra orsaken till 
detta. (Ejvegård 1996). 
 
Enkäter som redskap för informationsinsamling 
 
Undersökningen kommer att grunda sig på enkäter som forskaren med hjälp av rektorer 
förmedlat till pedagogerna. Det är viktigt hur enkäten är utformad då forskaren är beroende av 
respondentens välvilja för att få in några resultat. Allt från uppställning av frågor, 
svarsalternativ och språkbruk är avgörande. Frågorna ska vara lätta att förstå, lätta att svara på 
och ge svar på det som forskaren avser undersöka. (Magne Holme, Krohn Solvang 1997).  
 
Enligt Trost (2001) bör frågor med negationer rent allmänt undvikas. Enkäterna som tagits 
fram till detta arbete innehåller trots detta en negation, detta är dock noga övervägt. 
Uppsatsförfattaren vill frångå det vanligt förekommande språkbruket, om att barn som är i 
behov av särskilt stöd får detta. Genom att använda sig av en negation så är tanken att 
informanten ska bli fundersam, stanna upp, läsa om frågan och tänka till en extra gång. Detta 
borde inte påverka uthålligheten för informanterna då det är få frågor i enkäten. Alla frågor 
och svar har samma värde, ingen rangordning förekommer.  
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Förutom den inledande frågeställningen, om den svarande är man eller kvinna, så innehåller 
enkäten tre frågor med fasta svarsalternativ och en öppen fråga. (Enkät, se bilaga 8).  
Enligt Trost (2001) så kan det vara ett stort problem med fasta svarsalternativ då det kanske 
bara passar konstruktören och dennes sätt att tänka. Enligt Trost (2001) kan de som ska 
besvara frågorna ofta säga ”det beror på”. Vidare fortsätter Trost (2001) att detta är en 
svårighet med just kvantitativa undersökningar, men å andra sidan så får man onyanserade 
svar. Öppna frågor kan i sin tur ge väldigt nyansrika svar. Urvalet görs som ett obundet 
slumpmässigt urval där alla skolenheter inom Kommunen har samma kända chans att vara 
med i urvalet. Sammanlagt finns det 139 lärare som arbetar inom grundskola och gymnasium 
i Älvsbyns Kommun. 
 
Reliabilitet 
 
Vilken metod forskaren än väljer för insamling av information, måste den alltid granskas för 
att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är (Bell 2000). Detta innebar att uppsatsens författare 
redan vid förberedelserna inför studien beaktade olika kvalitetskriterier för bedömning av 
undersökningsresultatet. Författarna Magne Holme, Krohn Solvang (1997) menar att endast 
genom kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid bearbetningen av materialet kan 
forskaren uppnå en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet. 
 
För att få en så hög tillförlitlighet som möjligt eftersträvade författaren att få in enkätsvar från 
inte allt för begränsat antal personer. Intension var att de flesta pedagogerna ute vid skolorna 
skulle svara på enkäten. 
 
Underlaget för undersökningen baserades på utdelning av enkäter till Kommunens samtliga 
139 pedagoger i grundskola och gymnasium. I analysarbetet utgick författaren helt från de 
svar som inkommit genom enkäten. 
 
Reliabilitet avser som tidigare nämnts undersökningens noggrannhet och tillförlitlighet samt 
hur undersökningen påverkas av tillfälligheter. Att andra forskare, med samma undersökning, 
skulle komma fram till likartade resultat torde vara troligt. I de enkäter jag lämnade ut svarade 
informanterna på samma frågor förutom en, där det frågades om informanten hade något att 
tillägga. Undersökningen kan upprepas vid andra skolor, med den förutsättningen att de inte 
tidigare tagit del av frågorna i enkäten. 
 
Författarens egen påverkan måste också beaktas. För att undvika att informanterna skulle bli 
påverkade av författaren hade rektorerna vidtalats och blivit informerade om hur 
undersökningen skulle gå till. Pedagogerna skulle tillfrågas om de ville medverka i en 
undersökning och de fick inte veta vem som stod bakom förrän enkäterna samlats in. 
Enkäterna delades ut samma morgon vid samtliga skolor och pedagogerna fick cirka två 
minuter på sig att fylla i enkäten. Pedagogerna fick heller inte tala med varandra under tiden. 
Därefter samlades enkäterna in och skickades till mig. 
 
Validitet 
 
Validitet innebär mätinstrumentets förmåga att mäta det jag avser att mäta, med andra ord 
undersökningens giltighet Bell (2000). Syftet med undersökningen var att ta reda på den 
pedagogiska personalens uppfattning om risken av att eleven inte får det stöd han/hon behöver 
i sin inlärning samt vad pedagogerna i så fall anser vara orsak till detta.  
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I de enkäter som gjordes för att undersöka personalens uppfattning om risken av att eleven 
inte får det stöd han/hon behöver i sin inlärning samt vad de i så fall anser kan vara orsak till 
detta fick jag information om den som svarade på enkäten var man eller kvinna. Dock var 
underlaget av män mycket lägre än kvinnor men svaren presenteras procentuellt så att det ska 
gå att göra en jämförelse.  
 
 
Genomförande 
 
Genom att söka efter tidigare forskning och följa med i press och facktidningar samt läsa 
litteratur bekantade jag mig med vad som ansågs vara orsak till att allt fler elever inte uppnår 
målen i skolan.  
 
Informanter 
 
Enkäter lämnades vid samtliga åtta skolor i en norrlandskommun med fördelning över de 
tidigare årskurserna till gymnasiet. Enkätsvaren har lämnats anonymt. Varje skola besöktes 
vid det tillfälle som undersökningen gjordes vid den skolan. Rektor förbereddes och enkäterna 
lämnades personligen av henne/honom vid en arbetsplatskonferens och samlades in vid 
samma tillfälle. De svarande ombads att inte samtala med varandra om frågorna. Avsikten var 
att begränsa risken för att de olika svaranden skulle påverkade varandra och som en följd av 
det påverka validiteten för undersökningen. Enkäten bestod av fyra frågor, tre slutna och en 
öppen samt en onumrerad inledande fråga om informantens könstillhörighet. Enkäterna 
samlades in och bearbetades för att slutligen sammanställas i tabellform.  
 
Bortfall 
Underlaget för undersökningen baserades på utdelning av enkäter till Kommunens samtliga 
139 pedagoger i grundskola och gymnasium. Det inkom 58 stycken besvarade enkäter. 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Som forskare har jag att förhålla mig till etikregler och rekommendationer (humanistiska – 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). Värdefrågor lyfts fram i samhälle och skola 
och lärarna har ett stort ansvar i arbetet med dessa frågor. Frågorna är heller inte enkla. I 
skolan finns elever allt ifrån de yngsta till gymnasieelever. Det är naturligtvis en stor skillnad 
för pedagoger att möta elever i början av sin utbildning än i andra faser. (E, Johansson. B, 
Johansson 2003) 
 
 Det är viktigt att betona att det inte går att uttala sig generellt om resultatet i denna 
undersökning annat än i den Kommun där den är genomförd.  
 
Arbetsplan 
 
Vecka 37  Seminarium i Umeå 
Vecka 38-41  Påbörjar rapporten. Utformning av enkät 
Vecka 39  Kontakt med skolorna 
Vecka 41-45  Enkätundersökningen genomförs 
Vecka 46  Enkäterna sammanställs 
Vecka 47 och framåt Fortsatt uppsatsskrivning 
Vecka 12  Examination 
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Resultat 
 
Fråga 1. Frågar föräldrarna efter stöd för att deras barn ska nå målen?  

Fråga 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

% ♂
♀

♂ 28,6 71,4

♀ 78 17

Ja Nej

 
Figur 1. Hur svaren fördelar sig på fråga 1 beroende på könstillhörighet.  n=7♂ och 39♀ 
 
 
 
 
 
Fråga 2. Om 1000 (ettusen) elever undervisas i skolan – finns det risk för att någon inte får det 
stöd till inlärning som den behöver? 
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Figur 2. Hur svaren fördelar sig på fråga 2 beroende på könstillhörighet.  n=7♂ och 40♀ 
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Fråga 3. Om en elev i behov av stöd inte alltid får detta, vad beror det på? 

Fråga 3
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Figur 3. Hur svaren fördelar sig på fem av sex svarsalternativ på fråga 3 beroende på könstillhörighet.  
              n=7♂ och 41♀ 
 
 
 
Punkten ”Övrigt” under fråga tre besvaras som följer. 
 
 

                      Svar            Antalet svar 
 
1. Elever och föräldrar förstår inte behovet.   1 
2. Saknar stöd i hemmet    1 
3. Eleven vägrar stöd                          3 
4. Elever med utvecklingsstörning går integrerade 

i vanlig klass.     1 
5. Ingen psykologutredning gjord på eleven   1 
6. Flera i samma grupp som har behov av 

Särskilt stöd, svårt även om gruppen är liten   1 

Fråga 4. 

Har du något ytterligare att tillägga i denna undersökning, besvarades av16 pedagoger.  

Svaren ser ut som följer: 

1. Tyvärr är det ekonomin som styr verksamheten nu för tiden. 
2. Fick du veta något nytt?! 
3. Svenska 2 saknas. Invandrarbarn får specialundervisning istället för svenska 2. 
4. Asylsökande elever tar tid från specialundervisningen, istället för svenska 2 som ej 

erbjuds på vår skola. 
5. Detta är komplext eftersom den hjälp dessa barn behöver är så individuellt olika, trots 

att problemen är tämligen lika. 
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6. Tycker det är beklagligt att behöva se så många kryss i 3:e frågan detta är ju reglerat i 
skollagen kap.1 § 2. 

7. Brist på utredning/kartläggning av behov vid gränsfall. 
8. Icke utredda elever som läser i vuxen ålder och som uppvisar tydliga behov – behoven 

finns kvar. 
9. Inga resurser avsätts för vux-elever detta betyder att elever som inte får adekvat stöd 

under sin skoltid, fortsätter på vux-nivå med samma kvarstående problematik. 
10. Antalet elever är inte viktigt. Om personalstyrkan är dimensionerad för 1000 elever 

borde det fungera lika bra/dåligt som för om 100 elever undervisas med motsvarande 
personalstyrka. 

11. Svårt tolka fråga ett. Frågar föräldrar (menar du ”några” frågar, de ”flesta” frågar, 
”alla” frågar. 

12. Stor frustration när klassen ej har specialundervisning. 
13. Till grund för allt ligger en önskan om mindre grupper så att man som ensam 

klasslärare får tid med varje elev. 
14. Ledningen, rektor kan ha bristande kunskaper om barnets specifika behov. 
15. Jag har inte fråga tres problem i dagsläget. 
16. Dåligt meritvärde på skolan blir resultatet + eleverna kommer till komvux och 

misslyckas ev. ytterligare en gång.  

Dessa svar indelas i samma kategorier som under fråga tre för att få en tydligare struktur och 
ett tydligare svar. Flertalet av dessa frågor går att härleda till punkterna under fråga tre och 
kan därför kategoriseras på ett likartat sätt. 

Brist på personal 

3.  Svenska 2 saknas. Invandrarbarn får specialundervisning istället för svenska  
4.  Asylsökande elever tar tid från specialundervisningen, istället för svenska 2 som  
 ej erbjuds på vår skola. 
12. Stor frustration när klassen ej har specialundervisning. 

För stora grupper 

13. Till grund för allt ligger en önskan om mindre grupper så att man som ensam 
klasslärare får tid med varje elev. 

Ekonomi 

1. Tyvärr är det ekonomin som styr verksamheten nu för tiden. 
9.  Inga resurser avsätts för vux-elever detta betyder att elever som inte får adekvat stöd 

under sin skoltid, fortsätter på vux-nivå med samma kvarstående problematik. 
12. Stor frustration när klassen ej har specialundervisning. 

Bristande kunskap om elevens specifika behov 

7. Brist på utredning/kartläggning av behov vid gränsfall. 
8.  Icke utredda elever som läser i vuxen ålder och som uppvisar tydliga behov – behoven 

finns kvar. 
14. Ledningen, rektor kan ha bristande kunskaper om barnets specifika behov. 
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Övrigt 

2. Fick du veta något nytt?! 
5. Detta är komplext eftersom den hjälp dessa barn behöver är så individuellt olika, trots 

att problemen är tämligen lika. 
6. Tycker det är beklagligt att behöva se så många kryss i 3:e frågan detta är ju reglerat i 

skollagen kap.1 § 2. 
10. Antalet elever är inte viktigt. Om personalstyrkan är dimensionerad för 1000 elever 

borde det fungera lika bra/dåligt som för om 100 elever undervisas med motsvarande 
personalstyrka. 

11. Svårt tolka fråga ett. Frågar föräldrar (menar du ”några” frågar, de ”flesta” frågar, 
”alla” frågar. 

15. Jag har inte fråga tres problem i dagsläget. 
16. Dåligt meritvärde på skolan blir resultatet + eleverna kommer till komvux och 

misslyckas ev. ytterligare en gång 

Under rubriken ”övrigt” i fråga fem finns nu de svar som inte passar in under någon av de 
andra kategorierna. 

Resultat och Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att pröva hypotesen om hur lärarna upplever en viss 
företeelse i skolan. Hypotesen löd: De flesta pedagogerna i kommunen anser att det finns en 
risk för att eleverna inte får det stöd de behöver och att detta främst beror på företeelser såsom 
brist på personal, för stora klasser, för små ekonomiska resurser och bristande kunskap om 
barnet specifika behov. Undersökningens resultat verifierar hypotesen.  

 
Det är en komplex fråga författaren valt att undersöka och det är många faktorer som kan 
påverka svaren. Genom att göra en enkät (bilaga 8) med få och tydliga frågor, både öppna och 
slutna, så hoppades författaren kunna få svar på sina frågor. Naturligtvis är det mer 
komplicerat att kunna tillmötesgå alla elever i sitt lärande än vad denna uppsats ger sken av. 
Författaren tycker dock att frågeställningen var intressant då hon tidigare upplevt att de flesta 
pedagoger hon träffade i sitt arbete gjorde gällande att alla elever fick det stöd de behövde. 
Författaren har tidigare själv arbetat som lärare i de senare åren och som specialpedagog med 
samma åldersgrupp. När författaren kontinuerligt befann sig i skolmiljön och hanterade 
pedagogiska frågor dagligen var hennes uppfattning att flera av pedagogerna kände en 
frustration över att inte vara tillräckliga. Detta ansågs bero på för små resurser både i form av 
pengar och i form av tid. Ett annat argument var att klasserna var alldeles för stora. Efter cirka 
tio år inom samma skola fick författaren möjlighet att arbeta vid en central enhet i ett 
samarbete mellan socialtjänsten och skolan. I denna enhet arbetade hon som central 
specialpedagog.  Den reflektion författaren gjorde när hon hade uppdrag ute i skolenheterna 
var att, uppfattningen hos pedagogerna hade förändrats. De flesta pedagoger ansåg att 
eleverna fick det stöd de behövde. När författaren nu några år senare arbetat ett år i en annan 
kommun och med andra uppgifter, främst socialtjänst, såg hon möjligheten att få svar på 
frågorna kring stödet för eleverna i skolan. Författaren hade ingen tidigare anknytning till 
kommunen och därför liten kännedom om hur stödet för eleverna upplevdes av pedagogerna i 
denna kommun. Författaren förehöll sig så neutral som möjligt för att inte styra informanten. I 
en av frågorna använder författaren en negation och detta är inte att föredra. Författaren hade 
dock en tanke med detta. Genom att informanten eventuellt tvingas stanna upp, läsa om och 
sedan svara på frågan så var förhoppningen att svaret inte skulle bygga på slentrian. Det är 
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dock svårt att helt säkert säga att det lyckats.  Författaren hade en intension om att validiteten 
skulle vara hög på grund av få och tydliga frågor. Under rubriken ”övrigt du vill tillägga” 
fanns det möjlighet att uppmärksamma författaren på om någon fråga var svårt att förstå. En 
av informanterna tyckte att svarsalternativen i fråga ett var för ospecificerade. Istället för 
alternativen ”ja” eller ”nej” önskade informanten sig fler nivåer som ”några”, ”de flesta” eller 
”alla” frågar. Det var endast en informant som observerade författaren på att svarsalternativen 
var få, om det var så att fler informanter uppfattat frågorna svåra att förstå utgår författaren 
från att fler skulle ha kommenterat detta. Därmed anser författaren att undersökningen har en 
hög validitet.  
 
Reliabiliteten håller också en hög kvalitet. Denna undersökning skulle kunna göras om av 
någon annan forskare. Undersökningen skulle också kunna göras i en annan kommun och 
under en annan tidpunkt. Cirka 140 pedagoger inom grundskolan och gymnasiet hade 
möjlighet att svara på enkäten. Det inkom 58 enkätsvar det vill säga 42% och det anser 
författaren vara tillräckligt för att kunna verifiera hypotesen.   
 
År 1994 kom det en ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo-94. Den ersatte Lgr-80 som kom till medan staten hade det fulla ansvaret 
för skolan. Den nya Lpo-94 utgick ifrån att staten angav de övergripande riktlinjerna och 
målen medan kommunerna svarade för genomförandet. I dagsläget återfinns läroplanen i ett 
dokument och kursplanerna i ett annat. Det pågår ett arbete med att samla alla delar för varje 
skolform ett eget dokument. Tanken med detta är att underlätta och tydliggöra målen för 
pedagoger, skolledare, föräldrar och elever. Skolminister Jan Björklund anser att det är bättre 
med en läroplan som är kunskapsorienterad istället för en läroplan som ser mer till hur eleven 
lär sig. Den nya läroplanen går under arbetsnamnet Lgr-09. Författaren anser att det är en bra 
tanke med att tydliggöra vad som ska uppnås. Det finns säkert dem som anser att det blir 
svårare för elever som behöver extra stöd då tyngdpunkten kommer att ligga på kunskap 
istället på hur eleven lär sig. Författaren anser dock att den nya läroplanen Lgr-09 kommer att 
gynna de elever som är i behov av särskilt stöd, då tidigare riktlinjer varit vaga för både 
pedagoger, skolledare, föräldrar och elever. Det är med all sannolikhet svårt att planera och 
bedriva ett bra pedagogiskt arbete när organisationen inte är tydlig. 
 
I Sverige har det diskuterats varför så många elever går ut årskurs nio med icke godkända 
betyg. En anledning har ansetts vara för få vuxna i klassrummet. Även staten, genom 
skolverket, var inne på denna linje och tillsköt ekonomiska resurser i form av 
Wärnerssonpengarna för fler vuxna i klassrummet. Det har också höjts röster, bland annat 
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén, om att det är för stora klasser och för små 
ekonomiska resurser inom skolan. Författaren har en uppfattning om att åsikterna till stor del 
är sådana ute vid skolorna. Resultatet i författarens undersökning visade att samtliga 
deltagande pedagoger utom en ansåg att det föreligger en risk för att eleverna inte får det stöd 
de behöver och att det till störta delen beror på ekonomiska resurser. Det är främst de 
kvinnliga pedagogerna som anser att det är ekonomi som är anledningen till att alla elever inte 
får det stöd de behöver, medan de manliga pedagogerna anser att det är brist på personal som 
är anledningen. Frågeställningen rörande klasstorlek besvarades relativt lika av alla 
pedagoger, medan bristande kunskap om barnets behov visade att de manliga pedagogerna 
ansåg sig ha lägre kunskap om dessa. Antalet män och kvinnor som deltog i undersökningen 
var inte lika, sju män och 51 kvinnor. Det är inte att föredra att fördelningen är så olika mellan 
könen men författaren ansåg resultatet vara intressant när det skilde sig åt i hur de svarat. 
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Som tidigare nämnts anser författaren att frågan ”om det finns risk för att alla elever inte får 
det stöd de behöver och vad det i så fall beror på” besvarad. Svaren är intressanta då det finns 
nutida forskning bland annat Fölster et al. (2009) och Grossin (2004) som visar att det med all 
sannolikhet inte är brist på resurser såsom personal och ekonomi och inte heller för stora 
klasser som är orsak till att elever inte får det stöd de behöver. Enligt en undersökning inom 
OECD-länderna (OECD 2007) så har Sverige bland den högsta lärartätheten av 21 undersökta 
länder. Författaren har tidigare reflekterat över varför det ändå ses som ett problem, Sverige 
har bevisligen inte låg lärartäthet. Här är det också på sin plats att nämna övriga vuxna i 
klassrummet. Det är vanligt att fritidspedagoger, förskollärare och elevassistenter också finns 
i klassrummet. Detta kan tyckas vara bra, men ibland kan det bli så att övriga vuxna agerar 
lärarassistenter istället för elevassistenter anser författaren. Författaren har personlig 
erfarenhet av att det varit upp till sex vuxna personer i klassrummet samtidigt, och att det har 
varit rutin. Enligt författarens uppfattning så är detta inte bra för flertalet barn, främst de med 
neuropsykiatriska handikapp. Det blir för rörigt i klassrummet med så många vuxna. Enligt 
författarens mening så finns det många vinster att göra inom skolan genom att tänka igenom 
hur resurser fördelas och används. Därtill kommer också diskussionen om pedagogernas 
arbetstid. Författaren till denna uppsats är av den åsikten att pedagoger inom grundskola och 
gymnasium borde ingå under ett avtal med semestertjänst istället för som nu med uppehålls- 
eller ferietjänst. Författarens mening är att tiden i skolan skulle kunna användas mer effektivt 
och i direkta undervisningssituationer istället för att förberedelser och efterarbeta tar mycket 
av skoldagen. Den övergripande planeringen för året borde gå att göra när eleverna är lediga. 
Planeringen bör också göras tillsammans i arbetslaget. Detta ger flera fördelar enligt 
författaren. Även Fölster et al. (2009) visar att ett större samarbete mellan pedagogerna skulle 
gynna eleverna. Inom skolan finns det få instrument för att utvärdera pedagogernas arbete 
förutom elevernas resultat och betyg. Ett samarbete mellan pedagogerna skulle möjliggöra en 
kvalitetshöjning. Pedagogerna kan observera och ge varandra feedback, något som sällan sker 
idag. Detta torde också ge pedagogerna en trygghet och därmed också eleverna och deras 
föräldrar. Det skulle också vara enkelt att knyta mot skolledningen, med andra ord en 
kvalitetssäkring. 
 
Pedagoger och skolledare som pedagogisk ledare, har tidigare nämnda uppdrag enligt Lpo-94. 
Det finns olika sätt att upptäcka och stötta de elever som har behov av stöd för sin inlärning. 
Istället för att, som ofta sker i traditionella skolor, låta varje enskild pedagog utveckla sitt eget 
koncept efter sina egna förutsättningar kan hela skolan arbeta för en gemensam process och 
utveckling. Författaren anser att med dagens arbetssätt är det svårt för pedagogerna att få 
något stöd. Enligt Grossin (2004) så har forskningen visat att framgångsrika skolor har höga 
förväntningar på eleverna, pedagoger som brinner för sitt arbete, generöst stöd för eleverna, 
ofta obligatoriskt efter skoldagen och under sommaren för de elever som behöver detta. 
Ordning och reda anses också ha stor betydelse. Författaren till denna uppsats anser att det är 
av stor vikt att det råder ordning och reda och att det finns en klar struktur i skolan. Detta är 
mycket viktigt för främst elever med någon typ av svårigheter men underlättar för samtliga 
elever. Ytterligare en sak som är mycket viktig enligt författaren och även Grossin (2004) 
stöder denna åsikt, är hur viktigt det är att prata med eleverna. Pedagogerna måste möte 
eleverna positivt med ömsesidig respekt och lyssna på vad de har att säga. Författaren till 
uppsatsen anser att det finns stora brister inom skolan när det gäller att lyssna på och ta till sig 
vad eleverna säger. Författaren upplever att det inom många skolor finns en attityd mot 
eleverna som inte känns konstruktiv. Elever som inte ryms inom ramen för vad som förväntas 
får det ofta svårt. Idag börjar förståelsen för dyslexi, dyskalkyli och vissa neuropsykiatriska 
handikapp att öka, men det är fortfarande en lång väg att gå. Den negativa attityden kan också 
bestå av att elever med föräldrar eller äldre syskon som inte presterat efter förväntan i skolan, 
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redan på förhand är i underläge. Föräldrarna till dessa elever kanske inte heller frågar efter i 
vilken mån ras barn når målen, ibland beroende på egna negativa erfarenheter från skoltiden. 
Att gå till skolan är en självklarhet som vi tar för givet, det är till och med lagstiftat att vi ska 
göra det. Alla sjuåringar i Sverige ska börja grundskolan och gå där i nio år. Att börja skolan 
tillhör för många en av de mest spännande saker de gör i sitt liv. Det nya och spännande kan 
snart förvandlas till ett problem för elever med inlärningssvårigheter. För en del elever med 
dyslexi och dyskalkyli går det bra medan det för andra går mindre bra. Enligt skollagen, 
kapitel 4 §1 ska elever med särskilda behov hjälpas, då spelar det ingen roll i vad problemet 
ligger. Enligt författaren kan skolan inte förbise elevens behov bara för att eleven har en 
besvärlig social situation. Detta visar sig visserligen i skolan, men skolan är skyldig att ge alla 
elever samma möjlighet att nå målen. När en elev har en besvärlig situation i hemmet eller 
föräldrar som inte kan eller/har möjlighet att hjälpa sitt barn med läxor så blir dessa elever 
oftast efter i sin inlärning. Det förutsätts från skolans sida att eleverna gör sina läxor och att 
föräldrarna ska ta ansvar för detta, det är dock inte möjligt för en del familjer. Här får enligt 
författaren inte negativa attityder avgöra om eleven får stöd eller inte. Elevens hela inlärning 
kan inte vara avhängig läxorna och den hjälp eleven får hemma. Resurserna i skolan skulle 
absolut kunna användas på ett effektivare sätt och därigenom kunna erbjuda bland annat 
läxhjälp. En tanke som tilltalar författaren är den gruppindelning som Kunskapsskolan arbetat 
med (skolverket 2005). Undervisningsgrupperna har indelats i grupper för storföreläsning, 
seminarier, Workshops och enskild undervisning. Det är kanske svårt att fullt ut arrangera 
undervisningen efter detta koncept men idén kan beaktas när arbetet med en framgångsrik 
skola pågår. Skolminister Jan Björklund har gett skolverket i uppdrag att se över läroplanen 
och tydliggöra denna. Tillsammans med andra åtgärder såsom effektivare nyttjande av de 
resurser som redan finns i skolan i form av pedagoger, tid och pengar så anser författaren att 
stora förändringar skulle kunna vara möjliga att genomföra. Det är viktigt att det även är 
tydligt för skolledarna hur de ska coacha pedagogerna och åt vilket håll. Det är inte lätt att 
vara pedagogisk ledare om det inte finns tydliga mål. Som med all verksamhet är det viktigt 
att skolans verksamhet också följs upp, annars är det svårt att veta vad som ska förbättras. 
 
I enkäten under punkten ”övrigt” på fråga tre fanns det möjlighet för pedagogerna att själva 
precisera eventuell anledning till att ”alla elever inte får de stöd de behöver”. Författaren anser 
svaren intressanta då pedagogerna tangera en gräns till vad som är deras uppdrag. En pedagog 
svarade att elever och föräldrar inte förstår behovet av stöd. Tre andra pedagoger svara att 
eleven vägrar ta emot stöd. Författaren finner dessa svar märkliga. Har pedagogen lyckats 
med sitt uppdrag om eleven inte kunnat motiveras till inlärning? Författaren menar att det i 
uppdraget ingår att motivera eleven till inlärning, går inte detta så är det med all sannolikhet 
något annat som ligger till grund för att inlärningen inte fungerar, en elev är inte lat, eller 
låtsas ha svårigheter. Det är också viktigt att pedagogerna har ett gott samarbete med 
föräldrarna. Det går inte att skylla på föräldrarna att barnet inte lyckas i skolan. Pedagogerna 
måste se till att alla förutsättningar för en inlärning är uppfyllda. Alla barn har rätt till detta, 
men det blir inte alltid så. Under samma punkt under fråga tre svarade en pedagog att det var 
svårt när utvecklingsstörda elever går integrerade i vanlig klass. Författaren vill peka på att 
det är elever med lätt utvecklingsstörning som erbjuds denna möjlighet. Eleven har dock rätt 
till enklare studiematerial och är i regel inskrivna i särskolan men går i vanlig klass. Utifrån 
dessa premisser borde det inte vara några svårigheter för pedagogen att stötta eleven med sin 
inlärning. Författaren finner det beklagligt om elever med lindrig utvecklingsstörning ska 
hänvisas till särskolan, då dessa elever har en stor potential att klara sin skolgång i vanlig 
skola, omen med stöd. En svårighet som lyftes under samma fråga är att elever inte är 
psykologutredda. Författaren menar att detta är ett bra verktyg för att kunna bemöta barnet på 
rätt sätt. Det är barnets rättighet att få en utredning om så behövs, men det är viktigt att det 
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verkligen leder till något för eleven. I många fall så visar en psykologutredning att barnet har 
en svårighet som kommer att vara livslång. I takt med att barnet växer lär det sig att hantera 
sin svårighet men kommer alltid att ha ett handikapp. Neuropsykiatriska handikapp handlar 
ofta om svårigheten att anpassa sig efter omgivningen. I skolan blir detta extra tydligt. Här 
möter pedagogerna en utmaning i att förändra omgivningen och inte eleven. Elevens 
handikapp består i grova drag i att ha svårigheter med att förändra sig efter omgivningen. 
Detta verkar vara svårt för pedagogerna då det även finns en tradition och ett uppdrag att 
fostra eleverna. Det är också ofta föräldrarna får höra att de måste skärpa sin uppfostran. 
Författaren anser att i dagens samhälle där det finns så mycket upplysning kring bland annat 
neuropsykiatriska handikapp, så är det en skandal att inom skolan agera på ett sådant sätt. Det 
är viktigt att pedagogerna själva söker information. Under fråga tre lyftes också, att när det är 
flera i samma grupp med behov av särskilt stöd, så är det svårt att tillgodose alla elevers 
behov fast gruppen är liten. Vad pedagogen menade med liten grupp framgår inte av svaret. 
 
Fråga fyra var utformad så att pedagogerna själva kunde göra ett tillägg om de så önskade. 
Det var 16 pedagoger som tog den möjligheten. Utifrån de kommentarer som inkom såg 
författaren att dessa svar var snarlika de svar som inkommit under fråga tre och 
kategoriserade dem därför på ett likartat sätt. När den processen var klar utkristalliserade sig 
några kommentarer som inte passade under någon av de tidigare uppsatta rubrikerna. En 
kommentar som fick författaren att känna igen sig i skolvärlden var ”Fick du veta något nytt?! 
En annan pedagog ville tydliggöra att detta är komplext eftersom den hjälp dessa barn 
behöver är så individuellt olika, trots att problemen är tämligen lika”. Alla som arbetat inom 
skolan vet att det förhåller sig på det viset, inte ens elever med samma diagnos har samma 
behov (författarens kommentar). En pedagog ville försäkra sig om att författaren förstått sin 
egen undersökning. Kommentaren löd ”Antalet elever är inte viktigt. Om personalstyrkan är 
dimensionerad för 1000 elever borde det fungera lika bra/dåligt som för 100 elever som 
undervisas med motsvarande personalstyrka. Det fanns också en åsikt om fråga ett, den 
åsikten gick ut på att det skulle varit tydligare med fler svarsalternativ under den frågan, till 
exempel ”några” frågar, de ”flesta” frågar, ”alla” frågar. Författaren menade i sin fråga, att 
om en förälder frågat efter stöd för att deras barn ska nå målen så skulle svaret bli ett Ja, om 
de inte frågat skulle svaret bli ett Nej. Detta ser författaren nu i efterhand skulle ha 
förtydligats i frågan. Det var en enda pedagog som svarade att fråga tres problem inte fanns i 
dagsläget för hennes del. En av pedagogerna svarade att ”dåligt meritvärde på skolan blir 
resultatet + eleverna kommer till komvux och misslyckas eventuellt ytterligare en gång”. 
Den punkt författaren finner mest talande är pedagogen som sa ”Tycker det är beklagligt att 
behöva se så många kryss i 3:e frågan, detta är reglerat i skollagen kap. 1 § 2”. 

Avslutande diskussion 

Sammantaget kan sägas att författaren fick svar på sin fråga. De flesta lärarna inom grund och 
gymnasieskolan i den undersökta kommunen anser att det finns risk för att alla elever inte får 
det stöd de behöver. Detta anses bero på för stora klasser och bristande resurser i form av 
personal och pengar. Det stämmer också väl överrens med vad författaren förväntade sig att få 
till svar. Genomgående med referens till författarens tidigare erfarenheter så verkar 
uppfattningen vara eller ha blivit en sanning för många pedagoger. Skolverket har också varit 
inne på samma linje, genom att tillskjuta ekonomiska medel för att det skulle vara möjligt 
med fler vuxna i klassrummet. Det är intressant forskning som författaren tog del av inför 
uppsatsen, forskning som visar på att Sveriges skolor till stor del misshushållar med 
resurserna.  Författaren tror dock att det vore möjligt att vända denna trend. Det första är att 
det måste finnas tydliga mål med verksamheten och att den utvärderas med jämna mellanrum. 
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Det fordras även en medvetenhet och en attitydförändring hos skolledare och pedagoger, både 
en medvetenhet om egna tillkortakommanden och styrkor men även en ödmjukhet mot 
medmänniskor. Ett sätt att komma till rätta med denna problematik kan mycket väl vara 
provisionsbaserad lön. Pedagogen kan höja sin lön genom att vara en bra lärare. Ytterligare 
löneförhöjande kan vara att skolan har ett högt meritvärde. Idag finns det inget som motiverar 
en pedagog att satsa lite extra energi på en elev. Det individuella lönesystemet är i och för sig 
kanske en tanke till detta, men det har visat sig att det inte fungerar som det var tänkt. Det är 
svårt att få en lönespridning samtidigt som det är svårt att bedöma pedagogernas arbete. 
Författarens uppfattning är att det är för lite samarbete mellan pedagogerna och för lite 
utvärdering. En organisation som inte utvärderas är svår att förändra, därför att det är svårt 
veta vad det är som ska förändras. Skolledarna bör också få möjlighet att vistas mer i 
klassrummet, för att sedan kunna coacha pedagogerna och kunna föra en dialog med dem.  
 
Det finns mycket som är bra inom skolan, men det kan alltid bli bättre. Det behövs en tydlig 
och stark ledning som vet var målet är och som tillsammans med pedagogerna kan guida 
eleverna genom skolan. Ett bättre nyttjande av resurser genom ett mer flexibelt tänkande är en 
förutsättning. Enligt författaren är det också viktigt med fortbildning för pedagogerna. 
Forskningen går snabbt framåt och har visat på nya rön, sedan flera av pedagogerna utbildade 
sig. En pedagog som verkar inom skolan får inte sluta utvecklas, pedagogen behöver input för 
att kunna ge outpot. Det är viktigt med engagemang hos pedagogerna detta avspeglar sig hos 
eleverna. En bra relation mellan pedagog och elev är början till en god inlärning. Tilltro 
skapar självförtroende och styrka hos eleven. Detta är grunden till att inlärning ska vara 
möjlig. Författaren skulle finna det intressant att vidare studera hur det tillsammans med 
pedagogerna på bästa sätt skulle gå att hitta ett nytt sätt att tänka kring resurser inom skolan. 
Författaren anser det möjligt att inom en kommun genomföra ett projekt där fokus ligger på 
att nyttja resurserna bättre, dock torde det gå fortare och lättare om pedagogen även ser en 
egen vinning inom rimlig tid.
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