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The responsibilities, tasks and obligations of 
research:

Researchers should ensure that their research 
activities are made known to society at large in 

such a way that they can be understood by non-
specialists, thereby improving the public's

understanding of science. 
(The European Charter for Researchers, 2016)



Så… vad kan vi lära av historien och kan vi 

identifiera framtida utmaningar?



Differentieringsfrågan

 Idioter - 24

 Imbecilla 25 - 49

 Debila 50 - 74

 Intellektuellt efterblivna 75 - 84

 Dumma 85 - 94

 Normalt utvecklade 95 - 104

 Goda begåvningar 105 - 114

 Mycket goda begåvningar 115 - 124

 Överlägsna begåvningar 125 - 149    

 Mycket överlägsna begåvningar 150 - 174

 Ytterst sällsynta begåvningar 175 -

(Psykologisk-pedagogisk uppslagsbok 1944)



Normalfördelning

.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Standard_deviation_diagram.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Standard_deviation_diagram.svg


Kritiken mot specialundervisningen

The teaching profession has complied with the 

expansion of the special needs sector because 

mainstream teachers have an interest in avoiding 

dealing with special needs pupils and special 

education teachers need referrals to remain in 

business. (Sunderland, 1989)



Educational disadvantage should be addressed by 

providing high quality education and targeted

support, and by promoting inclusive education. ... 

Education should promote intercultural

competences, democratic values and respect for 

fundamental rights and the environment, as well as 

combat all forms of discrimination, equipping all 

young people to interact positively with their peers

from diverse backgrounds. 
(Council of the European Union 2009, s. 4)



Det handlar om … en tankestil (Fleck, 1934) där 

inkludering utgör en vägledande princip för det 

pedagogiska vardagsarbetet men med ett vidare 

syfte att bidra till ett mer inkluderande och hållbart 

samhälle där förmågan att bemästra framtida 

utmaningar är central (Persson & Persson, 2011)



GREAT 21

Global Reshaping Education and Training for the 21st 

Century

What academic institutions and educators need to do to 

effectively respond to the fast changing global scenario

How to successfully position academic institutions as one

of the key leaders in creating a sustainable world –

environmentally, socially and economically

What competencies, capacities, abilities, skills and 

attitudes are increasingly in demand and will be the “must-

haves” in the future? 



”Grundidén bakom den sammanhållna eller 

inkluderande skolan är att vi lär av varandra och på 

så sätt ges möjlighet att bygga upp ett socialt 

kapital. Den inkluderande miljön är inte fysisk, utan 

en social eller mental företeelse. Att vara 

tillsammans med likar ger trygghet, att vara 

tillsammans med dem som inte är lika oss är något 

vi får lära oss. Men utan den erfarenheten kan vi 

inte bli trygga eftersom vi ständigt kommer att möta 

olikheter.”



FALLET ESSUNGA

-

SKOLFRAMGÅNG OCH 

LÄRARPROFESSIONALISM



Yta

Invånare

Anställda

Företagare

(exkl jordbruk)

Kommunal 

skattesats

Essunga kommun i siffror

236 km2

5 595 st

512 st

275 st

22,00 kr



ESSUNGA KOMMUN

- 3 skolor

- Ingen gymnasieskola

- 20 % av 25-åringarna har högskolestudier

- < 50 % av 19-åringarna behöriga för högskola 2009

- 15 % av befolkningen över 16 år har högskoleutbildning 

jämfört med 29 procent i riket 



UTGÅNGSLÄGE 1:

Den nationella statistiken 2007 visade att Essunga 

kommuns skolresultat var bland de absolut sämsta i 

landet 



UTGÅNGSLÄGE 2:

 Heldagsskola

 ”Liten grupp” (Oasen, Amiralen)

 Elever lämnade klassen för specialundervisning

 Flera hemmasittare

 25 % av eleverna var någon annanstans än i 
ordinarie klassen



Öppna jämförelser, grundskola år 9 

vårterminen 2007 – 2010, Essunga kommun

Uppnått målen i alla 

ämnen, andel elever

Behörighet till 

gymnasieskolan, andel 

elever

Procent Rangordning Procent Rangordning

2007 62,8 287 76,9 289

2008 78,1 120 91,4 90

2009 80,6 99 93,1 67

2010 96,3 3 100,0 1



Ifrågasättandet



”Nossebro sätter överbetyg på elevernas 

medelmåttiga kunskaper. Det är så de gjort för att 

kunna börja kalla sig Sveriges bästa skola. Det är 

vidrigt. När skolans lärare och rektor fuskar, vad ger 

det för signaler till eleverna?”



”Hur kommer det sig att forskare i pedagogik, 

skolvårdande myndigheter och en samlad 

journalistkår okritiskt verkar ha accepterat Essunga 

kommuns beskrivning av resultatutvecklingen?”

”Ingen har heller varit misstänksam – det går inte 

att på tre år ta en skola från botten till toppen då det 

gäller elevernas kunskapsutveckling.”



RESULTAT FRÅN NATIONELLA PROV 

2006-2011 ÅRSKURS 9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SVENSKA 91 91 94 95 98 100 94

ENGELSKA 93 90 95 89 99 99 97

MATEMATIK 69 91 80 85 84 95 91



Projektets syfte:

Delstudie 1: Att identifiera och analysera faktorer 

av betydelse för den ökade måluppfyllelsen

Delstudie 2: Att följa två årskullar under 

gymnasieåren med fokus på deras resultat samt 

upplevelser av skolgången och planer för 

framtiden



Datainsamling delstudie 1

• skriftliga dokument

• intervjuer med politiker, chefer, rektorer, 

specialpedagoger, lärare, elever, föräldrar

• informella samtal med elever och personal

• observationer, lektioner, 

läxhjälp, ”lovskola”



Incitament för förändring

Forskningsanknytning och vetenskaplig 

förankring

Resurser och användning av resurser

Komplementära kompetenser

Auktoritativt ledarskap

Den specialpedagogiska verksamheten

Skola och socialtjänst



TRE ÅR SENARE

Uppföljning av 2010 och 2011 års avgångselever 

Intervjuer våren 2013 och våren 2014



Datainsamling delstudie två

Två årskullar har följts

intervjuer med 10 x 2 elever 

- kön

- programval

- meritpoäng

- gymnasieskola



- Fullföljer gymnasiet i högre grad 

än riksgenomsnittet

- Andelen behöriga för universitet 

och högskola högre än 

riksgenomsnittet

- Etablerar sig bättre på 

arbetsmarknaden än 

riksgenomsnittet



Social capital theory

Whereas economic capital is in people’s bank’s 

accounts and human capital is inside their heads, 

social capital inheres in the structure of their 

relationships. To possess social capital, a person 

must be related to others, and it is those others, not 

himself who are the actual source of his or her 

advantage (Portes, 1998, p. 7).



Värderingar och normer

Inkludering, en seger emot segregeringen. Det 
tyckte jag. Det kändes som, av sociala skäl så 
var det väldigt bra dels för, ja, normalstörda 
elever, att få in personer med 
funktionsnedsättningar. Sedan tror jag att det var 
väldigt bra för de personerna att hamna i en 
vanlig klass. Av sociala skäl, sedan vet jag inte 
hur det var för dem rent ämnesmässigt då. 
Eftersom de, man hade olika förutsättningar i 
ämnena då. 



forts:

Men av den anledningen så tror jag det och den 
erfarenheten jag har av personer med 
funktionsnedsättningar så, det värsta som kan 
hända är att man behandlas som en begränsad 
person. Man ska ha samma förutsättningar och 
liksom, ja lika värderingar och ja, 
förutsättningarna ska vara de samma och man 
ska ha samma plattform att stå på. Sedan, om 
den är begränsad i vissa delar, då får man ta det 
där i så fall. A4



Liten grupp

I sexan så hade de något som hette 

Oasen. Men det tog de bort, sedan 

när de skulle göra den här drastiska 

åtgärden. Så då skulle de lärarna 

vara med i klassen istället. Så man 

fick vara med där. Man fick lära sig 

en mycket enklare nivå när man var 

nere i Oasen. Så då fick man samma 

nivå som de andra men med mer hjälp 

istället. Det tyckte jag var bättre.



/…/ Så som det var i sexan när vi var nere i 
Oasen, då tror jag inte att jag hade klarat 
nationella proven och det. Jag klarade ju det som 
hon lade fram, läraren. Det som var för den 
gruppen. Men sedan ifall jag skulle tävla eller vad 
man ska säga med en i klassen då skulle ju den 
vinna överlägset. Om jag hade varit kvar på 
Oasen så hade jag nog inte klarat nationella i 
nian. A2 



Sista tiden i nian där så var vi till och med ett 
gäng som träffades extra bara för att plugga på 
prov. För att få så bra resultat som möjligt. Så vi 
träffades liksom extra på vår fritid. Det var 
ganska ovanligt liksom. Det var, om man nu får 
kalla det för en kultur så var det ganska, liksom 
ganska konstigt, för det var inte så många som 
hade gjort det innan. Det hade jag aldrig gjort 
liksom. Träffat kompisar för att plugga. Det hade 
jag aldrig gjort i hela mitt liv innan. B5 



 I: Du funderar ju mycket förstår jag, om du 

tänker efter, vad var det som var så speciellt 

då med Nossebro?

 L: Jag tror det var lärarna. För de var, duktiga 

var de. De var mer än lärare. Det var som en 

storebror, som man inte träffade så ofta 

kanske. Halvt bara kännande storebror. Som 

man såg upp till och lyssnade på. /…/



/…/ De visste vad de skulle säga och ville 
verkligen att vi skulle lyckas. Då blev det mer att 
jag vill visa nu att jag kan det här så att han blir 
nöjd. Så blev det väl mer att man, ja ansträngde 
sig lite extra.  Man ville inte, vad heter det, 
misslyckas för dem, ja, man ville inte att de, man 
vill att de ska vara nöjda. B6



Tilltro till den egna förmågan

 Ingenting var svårt när man kom hit liksom. Det 

var ju som att fortsätta i nian, typ. Matten, det 

var ju samma matte som i nian, bara pyttelite

nya grejer bara. Så det hakade på bra efter 

nian i alla fall. A1 

 Tar man engelska till exempel så hade vi 

extremt mycket kunskaper när vi kom hit. Och 

då kände man att man inte gjorde något vettigt 

på lektionen här för det var sådant som vi läste 

när vi gick i högstadiet. B10 



 I: Är det något mer om Nossebro och tiden där 

som du tycker har varit viktigt och som du 

gärna vill föra fram?

 L: Nej, inte direkt. Det var skönt att gå där. Man 

kände att man betydde någonting eftersom 

lärarna la ner så mycket tid för att man skulle 

lyckas. Och att de inte, var det någon som gav 

upp så sket lärarna inte i den personen. Utan 

de tog tag i det och försökte verkligen hjälpa 

honom eller henne att verkligen ta tag i det 

igen och komma ikapp.
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