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Sammanfattning 
Syftet med denna jämförande studie är att ta reda på vilka slags svårigheter elever i grundskolans 
tidigare år kan ha och hur undervisningen för dessa ser ut. Jag har utgått från två skolor i 
Stockholmsområdet: en ”invandrartät förort” samt en stadsdel i Stockholms innerstad för att även ta 
reda på hur elevers möjligheter att klara skolans mål påverkas av deras uppväxtmiljö, föräldrars 
bakgrund och social tillhörighet. Den likvärdiga skolan som beskrivs i skollagen – vad innebär den 
i praktiken? 

För att svara på detta har jag genomfört intervjuer med tre lärare och en specialpedagog samt utgått 
från tidigare forskning inom området och Bourdieus kapitalbegrepp. Ur resultatet framkommer att 
den specialpedagogiska undervisningen bedrivs utifrån två olika utgångspunkter i de två områdena. 
”Innerstadsklassen” arbetar med hjälp av specialpedagog och ”förortsklassen” utan. Jag tolkar mitt 
resultat som att elevers skolframgång till stor del avgörs av uppväxtmiljö och social tillhörighet. 
Vilka krav föräldrar ställer på skolan kan också avgöra vilket stöd eleverna får.  

Studien visar att framför allt skolor i storstadsområdena blir allt mer segregerade, skillnaderna 
mellan olika skolor ökar kraftigt. Skolresultaten sjunker på de skolor som ”tappar” elever, bland 
annat till följd av kamrateffekten. Utifrån denna undersökning kan jag inte se att de båda 
elevgrupperna i studien får samma utbildning. Men studien pekar också på att den likvärdiga skolan 
är möjlig. Forskning visar att effektiva skolor med gott resultat, trots elever med sämre sociala 
förutsättningar än andra skolor, lyckas om det finns ett tydligt ledarskap samt om eleverna bemöts 
med höga förväntningar och respekt. Olika former av utvärderingar av elevers kunskaper är också 
av stor vikt. 

 

Nyckelord 

Likvärdig utbildning, specialpedagogik, särskilt stöd, särskilda behov, skolresultat, 
invandrarbakgrund, segregation, klasstillhörighet, social bakgrund. 

 



 1 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning ...................................................................................... 3	  

1.1 Med inblick i två världar........................................................................ 3	  

2 Bakgrund ...................................................................................... 4	  

2.1 Stockholm – en delad stad .................................................................... 4	  

2.1.1 Bättre betyg med rika föräldrar........................................................ 4	  

2.2 Det sociala arvet.................................................................................. 5	  

2.3 Olika barn – likvärdig utbildning............................................................. 5	  

2.3.1 Rätt till ojämlikhet ......................................................................... 6	  

3 Litteraturöversikt ......................................................................... 7	  

3.1 Inledning ............................................................................................ 7	  

3.2 Skolan och samhället ........................................................................... 8	  

3.2.1 Specialpedagogikens framväxt......................................................... 8	  

3.2.2 Specialpedagogisk forskning...........................................................10	  

3.3 Boendesegregationen och skolan ..........................................................11	  

3.3.1 Det fria skolvalet ..........................................................................12	  

3.4 Kapitalbegreppet ................................................................................13	  

4 Syfte och frågeställningar........................................................... 15	  

5 Metod ......................................................................................... 16	  

5.1 Upplägg och val av metod ....................................................................16	  

5.2 Urval och genomförande ......................................................................16	  

5.2.1 Transkribering ..............................................................................16	  

5.2.2 Intervjufrågor ..............................................................................17	  

5.3 Etiska överväganden ...........................................................................17	  

5.4 Reflektion över metoden ......................................................................18	  

6 Resultat ...................................................................................... 19	  

6.1 Skolan i innerstaden och förorten..........................................................19	  

6.1.1 Skola 1 – ”förortsklassen” ..............................................................19	  

6.1.2 Skola 2 – ”innerstadsklassen”.........................................................20	  

6.2 Svårigheter i skolarbetet......................................................................20	  



 2 

6.2.1 Skola 1: Språkliga luckor ...............................................................21	  

6.2.2 Skola 2: Läs- och skrivsvårigheter och diagnoser ..............................22	  

6.3 Stöd..................................................................................................22	  

6.3.1 Skola 1: Egna metoder, ingen specialpedagog ..................................23	  

6.3.2 Skola 2: Extra resurs, specialpedagog och LUS .................................25	  

6.4 Uppväxtmiljö och ”Den likvärdiga skolan”...............................................27	  

6.4.1 Skola 1: Svagt stöd hemifrån .........................................................27	  

6.4.2 Skola 2: Involverade och oroade föräldrar med höga krav ..................29	  

7 Analys......................................................................................... 31	  

7.1 Elever i behov av särskilt stöd ..............................................................31	  

7.1.1 Olika stöd ....................................................................................32	  

7.2 En likvärdig skola? ..............................................................................33	  

7.2.1 Skolan alltmer ojämlik...................................................................33	  

7.2.2 Segregeringen i skolan ..................................................................34	  

7.3 Bourdieus sociologi .............................................................................34	  

7.3.1 Habitus – ditt öde .........................................................................35	  

7.4 Vad fick jag svar på? ...........................................................................36	  

8 Diskussion .................................................................................. 37	  

8.1 Stöd..................................................................................................37	  

8.1.1 Specialpedagog eller inte? – skola 1 ................................................37	  

8.2 Är den likvärdiga skolan ens möjlig? ......................................................38	  

8.2.1 Utvärdering för rätt stöd ................................................................39	  

8.3 Föräldrarna och kapitalbegreppet ..........................................................39	  

9 Konklusion.................................................................................. 42	  

9.1 Så lika, fast olika ................................................................................42	  

9.1.1 Olika vägar till samma mål.............................................................42	  

9.2 Framtida forskning ..............................................................................43	  

Slutligen…............................................................................................44	  

10 Referenser ................................................................................ 45	  



 3 

1 Inledning 

1.1 Med inblick i två världar 
När jag började lärarutbildningen blev jag tilldelad ett ”partnerområde”, en stadsdel i Stockholm 
där den verksamhetsförlagda delen av utbildningen – praktiken, skulle genomföras. Jag fick hem ett 
papper och där kunde jag läsa att jag fått min placering i en stockholmsförort som jag egentligen 
inte visste så mycket om. Jag kände till att det är en miljonprogramsförort, ett segregerat område 
där det till största delen bor människor med invandrarbakgrund. Och jag tänkte att här är det nog 
tufft att vara lärare. 

Själv är jag uppvuxen i en liten bruksort i Västmanland. Visst finns där klasskillnader, men orten 
är så pass liten att där bara finns ett par grundskolor och därmed är klasserna blandade med barn 
från olika uppväxtmiljöer. Jag hade innan jag började lärarutbildningen aldrig tidigare satt min fot i 
den förort jag fått som partnerområde. I mångas ögon är denna förort endast ett främmande och 
kanske också skrämmande, invandrartätt och starkt segregerat bostadsområde med stora sociala 
problem, många socialbidragstagare, droger och våld. Samtidigt är det ett exempel på ett område 
där skolorna får större resurser än på andra ställen och som har belönats för sina pedagogiska 
insatser. Det hela kändes intressant, och det skulle det också visa sig bli, men det var just med en 
lite skrämmande känsla i kroppen som jag för första gången satte kurs mot den F-6 skola jag blivit 
placerad på. Och nog var det en och annan kulturkrock som uppstod till en början. 
Många intryck och några terminer senare ville jag se något mer, något annat. Kanske tänkte jag mig 
en skola i något slags ”medelområde”, möjligen såg jag den klass jag själv gått i som barn framför 
mig. Nu blev det inte riktigt så, jag hamnade på en skola i Stockholms innerstad, som visserligen 
visade sig vara raka motsatsen till förorten, men just därför också lika speciell. Ännu en smula 
kulturchock infann sig, om än mindre än den första. 

Förort – innerstad, fattiga – rika, invandrare – svenskar. De två områdena ligger båda i 
Stockholm, men skiljer sig åt på flera sätt. Inte minst socioekonomiskt. Det handlar om två 
ytterligheter, även om det geografiska avståndet inte är särkilt stort. De barn jag har träffat genom 
lärarutbildningens praktikperioder bor i samma stad, men lever på många sätt i skilda världar och i 
olika verkligheter. Det hela har varit som en resa, och den här uppsatsen är på sätt och vis en 
reseberättelse om denna färd. Jag har, som genom ett titthål, befunnit mig i två världar. Jag har mött 
elever i grundskolans tidigare år, jag har fått syn på deras vardag, lärare och undervisningsmetoder 
och ibland även deras föräldrar. Jag har uppfattat likheter, men i första hand olikheter och stora 
sociala klasskillnader. Det hela har gett mig en inblick i hur olika en lärares arbete kan se ut, och 
även en viss insyn i barns vardag och villkor i de olika områdena. 

Nu befinner jag mig i slutet av lärarutbildningen. Jag har plockat upp ”titthålet” och ställt in fokus 
på barn i behov av särskilt stöd. I insikten om och upplevelsen av de två världarna har det nämligen 
uppstått ett stort intresse för de här barnen, många känslor – och frågor. Hur ser barnens villkor och 
förutsättningar till lärande ut? Vilket slags liv lever barnen och vad har de framför sig? Är deras 
skolsituation och de stödinsatser de får beroende av vilken social klass deras föräldrar tillhör? Eller 
vilka klasskamrater de har? Hur likvärdig är, kan – och bör den svenska skolan vara?  
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2 Bakgrund 

2.1 Stockholm – en delad stad 
En miljonprogramsförort i Stockholmsområdet med hög andel invandrare, där nära 100 procent av 
eleverna har annat modersmål än svenska – och en stadsdel i Stockholms innerstad där endast en 
liten del av invånarna har invandrarbakgrund, där medelinkomsten är hög och där många elever kan 
läsa och räkna redan innan de börjar i skolan. Genom tiderna har det funnits flera former av sociala 
klasser i olika delar av världen samtidigt som vissa ideologier försökt skapa ett klasslöst och rättvist 
samhälle. I denna undersökning tar jag avstamp i två områden i dagens Stockholm, där två skilda 
samhällsklasser lever – men där eleverna, oavsett bakgrund eller förutsättningar, enligt 
styrdokumenten har rätt till en likvärdig utbildning i skolan.  

Frågor om klass, mångkultur, integration och segregation är ständigt aktuella. Människor har 
åsikter, forskning bedrivs, utredningar görs och debatter förs i politik och media. Vad jag har 
kunnat se är forskarna överrens om att Stockholm, likt många andra storstäder i Europa, är en delad 
stad där segregationen splittrar samhället. I en artikelserie i Dagens Nyheter kring valet i Stockholm 
2010 behandlades ämnet segregation. I en av artiklarna går det att läsa: ”I förorter som Tensta och 
Rinkeby står varannan invånare utanför arbetsmarknaden. Medelinkomsten är mindre än hälften så 
stor som i innerstaden. Och klyftorna ökar.” I samma artikel menar Roger Andersson, professor i 
kulturgeografi vid institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet, att: ”Om målet 
är att vi ska leva tillsammans i blandade bostadsområden så visar forskningen att vi har 
misslyckats.” Artikeln pekar på att några av Stockholms mest uppdelade områden finns i 
innerstaden, delar av Bromma, Nacka, Danderyd och Lidingö. ”Här bor få flyktingar, få arbetslösa 
och få lågutbildade. I miljonprogramsområden som Tensta, Rinkeby, Husby och Skärholmen är det 
precis tvärt om.”1 
 

2.1.1 Bättre betyg med rika föräldrar 

Diskussioner om den svenska skolan är nästan alltid i hetluften, inte minst inom politiken, i 
utredningar och i media. Skolfrågan hänger ofta samman med teman om segregation, integration, 
samhällsklasser och social tillhörighet. LR, Lärarnas Riksförbund, presenterade nyligen en rapport 
om klyftorna i den svenska skolan med titeln Rika barn lära bäst?2 Där har man tittat på 
betygsutvecklingen från 1990 fram till 2008, och man ser en tydlig tendens: Ju rikare föräldrar 
desto bättre betyg. Dagens Nyheter skriver i en artikel angående den aktuella rapporten att flera 
forskare, oberoende av varandra, har kommit fram till att valfrihetsreformen, det fria skolvalet, ökat 
segregationen – både den etniska och den kunskapsmässiga.3 LR vill med rapporten ”lyfta fram 
betydelsen av olika bakgrundsvariabler för skolframgång”4 och menar att skolans likvärdighet har 
stora brister. Per Kornhall, undervisningsråd vid Skolverket, är inne på samma spår när han på DN 

                                                        
1 Dagens Nyheter (2010-03-23). 
2 Lärarnas Riksförbund (2010).  
3 Dagens Nyheter (2010-07-05). 
4 www.lr.se 
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Debatt nyligen skrev att ”den svenska skolan blir allt mindre en skola för alla och allt mer en skola 
för dem som har föräldrar med resurser och det i ett alltmer segregerat skolsystem”.5  

2.2 Det sociala arvet 
Teorin om att sociala förhållanden och attityder förmedlas mellan generationer och därmed ”går i 
arv” uttryckte barnpsykiatrikern Gustav Jonsson på 1960-talet som ”det sociala arvet”. Han 
myntade begreppet efter att han kunnat se att de barn som vårdades vid Barnby Skå utanför 
Stockholm hade föräldrar som haft eller fortfarande hade sociala svårigheter.6 Ett annat exempel på 
”Det sociala arvet” är titeln på den sista av tre uppmärksammade dokumentärfilmer i en trilogi av 
Stefan Jarl (från 1993), där han genom att följa missbrukare i Stockholm i den sista filmen försöker 
ta reda på hur det sociala arvet har överförts till deras barn.   

Habitus – individers position i det sociala rummet 

När det gäller just forskning om det arv som vi människor bär med oss är den franske sociologen 
Pierre Bourdieu (1930-2002) betydelsefull. Hans forskning handlar om individer i relation till 
samhället, makt och val – både frivilliga och ofrivilliga, som vi gör när det gäller till exempel jobb, 
intressen eller utbildning. Bourdieu använde samhället idag som forskningsobjekt och försökte 
förstå strukturer och makt, kamp, överordning och underordning. Donald Broadys text om Bourdieu 
(1998) tar upp ett antal begrepp kring hur människans arv och miljö påverkar vårt sätt att se på 
livet, situationer och andra människor – människors olikheter och sociala grupper. Habitus är här 
beskrivningen av det sociala arvet, det som alla människor bär med sig – i kroppen inristade 
dispositioner, sätt att se världen, att tolka, handla, röra sig, känna smak för och avsmak emot. Allt 
detta lika ofta medvetet som omedvetet. Habitus är ett viktigt begrepp inom Bourdieus teorier och 
hjälper till att analysera relationerna mellan individers position i det sociala rummet. För mig är 
Bourdieus forskning både spännande, inspirerande och relevant för denna undersökning, eftersom 
studien i grunden handlar om just individer i relation till samhället och hur ens bakgrund och 
sociala arv påverkar en människa, dess liv och skolgång. 
  

2.3 Olika barn – likvärdig utbildning 
Sverige är ett land som enligt skollagen inte gör skillnad på barn och barn. Här har alla från det år 
de fyller sju år rätt till utbildning, vilket motsvarar skolplikt.7 Grundskolan är dessutom avgiftsfri 
och kostnadsfria skolmåltider erbjuds.8 Skolan ska alltså vara till för alla barn och särskilt stöd ska 
dessutom ges till elever som har svårigheter i skolarbetet9. ”Alla barn och ungdomar skall, 
oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 
till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje 

                                                        
5 Dagens Nyheter (2012-03-17). 
6 www.ne.se, www.wikipedia.se 
7 Skollagen 3 kap. 7§. 
8 Skollagen 4 kap. 4§. 
9 Skollagen 4 kap. 1§. 



 6 

skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”10 Att skolan ska vara likvärdig innebär 
enligt läroplanen inte att undervisningen ska vara lika för alla och utformas på samma sätt överallt, 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Tvärtom, hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar 
och behov och undervisningen ska anpassas därefter. Normerna för likvärdigheterna anges istället 
genom de internationella målen i läroplanen.  

2.3.1 Rätt till ojämlikhet 

Lindensjö & Lundgren (2000) tar upp aktuell utbildningspolitik, dess styrning och ledning genom 
olika styrdokument. Staten som styr skolan genom att ta fram läroplanerna och kommunen som tar 
fram en skolplan som sedan tolkas i skolans arbetsplan. Lärare och elever som sedan ska genomföra 
det hela rent praktiskt i verksamheten. Författarna resonerar kring svårigheten med målet att 
likvärdighet och jämlikhet ska finnas i skolan och tar upp tankesättet rätt till ”ojämlikhet” snarare 
än jämlikhet. Detta, menar författarna, eftersom livet skiljer sig åt för olika elever när det kommer 
till exempelvis sociala skillnader och förutsättningar. Om jämlikhet ska vara möjligt behöver de 
elever med större behov också mer resurser. Det gagnar inte jämlikhet att efter exempelvis 
examination på lika villkor, sortera elever i olika klasser och skolor. En elev måste, enligt 
författarna, få möjlighet att ta till vara sina möjligheter att utvecklas – studiebegåvning kan alltid 
förändras. Vidare menar man att om skolan ska ha samma värde för alla måste den också kunna 
möta alla elever på deras egna villkor och inte servera alla samma sak. Alltså måste man trots allt 
till slut ge eleverna olika utbildning. 

Två elevgrupper med olika behov 

I denna studie utgår jag från två elevgrupper som jag tror har skilda förutsättningar och behov och 
som tillhör olika sociala världar, men som alltså, enligt skollagen, ska arbeta efter samma mål. Jag 
vill ta reda på hur undervisningen för dessa två elevgrupper, och då framförallt de barn som är i 
behov av särskilt stöd, ser ut.  

Vilka svårigheter har barnen, hur jobbar man med dessa och hur fördelas de resurser som finns? 
Ser organisationen av de specialpedagogiska insatserna olika ut för olika sociala grupper, och vad 
beror det i så fall på? Den likvärdiga skolan som beskrivs i skollagen – vad innebär den i praktiken 
i de två klasser jag studerat?  

                                                        
10 Skollagen 1 kap. 2§. 
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Inledning 
Efter sökning och genomläsning av tidigare forskning har jag kunnat se att det bedrivits omfattande 
studier kring ämnet specialpedagogik med olika inriktningar. När det kommer till specialpedagogik 
för elever med invandrarbakgrund handlar det ofta om språkutveckling, andraspråksinlärning, 
modersmålsundervisning och vidare om skolans mottagande av nyanlända elever och flyktingbarn, 
samt de kulturkrockar som kan uppstå när den svenska skolan möter elever och föräldrar från andra 
kulturer.  

Forskning som fokuserar på social bakgrund och hur det hänger samman med hur en elev presterar i 
skolan, utgår vad jag har kunnat se oftast från grundskolans senare år eller gymnasiet, eller 
huruvida en elev söker sig vidare till högre studier. Med andra ord då eleverna börjat få betyg och 
alltså inte grundskolans tidigare år, som jag har fokus på i denna uppsats. Inom detta område är 
forskningsfältet dock stort, frågan om ”börd och framgång” har långt tillbaka i tiden varit av både 
teoretiskt och inte minst av praktiskt intresse.11 Enligt Skolverket (1995) skrev Gunnar Boalt redan 
1947 i sin doktorsavhandling Skolutbildning och skolresultat för barn ur olika samhällsgrupper i 
Stockholm att ”Frågan om, hur skillnaderna i betyg och testresultat mellan olika grupper 
uppkommer och utvecklas, bildar ett enormt forskningsfält, där urvalet till högre utbildning och 
verkningarna av högre utbildning endast utgör en del”.12  

Jämförande studier om skolsituationen för barn i socialt och geografiskt olika områden är ofta 
kvantitativa där statistik förekommer frekvent. Men jag har också stött på flera avhandlingar där 
intervjuer med lärare och elever har skett, men här handlar det åter igen nästan uteslutande om 
elever i grundskolans senare år eller gymnasiet.  

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar specialpedagogik som utgår från barn i behov av 
särskit stöd på grund av att de riskerar att inte uppnå de uppsatta målen. På samma sätt har det 
bedrivits en hel del forskning om utbildningsvillkoren i storstädernas socialt utsatta och 
”invandrartäta” områden. Ett exempel är antologin Skola, språk och storstad (2006) där ett antal 
forskare har fokus på frågor om vad som händer i och omkring förskolor och skolor i utsatta 
områden när ”en stor del av verksamhets- och organisationsutvecklingen initieras och till viss del 
styrs av medel, riktlinjer och målsättningar tillhandahållna av regeringen med det främsta syftet att 
komma till rätta med den sociala, etniska och diskriminerande segregationen”.13 

 

                                                        
11 Skolverket, Hallerdt B. (1995), sid. 5. 
12 Skolverket, Hallerdt B. (1995), sid. 5. 
13 Axelsson & Bunar, (red.) (2006), sid. 7. 
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3.2 Skolan och samhället 
År 1842 fattades beslut om allmän folkskola i Sverige, även om det i praktiken inte var en skola för 
alla barn. Föräldrar som hade det gott ställt valde andra skolor än folkskolan till sina barn, medans 
de barn med föräldrar som hade det sämst ställt, om de alls gick i skolan, gick i fattigskolor eller i 
folkskolan i begränsad omfattning. Först kring 1915 gick så gott som alla skolbarn, drygt 94 
procent, i folkskolan. Det var också runt denna tid folkskolans skyldigheter och möjligheter att 
undervisa, vad vi idag kallar barn med särskilda behov, aktualiserades. På den här tiden sågs ofta ett 
barns familj och fattigdom som orsaker till ett barns uppkomst av problem. Mycket har hänt sedan 
dess, då barn med sociala problem, de så kallade vanartade eller vanvårdade barnen skiljdes från 
folkskolan. Dessa barn separerades från sina familjer, blev utackorderade eller satta på anstalter, där 
de sorterades efter bedömning av vanartens eller vanvårdens svårighetsgrad. Detta för både 
individens och samhällets bästa, menade man.14  
 

3.2.1 Specialpedagogikens framväxt 

Som en del i samhällets demokratiprocess har specialpedagogiken vuxit fram i svensk skola. Det 
hela går att se som en politisk och ideologisk företeelse. Från dåtidens syn på ”de svaga och lågt 
begåvade” barnen som en belastning för ”de normala barnen”, till dagens skola för alla. Från att 
avvikelse från normen var lika med uteslutning, till nutidens lagstadgade och ovillkorliga rätt för 
alla barn att nå samma mål. Från 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) som menade att orsakerna 
till ”skolsvårigheter” främst låg hos eleverna själva – till dagens formulering i styrdokument: 
”elever i behov av särskilt stöd”, där skolsvårigheter kan förstås som skolans svårigheter att möta 
alla elever. 15 I 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) förespråkades en ökad integration av 
elever med olika former av handikapp i de vanliga klasserna. Det var nu man först 
uppmärksammade miljön i skolan som en möjlig orsak för elever att uppnå skolans krav.16  

Men frågan är hur skolorna och lärarna ser på saken. I Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar 
1998 (1999) går det att läsa: ”Skolorna och framför allt lärarna har i liten utsträckning sett brister i 
den egna verksamheten som orsaker till elevers svårigheter i skolan. Ett överväldigande intryck är 
att de ser eleverna som ’bärare av problemen’. Vid många skolor hade personalen över huvud 
taget inte reflekterat över att skolan skulle kunna vara orsak till några svårigheter hos eleverna. 
Inlärningssvårigheter, social problematik och koncentrationssvårigheter nämndes oftast som 
orsaker till att elever var i behov av särskilt stöd.”17 

Särskilt stöd – en ovillkorlig rättighet 

År 2003 fick Skolverket i uppdrag att under sex år granska alla skolor i Sverige, cirka 6 000 till 
antal. I oktober 2008 startade den nya myndigheten Skolinspektionen, som då tog över uppdraget. I 
skriften Vi vässar pennan (2009) går Skolinspektionen igenom hur inspektionen har bedrivits. Där 
går att läsa att två av de främsta bristerna i svensk skola som också hänger ihop är att elevernas 
kunskapsutveckling inte följs upp och en att de elever som behöver särskilt stöd inte får det. Och de 
största svagheterna finns i grundskolans tidigare år, där lärare och rektorer har en bristfällig bild 
                                                        
14 Skolverket (1998) sid. 14. 
15 Persson (2001) sid 15. 
16 Persson (2001) sid 16. 
17 Skolverket (1999) sid 64. 
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över kunskapsresultaten. Här menar Skolinspektionen att skolan måste ha en bra kontroll över hur 
eleverna utvecklas för att det ska vara möjligt att sätta in stöd till lärare och elever. ”Över hälften av 
de skolor vi granskar kritiserar vi utifrån att de inte har en systematisk uppföljning och utvärdering 
av elevernas utveckling. Vi ser också att två av tre skolor brister i sitt arbete att ge eleverna 
individuella utvecklingsplaner. Det är ju en obligatorisk uppgift som inte går att välja bort”, säger 
Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.18 

Om en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram alltid utarbetas som ett sätt att ge 
elever och föräldrar inflytande över problembeskrivningen, utformningen av insatser och för 
utvärdering och uppföljning av stödet. Skolverkets studier visar dock att detta inte alltid är 
verkligheten i praktiken. Man pekar på bland annat lägre kompetens när det gäller särskilt stöd till 
elever, där exempelvis elevassistenter med otillräcklig fortbildning används i avsaknad av 
speciallärare för specialpedagogiska uppgifter.19 

”Bra stöd till elever – hög kvalitet på skolan” 

I skollagen beskrivs det att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov och att 
undervisningen ska anpassas så att alla elever har samma möjlighet att nå målen. Alla elever ska 
alltså ha tillgång till och få en likvärdig utbildning. Rätten till stöd är ovillkorligt och kommunerna 
ansvarar för hur insatserna utformas. Särskilt stöd eller specialundervisning kan för en elev handla 
om några timmar till en annan elevs hela skoltid. I Skolverkets rapport Elever i behov av särskilt 
stöd (1998) går det att läsa: ”Hur väl skolan lyckas att ge ett tillfredsställande stöd till de elever 
som tillfälligt eller mera varaktigt är i behov av detta, är en viktig mätare på skolans kvalitet.”20  

Skäl till stödinsatser 

Enligt lagstiftning har alltså elever som av olika anledningar har svårt att nå målen i utbildningen 
ovillkorlig rätt att få det. Särskilda undervisningsgrupper är tillåtna – men i första hand ska stödet 
ges inom klassens ram.21 I skollagen används två uttryck: elever med särskilda behov och elever 
som har svårigheter i skolarbetet.22 Dessa beteckningar fokuserar på de individuella problemen och 
någon närmare definition av vad som menas med särskilda behov eller svårigheter finns inte. Enligt 
Skolverket (1998) användes begreppen från början av Barnstugeutredningen (1968) och man 
räknade då in fysiskt handikappade barn samt barn med psykiska, emotionella, sociala eller 
språkliga svårigheter. I litteratur som behandlar området är just denna uppdelning frekvent. Det är 
annars vanligt att det talas om barn med inlärningssvårigheter och då framför allt läs-, skriv och 
matematiksvårigheter. När barns beteendemönster är avvikande används beteckningar som 
beteendestörningar och koncentrationssvårigheter. Det handlar om både utagerande, aggressiva 
barn och extremt tysta och passiva barn. Stödinsatser för barn med neuropsykiatriska tillstånd som 
MBD/DAMP, ADHD, Aspergers syndrom och autism har under senare år fått stort utrymme i 
diskussioner kring skolans stödinsatser.23  

                                                        
18 Skolinspektionen (2009) sid. 79. 
19 Skolverket (1998) sid. 8 och 9. 
20 Skolverket (1998) sid. 5. 
21 Skolverket (1998) sid. 20. 
22 Skollagen 1 kap. 2§, 5 kap. 1§. 
23 Skolverket (1998) sid. 20. 
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Avvikande här – normalt där 

Persson (2001) visar på att det främst handlar om kriterierna ”allmänna inlärningsproblem” samt 
”socioemotionella problem” som avgör huruvida en elev ska få specialpedagogiskt stöd eller inte. 
Socioemotionella problem tar sig främst uttryck som stökighet i klassrummet och behöver inte vara 
direkt kopplade till socialgruppstillhörighet, även om det ofta är så.24 

Huruvida en elev bedöms avvika eller ha svårigheter påverkas i hög grad av den rådande kulturen 
och miljön. Det som inom läs- och skrivsvårigheter bedöms vara inom normalvariationen på en 
skola kan uppfattas som en avvikelse i en annan, beroende på i vilken social omgivning skolan är 
belägen.25 På en skola med ett stort antal elever med invandrarbakgrund är gruppen oftast mycket 
heterogen och behoven bland eleverna kan se mycket olika ut. Det kan ha att göra med från vilken 
del av världen eleven kommer ifrån eller hur länge eleven varit i Sverige. Dessa barn är ofta särskilt 
utsatta, många har traumatiska upplevelser bakom sig i form av krig, flykt, separationer och lång tid 
i ovisshet om de får stanna i Sverige eller inte.26  

Enligt Skolverket (2003) har få studier i Sverige eller utomlands genomförts där man med stora 
stickprov som grund kunnat svara på frågan hur stor andel av eleverna i den obligatoriska skolan 
som anses behöva särskilt stöd. I Skolverkets kvalitetsgranskning av skolan 1998 står det att 
”…skolorna har ofta spontant uppgivit siffror som ligger mellan 10-40 procent. Några skolor i 
invandrartäta områden menar att så många som 75 procent eller att alla elever är i behov av 
särskilt stöd.”27 
 

3.2.2 Specialpedagogisk forskning 

Enligt Persson (2001) har den specialpedagogiska forskningen under 1990-talet genomgått en 
radikal och snabb utveckling både internationellt och nationellt. Under senare tid skiljer man allt 
mer på specialpedagogisk forskning och mer renodlad handikappforskning, som även bedrivs med 
samverkan inom exempelvis medicinsk och psykologisk forskning. Under senare år har den 
specialpedagogiska forskningen allt mer kritiskt börjat granska de miljöbetingelser som kan vara 
anledningen till behov av specialpedagogik, tillsammans med den individfokuserade forskningen.28  

En inkluderande skola 

I västvärlden pågår, enligt Persson (2001), en ofta ganska hätsk debatt kopplad till ideologiska 
ståndpunkter som handlar om huruvida ett system som bygger på ”inclusion”, en inkluderande 
skola, är bra eller inte. De som förespråkar inkludering för en debatt som handlar om att komma 
ifrån klassificeringen av elever som behöver specialundervisning samt definitionen avvikelse från 
normen. Debatten handlar också om huruvida det är etiskt försvarbart att använda forskningsresultat 
för att kategorisera barn och därmed deras utbildningsmiljöer. De långsiktiga konsekvenserna av en 
sådan uppdelning ifrågasätts, starka samband har funnits mellan specialpedagogisk klassificering 
och socialgruppstillhörighet, etniskt ursprung och kön. De mest radikala kritikerna när det gäller 

                                                        
24 Persson (2001) sid 129.  
25 Skolverket (1998) sid. 18. 
26 Skolverket (1998) sid. 47. 
27 Skolverket (1999) sid 64. 
28 Persson (2001) sid 28. 
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segregerade åtgärder har föreslagit att specialundervisning skulle upphöra som ett separat system 
vid sidan om skolans ordinarie verksamhet. 29 

Persson (2001) skriver vidare att i dagens svenska samhälles går det knappast att ifrågasätta att 
företeelser som förtryck, diskriminering och exkludering är av ondo. Det intressanta menar han är 
att deras motsatser tas för givna som goda. ”Det innebär att likvärdighet, deltagande och 
inkludering blir vägledande för hur skolans verksamhet ska bedrivas. Men det är viktigt att komma 
ihåg att vi har få empiriska belägg för att så är fallet.”30 
 

3.3 Boendesegregationen och skolan 
Bunar (2001) menar att skolan är en av samhällets absolut viktigaste institutioner. Det är en plats 
för bland annat politiska strävanden och reformer, där barn och ungdomar med olika sociala 
ursprung ska ges möjlighet att ta sig förbi den sociala bakgrundens begränsningar. Detta med hjälp 
av exempelvis kunskapsförvärv, socialisation och medborgerlig uppfostran.31 Bunar har studerat 
situationen i några av Stockholms ”invandrartäta” och socialt utsatta förortsområden och har 
intresserat sig för effekterna av boendesegregationer och de integrationspolitiska satsningar som 
gjorts för de lokala skolorna. Han menar att visionerna om en multikulturell skola hittills inte gett 
politiskt önskat resultat. ”Den multikulturella skolan har i praktiken, tvärtemot intentionerna, 
kommit att förknippas med ”invandrartäthet”, låg status och problem. Den skolpersonal och de 
föräldrar jag intervjuat tenderar att uppfatta ’det multikulturella’ som ytterligare en 
stigmatiserande faktor, inte som ett medel mot segregationens negativa effekter.” 32 

Bunar menar vidare att en av flera faktorer för en skolas arbetsförutsättningar är bostadsmarknadens 
struktur. Även med det fria skolvalet så är svensk grundskola i huvudsak organiserad efter 
närhetsprincipen, barnen från ett bostadsområde går i den skola som ligger närmast hemmet. 
Därmed speglar en skola förhållandena i sin närmiljö och skolor i svenska medelklassområden 
anses vara mer stabila och har högre status än skolor i områden med många arbetslösa och 
invandrande familjer. ”Skolan i ett ’invandrartätt’ och socialt utsatt eller ’segregerat’ område 
förknippas oftast med samma kategoriseringar.”33 Segregerade områden är ofta föremål för diverse 
integrationspolitiska visioner och satsningar, och därmed blir även områdenas skolor en del av 
dessa visioner och satsningar. Bunar pekar på att skolans betydelse för integration under de senaste 
åren starkt har poängterats i bland annat statliga utredningar.34   

 
 
 

                                                        
29 Persson (2001) sid 29. 
30 Persson (2001) sid 32. 
31 Bunar (2001) sid. 18. 
32 Bunar (2001) sid. 17-18. 
33 Bunar (2001) sid. 19. 
34 Bunar (2001) sid. 19. 
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3.3.1 Det fria skolvalet 

Både forskare och Skolverket35 talar om att elevers försämrade betyg beror på att segregationen och 
att klassklyftorna mellan olika skolor ökar. Man talar om dagens skola där elevers betyg i allt högre 
grad påverkas av det sociala arvet från föräldrarna.36 Tanken med valfriheten handlar i grunden om 
något som skulle kunna ses som positivt, där ökat föräldrainflytande, ökad elevpåverkan och 
konkurrens mellan skolor leder till bättre kvalitet och effektivitet. Men Kajsa Yang Hansen, 
forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet, konstaterar att forskningen visar att valfriheten 
också har andra effekter: ”Det är de redan privilegierade som utnyttjar möjligheten att välja skola 
åt sina barn. Det handlar om klasskillnader där man har olika tillgång till olika information och 
olika samhällsnätverk. De som har större tillgång till information har bättre möjligheter att göra 
val.”37 

Valfrihet på de svagas bekostnad 

Att social bakgrund spelar roll när det handlar om vilka som byter skola är även Bunar & 
Kallstenius (2006) överrens om. De menar också att när skolor ”tappar” elever så sjunker den 
genomsnittliga utbildningsnivån och antalet förvärvsarbetande bland de kvarvarande föräldrarna, 
medan andelen barn från bidragstagande (socialbidrag och bostadsbidrag) familjer ökar i de berörda 
stadsdelarnas skolor.38 Bunar & Kallstenius (2006) hänvisar till Michael Peters artikel Valfrihet på 
de svagas bekostnad (2001) som tar upp det Nyzeeländska utbildningssystemets ideologiska 
grunder som påminde mycket om det svenska, med likvärdighet och integration, men som ändrades 
under andra halvan av 1980-talet, då nyliberala vindar med ledorden valfrihet och konkurrens 
började blåsa starkt. Utbildning blev en privat angelägenhet och den centrala frågan om lika 
möjligheter ersattes av tal om effektivitet, val, konkurrens och resultatansvar. Skolor skulle 
omorienteras mot bland annat effektivitet och struktureras efter modeller från privata företag. 
Michael Peters hävdar, med hänvisning till en rad andra studier, enligt Bunar & Kallstenius (2006) 
att effekterna av dessa förändringar var förödande för likvärdigheten i skolorna. ”De samlade 
effekterna av ’valfriheten’ har blivit en förstärkning av gamla trender: en skola längst ner i 
hierarkin har fått sin intagning nästan halverad sedan 1990, medan en framgångsrik skola med 
duktiga medelklasselever snabbt ökat sitt elevantal.” 39 Detta visar alltså att ökande segregation kan 
bli en oönskad effekt av valfrihet, eftersom det i första hand är barn till föräldrar med relativt hög 
social status som utnyttjar rätten att välja skola.   

Bunar & Kallstenius hänvisar till Skolverkets studie (1996) där man kommit fram till att valfriheten 
har både positiva och negativa effekter. Som positivt ses att vissa skolor har utvecklats på ett bra 
sätt till följd av skolkonkurrensen, men studien visar på sammantaget fler nackdelar. De negativa 
följderna är flest bland skolor med stort elevutflöde och litet elevinflöde. Här är det exempelvis 
vanligt att elever som av lärare uppfattas som relativt sett resursstarka byter till andra skolor (elever 
med föräldrar med eftergymnasial utbildning och elever med svensk bakgrund). Detta leder till att 
skolorna får en försämrad ekonomi, tjänsteunderlaget minskar och lärare friställs. Studien visar 
också att vissa lärare söker sig till andra skolor och att valfriheten mest utnyttjas i 

                                                        
35 Skolverket (2009). 
36 Fria Tidningen (2010-03-16). 
37 Fria Tidningen (2010-03-16). 
38 Bunar & Kallstenius (2006) sid. 31. 
39 Bunar & Kallstenius (2006) sid. 17. 
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storstadsregionerna, där närheten till andra skolor eller där utbyggda kommunikationer gör det 
möjligt.40 

Den sociala mångfalden 

John Dewey (1859-1952) var amerikansk filosof och arbetade mycket med utbildningsfilosofiska 
frågor där grunden låg i att ta ställning för barnen och utgå från dem. Man kan se att hans tankesätt 
har betytt mycket för skolans utveckling, bland annat i Sverige där man i läroplanen (Lpo-94) kan 
se spår av hans idéer i värdegrundsfrågorna. Dewey menade att det är nödvändigt att tänka på nya 
sätt inom pedagogiken och såg utbildning som samhällets kanske främsta redskap för utveckling 
och reformer. Han menade att en god samhällsutveckling kräver att olika grupper av människor 
möts och utvecklar tankar tillsammans, han var mån om att vi måste slå vakt om variationen. Man 
kan likna det vid att på samma sätt som den biologiska mångfalden är viktig för naturen, så är den 
sociala mångfalden viktig för samhällsutvecklingen. Och vad är motsatsen till mångfald? Jo, enfald 
– och det låter inte särskilt positivt i mina öron i alla fall. Dewey menade att demokrati garanterar 
social variation och samhällelig utveckling. Han la därför stor vikt vid att skolan inte skulle 
motarbeta olikheter, det skulle i så fall kunna orsaka att vi saknar kompetenser i framtiden, och vi 
kan omöjligt veta vad vi behöver i framtiden.41  
 

3.4 Kapitalbegreppet 
I litteratur som behandlar elevers olikheter och barn och ungdomars sociala bakgrund så 
förekommer Bourdieus sociologiska forskning och teorier frekvent. Bourdieu talar om ett antal 
kapital som Broady (1998) översätter till värden, samlade tillgångar eller resurser. De kan vara av 
ekonomiskt eller symboliskt värde, och vara svagare eller starkare. Ekonomiskt kapital är den 
tillgång till faktiska pengar, egendom och kapital (exempelvis hus, bil och andra statussymboler) en 
person har, det handlar dock om att andra också ska veta att man har ekonomiskt kapital för att det 
ska vara synligt. Symboliskt kapital är de värden som andra tror på, en kollektiv tro på vissa värden 
av symbolisk art. Begreppet kan förklaras med att en viss egenskap har olika status i olika 
sammanhang och är ett av de mest grundläggande begreppen i Bourdieus sociologi. Kulturellt 
kapital kan betraktas som en bred underavdelning till symboliskt kapital. Det kan handla om 
tillgångar som att man har en viss utbildning som räknas som respekterad (utbildningskapital), 
förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift eller vana och kännedom om exempelvis klassisk 
musik eller litteratur. Socialt kapital handlar om de kontakter och sociala nätverk en människa har, 
vilket bygger på ömsesidigt erkännande. 

Bunar (2001) anger att hans huvudsakliga teoretiska inspirationskälla kommer från Bourdieus sätt 
att uppfatta relationer mellan individer och strukturer. Bunar skriver att skolan, enligt Bourdieu, har 
den dominerande klassens habitus som en slags mall för vilka kunskaper som är önskvärda och 
vidare att ”de som fått grunden till dessa kunskaper genom den primära socialisationsprocessen 
och fortsätter att bygga upp den genom familj och umgängeskretsar, har ett oåterkalleligt 
försprång i förhållande till sina jämnåriga från kapitalmässigt mindre bemedlade familjer.”42 Han 

                                                        
40 Bunar & Kallstenius (2006) sid. 15. 
41 Hartman & Lundgren (2004). 
42 Bunar (2001) sid. 30. 



 14 

skriver också att Bourdieu hävdar att utbildningssystemet är utformat till förmån för de som har 
kulturellt kapital där bland annat användandet av språket är av stor vikt.  

För mig klingar Bourdieus tankar och forskning som egentliga självklarheter. Ett 
”genomsnittsbarn” från den dominerande medelklassen, visst har väl det barnet ändå ett visst 
försprång när det gäller det mesta i livet som räknas som positivt och som ger självkänsla. Som 
exempelvis utbildning och språk. Eller? 
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4 Syfte och frågeställningar 
Enligt skollagen är skolan till för alla barn, den ska vara likvärdig och särskilt stöd ska ges till 
elever som har svårigheter i skolarbetet. Utifrån elever i grundskolans tidigare år, är syftet med 
denna studie att ta reda på vilka slags svårigheter elever kan ha, hur undervisningen ser ut för dessa 
och vilket specialpedagogiskt stöd de får. Jag har undersökt om det skiljer sig åt beroende på skola 
och social bakgrund, samt tagit reda på vad pedagogerna menar att svårigheterna beror på.  

Jag har också velat skapa mig en bild av hur arbetet för lärare i två socialt sett olika områden kan se 
ut, vilket gör detta till en jämförande studie. Syftet är vidare att föra ett resonemang kring dessa 
frågor samt att få en förståelse för om och hur uppväxtmiljö, social bakgrund och skola påverkar en 
elevs förutsättningar att uppnå de uppsatta målen i läroplanen. För att ta reda på detta har jag utgått 
från följande frågeställningar: 

• Vilka svårigheter i skolarbetet menar berörda pedagoger att elever som är i behov av särskilt 
stöd har i två sociokulturellt olika områden; en ”invandrartät” förort i Stockholmsregionen och 
en stadsdel i Stockholms innerstad? 

• Hur kan det specialpedagogiska stödet till elever i behov av särskilt stöd se ut i en elevgrupp i 
respektive (ovan nämnda) område? 

• Hur kan det som i styrdokumenten beskrivs som ”den likvärdiga skolan” fungera i praktiken? 
Hur erbjuds de olika eleverna olika utbildningar/undervisning inom en ”likvärdig skola”? 

• Hur påverkas elevers möjligheter att klara skolans uppnåendemål – utifrån deras olika 
kapitaltillgångar (uppväxtmiljö, föräldrars bakgrund och social tillhörighet)? 
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5 Metod 

5.1 Upplägg och val av metod  
Utifrån mina frågeställningar har jag valt att göra en fördjupad intervjustudie med 
fallstudieperspektiv. Jag intervjuar sammanlagt tre lärare och en specialpedagog i de två områdena 
Stockholms innerstad samt en ”invandrartät” förort i Stockholmsregionen. Intervjuernas syfte är att 
öka min kunskap inom området genom att få till personliga möten och ta del av andra människors 
upplevelser och erfarenheter om det jag vill undersöka. Grunden i intervjuerna har enkelt uttryckt 
handlat om att söka svar på ”hur upplever du att det är?” och ”varför är det som det är?”. Jag 
utgår alltså från två skolor som får vara två exempel och med hjälp av litteratur kommer jag att 
analysera, tolka och reflektera kring dessa exempel samt jämföra dem sinsemellan. Jag vill ge en 
fördjupad bild av hur situationen kan vara i två klasser med barn i grundskolans tidigare år i 
Stockholmsområdet. Avsikten är inte att visa hur det ser ut mer generellt, även om det också skulle 
vara minst lika intressant.   

5.2 Urval och genomförande 
Intervjuer och textanalys kan lyfta fram olika aspekter av och belysa samband mellan erfarenheter 
och uppfattningar hos en individ. Jag tror att intervjun som metod passar mina frågeställningar bra 
eftersom jag vill veta vad pedagogerna har för tankar kring dessa frågor lite mer ”på djupet”. 
Intervjun och textanalysen är dessutom utforskande och upptäckande, till skillnad från en enkät som 
förutsätter standardiserade frågor. I en enkät blir det också svårt att få en vidare bild av hur personer 
tänker och känner. 

Personerna jag valt att intervjua är tre lärare och en specialpedagog på två skolor där jag har haft 
VFU, två av dem har varit mina handledare. Jag har alltså träffat samtliga intervjudeltagare vid flera 
tillfällen innan intervjutillfället. Alla intervjuer gjordes på pedagogernas arbetsplatser i eller i 
närheten av deras klassrum. Intervjuerna spelades in med digital diktafon efter intervjudeltagarnas 
medgivande. Jag förde även anteckningar över sådant som jag upplevde som viktiga delar.  

5.2.1 Transkribering 

Efter varje intervju transkriberade jag det inspelade materialet (överförde det till skrift). 
Transkriptionen ska återge det som sägs och/eller görs i en situation, kommunikationen skrivs ner 
på ett sätt som liknar ett manus till en pjäs eller film.43 Jag ville att de konkreta situationer som 
intervjuerna inneburit och som jag nyss deltagit i, skulle bli så tillgängliga som möjligt för mig i 
efterhand. Även om transkriberingens nackdel är att det är ett tidskrävande arbetet så ville jag ändå 
göra det noggrant och omfattande. Bara i undantagsfall, i sekvenser när intervjudeltagaren kommit 
ifrån ämnet, har jag sammanfattat vad som sades. Tack vare transkriptionerna blev det senare 
mycket enkelt för mig att kunna jämföra de olika intervjuerna och få syn på mönster sinsemellan. 
Jag är säker på att jag på detta sätt fått syn på saker som jag annars hade förbisett. 

                                                        
43 Bjørndal, C. (2005), sid. 86. 
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5.2.2 Intervjufrågor 

Jag har utgått från tre frågeställningar vid intervjuerna. Utöver dessa har en mängd följdfrågor 
uppstått. 

• Berätta om de elever i din klass som har svårigheter i skolarbetet.  

• Hur ser undervisningen se ut för dessa barn?  

• Hur skulle du vilja/hur tycker du att det borde vara? 

5.3 Etiska överväganden 
I arbetet med denna undersökning har jag tillämpat det grundläggande individskyddskrav som 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer anger. Dessa principer ska ses som vägvisare och 
ersätter därmed inte min bedömning och eget ansvar. Det handlar snarare om att ge mig som 
forskare underlag för egna reflektioner och insikter i mitt ansvarstagande.44 Vetenskapsrådet har 
konkretiserat individskyddskravet i fyra allmänna huvudprinciper där informationskravet är det 
första.45 Jag har innan intervjuerna informerat varje undersökningsdeltagare om studiens syfte samt 
deras eget syfte i studien. De har blivit informerade om de villkor som gäller för deras deltagande; 
att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de vill. I och med att 
intervjudeltagarna gav sitt samtycke till att medverka i min studie har även huvudprincip nummer 
två, samtyckeskravet uppfyllts. Deltagarna har också själva fått välja tidpunkt och plats för 
intervjuerna.  

Princip nummer tre är konfidentialitetskravet som gäller offentlighet och sekretess.46 Samtliga 
deltagare i denna undersökning har fingerade namn för att de ska förbli anonyma. Om en 
intervjudeltagare berättar om en elev är naturligtvis även dessa namn fingerade. För att det inte ska 
gå att spåra vilket skola intervjudeltagarna arbetar på, och på så sätt röja deras eller elevers identitet 
anger jag heller inte skolornas namn eller vilka de två bostadsområden som jag utgår från är, 
däremot att områdena ligger i ”Stockholmsregionen” samt att det handlar om en stadsdel i 
innerstaden och en ”invandrartät” förort. Att detta framgår bedömer jag som nödvändigt för 
studiens syfte. Samtliga deltagare har sagt ja till att intervjuerna spelats in med digital diktafon. 
Dessa ljudinspelningar samt nedskrivet material från intervjuerna förvaras under arbetets gång på 
ett sätt så att ingen annan än jag kan komma åt uppgifterna. Jag har också där jag ansett att det 
behövts, ändrat vissa detaljer i intervjudeltagarnas berättelser för att försvåra för utomstående att 
identifiera någon individ. Vetenskapsrådet menar att detta är särskilt viktigt när det gäller 
människor eller grupper som kan anses exempelvis svaga och utsatta. Det handlar om att väga 
värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda.47   

Den fjärde principen som Vetenskapsrådet tar upp är nyttjandekravet som handlar om att insamlade 
uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Det material som jag 

                                                        
44 Vetenskapsrådet (2002) sid 6. 
45 Vetenskapsrådet (2002) sid 7. 
46 Vetenskapsrådet (2002) sid 12. 
47 Vetenskapsrådet (2002) sid 13. 
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samlar in kommer endast att användas till denna studie. När arbetet med studien är avslutat kommer 
jag att radera inspelat material samt förstöra anteckningar och nedskrivet material. 

5.4 Reflektion över metoden 
Att samla in data med hjälp av djupgående intervjuer har varit en mycket givande metod i denna 
studie. Att genomföra intervjuerna blev som fria samtal med berättelser. Jag tror att detta var tack 
vare att jag inte hade några ”checka av-frågor”, alltså en lång rad med frågor som krävde sina svar. 
Det var mer som att vi förde ett samtal, och inte bara att de informerade mig. Jag upplevde att 
samtliga intervjudeltagare var öppna och gärna ville berätta.  

De två intervjuerna med läraren och specialpedagogen från skolan i innerstaden genomfördes olika 
dagar, medan intervjuerna med de två lärarna i klassen i ”den invandrartäta förorten” gjordes 
samma dag. Det var i ett grupprum i anslutning till klassrummet efter skoldagens slut, eleverna 
hade gåt till fritids. Först intervjuade jag den ena och när jag även var färdig med den andra 
intervjun så var den första läraren kvar i klassrummet. Vi fortsatte att prata och diskutera och snart 
slog jag på diktafonen igen eftersom det hela blev som en fortsättning på intervjun, fast nu med 
båda två. Det fick mig i efterhand att tänka på att jag kunde ha intervjuat båda tillsammans istället. 
Thomsson (2002) menar att parintervjuer, som det vanligtvis kallas när man intervjuar två 
deltagare, ofta är mycket användbara. Många intervjudeltagare känner en trygghet i att intervjuas 
tillsammans med någon de känner. ”Intervjudeltagarna hamnar i en annan maktposition gentemot 
intervjuaren då de är två, vilket ofta är positivt.”48 Jag upplevde att de blev snäppet mer 
avslappnade när de var båda två, och kanske mer direkta och ärliga. Det var som att de hjälpte och 
stöttade varandra under berättandet. Det kunde vara att den ena berättade något och den andra höll 
med och kanske utvecklade resonemanget vilket var givande.  

Något som jag ska tänka på i framtiden när det kommer till samtal över huvud taget, är att vara 
extremt noga med att lyssna på vad som sägs här och nu, och inte vara rädd för tystnad. När jag i 
efterhand lyssnade igenom intervjuerna så blev jag nästan irriterad på mig själv för att jag inte 
kunde vara tyst. Jag tycker att jag pratade för mycket själv, som för att få bekräftat att jag uppfattat 
saker och ting rätt, eller kanske för att jag var rädd för att det skulle bli just tyst. Ibland blev det som 
att jag avbröt och fick i värsta fall intervjudeltagaren att komma av sig. Och då vet jag ändå sen 
tidigare hur otroligt viktigt det är att som intervjuare inte vara rädd för tystnad. Om man vågar vara 
tyst så kommer ofta de mest intressanta svaren, eftersom den som intervjuas då får tid att tänka och 
kanske själv känner att den måste säga något. Jag tycker dock att detta ”problem” inte visade sig 
särskilt mycket under intervju tre och fyra. Förhoppningsvis hade jag lärt mig av misstagen från de 
två första. 

 

                                                        
48 Thomsson (2002) sid. 72. 
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6 Resultat 

I detta kapitel sammanfattar jag det mest centrala i de intervjuer jag genomfört. Jag har valt 
att dela upp redovisning av data (resultat) samt analys av data. Jag vill på så vis börja med 
att ge läsaren en egen bild av resultatet innan jag redovisar min analys. 

Så långt det är möjligt har jag försökt göra en objektiv och neutral framställning av vad som sades 
under intervjuerna, för att läsaren själv ska kunna bedöma innehållet. Jag vill också ge läsaren en så 
stor inblick som möjligt i de olika ”skolvärldarna”, därför innehåller kapitlet till största delen 
direkta citat från intervjudeltagarna, och ganska omfattande sådana. Jag tycker själv att det är 
väldigt givande att läsa intervjuer där citat är vanligt förekommande. Jag menar också att de frågor 
som berörs i denna studie är ganska känsliga, därför vill jag undvika att mina formuleringar och 
ordval gör att resultatet missuppfattas. Jag har organiserat resultatet efter tre av syftets 
frågeställningar där de två skolorna redovisas var för sig med egna underrubriker. 

Första bokstaven i intervjudeltagarnas namn står först i varje citat. När jag ställer en fråga kallar jag 
mig ”I”, det vill säga intervjuaren.  

6.1 Skolan i innerstaden och förorten 
Inledningsvis följer ett kort avsnitt om de två områdena och skolorna som jag utgår från i denna 
undersökning. Med tanke på sekretessen har jag försökt ge en tydlig bild av områdena, utan att det 
för den sakens skull ska gå att spåra exakt vilka två områden och skolor det gäller. 

 

6.1.1 Skola 1 – ”förortsklassen” 

Skola 1 ligger i en av Stockholms mest mångkulturella stadsdelar där andelen barn med 
invandrarbakgrund är nära hundra procent. Enligt Bunar (2001) har 99 procent av skolbarnen i 
området annat modersmål än svenska. När detta och andra liknande bostadsområden omtalas i 
pressmaterial handlar det oftast om segregation och dess negativa följder – men det finns även en 
stor mängd positiva artiklar om exempelvis skolor i stadsdelen, språkinlärning och den kulturella 
mångfalden.  

Området byggdes inom ramen för miljonprogrammet, de flesta bostäder är från slutet av 1960-talet 
och början av 1970-talet. Området fick tidigt dåligt rykte, bland annat på grund av bristfällig service 
och dåliga kommunikationer när området var nytt. Från början var andelen utländska medborgare 
(främst turkar, chilenare, jugoslaver, greker och finländare) cirka 12 procent. I början på 1980-talet 
uppgick siffran till 33 procent och fortsatte att öka under följande år då flyktinginvandringen under 
1980- och 1990-talet var stor. Idag har cirka 90 procent av invånarna utländsk bakgrund och de 
flesta är invandrare från Afrika och Asien (cirka 40 procent vardera). Cirka 20 procent av invånarna 
fick 2009 ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) och i stort sett samtliga bor i 
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hyresrättslägenhet.49 Befolkningen i området är idag i genomsnitt mycket yngre än i övriga 
Stockholm och här finns omkring fem grundskolor där flera har ett uttalat fokus på att stärka läs- 
och skrivutvecklingen hos eleverna. Många elever i området söker sig till kommunala och 
fristående skolor i andra områden, flertalet till muslimska friskolor.50   

Intervjudeltagare skola 1 

På skola 1 intervjuade jag två lärare som arbetar tillsammans i en årskurs 1:a, ”Maria” och 
”Zehra”. Denna årskurs 1:a med cirka 20 barn kommer i denna uppsats att kallas ”förortsklassen” 
eller skola 1. Både Maria och Zehra har ungefär 20 års erfarenhet som lärare. På denna kommunala 
skola går cirka 250 elever i år F-6 och skolan arbetar speciellt med att stärka barnens språk. 

 

6.1.2 Skola 2 – ”innerstadsklassen” 

Skola 2 ligger i en stadsdel i Stockholms innerstad, ett område med hög status. Vad jag har kunnat 
se är områden som detta inte föremål för undersökningar och utredningar på samma vis och i den 
omfattning som område 1 är. I stadsdelen har cirka 8 procent av barnen (0-15 år) utländsk 
bakgrund. Bland invånarna med utländsk bakgrund är den största andelen från länder inom EU 
(cirka 30 procent) och exempelvis endast cirka 3 procent från Afrika. Här bor många 
höginkomsttagare och få arbetslösa. 0,6 procent av invånarna fick år 2009 ekonomiskt bistånd 
(tidigare kallat socialbidrag). De flesta bostäder i området är bostadsrättslägenheter51 med 
kvadratmeterpriser som är bland de högsta i landet.  

Intervjudeltagare område 2 

På skola 2 intervjuade jag en lärare i en årskurs 2:a, ”Lena”, samt en av skolans specialpedagoger, 
”Gunnel”, som är knuten till Lenas klass. Lena har arbetat som lärare i cirka 20 år och Gunnel har 
varit fritidspedagog, förskolechef och sedan vidareutbildat sig till specialpedagog. I klassen går 
cirka 30 barn. Denna klass kommer vidare i denna uppsats att kalla ”innerstadsklassen” eller skola 
2. Skolan bedrivs i kommunal regi och har ungefär 550 elever i år F-9. 

 

6.2 Svårigheter i skolarbetet 
 
• Vilka svårigheter i skolarbetet menar berörda pedagoger att elever som är i behov av särskilt 

stöd har i två sociokulturellt olika områden; en ”invandrartät” förort i Stockholmsregionen och 
en stadsdel i Stockholms innerstad? 

 

                                                        
49 www.stockholm.se 
50 Bunar & Kallstenius (2006). 
51 www.stockholm.se 
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6.2.1 Skola 1: Språkliga luckor  

I ”förortsklassen” går det knappt 20 elever i den årskurs 1:a jag besöker en vårtermin i början av 
maj. En av klassens två lärare, ”Maria”, berättar om de elever i klassen som har svårigheter i 
skolarbetet – och de allra flesta har gemensamt att det handlar om språket. De är helt enkelt svaga i 
svenska. Barnen har ofta inget specifikt basordförråd och hon menar att det finns ett tydligt 
samband med hemmiljön, där det i många fall inte talas någon svenska alls.  

Klassens andra lärare ”Zehra” har arbetet som lärare i cirka 25 år och kommer ursprungligen från 
Turkiet. Även Zehra menar att de svårigheter som är tydligast i klassen handlar om språket, 
svenskan. De båda lärarna beskriver elev efter elev som har mer eller mindre problem med språket, 
både att tala, skriva och läsa. Zehra menar att många av barnen har svårt att kommunicera, vilket 
gör att det ofta är svårt att ”förstå sig på barnen” som hon säger, och barnen i sin tur har svårt att 
förstå henne: 

Z: ”Svenskan och begrepp, det är något som saknas hos de här barnen. Man jobbar mest med 
begrepp och sådant, för om barnen inte förstår mig när jag förklarar så kommer vi 
ingenstans.”    

Zehra beskriver att många av barnen har stora luckor även på andra håll, exempelvis i matematik 
där flera inte har kommit igång. Men hon återkommer framför allt till att det ofta är problematiskt 
att veta vad som är vad när det handlar om hennes elevers svårigheter. Ett exempel: 

Z: ”En flicka har inte kommit igång med sina bokstäver heller. Hon är nyanländ och kom till 
Sverige i augusti. Vi har jobbat med bokstäverna och från augusti till nu i maj så borde hon 
åtminstone kunna bokstäverna. Men ibland misstänker jag att det är något annat, för hon kan 
inte ens läsa sitt eget namn ibland. Och hon fångar ingenting som man försöker förklara. Det 
känns som att allting flyter där uppe, hon hänger inte med. … Vi måste utreda henne… Jag 
trodde hon koncentrerar sig på språket, att prata. Och det kanske hon gör också. Men jag är 
ingen expert, jag bara antar. Kanske lägger hon bokstäverna åt sidan och lägger fokus på det 
talade språket. Hon kunde inte ett ord svenska när hon kom…”  

I: ”Vad talar hon för modersmål?” 

Z: ”Alltså, det är väldigt komplicerat… hon kommer från Bulgarien. Talar turkiska med sin 
mamma, men… vi tror att de är romer, alltså romer från Bulgarien som talar turkiska. Men 
de talar bulgariska också. Och flickan pratar även ryska…” 

I: ”Vad vet ni om hennes bakgrund?” 

Z: ”Mamman vill inte berätta så mycket…” 

I: ”Men du kan prata med flickan på turkiska?” 

Z: ”Ja, ja. Jag pratar med henne på turkiska. Men nu ångrar jag det också… om jag inte hade 
pratat turkiska så kanske hon hade lärt sig svenska snabbare.” 

I: ”Ja, men om du inte hade pratat turkiska, hade hon kunnat börja i klassen då?” 

Z: ”Ja, ja. Det är så de gör. Vi har inga förberedelseklasser för ettorna här.” 

I: ”Hade man tagit in en tolk eller så…?” 

Z: ”Nej, de skulle sitta bara… Men man har inte hjärta… Till exempel en pojke, han kom 
efter jullovet. Men tack och lov, han kan ju läsa och skriva. Han pratar turkiska och jag 
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förklarar allt som Maria berättar eller det vi jobbar med på turkiska för honom, och han 
fångar allt. Han har språket, han behärskar språket. Med honom kan vi direktöversätta allt vi 
säger på svenska till honom. Till exempel ’ryggradsdjur’ som vi pratade om idag, det vet han 
vad det är… på turkiska. Men den flickan jag pratade om nyss som kom i augusti; 
ryggradsdjur…? Allting flyter där uppe, hon hänger inte med.” 

Lärarna beskriver även en del elever med stora ”uppfostringsproblem”, elever som har svårt att 
skilja på rätt och fel och även elever som behöver hjälp att anpassa sig till den svenska skolan och 
samhället som helhet. Maria menar att de elever som har svårigheter generellt har stora problem att 
koncentrera sig. De fungerar inte i klassen och de hänger inte med på lektionerna utan ”sitter mest 
och har tråkigt”. Ofta är det samma elever som får väldigt lite stöd hemifrån, aldrig hjälp med 
läxorna, kommer till skolan med fel kläder, inga gymnastikskor – det är hemmet som brister och 
Maria menar att barnen har ”tillvaroproblem”. Många föräldrar kan dessutom inte svenska eller är 
till och med analfabeter, och kan därmed inte läsa exempelvis veckobreven som skickas hem eller 
hjälpa till med läsläxor.  

 

6.2.2 Skola 2: Läs- och skrivsvårigheter och diagnoser 

I innerstadsklassen har jag träffat läraren ”Lena”. Hon ger en tydlig bild av de elever i klassen som 
är i behov av särskilt stöd. Om jag sammanfattar vårt samtal beskriver hon det hela mycket 
grundligt och går att summera på följande vis: Några elever har lite svårt att lära sig läsa och 
räkna, andra har det extra svårt. Något barn i klassen ligger ordentligt efter rent socialt och är i 
behov av stöd av den anledningen. Någon elev arbetar oerhört långsamt och någon annan har 
väldigt svårt att fokusera. En elev har väldiga problem med det motoriska, är jätteduktig på att 
läsa men kan inte skriva mer än ett par bokstäver. Fem av klassens 30 elever är utredda av psykolog 
och fyra av dem har fått någon typ av diagnos; en autism, två ADHD och en Aspergers syndrom. 
Dessa elever sticker ofta ut beteendemässigt och är i behov av särskilt stöd på olika vis.  

Specialpedagogen ”Gunnel” på skola 2 berättar att om svårigheter i de yngre åldrarna oftast visar 
sig i läs- och skriv, så är det inte ovanligt att det blir mattesvårigheter senare. 

G: ”Jag arbetar framför allt med läs- och skriv. Alltså i början så är det ju läs- och skriv, när 
de ska komma igång i de yngre åldrarna. Sen visar ju sig matte… har man läs- och 
skrivsvårigheter så får man ju ofta mattesvårigheter sen, framför allt med läsningen i fyran, 
femman. Och då är det ju mer att jag går in och sitter med enskild undervisning, så att de kan 
få extra instruktioner, man kan dra det en gång till. Och ofta förstår de då. Eller att man läser 
lästalen… och när det gäller språkligt så är det ju språket som kan vara svårt att förstå. Färre 
än och så. Vad som menas med de orden.”  

 

6.3 Stöd 
• Hur kan det specialpedagogiska stödet till elever i behov av särskilt stöd se ut i en elevgrupp i 

respektive (tidigare nämnda) område? 
 



 23 

6.3.1 Skola 1: Egna metoder, ingen specialpedagog 

I klassen på skola 1 har de två lärarna hittat egna knep och metoder för de barn som har särskilda 
behov, det finns ingen specialpedagog knuten till klassen. Däremot finns det specialpedagoger på 
skolan, men som det ser ut just nu arbetar de med eleverna i år 3 eller 4 och uppåt:  

M: ”Den här flickan har problem både med läsning och matte. I matten till exempel kan man 
förklara för henne, men det är som att man pratar kinesiska. Hon förstår ingenting. Och det 
har visat sig att hon inte kan koppla ihop siffra och tal. Så när hon räknar har hon en talremsa 
framför sig. Vi har kommit på såna här knep… Hon kan inte koppla ihop talets värde och 
talets symbol. Om vi säger att talet är fyra plus sju, så måste hon räkna på sin talremsa. Ett, 
två, tre, fyra, fem, sex, sju. Jaha, det är så jag ska skriva. Och allt det här måste hon hålla reda 
på, och hon är inte den som är bra på att hålla reda på saker och ting…” 

Ingen av eleverna är utredda för någon form av diagnos, men Maria berättar att hon och Zehra 
(klassens andra lärare) egentligen skulle vilja utreda de flesta barnen i klassen. 

M: ”Nej, ingen har diagnos. Men så fort vi… någon månad efter skolstarten i höstas så 
anmälde vi de här barnen. Och då blev ledningen skitförbannad. För de tyckte att nej, de går i 
ettan, ha lite tålamod! Försök att jobba… Och ni är två. Ni är faktiskt två pedagoger, ni får 
fixa det här.”  

I: ”Vad ville ni när ni anmälde dem?” 

M: Alltså, framför allt just det här att kolla om någon av dem har dyslexi. Men då sa de att de 
här utredningarna om dyslexi, de är värdelösa på lågstadiet. De visar inte om barnet har 
dyslexi, de ger väldigt diffusa resultat. Och då kan man lika gärna fortsätta jobba på.”  

I: ”Och sen, om…” 

M: ”Och sen om man fortsätter att misstänka att barnet har dyslexi, då kan man anmäla. Men 
jag tycker att det går stick i stäv med vad skolverket… Med vad regeringen, politikerna har 
bestämt. De har bestämt att vi ska åtgärda väldigt tidigt… Och hur ska vi kunna åtgärda tidigt 
när utredningarna är så dåliga, när de inte ger bra resultat? Men, hur som helst. Jag var 
väldigt missnöjd med ledningens besked. Men jag tänkte, okej, vi jobbar på. Jag hade enormt 
dåligt samvete, för även om vi är två så är vi inte speciallärare någon av oss. Men, vi jobbade 
på. Och det visade sig att… ja, det går hyfsat bra…” 

I: ”Hur gör ni med de här eleverna, hur ser undervisningen ut?” 

M: ”Jo, då är vi ju två lärare i klassen… Då gör vi så, att när vi har NO- och SO-lektioner till 
exempel, när jag står och berättar om ryggradsdjur, fåglar och så. Då sitter Zehra bredvid de 
här nyanlända barnen och förklarar på turkiska.”  

I: ”Det är tur att hon kan turkiska då...” 

M: ”Ja precis… Om det hade varit barn från Bangladesh, då hade vi inte kunnat göra så. 
Tack och lov så börjar de tvåan i höst. Och från och med tvåan så får nyanlända inte tryckas 
in klassen. Ettorna tycker man att, de kommer att fixa det. De kommer att ta stöd av läsning. 
Samtidigt som de lär sig läsa ska de kunna ord också. Från tvåan går de in i en 
förberedelseklass. 

Sen, när barnen jobbar med bokstäver, när de har eget arbete, då gör vi så att vi tar och sätter 
oss i det här grupprummet. Inte bara med de svaga, utan vi tar ett par svaga, ett par starka och 



 24 

en vuxen som sitter här. Så att de får lite ro och hinner ställa frågor, man ser att blickarna 
flackar, att de behöver hjälp. Det är så vi har löst det…”  

 

Vill ha hjälp från specialpedagog 

Både Maria och Zehra kan sakna att de inte har något stöd från specialpedagog: 

I: ”Tycker ni att det fungerar bra som det är?” 

M: ”Det funkar… men jag skulle vilja ha en liten förändring. Jag skulle vilja att en 
specialpedagog kom, kanske en vecka, och tittade på våra lektioner. Och talade om för oss att 
det du gör, det är bra. Men ändra det lite, gör så.”  

I: ”Så att ni lärare får stödet, inte att specialpedagogen sitter och jobbar med barnet?” 

M: ”Nej, inte nödvändigtvis. För att jobba med de här barnen som klasslärare, det finns 
väldigt stora fördelar med det. För att jag kan min planering bäst. Jag träffar det här barnet 
mest. En specialpedagog kanske träffar barnet fyra timmar i veckan. Det är jag som kan det 
här barnet, det är jag som känner barnet bäst. Och sen så ska barnen passa timmar, de ska 
hitta lokalen, specialpedagogen kan bli sjuk… Det blir så hackigt! De ska gå ifrån, de andra 
kan fråga. ’Varför gör han det?’ De gör det, de frågar ju. Så egentligen vill jag ha stöd och 
inte tvärtom.” 

Zehra är inne på samma spår, samtidigt som hon ibland känner sig otillräcklig som lärare: 

Z: ”Ja, här säger man att man inte ska döma barnen för tidigt, barnen är ju på 
utvecklingsbasen. Barnen ska inte springa hit och dit när de går i ettan.”  

I: ”Till specialpedagogen?” 

Z: ”Ja, de ska inte känna sig… att de är udda. Och det kan ligga något i det… Jag kan hålla 
med. Men å andra sidan, när man jobbar just med de här barnen, då blir det lite kämpigt. Man 
känner sig själv som lite otillräcklig på något sätt. Vad är det vi gör, varför förstår de inte, 
varför kommer de inte igång?” 

I: ”Ja, det är ju intressant. För på många skolor är det ju så att de barnen som har svårigheter 
får gå ifrån och till exempel räkna matte, och träna mer på det för att uppnå målen…” 

M: ”Ja. Men det kan vara så ibland, man kan tycka att hon har inte en chans att fixa det här 
om hon inte sitter en vecka med specialpedagog. Men våra specialpedagoger har aldrig tid 
med sånt. De är bundna till ett arbetslag. Och de har fyra-fem elever i det arbetslaget. Och de 
fördelar sina resurser mellan de här eleverna och de jobbar med eleverna. De har inte en 
chans att jobba så som jag tänkt mig att de skulle kunna jobba. Gå till klasserna, titta på vad 
lärarna… Vi hade förut en specialpedagog som kartlade alla våra elever i början av terminen. 
Första veckan i ettan. Det var faktiskt jättebra. Hon kollade vart de låg i LUS. Hon kollade 
vilka bokstäver de kunde. Och sen sa hon till oss att ni kan jobba med den metoden, och på 
det viset. Och sånt skulle jag vilja, kanske tre gånger per termin…”  

I: ”Men är det något du skulle vilja be om?” 

M: ”Jo, jag skulle vilja be om det.” 

I: ”Vad tror du att du skulle få för svar från ledningen då?” 
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M: ”Jag tror att rektorn skulle säga att det skulle vara väldigt bra, men att vi inte har resurser 
till det. Eftersom våra specialpedagoger jobbar som de gör… Sen skulle jag faktiskt vilja att 
vi rensade bordet underifrån. Att specialpedagogerna jobbade med ettorna, tvåorna och 
treorna. Att från och med fyran ska problemen vara lösta. Då ska klasslärarna fixa det.” 

I: ”Hur är det nu då?” 

M: ”Det är precis tvärt om. I och med att man inte har fångat upp dem i ettan, tvåan och trean 
så blir problemen enorma i fyran. Och i femman har man fått panik – för då ska man fixa 
nationella provet. Men nu har vi, tack och lov, nationella provet i trean också. För har man 
satsat där, då har man gjort ganska mycket. Då hopar sig inte problemen i fyran-femman.” 

 

6.3.2 Skola 2: Extra resurs, specialpedagog och LUS 

Klassen på skola 2 består av cirka 30 elever och har tre lärare samt en extra resurs, ”Eva”, som stöd 
för eleven med autism. Eva är denna elevs personliga assistent kan man säga och får tillsammans 
med en av de andra lärarna i klassen handledning från specialpedagoger på 
utbildningsförvaltningen, därför att autism är så speciellt.  

Förutom dessa fyra fasta lärare är specialpedagogen Gunnel knuten till klassen för att ge extra stöd 
till de elever som anses behöva det. Gunnel arbetar som specialpedagog med skolans elever i år F-
5. Hon brukar ha runt 15 barn sammanlagt som hon ger stöd på ett eller annat vis. Förutom detta går 
hon ibland in i klasserna som en extra resurs samt handleder lärarna och tar fram pedagogiskt 
material. Hon brukar vara med en stund på lärarnas planering varje vecka för att se om det är något 
hon kan hjälpa till med. Gunnel menar att en ”typisk” elev som hon möter framför allt har svårt att 
komma igång med läsning och skrivning. Hon beskriver vidare ett tydligt arbetssätt där 
målsättningen är att alla barn ska ha knäckt läskoden i ettan. Gunnel blir inkopplad redan på 
höstterminen i ettan om något barn ser ut att ha svårigheter att knäcka läskoden. Hon menar att det 
inte alls behöver handla om att barnet har läs- och skrivsvårigheter, men kanske att det har svårt att 
komma igång. Lärarna LUS:ar52 alla barn i ettan och så gör Gunnel ibland DLS-diagnoser53 för att 
så tidigt som möjligt se om någon inte hänger med: 

G: ”Tanken är, och som all forskning säger också, att man ska upptäcka så tidigt som 
möjligt... innan de känner att de inte kan. Det tycker vi är viktigt också, att alla ska vara med 
på tåget. Sen är det ju så att en del inte alltid blir det ändå, och då kan det ju bli så att de får 
gå till mig hela tiden i tvåan och trean. För att nå målen.” 

Gunnel berättar att Stockholms stads utbildningsförvaltning har sagt att alla elever ska LUS:as. 
Läraren Lena berättar hur det fungerar med LUS:ningen på skolan: 

L: ”Vi gör ju så att all vår personal har fortbildat sig, det är många år sen nu. Man behöver 
inte vara specialpedagog för att LUS:a barn, vilken lärare som helst kan ju lära sig det. Det 
finns ju en bok för det första, där det står ganska tydligt de här kriterierna. Och sen i och med 
att man gör det varje termin, eller så ofta jag vill… och sen om jag känner mig tveksam så 
kan jag ju gå och fråga någon annan. Då kan båda LUS:a, sen gör man en bedömning. Och 

                                                        
52 LUS står för LäsUvecklingsSchema. 
53 Diagnos i läsning och skrivning. 



 26 

LUS:a barn är inte särskilt svårt. Jag tycker att det är roligt. Och det är väl jätteviktigt inför 
föräldramöten och så, då tittar man ju på det.” 

Dyslexi för andraspråksanvändare  

Gunnel berättar att hon nyligen har gått lärarlyftet54 där hon bland annat läste en kurs om dyslexi 
för andraspråksanvändare:  

G: ”Ja, det är det är ju så att det är enklare att se om det är dyslexi hos en vanlig svensk så att 
säga. Men om det kommer invandrare som har svårt med språket, då kan det blir svårt att 
veta vad som är vad. Att upptäcka att det är dyslexi de har, man kan ju tro att det är att de inte 
kan språket. Och det är inte så lätt det där, att se vad som är hönan och ägget.” 

I: ”Vad mer kom du fram till genom kursen?” 

G: ”Ja, det är ju mer att man tycker att man ska använda modersmålslärarna på ett bättre sätt. 
För att se om problematiken är på samma sätt på deras modersmål. Kan de stava på sitt eget 
språk så kanske det inte är dyslexi. Och det är ju bra. Men som det ser ut i dag, som det ser ut 
här så går de iväg på modersmål. Jag har ingen aning om hur deras lärare är. Det är på en 
annan skola, vi har ingen kontakt över huvud taget.  

Jag hade ju en kille från ettan, han fick gå om ettan då för att han hade svårt med språket. 
Och sen blev han ändå inte godkänd i matte och svenska i femman. Och då hade det varit bra 
att prata med den modersmålsläraren som han gick på spanska med, och höra… Ja, vi hade ju 
lite kontakt, och han hade ju svårt även med spanskan. Och då hade han ju inget riktigt språk 
egentligen. Han hade ju inget modersmål. Han kunde lite av varje.”  

Tre pedagoger i klassen 

Under intervjun med Lena upplever jag att hon har väldigt bra koll på hur eleverna ligger till 
kunskapsmässigt och vilka särskilda behov de har. 

I: ”Kan du berätta om hur ni arbetar?” 

L: ”Vi brukar göra så här, sexårs-året är ett kanonår. Då får vi koll på vart varje barn befinner 
sig, vad de kan och hur de utvecklas under det året. Och inför år 1, på sexårs, så LUS:ar vi 
alla barnen. Och sen har vi gjort så att utifrån vart de ligger till i den språkliga utvecklingen 
inför ettan så har vi delat in dem i tre grupper. I någon form av nivågruppering. Inte så att det 
är uttalat, utan bara så att… vi arbetar ju ändå tre pedagoger. Men då har vi delat in dem efter 
det och utgått från samma läromedel i svenskan, men man gör en plan för vad den gruppen 
befinner sig. Och så blir de utmanade. För i den här klassen var det en ganska stor grupp som 
var väldigt duktiga på att läsa, och de måste ju också utmanas. De kan ju inte sitta och traggla 
bokstäverna när de redan läser sen de var fem så att säga. Och ibland har man ju hittat någon 
som har hamnat lite fel, och då har man bytt grupp.”  

I: ”Men vet de själva om att de är nivågrupperade?” 

L: ”Nej, barnen själva har ingen aning om varför de är i de här grupperna.”  

I: ”Men föräldrarna vet om det?” 

                                                        
54 Lärarfortbildning. 
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L: ”Ja, de vet om det. Och de tyckte att det var bra. Sen kan en del tycka att det är bättre att 
de är med de som är bra. Men det är de ju så mycket ändå. Men just i den här rena 
läsinlärningen och skrivandet är de nivågrupperade. Och jag tycker att det har varit bra, för 
då kan man ju verkligen bara tänka på dem när man planerar. Och är det då något barn som 
behöver så får den gå extra hos specialpedagog. Så vi gör såna här… för de som är lite sena 
så får de lite extra. Eller så ordnar man att vid vissa tillfällen under veckan så ser man till att 
man har extra pass med dem. Ibland kanske vi har några barn som behöver extra mycket 
lästid, ja då får de gå ut lite senare på en rast så får de sitta inne och läsa med en vuxen. Det 
är ju lätt när vi är så många som vi är i arbetslaget. 

Jag tycker att just det här att vi jobbar tre stycken i klassen hela dagen tycker jag är ett 
utmärkt sätt att jobba. Det fungerar jättebra för oss. Och sen vill man ju självklart då få 
stöttning från en specialpedagog om det är något extra.” 

I: ”Och det får ni tycker du?” 

L: ”Ja, Gunnel är ju för lågstadiet. Men vi känner att så som vi jobbar nu så funkar det för att 
vi är så många vuxna. Annars hade det inte gått. Och det tror jag är räddningen för oss. Jag 
tror att många söker vår skola nästan för att det är så här många vuxna.” 

I: ”Men hur funkar det, rent ekonomiskt?” 

L: ”Det är för att vi har slagit ihop både fritids och skola i ett. För annars så skulle ju alla 
ungar gå till ett fritidshem. Och då har vi slagit ihop det, och då använder vi ju samma 
lokaler, vi har samma budget, fritidspedagogerna jobbar ju på skoltid och grundskollärarna 
jobbar ju också på fritidstid, alltså på eftermiddagen. Så alla jobbar ju heltid, så det kostar ju 
inte mer för någon. Så rent ekonomiskt så går den här formen runt.”  

  

6.4 Uppväxtmiljö och ”Den likvärdiga skolan” 
• Hur påverkas elevers möjligheter att klara skolans uppnåendemål – utifrån deras olika 

kapitaltillgångar (uppväxtmiljö, föräldrars bakgrund och social tillhörighet)? 
 

6.4.1 Skola 1: Svagt stöd hemifrån 

På skola 1 berättar både Maria och Zehra om att det kan vara komplicerat med kontakten med 
hemmet. De barn i klassen som de menar har speciella behov har ofta gemensamt att de har svårt att 
koncentrera sig och att de får väldigt lite stöd hemifrån, ofta kommer de även till skolan med fel 
kläder för årstiden och till gymnastiken utan gymnastikskor. Maria vet att flera av föräldrarna inte 
kan läsa veckobreven, att de inte förstår svenska. Hon uppskattar att ungefär hälften av eleverna i 
klassen aldrig får hjälp med läxorna. Maria och Zehra försöker lösa problemen med ogjorda läxor i 
klassen:  

Z: ”Ja, vi försöker lösa det här i klassen, och vi påpekar inte om de inte har gjort läxorna. Vi 
pekar inte ut dem.” 
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M: ”Men det går inte att göra så mycket… Nu snackar vi inte om att barnen inte har ett eget 
rum. Alltså de är trångbodda, varför ska vi skälla? Det finns ingen anledning att tillrättavisa 
barnen.” 

Z: ”De kanske inte har speciella problem, det är annat. De har ju tillvaroproblem. Jag 
undrade ju till exempel, den här lilla pojken som kom i sommarkläder helt plötsligt i dag. 
Vad är det för mamma, vad gör mamman? När det nästan är nollgradigt ute. Men han gick 
runt i tunn, tunn jacka – vårjacka, i vintras när det var 20 minusgrader. 

Sen har vi en annan liten pojke här i klassen. Han har fem, sex syskon hemma. Och han har 
slutat gå till fritids nu. Jag frågar; ’vad gör du hemma när du kommer hem?’ ’Jag vaktar min 
lillebror när han badar.’ Hur vågar mamman lämna lillebror, tre år, när han badar i badkaret? 
Han kan ju inte ens hålla ordning på sig själv!” 

Samma mål – fem gånger längre bana 

Vi pratar om barnens framtidsutsikter, förutsättningar och huruvida föräldrar ställer krav på skolan: 

M: ”Nej, vad ska jag säga… nu är det här en spekulation, men jag kan inte se att de har 
samma förutsättningar som ’vanliga’ svenska medelklassbarn. Alltså… de har samma mål, 
men de ska springa en fem gånger längre bana. Så, såklart de inte har samma förutsättningar. 
Och det här är vad jag tror, jag tror faktiskt att deras svårigheter förstärks av att de har ett mer 
begränsat ordförråd och att de har föräldrar som inte kan sina rättigheter. Det är också en 
grej. Om något av de här barnen hade en svensk mamma, då skulle hon behöva träffa rektorn 
en endaste gång, så skulle rektorn få känna att hon hade blåslampa på sig.” 

I: ”Okej, det är inga föräldrar som gör det?” 

M: ”Nej, allt för sällan! Allt för sällan… Hela skolan skulle vändas upp och ner i så fall, om 
de började ställa krav. Det är vad jag tror. 

Men jag kan säga så här. När utgångspunkten är det, då är glädjen dubbelt så stor när de väl 
går framåt. Så är det… Vi vet att det är vår förtjänst. Det är ingen specialpedagog som kan ta 
åt sig äran, och vi kan inte säga att de hade väldigt mycket stöd hemifrån. Det var vi.” 

Träffar sällan svenskar 

Zehra har arbetat som lärare i snart 25 år och sedan 1994 på den skola hon nu arbetar. Hon menar 
att saker och ting har förändrats mycket med åren.  

Z: ”Man ser skillnader från den tiden. Det var annorlunda…” 

I: ”På vilket sätt?” 

Z: ”Jag vet inte… det är roligt att vara lärare nu, men det var annorlunda på den tiden. 
Barnen… Vi hade väldigt många svenska barn också i klassen. Det var ju blandat. Och de här 
uppfostringsproblemen vi har nu, det hade vi inte då. De barnen visste hur de skulle uppföra 
sig. Vad som var rätt och vad som var fel.” 

I: ”Är det inte så nu menar du?” 

Z: ”Nej, nu är det lite mer… En del barn måste man se till att de anpassar sig här… Jag vet 
inte... Innan hade vi en del svenska barn här också, sen försvann de alla. Och de som är 
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duktiga flyttar. Även om de bor kvar här. Vi har ju också muslimska skolor som barnen 
flyttar till.”  

I: ”Skulle du önska att det var som förr?” 

Z: ”Absolut! För barnen lär sig av varandra mycket bättre än vad vuxna kan. Du vet, på min 
gamla tid, visst, då gick nån liten tjej, Melek säger vi, hem till sin kompis Kristina. Och de åt 
bullar och drack saft. På den gamla tiden… Då såg hon ju… Barnen nu har ingen aning om 
hur den svenska personen… de enda svenskar de ser det är deras fröknar. Och vi är inte 
heller svenskar. Nej, jag vet inte. Men de träffar ju inga svenskar.” 

I: ”Tror ni att barnen kommer känna att de har det sämre förspänt än svenska barn?” 

Z: ”Absolut, det kommer de att göra. Det vet jag. Det har de som vuxit upp här sagt.” 

I slutet av intervjun med Zehra och Maria pratar de en del om att det också finns många positiva 
bitar att lyfta fram bland barnen i deras klass.  

Z: ”Det är också härliga, glada barn. Trots att de har mycket svårigheter. De är glada. Och de 
är aldrig ensamma. De vet att de har en mamma som finns där när de kommer hem. Hon 
kanske gapar och skriker, men hon finns där. Och de kan njuta av maten och…” 

M: ”Ja, där kan jag säga att de flesta blir väl omhändertagna. De får ordentligt med mat. De 
är hela och rena. De är aldrig ensamma. Och det här är inte bara en klassfråga i den 
bemärkelsen att det är fattiga barn här och rika barn i innerstaden. Det här är också föräldrar 
med en helt annan bakgrund. Vad gör man när man är mamma på landsbygden i ett sånt här 
land? Ja, man skickar barnen ’ut och lek! Och kom tillbaks när du är hungrig!’ Eller så 
hjälper man föräldrarna kanske… på åkern. Jaha, och den här mamman ska komma till 
Sverige, hon ska hjälpa sina barn med läxorna, hon ska skjutsa dem till aktiviteter… Och det 
är många som gör det. Och att de gör det, det är faktiskt något som de har lärt sig här.” 

 

6.4.2 Skola 2: Involverade och oroade föräldrar med höga krav 

På skola 2 tycker specialpedagog Gunnel att det är positivt att elevernas föräldrar stället höga krav 
på skolan. Hon menar att det är A och O att man som lärare eller specialpedagog har ett bra 
samarbete med hemmet, bland annat med tanke på att barnen behöver läsa mycket även hemma om 
de ska bli en god läsare. Hon upplever att föräldrarna på skolan alltid vill så väl och att i stort sett 
alla föräldrar brukar komma på föräldramöten. Även Lena ger en bild av att skolans föräldrar vill 
vara väldigt delaktiga i sina barns skolgång och att de även gärna vill vara med och bestämma. Vi 
diskuterar huruvida det är skillnad på barnen i de olika klasserna jag undersöker: 

L: ”Jag tror att våra föräldrar ställer höga krav, både på oss, på innehållet i skolan och… de 
är ganska krävande också, för de vill vara väldigt delaktiga. De tycker att de ska kunna vara 
med och bestämma. Det är klart att det är skillnad. Och sen är det ju så att jag tror att vi har 
väldigt många barn som är väldigt curlade. Många är ju det. Det är ett evigt resande, man har 
ju en god ekonomi. Och de flesta familjer, även fast man har separerat, så är båda väldigt 
involverade i barnens liv så att säga. Och de lider ju ingen nöd när det gäller materiella saker 
eller... tvärtom då. Och det är mycket utlandsresor och så. Och sen höga krav har ju många 
föräldrar, om man har ett barn som inte kan läsa i första terminen i ettan, efter bara några 
veckor, då kan ju en del föräldrar komma och så vill de nästan ha samtal. Då blir det så att 
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’tror du att hon har dyslexi?’. Alltså de är väldigt sådär… de har läst mycket och så. Så det är 
mycket att man försöker lugna föräldrar och så. En flickas mamma förra året var helt knäckt. 
De har liksom inget tålamod, barnen ska kunna allt. Alltså, de är väldigt drillade hemifrån. Så 
de kan allt när de kommer hit. Föräldrarna har lärt barnen läsa och så… 

Jag tror att de här föräldrarna har ett mål med sina barn, från att de är små nästan. Att nu har 
jag fått de här barnen och de ska gå ut högskolan sen och de ska ha det här… Allt är väldigt 
planerat och de är väldigt kunskapsinriktade. En flicka i klassen, föräldrarna lär ju henne 
engelska… Hon ligger alltid steget före. Nackdelen blir ju att det kan bli jättetråkigt att gå i 
skolan när man hela tiden ska kunna allting innan. Och sen blir det ju konflikter, för mamma 
har lärt mig såhär och det är det som… ja de blir väldigt…” 

Lena pratar mycket om föräldrarna och att kontakten med föräldrarna är en stor del av hennes 
arbete.   

L: ”Om det är några konflikter med de här barnen så är ju många föräldrar väldigt så här… 
de kräver väldigt mycket. Om det händer att deras barn gör något tokigt eller det blir någon 
konflikt så kan det bli väldigt så att de försvarar sitt barn, och det är lärarna det är fel på. Det 
är ungefär som att det kommer in en hel armé av advokater som bara ’bom!’. Så länge det 
funkar och föräldrarna är nöjda, då är de ju väldigt nöjda och så. Men blir det något litet, då 
hotar man med att byta skola och så där.”  

I: ”Går de och parar högre upp då också, med rektor och så?” 

L: ”Oh, ja. Precis… Men många är ju så där att är man inte nöjd med en lärare, nej då byter 
man ju skola. Och många försöker ju påverka också… Men de är ju väldigt välutbildade 
själva och har… Så det är en stor bit det där med föräldrarna också kan jag tycka. Nu är ju 
föräldrarna i den här klassen just nu väldigt nöjda. Och det tycker jag att de ska vara också, 
för jag tycker vi har en fin verksamhet och så. Men ändå kan det ju vara lite mycket.  

Men föräldrarna är ju väldigt välutbildade själva, de läser mycket och så… Det märker man 
när man har samtal och sådär, som egentligen ska vara med mest fokus på barnet… Och de 
ställer frågor om ekonomin på skolan och om utegården, har vi tagit prover på avgashalten? 
Och vilka resultat har barnen i nian på den här skolan? Just det där med studieresultaten är 
viktigt… Och så vill de veta allt om anti-mobbing team och så. Väldigt mycket frågor om… 
högre upp liksom… De vill veta allt…” 

Lena är övertygad om att föräldrarna vill väl i grunden, men att de nästan oroar sig för mycket 
ibland. 

L: ”Oj vad de oroar sig. Man känner att man vill säga ’det ordnar sig, ta det lite lugnt’. Men 
så vill man i grunden väldigt väl antar jag, men så håller man på för mycket på något vis. För 
oftast händer det ju inte så där jättemycket dramatiskt. De flesta ungar går det ju bra för trots 
allt.”  
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7 Analys  
I följande avsnitt svarar jag utifrån resultatet i föregående kapitel, genom analys och tolkning 
av intervjuerna, på studiens frågeställningar. Vad fick jag egentligen svar på, och var det 
något jag inte fick svar på? Jag har valt att redovisa analysen utifrån tre huvudkategorier 
som jag tycker ringar in studien utifrån mina frågeställningar: ’Särskilt stöd’, ’den likvärdiga 
skolan’ samt ’Bourdieus sociologi’. 

7.1 Elever i behov av särskilt stöd 
I alla skolor i alla geografiska områden och samhällsklasser finns det elever som har svårigheter av 
olika slag, vilket gör att de riskerar att inte uppnå målen och därför är i behov av särskilt stöd. 
Något som de har all rätt till enligt styrdokumenten.  

Skola 1 

Lärarna i ”förortsskolan”, skola 1, menar att de flesta elever i deras klass med svårigheter har 
gemensamt att de är svaga i svenska och att de har svårt att koncentrera sig. Lärarna känner att de 
har svårt att veta vad som är vad när det handlar om elevernas svårigheter. Jag tolkar det som att de 
är förvirrade över flera barns tillvaro och skolproblem. Funderingar skulle kunna vara frågor som: 
Är de svaga i svenska enbart beroende på att de har invandrarbakgrund, för att föräldrarna inte kan 
svenska, eller har de läs- och skrivsvårigheter – kanske dyslexi? Eller är de bara lite långsamma? 
Att flera elever har svårt att koncentrera sig, kan det bero på traumatiska upplevelser från 
hemlandet och asylprocesser? Eller har eleven kanske en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 
Handlar det om brister i hemmet, ”tillvaroproblem”? Eller också allt detta på samma gång, eller 
något helt annat?  

Specialpedagogen Gunnel på skola 2 bekräftar förvirringen kring elever med invandrarbakgrund 
när hon berättar om en kurs hon nyligen gått. Den handlade om dyslexi för andraspråksanvändare, 
där man menade just att det är enklare att upptäcka dyslexi hos ett svenskt barn utan 
invandrarbakgrund. På kursen menade man att lösningen för flerspråkiga barn kan vara att använda 
modersmålslärarna på ett bättre sätt för att se om problematiken är den samma i båda språken.  

Vidare berättar läraren Zehra på skola 1 att de mest jobbar med svenskan och begrepp. Många barn 
har svårt att kommunicera vilket gör att det helt enkelt är svårt att förstå barnen. I stort sett samtliga 
elever på skola 1 har ett annat modersmål som talas i hemmet. Flera barn har varit få år i Sverige 
och några har föräldrar som är analfabeter, vilket gör det svårare att få den viktiga 
språkutvecklingen i hemmet. Att barns språkutveckling grundläggs tidigt är känt, samma sak att 
barnets uppväxtmiljö och föräldrarnas stöd är viktigt för språkutvecklingen. Att läsa högt för barn 
från tidig ålder är exempelvis av stor vikt för barns språkutveckling. Här halkar förstås dessa barn 
efter redan från start om jag jämför med eleverna på skola 2. Forskning visar även att läsförmågan 
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är helt fundamental för förståelsen av andra ämnen.55 Då är det inte så svårt att räkna ut att dessa 
elever även får det svårt i andra skolämnen om de inte har språket.  

Min tolkning är att samtliga elever i klassen på skola 1 egentligen har mer eller mindre språkliga 
luckor eftersom de har invandrarbakgrund. Elevernas svårigheter verkar över lag ganska spretiga 
och svåra för lärarna att få överblick över.  

Skola 2 

På ”innerstadsskolan”, skola 2, gav läraren och specialpedagogen jag intervjuade en väldigt klar 
bild över vilka elever som riskerar att inte uppnå målen om de inte får stöd. Intervjudeltagarna 
menade att det i första hand handlar om elever med läs- och skrivsvårigheter som senare även visar 
sig som matematiksvårigheter. Sen om det beror på exempelvis koncentrationssvårigheter, 
inlärningssvårigheter, att eleven jobbar långsamt eller har motoriska svårigheter, ja det har 
betydelse för hur stödet utformas. Jag får också uppfattningen att Lena och Gunnel på skola 2 har 
en klar bild över vad elevernas svårigheter beror på.  
 

7.1.1 Olika stöd 

Jag kan alltså konstatera att det finns elever i studiens båda klasser som riskerar att inte uppnå 
skolans uppsatta mål om de inte får extra stöd. När jag tittar på vilket stöd som ges till dessa 
framkommer för mig några tydliga spår, där olikheterna blir framträdande:  

• Skola 1 har inget stöd från specialpedagog, varken till eleverna eller till lärarna. De skulle 
dock önska att de hade det men upplever att resurserna satsas på eleverna i senare årskurser. 
Istället för stöd från specialpedagog är de två lärare på cirka 20 elever och har sina egna 
metoder och knep för att undervisningen ska fungera, så att alla barn uppnår målen. Samtidigt 
som de vill ha hjälp av specialpedagog känner de viss skepsis till att deras elever ska gå ifrån 
klassen och exkluderas. Maria menar att det finns stora fördelar med att hon som lärare till 
eleven är den som jobbar med barnet, som hon säger, ”känner bäst”. Hon menar också att det 
kan bli ”hackigt” för barnet att gå ifrån och att de andra barnen frågar varför.   
Skola 2 har stöd från specialpedagogen Gunnel, både till eleverna och till lärarna. Klassen har 
dessutom en extra lärare som resurs enbart för eleven med autism. För lärarna på skola 2 verkar 
det helt självklart att ha ett så tätt och återkommande samarbete med specialpedagog. Att 
barnen går ifrån klassen för att få stöd från specialpedagog nämner de inte som något negativt. 

• Lärarna på skola 2 LUS:ar samtliga elever. Ingen av eleverna i klassen på skola 1 LUS:as. Att 
se vart barn befinner sig i läsutvecklingen med hjälp av LUS är ett vanligt sätt att se om en elev 
är i behov av särskilt stöd och vilken lärare som helst ska enligt Lena (på skola 2) kunna LUS:a 
sina elever. Specialpedagog Gunnel menar dessutom att Stockholms stads 
utbildningsförvaltning säger att alla elever ska LUS:as. Detta verkar lärarna på skola 1 inte vara 
medvetna om. 

• Skola 1 har ingen elev som har utretts för någon form av diagnos. Däremot skulle lärarna önska 
att i stort sett samtliga barn utreddes, för att framför allt ta reda på om någon av eleverna har 
dyslexi. Skola 2 har en handfull elever som har utretts och diagnostiserats. Att elever får en 

                                                        
55 Skolinspektionen (2009) sid. 43. 
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diagnos ger ett ökat berättigande till stöd, vilket många föräldrar ser som nyckeln till att deras 
barn ska få det stöd de har rätt till i skolan.  

• Eleverna på skola 2 har föräldrar som är pålästa, ställer höga krav och har stor insyn i skolan. 
Detta tror jag kan vara en anledning till att de tre punkterna ovan ser ut som de gör. Nämligen 
att föräldrarna på skola 2 vet vilka rättigheter som finns och därmed ställer ett antal krav, som 
exempelvis: att stöd från specialpedagog ska finnas, att eleverna ska LUS:as samt att 
psykologutredningar ska ske för att deras barn ska få rätt hjälp till stöd. Föräldrarna på skola 2 
hjälper även sina barn till stor del med läxor och vissa lär sina barn att till exempel läsa redan 
innan de börjar skolan. Detta till skillnad mot föräldrarna i skola 1. Här får flera elever sällan 
eller aldrig stöd hemifrån med läxor. Här ställer föräldrarna dessutom egentligen inga krav på 
skolan och lärarna menar att föräldrarna inte vet sina rättigheter. Lärarna tror också att ”hela 
skolan skulle vändas upp och ned” om föräldrarna började ställa krav.  

 

7.2 En likvärdig skola?  
Med denna verklighet på dessa två skolor ska alltså eleverna arbeta mot samma mål. Det blir då 
ganska uppenbart att barnen har olika förutsättningar. De två skolorna i denna studie ska ändå ge 
alla elever samma möjlighet att lyckas, oavsett föräldrarnas sociala bakgrund, kultur, yrke eller 
ekonomiska förutsättningar.  
 

7.2.1 Skolan alltmer ojämlik  

År 2000 visade PISA56 att Sverige hade en stark position för skolans likvärdighet. Nio år senare 
visar en analys av 2009 års PISA-undersökning (Skolverket, 2010) att Sverige har tappat sin 
topposition. Vi ligger nu på genomsnittsnivå när det gäller likvärdighet. Skillnaderna mellan hög- 
och lågpresterande elever har ökat, likaså skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor. 
Betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund har även förstärkts och är nu enligt Skolverket 
större än OECD-genomsnittet. Enligt samma rapport visar även flera undersökningar att barn i 
Sverige har blivit allt sämre på att läsa. Försämringen gäller både nio- och tioåringar och 15-
åringar. Dagens Nyheter skriver apropå rapporten att ”läsningen är en av utbildningens mest 
grundläggande färdigheter och en nyckel även till andra ämnen”.57 Det är även tydligt i 
forskningssammanhang att tidiga insatser för de som har problem med läsning brukar ge mycket 
goda resultat.58 Det menar även specialpedagogen Gunnel på skola 2. De har ett arbetssätt där 
målsättningen är att eleverna ska ha knäckt läskoden i ettan. Om någon elev ser ut att inte klara 
detta sätts stöd in redan på höstterminen i ettan. Detta, enligt Gunnel, förhoppningsvis innan barnet 
känner att det inte kan. På skola 1 arbetar man också enligt lärarna mest med ”svenskan och 
begrepp”, däremot kan jag inte se att man har ett lika tydligt arbetssätt för att följa upp elevernas 
utveckling i läsning, så som exempelvis LUS:ning ger.  

                                                        
56 PISA är en OECD-studie som mäter kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De 

svenska resultaten presenteras och analyseras i rapporten ”Rustad att möta framtiden?”, Skolverket 

(2010). 
57 Dagens Nyheter (2012-03-17).  
58 Dagens Nyheter (2012-03-17). 
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7.2.2 Segregeringen i skolan 

I centrum för Skolverkets slutsatser i tidigare nämnd rapport (Skolverket, 2010) står den ökade 
segregeringen inom skolan. Alltså att skillnaderna mellan olika skolor ökat kraftigt, samt att 
skillnaderna mellan de starkaste och svagaste eleverna har vuxit.  

Den ökade segregeringen mellan olika skolor bekräftar läraren Zehra på skola 1. Hon berättar att 
det för några år sedan var flera svenska barn i de klasser hon hade, medan det nu inte är några alls. 
Hon menar att de med svensk bakgrund har flyttat från området vilket gjort att hennes elever 
numera aldrig träffar några svenska personer, och inte längre kan ha dessa som förebilder i skolan. 
Av de som återstår byter ofta de ”duktiga” till andra skolor. Flera elever har den senaste tiden 
”tappats” till skolor i mer blandade områden, bland annat till innerstaden, men också till muslimska 
friskolor. Zehra är övertygad om att det var mycket bättre tidigare, då det var mer blandat, när hon 
säger att: ”barnen lär av varandra mycket bättre än vad vuxna kan”. Det som Zehra uttrycker visar 
även forskning (Skolverket, 2010), det är de svagaste eleverna som har förlorat på 
valfrihetsreformen inom skolan. De svagare eleverna har nämligen mycket att vinna på att ha 
starkare klasskamrater omkring sig som inspirerar och peppar. Att de även får svenska vänner som 
de kan leka och prata med på rasterna, och följa med hem och dricka saft hos (som Zehra berättade 
om), det kanske har större betydelse än man kan tro.  

Kamrateffekten och lärarens förväntningar 

Likaså i Skolverket (2009) konstaterar man att elevens skola har fått en ökad betydelse för hur 
eleven presterar. Man talar om att skolnivåeffekten har ökat och har bland annat sett kamrateffekter 
och lärarförväntningar som betydelsefulla för att förklara en elevs skolresultat.59 Enligt Skolverket 
finns det i den internationella forskningen ”starkt stöd för att kraftiga kamrateffekter verkligen 
existerar (t. ex. Hoxby, 2000 och Hattie, 2009)”.60  Skolverket (2009) refererar även till en svensk 
studie (Sund, 2007) som också visar på att kamrateffekter har stor betydelse, framför allt för de 
lågpresterande eleverna.  

Enligt Skolverket (2009) har forskare med stort intresse även undersökt hur lärares förväntningar 
påverkar elevers resultat (bl. a. Jenner, 2004 och Kåräng, 1995). Också här är man eniga om att 
denna skolnivåeffekt verkligen existerar, och menar att det kan handla om att läraren exempelvis 
har högre förväntningar på svenska elever med högutbildade föräldrar. Detta menar Skolverket är 
problematiskt utifrån perspektivet om likvärdighet i skolan.61 
 

7.3 Bourdieus sociologi  
Enligt Brodin, & Lindstrand (2004) var sociologen Pierre Bourdieu en fransk bondpojke, som trots 
sin bakgrund lyckades bli professor och etablera sig bland den franska kultureliten. Därmed var han 
ett exempel på det han själv undersökte, nämligen social rörlighet. Bourdieu arbetade med 

                                                        
59 Skolverket (2009) sid. 19. 
60 Skolverket (2009) sid. 19. 
61 Skolverket (2009) sid. 19 



 35 

begreppen kapital och habitus och synliggjorde vad som formar våra liv, och hur – eller varje 
människas öde om man så vill. 62  

 

7.3.1 Habitus – ditt öde 

För Bourdieu är habitus det system som får människor att handla, tänka och orientera sig i den 
sociala världen. Det grundar sig bland annat i sociala erfarenheter och sätt att tänka. Ens habitus 
formas alltså genom det liv som man lever. Ens habitus avgör hur hemma vi känner oss i olika 
miljöer och sammanhang och de förväntningar som därigenom sätts på oss. Med detta tankesätt kan 
då samma habitus ge oss vissa fördelar eller svårigheter i olika sammanhang, och därför också 
avgöra människans ofta stora variation av beteenden.63 Brodin & Lindstrand refererar till Broady 
(1990) när de skriver att: ”Bourdieus teori kring habitus kan vara ett av många sätt att analysera 
de förklaringsmodeller som lärare har när de beskriver barns svårigheter.”64 

Med ”habitusbegreppet” visar Bourdieu den verklighet vi alla befinner oss i, och som är svårt att 
inte se som sanning: Det faktum att de olika livsmiljöer vi växer upp i formar oss och blir en del av 
oss. Barnen i denna studie lever under mycket olika levnadsvillkor, även om de lever i samma stad. 
Skillnaderna blir synliga om man jämför de båda skolklasserna med varandra, men också inom de 
två klasserna finns det naturligtvis barn med bakgrunder som skiljer sig åt. Min uppfattning efter 
intervjuerna är att ”innerstadsklassen” (skola 2) är mer homogen än ”förortsklassen” (skola1). Jag 
syftar bland annat på att nästan samtliga barn i skola 2 har gemensamt att de är födda och uppväxta 
i Sverige och har svenska föräldrar. De flesta barnen kommer enligt läraren Lena från välbärgade 
hem och har föräldrar som är högutbildade. De har därmed bland annat liknande kulturell bakgrund. 
Skulle man kunna jämföra innerstadselevernas habitus (eller deras föräldrars) med förortselevernas 
så skulle de antagligen se mycket olika ut.  

Eleverna i skola 1, som jag menar är en heterogen grupp, har gemensamt att de har 
invandrarbakgrund, men sen tror jag att mycket kan skilja dem åt. Skolverket (1998) bekräftar detta 
när de menar att behoven hos elever med invandrarbakgrund ser helt olika ut, bland annat beroende 
på vilken del av världen de kommer från och hur länge eleven varit i Sverige.65 Charlotte Elf skriver 
i boken Vidga vyerna (2006) om mångfalden i skolan och hur varje invandrad människa har sin 
unika historia, vilket kan vara lätt att glömma. Det enda som egentligen är absolut gemensamt för 
dessa människor är det faktum att de har erfarenheter av att ha bytt land.66 Elf pekar också på hur 
olika migrationsprocessen kan vara inom samma familj: ”Medan några i familjen, oftast barnen, 
förhållandevis snabbt finner sig till rätta i det nya landet, står andra kvar med resväskan 
ouppackad, beredda att kanske bryta upp än en gång. Vad blir hemma, vad blir borta?”67  

 

                                                        
62 Brodin & Lindestrand (2004) sid. 26. 
63 Brodin & Lindestrand (2004) sid. 27-28. 
64 Brodin & Lindestrand (2004) sid. 28. 
65 Skolverket (1998) sid. 47. 
66 Elf C. i Bijvoet (red.) (2006). 
67 Elf C. i Bijvoet (red.) (2006) sid. 98. 
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7.4 Vad fick jag svar på? 
Har jag då fått svar på mina frågeställningar utifrån mitt syfte med denna studie? Jag färskar upp 
minnet med en liten repris av frågeställningarna med efterföljande kommentar: 

• Vilka svårigheter i skolarbetet menar berörda pedagoger att elever som är i behov av särskilt 
stöd har i två sociokulturellt olika områden; en ”invandrartät” förort i Stockholmsregionen 
och en stadsdel i Stockholms innerstad? 

Jag har fått en bra bild över läget i de två klasserna när det gäller vilka svårigheter eleverna har.  

 
• Hur kan det specialpedagogiska stödet till elever i behov av särskilt stöd se ut i en elevgrupp i 

respektive (ovan nämnda) område? 
Jag har fått en intressant och lärorik inblick i hur stödet till elever i behov av särskilt stöd ser ut i de 
två klasserna.  
 
• Hur kan det som i styrdokumenten beskrivs som ”den likvärdiga skolan” fungera i praktiken? 

Hur erbjuds de olika eleverna olika utbildningar/undervisning inom en ”likvärdig skola”? 

Denna frågeställning känns i nuläget väldigt enkel att besvara, eller i varje fall resonera kring. Det 
handlar om att barn som riskerar att inte uppnå målen får stödinsatser som kan se väldigt olika ut. 
Med andra ord ska undervisningen anpassas till varje individs behov – så att de uppnår de 
likvärdiga målen. På så vis får de olika utbildningar som i slutänden ska vara likvärdig. Om det 
sedan är så det fungerar i just dessa klasser i praktiken, det har jag inte riktigt fått svar på. Jag vet ju 
inte om just de här eleverna kommer att uppnå de mål som de har rätt att uppnå, så att säga. 
 

• Hur påverkas elevers möjligheter att klara skolans uppnåendemål – utifrån deras olika 
kapitaltillgångar (uppväxtmiljö, föräldrars bakgrund och social tillhörighet)? 

Jag tolkar mitt resultat som att elever påverkas över lag mycket av sin bakgrund och uppväxtmiljö, 
som i dagens Svenska skola i sin tur avgör huruvida de kommer att klara skolans uppnåendemål. 
Åtminstone hur mycket eller lite de kommer att behöva kämpa för att komma i mål. Att dessutom 
den skola de går i, samt vilka klasskamrater de har, verkar vara betydande för skolframgång, det 
hade jag inte riktigt förstått vidden av. 
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8 Diskussion 
I denna avslutande diskussion resonerar jag vidare kring föregående analys.  

8.1 Stöd 
Att det finns elever i båda klasserna som behöver stöd är vid det här laget bekräftat. Och att klassen 
i skola 1 mest har problem med språket känns föga förvånande. Hur stödet ser ut och varför det ser 
ut som det gör i framför allt skola 1 är för mig den stora frågan att diskutera. Och här vill jag 
upprepa att denna studie visar två exempel på hur det är i just dessa klasser, inte generellt.  

När innerstadsklassens barn får stöd är det oftast från specialpedagog och de får gå ifrån klassen till 
ett annat rum. Något som inte alls är ovanligt i svenska skolor. Ibland får även eleverna stanna kvar 
i klassrummet innan rast och ”jobba över” för att inte halka efter. Här anpassas undervisningen efter 
eleven och stödet både exkluderas och inkluderas i den ”vanliga” undervisningen. Dessa barn får 
även mycket stöd hemifrån och har föräldrar som vet vilka krav de kan ställa, vilket de också gör. 
 

8.1.1 Specialpedagog eller inte? – skola 1 

I skola 1 och förortsklassen jobbar man med barn som har kommit väldigt olika långt i framför allt 
sin språkliga utveckling. Att sitta och direktöversätta för ett barn från svenska till turkiska gör att 
barnet inkluderas i klassen. Och egentligen bedriver ju skola 1 individuellt anpassad undervisning 
när detta sker. Men på något sätt upplever jag detta som ”konstgjord andning”. Hur länge fungerar 
ett sådant arbetssätt? Jag kan se flera möjliga anledningar till att lärarna är skeptiska till att deras 
elever ska gå ifrån till en specialpedagog och få stöd: 

– De kanske tycker att eleverna som är i behov av stöd inte ska behöva känna sig udda och 
utpekade som barn som är sämre än andra och dessutom exkluderas. För egentligen är det ju det de 
kanske gör i samhället i stort, eller kommer att göra så småningom. Nämligen känna att de är 
annorlunda eftersom de har invandrarbakgrund. Eftersom det är så pass många i klassen som har 
problem med språket skulle antagligen en ganska stor del av barnen ha behov av att få stöd från 
specialpedagog, om de fick ”tillgång” till en. Vilket dels skulle skapa svårigheter att avgöra vilka 
som är i störst behov och förmodligen skulle det även bli svårt med tanke på resurserna. Tänkvärt 
är också att den australienske forskaren Gilian Fulchers (1989) i Persson (2001) menar att en 
specialpedagogisk verksamhet kan medverka till att elever etiketteras som avvikare – och en sådan 
stämpel kan vara mycket svår att bli av med och få avgörande betydelse för hur en elev uppfattar 
sig själv.68 

– Det kanske redan är relativt ”rörigt” i klassrummet, vilket jag kunde uppleva när jag var där. Och 
om lärarna då dessutom ska hålla ordning på när olika elever ska iväg till specialpedagog kan det 
tänkas bli ett ytterligare störningsmoment.  

                                                        
68 Persson (2001) sid. 35. 
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– Lärarna har ingen riktig överblick över vilket stöd eleverna behöver, vilket kan bero på att 
barnens läsutveckling exempelvis inte utvärderas kontinuerligt. På ett sätt kanske det är enklare att 
ta undervisningen ”som den kommer”, här och nu i klassrummet för samtliga barn, just därför att de 
flesta faktiskt är i mer eller mindre behov av stöd. Eleverna har också vitt skilda bakgrunder och 
kommer från många olika kulturer, viket borde komplicera det hela till att inte göra det helt enkelt 
att bedriva en undervisning som passar alla.  

– Att en elev ska få extra stöd kan till viss del bero på vilka krav föräldrarna till barnet ställer på 
skolan. Och dessa barns föräldrar kanske inte har kunskap om vilket slags stöd som kan ges. 

– Det kan också vara en slags försvarsmekanism hos lärarna. De har försökt få till mer stöd från 
specialpedagog men inte fått gensvar, resurserna räcker inte till. Specialpedagogerna på skolan 
arbetar med de äldre eleverna. Istället är de två lärare i klassen och känner att ”vi måste fixa detta”. 
Och när de väl ser sina elever göra framsteg känner de stolthet, vilket blir en slags bekräftelse på att 
arbeta vidare.  

– Samtidigt säger läraren Maria att hon egentligen tycker att man borde ”rensa bordet underifrån”, 
att specialpedagogerna på skolan borde arbeta med ettorna, tvåorna och treorna för att inte 
problemen ska hopa sig senare. Det tycker jag visar på att hon är missnöjd med dagens arbetssätt. 

– Att specialpedagogerna på skolan arbetar med de äldre barnen kanske kan bero på att problemen 
visar sig tydligare när eleverna blivit lite äldre. De som verkligen har svårigheter har halkat efter 
rejält.  

– Kanske kan det också vara en trygghet för vissa av dessa elever att inte ha för många relationer 
per dag. Under en kurs jag läste i lärarutbildningen hade vi en föreläsning om flyktingbarn med 
Guhn Godani från Rädda Barnen. Hon menade att man som lärare ska utgå från att alla flyktingbarn 
har varit med om traumatiserande händelser, vilket gör ett flyktingbarn till ett sårbart barn. I 
bemötandet av barnet ska man därför utgå från just ett sårat barn och inte om att det handlar om 
exempelvis kulturskillnader eller olydnad. Hon menade också att en asylprocess skapar många 
känslor hos barnet, som ovisshet, hopplöshet och rädsla. Därför är det som lärare väldigt viktigt att 
hitta vägar till trygghet. Det kan handla om att skapa ett rum som känns skyddande, det ska helst 
vara samma rum och barnet ska träffa samma personer varje dag. Som lärare ska man arbeta med 
relationerna mellan barnen och skapa en ”vi-känsla” i klassen. När det gäller skoldagen ska den 
gärna vara så upprepande som möjligt eftersom upprepningar är ångestdämpande enligt Godani.69 
Med detta i åtanke menar jag att det inte är omöjligt att det finns en mängd positiva sidor med att 
barnen i förortsklassen inte går iväg till specialpedagog för extra stöd, utan helt enkelt stannar i 
klassrummet.  

8.2 Är den likvärdiga skolan ens möjlig? 
Skolinspektionen (2009) har tittat på om det ens är möjligt, det faktum att skolan i Sverige ska 
kompensera för elever som har sämre sociala förutsättningar, så att de kan nå samma mål som 
andra. Forskning om effektiva skolor med goda skolresultat som startade under 80-talet i framför 
allt Storbritannien och USA, har visat att skolor där det finns ett tydligt och starkt ledarskap och där 
eleverna bemöts med höga förväntningar och respekt – faktiskt lyckas. Tidigare hade man sett på 

                                                        
69 Föreläsning av Guhn Godani, 2010-09-16, Stockholms Universitet. 
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elevers olika skolresultat som en följd av att varje elev bär på ett genetiskt och socialt arv, men nu 
fördes ett annat perspektiv in: att organisationens kvalitet också är viktig för resultatet. Lennart 
Grosin är den forskare som tagit denna forskning till Sverige. Han menar att hela Skandinavien 
fortfarande är ett ganska vitt fält när det gäller denna forskning.70  

Men vad kännetecknar då, enligt forskarna, de framgångsrika skolor som har lyckats få elever med 
bra resultat och skolframgång – trots att eleverna har sämre sociala förutsättningar än andra? 

”De kom fram till att det fanns organisatoriska och kvalitativa skillnader i ledarskapet. Det 
handlade om hur man bemötte eleverna, vad man förväntade sig av dem och om man 
’städade undan’ elever med ’hopplös’ social bakgrund. Det visade sig i stället att det gick 
utmärkt att undervisa dessa elever, som inte hade stöd hemifrån. 

Skolorna hade utvecklat en filosofi, där man insåg, att det inte gick att göra något åt hur 
eleverna hade det hemma, om mamma knarkade och pappa var arbetslös och småsyskonen 
gnällde och skrek. Men på skolan var det skillnad. Här fanns hjälp för var och en att bli 
något, här fanns en arena, här kunde eleven lyckas. Satsa på oss så ska vi satsa på dig!   

Skolkvalitet spelar roll och rektor spelar roll som pedagogisk ledare och lärare spelar roll för 
stämningen i klassrummet.”71 

 

8.2.1 Utvärdering för rätt stöd 

Lennart Grosin i Skolinspektionen (2009) menar också att en effektiv skola måste ta reda på vad 
eleverna kan, det är det enda man har att utgå från för att veta hur man ska gå vidare. Olika former 
av utvärderingar är alltså av stor vikt. Han ger exempel som att nationella prov i årskurs 3, som har 
läroplanens mål som bas, skapar förutsättningar för utvärdering. Han pekar också på att man som 
både rektor och lärare måste veta vad eleverna kan när de kommer till skolan, bedöma 
förutsättningarna, och kallar det för ”value added”. Han liknar det vid att man har ett antal stenar att 
lyfta. Han menar också att Skolinspektionen inte rakt av ska jämföra skolor som tar emot elever 
med usla kunskaper, med skolor som tar emot elever med goda kunskaper. Det är bättre att jämför 
äpplen med äpplen och päron med päron, uttrycker Grosin det.72 

Jag tror att det är av stor vikt att som lärare skala bort sina eventuella fördomar om sina elever och 
dess klass. Och framför allt visa att man tror på att de kan och kommer att lyckas med det de vill, 
oavsett bakgrund och bagage. 

 

8.3 Föräldrarna och kapitalbegreppet 
Efter att ha läst om Bourdieus teorier om kapital har jag förstått hur inristad människans 
klasstillhörighet är. Vilken status, förutsättningar och förväntningar klasstillhörigheten skapar, och 
vilken slags självförtroende hos individen det bidrar med. Det är så mycket som är beroende av 

                                                        
70 Skolinspektionen (2009) sid. 41. 
71 Skolinspektionen (2009) sid. 42. 
72 Skolinspektionen (2009) sid. 43. 
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vilken klass du föds in i. I denna studie har jag undersökt två segregerade områden med stora 
klasskillnader. Utifrån Bourdieus kapitalbegrepp har jag funderat kring hur det visar sig i de olika 
områdena. I innerstaden har barnens föräldrar normalt högt uppsatta positioner i samhället och 
innehar därmed ett högt symboliskt och ekonomiskt kapital. Här är det inte ovanligt med 
barnflickor, några familjer har även hemhjälp. Barnen har många aktiviteter på fritiden med högt 
kulturellt kapital, som yoga, teater och fiol. Barnen har ett rikt ordförråd för sin ålder, de flesta har 
lätt att uttrycka sig språkligt i både tal och skrift. Många har varit på flera semesterresor till olika 
delar av världen. I klassen jag hade praktik fanns det endast något enstaka barn med annat 
modersmål än svenska. De elever som är i behov av stöd verkar få det i allra högsta grad. 

Den ”invandrartäta förorten” är ett socialt tungt belastat område där den största delen av invånarna 
har invandrarbakgrund, många är flyktingar som nyligen kommit till Sverige. De allra flesta barn 
här har annat modersmål än svenska. Flera barn har svårigheter att nå skolans uppnåendemål, 
skolorna får mer resurser än skolor i andra områden, men är det tillräckligt? Samtliga barn har 
minst en förälder med invandrarbakgrund. Invånarna i området ligger långt ner på den sociala 
stegen. Föräldrarna har skiftande bakgrunder, många är väldigt unga, flera är analfabeter. Vissa 
föräldrar har däremot en bakgrund från sitt hemland med högt kapital, men gemensamt för de flesta 
är att de har lågt ekonomiskt och symboliskt kapital här och nu. Jag har funderat kring hur deras 
kapital kan ha sett ut innan de kom till Sverige, men först ett stycke om vilket bagage man ärver 
från sina föräldrar. 

Broady (1998) skriver att läsaren kan jämföra Bourdieus begrepp ’kulturellt kapital’ med begreppet 
det sociala arvet. Det skulle innebära att människor bär med sig ett mer eller mindre oföränderligt 
bagage genom livet, där man ärver pengar, makt, egendom – eller fattigdom, vanmakt och 
egendomslöshet. Detta på samma sätt som det genetiska arvet.73 Om jag tittar på barnen i 
innerstadsklassen och deras sociala arv, kan jag se att de på flera sätt bör få det så mycket enklare 
för sig i livet än barnen i förorten. ”Innerstadsbarnen” ärver pengar, makt och egendom. Broady 
skriver att en elev som har ärvt sina föräldrars höga kulturella kapital ”har statistiskt sett goda 
chanser att förvärva ett värdefullt utbildningskapital och att erhålla ett välavlönat arbete.”74 Med 
barnen i förorten är det för mig mer osäkert vilket bagage de kommer att ärva, deras föräldrars 
kapitalbegrepp och habitus är troligen mer komplicerat.  

När kapitalbegreppet ställs på ända 

Föreställ dig en familj i Mellanöstern. Säg att pappan är utbildad jurist, familjen har högt 
symboliskt kapital, de bor i ett stort hus. De har även ett högt kulturellt kapital – föräldrarna kan 
bland annat mycket om musik, litteratur och konst. Efter tider av oroligheter tvingas familjen fly 
landet när deras hus en dag blir sönderbombat. Familjen kommer slutligen till Sverige och hamnar i 
den förort där ”skola 1” ligger. Och plötsligt blir deras kapital värdelöst. De kan exempelvis inte 
språket och de tvingas bo trångt i en liten lägenhet. Även om pappan fortfarande är utbildad jurist 
och nyligen har arbetat som det, får han om han har tur arbete som spärrvakt eller taxichaufför. I det 
nya landet är hans utbildning inte längre respekterad, värt något. Det kulturella livet, musiken är av 
helt annat slag än i hemlandet. Föräldrarnas kapital är kort sagt inte värt mycket längre, deras 
kunskaper och relation till samhället är inte längre erkänt. Det är nämligen en ny grupp nu, 
svenskarna, som är de som ska erkänna kapitalen. 

                                                        
73 Broady (1998), sid. 8. 
74 Broady (1998), sid. 8. 



 41 

De vanor familjen har och den kulturella nivå de låg på i sitt hemland, är inte samma nivå i Sverige. 
Deras värden, samlade tillgångar och resurser de hade är borta eller räknas inte. För i Sverige är det 
en annan norm om vad som är högt kapital. Föräldrarna kan visserligen fortfarande sitt hemspråk 
flytande, de kan fortfarande uttrycka dig i tal och skrift på ett kultiverat sätt, men inte på svenska. 
Kanske räcker det till att mamman kan bli städerska hos en familj i innerstaden. Och vad händer nu 
med familjens barn, vilket habitus får de? Vad innebär deras sociala arv? 

När jag under VFU har frågat barnen i ”förortsklassen” vad de vill bli när de blir stora har de ofta 
svarat med yrken som har hög status, som exempelvis läkare – precis som barnen i 
innerstadsklassen. Jag tror att det delvis går att förklara med hjälp av Bourdieu: barnen i 
innerstaden har ett socialt arv, de vill och förväntas bli det som sina föräldrar är. I förorten är det 
något annorlunda: barnen vill antingen också bli det som deras föräldrar i grunden är, läkare eller 
jurist till exempel. I annat fall har föräldrarna redan påverkat barnen så pass mycket att barnen vet 
hur viktigt det är med en respekterad utbildning och ett bra jobb. Särskilt om de som invandrare ska 
kunna nå ”framgång” i Sverige. 

Att återförenas med sin kultur och tidigare habitus 

Läraren Zehra på skola 1 beskriver att de sedan det fria skolvalet infördes ”tappat” flera barn till 
bland annat religiösa friskolor. Skolor som kanske påminner mer om skolorna i deras hemland. Jag 
tror att man möjligtvis även kan förklara detta fenomen med hjälp av Bourdieu och begreppet 
’symboliskt våld’, vilket betyder att man inte förstår koderna till hundra procent (Broady, 1998). 
Det är främmande och kan vara spännande – men också negativt. Man känner att man inte kommer 
till sin rätt, man kan inte riktigt lyckas. Detta är något som många invandrare antagligen upplever 
när de kommer till ett främmande land med en annan kultur. Kanske upplever en del föräldrar 
symboliskt våld när de kommer i kontakt med den svenska skolan. Och kanske blir deras barn 
trygga individer av att gå i en skola där de känner sig ”hemma”. Bourdieu använder också 
begreppet ’sociala fält’, vilket kan vara bland annat religionens sociala fält. När föräldrarna placerar 
sitt barn i den muslimska friskolan får de vara i kontakt med ett fält där deras habitus, status, kapital 
och position i det sociala rummet höjs. Jag menar att de där kan komma närmare sin kultur, hålla 
sin grupp vid liv. Det blir tydligare vem man är – eller kanske var, i hemlandet. Jag har också 
erfarenhet av att många invandrare har som dröm och mål att återvända till hemlandet så snart som 
möjligt. Det borde också kunna förklaras i att de vill tillbaka till den kultur som höjer deras kapital.  
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9 Konklusion 
När jag nu närmar mig slutet på denna uppsats tänker jag först och främst på mitt syfte med 
undersökningen igen. Kort sagt ville jag undersöka de sociala orättvisorna som finns bland barn. 
Något som hade blivit så uppenbart för mig under praktikperioderna under lärarutbildningen. 

9.1 Så lika, fast olika 

Två flickor, två klassrum 

Det var nästan som att kastas mellan två universum på de två VFU-skolorna. Två klassrum. Med 
höstlöv och alfabetet på väggarna. Lektioner, följa med barnen till gymnastiken. Knyta gympaskor. 
Äta lunch. Lyssna på läsläxor, hålla lektioner. Så lika fast ändå så olika.  

Jag minns så väl en förmiddag i ”förortsklassen”. En flicka hade spillt lim över hela byxorna och 
behövde gå hem och hämta rena. Jag fick följa med på vägen och se till så att allt gick bra, hon gick 
ju ändå bara i ettan. Hon sprang, kvickt. Med slöjan fladdrandes. Några hundra meter hem bara. Jag 
joggade efter, följde med upp i trappuppgången. Tre trappor upp, Svenska Bostäder. Jag stod i 
hallen, hennes mamma och ett par syskon var hemma. Vi hälsade, log, men sa inte mycket. Det var 
en tom hall, några skor kanske. Jag kunde se en soffa i vardagsrummet, inte mycket annat. 
Mamman tog fram rena byxor och flickan bytte om. Och vi sprang tillbaka till skolan och lektionen 
igen.  

Och så minns jag en annan flicka. En annan förmiddag. Jag skulle ha rymdlektion med tvåorna i 
”innerstadsklassen”. Jag hade förberett en hel massa spännande fakta, vi satt i ring på en rund, grön 
matta på golvet. Barnen log mot mig. Inneskor på fötterna. Räckte upp handen. Flickan sa, ”jag 
älskar rymden”. Och plockade fram böcker ur ryggsäcken. Flera böcker om rymden, hemifrån. 
Tjocka böcker. Med en hel massa bilder. Och hon berättade, det ena efter det andra. Bläddrade 
ivrigt i boken, höll upp uppslag för klassen. Ville aldrig sluta. Hon visste mycket mer än det jag 
skrivit upp på min fusklapp med fakta. Någon annan hade redan lärt henne allt. 

 

9.1.1 Olika vägar till samma mål 

Det är fina och viktiga ord, tanken om att det inte ska spela någon roll vem du är, att alla ska med. 
Den likvärdiga skolan som ska ge alla elever samma utbildning. En utbildning som formuleras i de 
internationella målen i läroplanen. Men det är också tydligt uttryckt i läroplanen att skolans resurser 
inte ska fördelas lika, och att undervisningen inte ska utformas lika överallt och för alla. 
Undervisningen ska med andra ord anpassas efter var och en av eleverna.  

Skolorna i denna studie, liksom alla grundskolor i Sverige, arbetar efter precis samma mål att 
uppnå. Detta även om barn kan ha väldigt skilda förutsättningar att uppnå dessa mål. Att eleverna i 
”förortsskolan” har sämre förutsättningar uttrycker en av lärarna, Maria, som att: ”De har samma 
mål, men de ska springa en fem gånger längre bana”. Jag tycker att Maria sätter fingret på vad det 
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till stor del handlar om: Hennes elever har en mycket längre bana att springa. Och den är inte bara 
längre, det är en helt annan slags bana, även om målgången är den samma. Jag ser det som att 
Marias elevers bana är snårigare, brantare och att de ibland springer i ösregn och dimma. Om de ska 
klara av att komma i mål på denna bana tillsammans med Sveriges alla elever, samtidigt, så 
behöver de vägledning och stöd. Många som hejar på och tror att de lyckas. Mycket stöd och tidigt 
stöd. Annars undrar jag om vi inte lika gärna kan skippa den gemensamma målgången och ge alla 
elever egna mål. Som det ser ut i de klasser som ligger till grund för denna undersökning, så kan jag 
inte se att de får en likvärdig utbildning. De är nämligen så tydligt barn av sin klass, och detta kan 
skolan i många fall inte riktigt hantera. Även om det har hänt mycket så känns dagens svenska 
skola snarare som en myt, myten om den likvärdiga skolan.  

Men det är inte enkelt, det är för mig självklart att skolan måste ha som utgångspunkt att alla barn 
ska få samma utbildning. Det svåra blir än mer komplicerat när det hopar ihop sig, segregerar sig. 
När barn som behöver väldigt mycket stöd samlas i samma område, i samma klassrum. Jag har 
svårt att se att verkligheten och de utsatta skolornas ekonomiska resurser kan leva upp till ”en 
likvärdig skola för alla”. Kan skolan någonsin bli det?  

 

9.2 Framtida forskning 
Jag skulle gärna se mer forskning om hur specialundervisning till barn med invandrarbakgrund 
skulle kunna se ut på bästa sätt. Dessutom en tydlighet kring hur undervisningen för nyanlända 
elever bör utformas. Är det lämpligt att börja i vanliga klasser direkt och hur fungerar 
förberedelseklasserna? Att utreda frågan om modersmålsundervisning och hur samarbetet med den 
ordinarie klassen kan fungera, skulle också kunna belysas vidare. Jag skulle även vilja se att mer 
ljus riktades mot svensk forskning om kamrateffekten för elevers skolresultat. Jag tror också att det 
finns ett behov av svensk forskning om hur skolor kan mäta elevers resultat för att sätta in rätt stöd. 
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Slutligen… 

Till sist vill jag rikta ett stort och varmt TACK! till de pedagoger som så villigt och engagerat gav 
av sin tid och ställde upp i mina intervjuer. Utan er och dessa möten, inget resultat. Även ett stort 
tack till Uffe, min handledare, för ditt stöd och tålamod i en något utdragen historia.  
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