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”Det finns elever vars resurser inte tas om hand.” 
 

24 elever på IV-programmet och deras skolkarriär 
 

Catarina Furmark 
 

Årligen slutar 30 procent av eleverna gymnasieskolan utan 
betygsbehörighet. På individuella program (IV) är siffran 85 procent. 
För att kartlägga skolsituationen för en elevgrupp på IV-programmet 
intervjuades 24 elever. Utöver detta gjordes en kognitiv bedömning 
samt en självskattning av upplevd psykisk hälsa. Huvuddelen av 
eleverna presterade på en ojämn kognitiv nivå, inom 
normalvariationen. Arton elever bearbetade information långsamt. 
Eleverna skattade att de mådde psykiskt sämre än normgruppen. De 
rapporterade tidiga skolsvårigheter som i vissa fall uppmärksammats, 
men lämnats utan adekvat åtgärd. Elever med långvariga skolproblem, 
försvårande additiva faktorer kombinerat med ett begåvningsvärde i 
normalvariationens nedre spann samt långsamhet vid 
informationsbearbetning upplever negativa individuella konsekvenser. 
De negativa effekterna kan mildras med tidiga interventioner på en för 
eleverna adekvat nivå och beaktat elevernas relativa kognitiva styrkor.  
 
Nyckelord: IV-program, perceptuell hastighet, borderline-IK, psykisk 
hälsa, kognitiva svårigheter, skolsvårigheter, additiva faktorer. 

 
 
Med 1991 års gymnasiereform förändrades gymnasieskolan (Skolverket, 2007). Hela 
det gamla linjesystemet byttes mot sjutton nationella program. De tidigare tvååriga 
linjerna ersattes av treåriga studievägar avsedda att ge behörighet för universitets- och 
högskolestudier. För elever med otillräckliga kunskaper från grundskolan skapades det 
individuella programmet (IV-programmet) (SFS 1985:1100, 1991:1107). Det viktigaste 
motivet till reformen var att försöka utjämna sociala skillnader mellan elever som 
tidigare hade att välja antingen en teoretisk eller en praktisk studieväg. Den 
utbildningspolitiska ambitionen att ge alla ungdomar en bred, allmän kompetens har 
dock i praktiken kommit att innebära ett extra studieår för många gymnasieelever som 
nu istället samlas på IV-programmet (Hultqvist, 2001). Varje år lämnar 30 000 
ungdomar, eller 30 procent av alla elever, gymnasieskolan utan grundläggande 
betygsbehörighet (Skolverket, 2008b). För elever på IV-program är siffran betydligt 
högre. Elever som avbryter studierna eller inte får slutbetyg med högskolebehörighet 
från IV-program är 85 procent (Skolverket, 2001). Vad beror detta misslyckande på? 
 
 
En skola för alla? 
 
Genom reformen skulle gymnasieskolan bli ”en skola för alla” (SOU 2000:39). 
Påståendet ser ut att stämma såtillvida att andelen elever med behörighet att söka till 
gymnasieskolan har ökat, om än marginellt. Andelen behöriga har fluktuerat runt 90 
procent under de senaste femton åren (Skolverket 2009). Flickor har nått behörighet i 
större utsträckning än pojkar. Lågpresterande pojkar har förlorat störst på utvecklingen 
under 1990-talet och har klarat sig sämst vad gäller valmöjligheter till vidareutbildning 
(SOU 2000:39). Av de elever som saknade behörighet att söka till gymnasieskolan hade 
en av tre utländsk bakgrund. Detta är en stor överrepresentation eftersom andelen av alla 
elever med utländsk bakgrund var en av sju. I föreliggande studie definieras ”utländsk 
bakgrund” som följer: Utländsk bakgrund har den elev som själv är född utomlands 
(första generationen) och den som är född i Sverige men båda föräldrarna födda 
utomlands (andra generationen). Definitionen är samma som den Skolverket använder i 
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flera rapporter (se t.ex. 2008b). 
 
Teoretiseringen av de tidigare mer praktiskt inriktade linjerna har gjort att dessa inte 
längre fungerar som en ”tillflyktsort för skoltrötta” (SOU 2000:39). Ett underlag har 
skapats för både IV programmets tillkomst och omfattning. Ur den enskilda individens 
perspektiv kan IV-program vara en möjlighet till nystart. Men olika studier (Hultqvist, 
2001; Skolverket 2001;2008) har visat att IV-programmet inte har gett de 
kompensatoriska och motivationsskapande effekter man hoppades på. Snarare kan IV-
programmet bidra till att marginalisera och segregera gymnasieskolans svagaste grupper 
(SOU 2000:39, Skolverket, 2008). Eleverna som lyckas sämst i grundskolan samlas på 
IV-programmet och har svårt att ta sig vidare till ett nationellt program. Den sociala 
differentieringen inom gymnasieskolan har ökat istället för minskat (SOU 2000:39). 
Verkligheten har visat att gymnasieskolan – trots IV – inte är en skola för alla 
(Skolverket, 2006). Många unga riskerar att hamna utanför. 
 

”Unga utanför” 
Mer än var fjärde ung kvinna och mer än var tredje ung man har ofullständiga 
gymnasiestudier bakom sig när vuxenlivet börjar. Av alla ungdomar i Sverige som 
börjar gymnasieskolan får 76 procent slutbetyg inom fem år. På nationella program är 
andelen 83 procent. Motsvarande andel för specialutformade program är 85 procent och 
80 procent för fristående skolor. På IV får endast ca 15 procent slutbetyg (Skolverket, 
2007; 2008). Detta samtidigt som samhälle och arbetsliv idag kräver att ungdomar har 
en gymnasieutbildning. Antalet 16–24 åringar som inte studerar, arbetar, aktivt söker 
arbete eller har någon annan känd sysselsättning har vuxit markant (SOU 2003:92). År 
2002 befanns ca 25–30 000 ungdomar i Sverige i åldrarna 16–24 år stå utanför skola 
och arbetsmarknad. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning från november 2008 var 
antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år 120 000 personer. Andelen utgjorde tjugo 
procent av alla arbetsföra ungdomar. Jämfört med november 2007 har antalet arbetslösa 
ungdomar ökat med 29 000 personer. Antalet unga utanför kan vara ännu högre 
eftersom siffrorna visade de redovisat arbetslösa (SCB, 2009).  
 
Många av ungdomarna som ingick i studien ”Unga utanför” hade haft kontakt med 
sociala myndigheter, försäkringskassa och arbetsförmedling. Vissa hade gått igenom 
omfattande psykiatriska utredningar och många hade fått psykiatrisk vård/behandling. 
Rapporten visade att det förelåg en kraftig överrisk för psykiatrisk sjuklighet, missbruk 
och olika former av ohälsa hos ungdomar som hamnat utanför samhällslivet jämfört 
med andra ungdomsgrupper med känd sysselsättning. I rapporten använde man sig 
bland annat av intervjuer. Det visade sig att många av de intervjuade hade någon form 
av skolmisslyckande bakom sig, som mobbing, läs- och skrivsvårigheter eller andra 
problem. Problemen hade lett till ökad frånvaro och avhopp. En majoritet hade inte 
klarat grund- eller gymnasieskolan. I intervjuerna framkom också att de allra flesta 
eftersträvade arbete, men kanske inte via mer utbildning. Ungdomarna har redan fått 
olika former av stöd och hjälp som inte fungerat. De har inte den typ av problem som 
föranlett utredning och diagnos, vilket skulle ha inneburit tidig hjälp. Istället har de fått 
hanka sig igenom skolan med det standardpaket lösningar skolan har att erbjuda. När de 
slutligen lämnar skolan så är det mycket svårt att motivera dem för ytterligare en 
studieperiod (SOU 2003:92). Här finns ett dilemma: ”Skolan har inte annat än skola att 
erbjuda de elever som har problem med just det skolmässiga” (SOU 2000:39). Vem bär 
då ansvaret för de ungdomar som inte är sysselsatta och som riskerar hamna utanför? 
 

Kommunernas uppföljningsansvar 
Som en följd av betänkandet ”Unga utanför” infördes en ändring i skollagen och 
kommunernas tidigare uppföljningsansvar utökades. De blev ålagda att hålla sig 
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informerade om hur ungdomar upp till tjugo år är sysselsatta och erbjuda lämpliga 
individuella åtgärder för de ungdomar som behöver (SFS 1985:1100; 2004:1298).  
 
För att samordna resurser från myndigheter, närings- och föreningsliv och därigenom 
förbättra situationen för ungdomar med etableringssvårigheter startades på försök s.k. 
Navigatorcentra (NC). Stockholms stad deltog fram till slutet av juni 2007 i 
försöksverksamheten. En utvärdering visade att 71 procent av ungdomarna som haft 
kontakt med NC hade fått arbete, praktik eller börjat studera. Siffran kan jämföras med 
kommunala ungdomsprogram där motsvarande siffra var 30-40 procent. Trots 
framgångarna lades NC som projekt ner (Ungdomsstyrelsen, 2008). I juli 2007 
överfördes uppföljningsansvaret för 16-19-åringar från stadsdelsnämnderna till 
utbildningsnämnden. Staden saknar en klar bild av problemet. Ansvarsfördelningen 
mellan utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och Jobbtorgen och vad som krävs för 
en effektiv samverkan behöver belysas (2008:37). 
 
Sammanfattningsvis riskerar en stor grupp ungdomar som går ut skolan med 
ofullständiga betyg att hamna utanför i samhället. Det blir svårt för dem att ta sig in på 
yrkeslivets arena utan behörighet till vidareutbildning. För många av dem kan detta 
innebära psykisk ohälsa och marginalisering. Ungdomarna själva får utstå de viktigaste 
konsekvenserna av utanförskapet, men samhället har också lagt ner resurser utan att 
lyckas. Rent samhällsekonomiskt skulle man vinna på att satsa mer på den här gruppen 
unga. Men den största kostnaden är ändå den personliga (SOU 2000:39; SOU 2003:92). 
 
 
IV-programmet 

Framväxt, målsättning och struktur 
IV-programmet skapades för att de grundskoleelever som inte fått godkänt i ämnena 
engelska, matematik och svenska och som därmed saknade behörighet till nationella 
program skulle få särskilt stöd på gymnasienivå under ett år. Syftet med IV-programmet 
formulerades ursprungligen som följer: ”Ett individuellt program skall förbereda eleven 
för studier på ett nationellt program eller ett specialutformat program” (1985:1100).  
 
IV-programmet skulle inte bara finnas för att ge elever en andra chans till behörighet, 
utan också för att vägleda och motivera de elever som inte kommit in på program de 
sökt eller som avbrutit sina studier på ett nationellt program (Skolverket, 2006). I 
praktiken kommer idag många fler än dessa elevgrupper till IV-programmet. IV-
programmet regleras i skollagen, SFS 1985:1100, och gymnasieförordningen, SFS 
1992:394. IV-programmet är unikt eftersom det inte har fastlagda programmål och 
regler för ämnen eller kurser som ska ingå eller hur många gymnasiepoäng som ska ges. 
Även omfattningen är individanpassad. Varje elev går på ett eget program. Strukturen 
på IV-programmet är numer som följer (Utbildningsförvaltningen, 2009):  
 

• PREP – ettåriga preparandkurser för elever som bedöms nå behörighet på ett år.  
• PRIV – programinriktade individuella yrkesinriktade program för elever som 

behöver 1-3 år för att nå behörighet.  
• IV – individuella program för elever i behov av särskilt stöd, 3-4 år.  
• IVIK och PRIVIK – individuella introduktionskurser för utländska elever, 1 år.  

 
IVIK och PRIV är två program som återfinns under IV-paraplyet. IVIK finns för att ge 
de 16-20-åringar som nyss anlänt till Sverige behörighet till gymnasiestudier. Det 
innebär att ge eleverna kunskaper motsvarande godkänt i skolår nio i engelska, svenska 
och matematik, samt en allmän orientering i svensk kultur och svenskt samhällsliv. De 
vanligaste inriktningarna på PRIV var handel/administration och barn/fritid. 
Sammanlagt gick läsåret 07/08 36 procent av eleverna på IVIK och PRIV programmen, 
resterande 64 procent gick ”vanligt” IV (Skolverket, 2008). 
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Sedan 2006 är det lagstadgat att studier på IV ska bedrivas på heltid (SFS 1985:1100). 
Lagen tillkom för att elever på IV skulle ha rätt att kräva detta men det innebär inte att 
utbildningen måste vara på heltid. Skolverket (2007) menar att det är svårt att avgöra 
hur begreppet heltid ska definieras. De flesta kommuner erbjuder undervisning på 
mellan 21-30 timmar, motsvarande ordinarie gymnasieskola. Men vissa erbjuder färre. 
 

Elevpopulation 
Elevströmmen till IV-programmet har ökat sedan introduktionen. Under åren 1993-
1997 gick drygt fem procent av eleverna direkt från grundskolan till IV (Skolverket, 
2006). 1998 infördes nya regler om behörighet till gymnasiet. Krav på godkända betyg i 
kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska infördes för 
behörighet att söka vidareutbildning. Andelen elever som sökte sig till IV-programmet 
ökade till åtta procent och allt färre elever har nått godkänt i kärnämnena (SOU 
2000:39). Eleverna på IV-programmet beskrivs av Skolverket (2007) som ”obehöriga”, 
”omotiverade” och ”nya svenskar” samt som ”avbrytarna”, ”bytarna” och ”väntarna”. 
 
År 2004 tog IV-programmet emot elva procent av alla elever och idag är IV-
programmet det näst största gymnasieprogrammet efter Samhällsprogrammet. Eftersom 
elever stannar olika länge på IV-programmet är svårt att exakt beräkna programmets 
storlek (Skolverket, 2001). Läsåret 05/06 gick 14,5 procent sitt första år i gymnasiet på 
IV, medan drygt sju procent av samtliga elever återfanns på IV. Läsåret 07/08 ökade 
andelen elever som gick på IV och nu återfanns ca åtta procent, eller nästan 30 000, av 
totalt 390 000 gymnasieelever här. Av dessa var 43 procent flickor och 57 procent 
pojkar, en könsfördelning som enligt Skolverket har varit relativt konstant över tid. 
Elever med utländsk bakgrund läser i högre grad på IV än elever med svensk bakgrund. 
37 procent har utländsk bakgrund (Skolverket, 2008). 
 

Resultat 
Slutbetyg får en elev när han eller hon genomgått ett nationellt eller specialutformat 
program och fått betyg på alla kurser och specialarbeten. På IV-programmet får eleven 
slutbetyg vid fullföljd individuell studieplan. Om betyg för någon kurs saknas utfärdas 
inget slutbetyg. Istället får eleven ett s.k. samlat betygsdokument (SFS 1992:394). Av 
de elever som år 2003 påbörjade studier på IV-program fick endast 15 procent slutbetyg 
med grundläggande behörighet efter fem år (SCB, 2009b). Över 35 procent gick två år 
eller mer utan att erhålla slutbetyg med behörighet.  
 
En grupp med 2285 elever vid IV-gymnasium i Stockholms stad följdes under perioden 
1999-2005. Endast 412 elever avslutade studierna med slutbetyg. Det motsvarar arton 
procent, eller knappt en av fem elever (Bergh, 2005). Siffrorna från IV kan jämföras 
med de på nationella program, där 83 procent fick slutbetyg efter fem år och ”att så få 
elever får slutbetyg på de nationella programmen är ett för dåligt resultat.” (J. Sydhoff, 
enhetschef för gymnasieskolan, Skolverket, personlig kommunikation, 2009-01-22). 
 

Kritik mot IV-programmet 
Kritik har riktats mot IV-programmet från olika håll, bland annat från skolan själva 
(Skolverket, 2006). En aspekt som Skolverket tar upp är att vissa studieinriktningar ses 
som avvikande och ”marginaliseras till utkanten av verksamheten”. Detta gäller 
framförallt IV-programmen, som har lägst status i gymnasieskolan. IV-program har ofta 
egna lärare och ligger i andra lokaler. Det finns ”en osäkerhet om de verkligen hör till 
gymnasiet. Många skolor rapporterar också om att andra elever och även lärare ser ner 
på dessa elever” (Skolverket, 2008e, s. 31). Hultqvist (2001) menar att man inte får 
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underskatta skolans makt i att sätta kriterier för kunskap och kunnande som påverkar 
individens inställning till skolan och till sig själv. Eleverna på IV-programmet känner 
sig som svagpresterande, särbehandlade och av skolan redan utdömda (Hultqvist, 2001). 
 
Vidare finns det forskning som visar att det är viktigt att skolan har fokus på elevernas 
kunskapsinhämtning (Rutter, 1980). Hultqvist (2001) menar att så inte är fallet på IV-
programmet. Det finns istället en slags slapphet på IV-programmet som manifesteras på 
olika sätt. Till exempel i att utbildningen på IV inte bedrivs på heltid. Skolan är ”nöjd 
om eleverna kommer ett par timmar varje dag”. Den inte så skolmässiga formen av 
undervisning som kännetecknar undervisning i små grupper, signalerar inte ”skola” på 
det sätt vi är vana. Paradoxalt nog verkar de minst skolanpassade eleverna önska sig en 
mer skolmässig och mer kunskapsinriktad skola (Hultqvist, 2001).  
 
En ytterligare aspekt som kritiserats är tanken om programmets kompletterande år. 
Adolfsson, Carlsson-Kendall, Dahlström och Fernell (2002) kommenterar tanken att 
”svagbegåvade elever bör få gå ett extra skolår” och påpekar faran av att tro att det 
enbart handlar om att komma ikapp. Istället behöver ”konsekvenserna av att förmågan 
till teoretiskt tänkande varierar i befolkningen beaktas” (Adolfsson et al., 2002, s. 1821). 
Även gymnasieinspektörerna i Stockholms stad som studerat IV-programmet menar att 
detta mål inte är rimligt. Det är orealistiskt att tänka sig att alla elever ska klara att 
”komma ikapp” inom ett år (C. Blomkvist, personlig kommunikation, 2009-03-16).  
 

IV-programmets framtid 
IV-programmet utgör inte längre det kompensatoriska år som det ursprungligen var 
tänkt. Istället har det blivit mer av ett ”generellt svar på en rad olika skolsvårigheter” 
och ett slags andrahands-alternativ till de andra programmen. Gymnasiekommittén 
rekommenderade 2003 nedläggning av programmet men dåvarande regering och 
riksdag ville behålla det, i utvecklad form. Utvecklingen skulle innebära att t.ex. övriga 
gymnasieskolan motverkar avhoppen till IV-program. ”Den utbildningspolitiska 
avsikten med IV har äventyrats av den ökande tillströmningen av elever både från 
grundskolan och genom avhopp från nationella program. IV har i praktiken fungerat 
som ett alibi för de nationella programmen att inte erbjuda sina elever en tillräckligt 
individanpassad utbildning.” (Skolverket, 2006, s. 13).  
 
I budgetpropositionen för 2007 aviserade regeringen en nedläggning på sikt och resurser 
för IV-programmet ska istället fasas över till grundskolan. Behovet av individuella 
lösningar för elever som inte nått behörighet ”bör då minska längre upp i utbildningen” 
(Prop. 2006/07:1). När detta skrivs, är planen att IV ska fortsätta i nuvarande form till 
2011, förmodligen längre. Men även om IV-programmet försvinner, så försvinner inte 
elevpopulationen (J. Sydhoff, personlig kommunikation, 2009-01-22). 
 
 
Varför nås inte kunskapsmålen? 
 
Orsaker till varför så många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg kan delas in i 
tre kategorier; individ-, process- och systemrelaterade faktorer. I den individuella 
kategorin finns faktorer relaterade direkt till eleven och elevens sociala förhållanden, 
”utanför skolans möjlighet att påverka”. I kategorin processrelaterade faktorer återfinns 
det som ligger inom skolans ansvarsområde, t.ex. arbetssätt, värderingar och normer 
samt organisation. I de systemrelaterade faktorerna ingår sådant som den enskilda 
skolan inte på kort sikt kan påverka, t.ex. det nationella styrsystemet. Indelningen i 
dessa tre kategorier används bland annat av Skolverket (2001) och nedan används denna 
gruppering. De faktorer som redovisats här rör i första hand IV-programmets elever, 
men flera av faktorerna gäller elever generellt. 
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Individrelaterade faktorer 
Från skolans sida framhölls individrelaterade orsaker snarare än processrelaterade som 
den främsta förklaringen till att elever inte nådde kunskapsmålen. Fem faktorer angavs 
som särskilt viktiga: 1) föräldrars låga utbildningsnivå, 2) utländsk bakgrund, 3) sociala 
problem, 4) dåliga förkunskaper och inlärningssvårigheter samt 5) bristande motivation 
(Skolverket, 2001). 
 
Föräldrars låga utbildningsnivå och utländsk bakgrund antas ha mycket stor betydelse 
för hur väl elever klarar sina gymnasiestudier. Även föräldrars socialgruppstillhörighet 
uppgavs som en viktig orsak till misslyckande i skolan för såväl elever med utländsk 
bakgrund som för svenskfödda (Skolverket, 2006; 2007 m.fl.). Nära hälften av eleverna 
med utländsk bakgrund och lågutbildade föräldrar avbröt studierna (Skolverket 2001). 
Flera av IV-eleverna var nyinvandrade och hade bristfällig skolbakgrund och svaga 
kunskaper i svenska. Där inte annat anges är källorna till nedanstående text om 
bakgrundsorsaker Skolverkets rapporter 202 (2002) samt 324 (2008).  
 
I cirka en tredjedel av skolornas svar hänvisades till sociala problem. Elevers psykiska 
och emotionella problem, dåliga hemförhållanden och föräldramissbruk togs upp i 
denna kategori. En ytterligare faktor som nämndes var effekten av bristande 
föräldrastöd, även sammankopplat med föräldrars låga utbildningsnivå. Värdet av 
föräldrars engagemang stöds också i viss internationell forskning. Föräldrarnas förmåga 
att lära ut inlärningsstrategier och att föräldrarna har en positiv och engagerad hållning 
gentemot skolan hade störst betydelse för skolprestation (Hill & Tyson, 2009, s. 758). 
 
I ca en sjättedel av enkätsvaren hänvisade skolan till att elevernas inlärningsproblem var 
en av orsakerna till problemen. De ansvariga på IV-programmen som svarade på 
enkäten menade att eleverna hade olika hinder för inlärningen. Dessa angavs som 
varierande, till exempel olika neuropsykiatriska svårigheter men även svag begåvning. 
Även eleverna själva och deras föräldrar förklarade i viss utsträckning skolsvårigheterna 
med individuella inlärningssvårigheter. Men man kopplade istället ihop svårigheterna 
med skolans bemötande eller arbetssätt (Skolverket, 2001).  
 
En annan mycket vanlig anledning till negativa resultat som huvudmän angav, var 
elevernas bristande motivation. Skoltrötthet är här ett nyckelbegrepp. ”Ett tröttsamt slut 
på grundskoletiden…[gör att]...de sista åren på grundskolan utvecklas till en 
transportsträcka för att nå behörighetskraven” (Skolverket, 2001, s. 78). En del lärare 
ansåg att vissa elever varken kunde eller ville lära sig något, oavsett hur mycket stöd 
som satts in. Ett annat perspektiv är att istället ”betona substantivet i ordet skoltrötthet” 
(Hultqvist, 2001). Det är något i skolans organisation, miljö eller pedagogik som tröttar 
ut eleven, inte enbart individuella faktorer som elevens sociala värld, begåvning och 
förkunskaper. Skoltröttheten uppstår i ”mötet mellan individen och skolsystemet”. På 
IV-programmet kan detta kopplas till att eleverna uppfattar att programmet har låg 
status och att eleverna redan känner sig utdömda av skolan (Hultqvist, 2001).  
 
En annan individuell orsaksfaktor som ofta tas upp som är skolk. Det faktum att alltför 
många barn är skolkar från den obligatoriska skolan är ”ett allvarligt samhällsproblem” 
(Skolverket, 2008c). Sociala eller psykosociala problem eller att barnen hade svagt stöd 
hemifrån för skolgången bedömdes som vanliga orsaker till hög frånvaro. Föräldrar 
menade istället att det är brister i skolans agerande, t.ex. stödinsatsernas omfattning, 
som var orsak till att barnet är borta från skolan. Kränkningar var ytterligare en frekvent 
angiven orsak till frånvaro som föräldrarna uppgav. Skolk var lika vanligt bland pojkar 
och bland flickor (Skolverket, 2008c). Många IV-elever ”brister i ansvarstagande” när 
det gäller att komma till skolan. Ogiltig frånvaro är i några IV-utbildningar den 
dominerande och grundläggande problematiken (Utbildningsförvaltningen, 2004). 
Skolk har negativ effekt på skolresultat, social utveckling och anpassning (Skolverket, 
2001; Utbildningsförvaltningen 2004). En enskild elevs skolkande får inte bara negativa 
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individuella konsekvenser. Även kamrater som inte skolkar i samma utsträckning kan 
påverkas negativt i sina attityder och sin inlärning. Skolket inverkar också negativt på 
lärarnas arbetsbörda och arbetsmoral (Wilson, Malcolm, Edward & Davidson, 2008). 
 

Processrelaterade faktorer 
En kritisk fråga som Skolverket har uppmärksammat inom området processrelaterade 
faktorer, det vill säga inom skolans ansvarsområde, är bristen på förtroendefulla 
relationer. Denna relationsproblematik innefattade allt från regelrätta konflikter elever 
och personal emellan till skolpersonalens svårigheter att hantera mötet med föräldrar. 
En stötesten var utvecklingssamtalen. De fungerade ofta dåligt. Samtalen handlade ofta 
om elevernas brister och tillkortakommanden och ledde inte till förändringar som 
hjälper eleverna nå målen (Skolverket, 2001).  
 
Eleverna uppger att de inte vet vad som förväntas av dem. De kände sig inte delaktiga i 
skolarbetet. Lärare berättade också om negativa förväntningar på elevens kunskap och 
förmåga. ”I lärarens föreställning hör ointresse ofta ihop med oförmåga och så förstärks 
förväntan om dåliga resultat. På så sätt läggs också grunden för en negativ tolkning av 
elevernas prestationer” (Hultqvist, 2001, s. 185). Sammantaget har vissa elever fått ett 
bemötande som inte varit gynnsamt för deras utveckling (Skolverket, 2001). 
 
Bristande stödinsatser togs ofta upp som en förklaringsfaktor. Stödinsatserna hade 
kommit för sent eller inte varit på en adekvat nivå. Elever saknade åtgärdsprogram, eller 
så hade programmen inte använts. Utvärdering hade inte alltid gjorts. Stödinsatserna 
kännetecknades av brister under tidiga skolår (Skolverket, 2001). Hälften av alla elever 
som går på IV-programmet har fått specialpedagogiskt stöd i grundskolan. Det vill säga 
att elever som senare fått låga eller ofullständiga betyg faktiskt har uppmärksammats 
tidigare. Stödet har dock varit bristfälligt och lett till en ”specialundervisningskarriär” 
som utgjort ett alternativ till vanlig skolgång (Skolverket, 2007).  
 
Det finns i skolan en slags ”vänta-och-se” attityd som medför olyckliga konsekvenser 
(Skolverket, 2007c). Dels rent inlärningsmässigt, till exempel vad gäller läsförmåga. 
Studier har visat att barn med låg läsförmåga snarare karaktäriseras av brister i förmåga 
än en försenad läsförmåga. Den nödvändiga förmågan kommer inte automatiskt, utan 
eleven behöver hjälp att lära sig. Väntetid gör istället gör att dessa elever hamnar ännu 
längre efter sina kamrater (Francis, Shaywitz, Stuebing, Shaywitz & Fletcher, 1996; 
Juel, 1988). Alla forskare håller inte med om detta. Det går att vänta in eleven. 
Förmågan att lära sig är individuell och utvecklas i olika takt (Stanovich, 1988).  
 
Men det finns även andra aspekter av skolgången där ”vänta-och-se” attityden kan få 
negativa effekter. Det är när eleverna av olika skäl – vantrivsel, mobbing – hoppar av 
skolan. Skolverket menar att lärarna inte riktigt vill kännas vid den avbrottskarriär som 
eleven är på väg att inleda. Reaktionen blir istället ”vänta och se” eller ”lägg på ett kol”. 
”När avbrottet sedan blir ofrånkomligt säger man ’Ja, det var ju synd att du måste sluta’. 
Man viker undan och vill inte riktigt gå i clinch med problemet” (Skolverket, 2007c, s. 
72). En ytterligare aspekt tar Lerner (2000) upp. Lerner menar att det finns en ”wait-
and-fail” modell. En elev måste halka under en viss lägstanivå för att få hjälp, vilket 
ofta resulterar i att eleven inte får hjälp förrän i tredje klass eller senare. Dessvärre 
innebär detta ofta att eleven under tiden utvecklar låg självkänsla samt tappar intresse 
och motivation för studierna på grund av alla misslyckanden i skolan (Lerner, 2000).  
 
Brister i arbetssätt, förlegade arbetsmetoder och skolans oförmåga att tillräckligt väl 
anpassa undervisningen påverkar också elevers möjligheter att nå goda resultat 
(Skolverket, 2001). Flexibilitet i skolans arbetssätt förefaller hjälpa elever att erhålla 
fullständiga betyg och är också viktig vad gäller elevers sociala anpassning (Grosin, 
2004; Rutter, 1980). Kompetensbrist hos skolans personal framhölls som en ytterligare 
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orsak till att elever inte nått målen. Om en elevs skolsvårigheter feltolkas får eleven inte 
det stöd som behövs. Det verkar vara svårare för skolan att tillrättalägga 
inlärningsmiljön för elever med neuropsykiatriska hinder än för de med fysiskt 
betingade funktionshinder (Skolverket, 2001).  
 
Elever med funktionshinder och deras föräldrar ansåg oftast att det var elevens 
svårigheter i kombination med brister i skolmiljön, personalens inkompetens och 
bristande förståelse som orsakat problem. Andra ogynnsamma faktorer som föräldrar 
och elever tog upp var att eleven gått i en mycket stökig klass, mobbats eller gått i 
grupp som hämmat kunskapsutvecklingen. Elevers frånvaro av vantrivsel eller 
sjukdomsskäl angavs som en annan förklaring. Flera tog upp problem med lärare. Man 
ansåg att lärarna saknade förståelse för vad ett funktionshinder innebär för den enskilda 
eleven. Vidare beskrev man att lärarna inte lyckats göra eleverna delaktiga i klassen och 
i undervisningen. Eleverna berättade att de ofta inte förstått innehållet i information 
riktad till hela klassen vilket medförde att eleverna inte vetat vad som förväntats av 
dem. Ytterligare en aspekt som uppmärksammas är kopplingen mellan diagnos och 
möjlighet att få stöd. Eftersom denna koppling finns så efterfrågas diagnoser ofta av 
skolan. Medicinsk diagnos som förutsättning för stödinsatser är inte förenlig med 
skollagens intentioner. I skollagen anges att särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet, inte att en diagnos i sig föranleder stöd (SFS 1985:1100). Detta 
är ett problem som uppmärksammats av flera, att en diagnos ofta hade underlättat för att 
eleven skulle ha fått hjälp i ett tidigare skede (se t.ex. Brodin & Lindstrand, 2004). 
 

Systemrelaterade faktorer 
De orsaksförklaringar som kunde kopplas till systemnivå förekommer inte lika frekvent. 
Överlag bedömde alla parter att t.ex. kursplanernas krav låg på en rimlig nivå – endast 
enstaka lärare och rektorer funderade över om alla verkligen måste ha samma mål. 
Systemiska faktorer som betygssystemet och de nationella styrdokumenten ansågs inte i 
någon högre utsträckning utgöra orsaker. Det som kunde hänföras till denna kategori 
var betygsreglernas konsekvenser som medför att stödinsatser i ämnena svenska, 
engelska och matematik prioriteras i grundskolan på bekostnad av andra ämnen. Flera 
lärare och rektorer menade att det inte räcker att få godkända betyg i kärnämnena för att 
klara studier på ett nationellt program. Det är lika viktigt att eleven överlag klarar sina 
studier (Skolverket, 2001).  
 

Forskning på framgångsrika skolor 
Rutter (1980) har funnit signifikanta skillnader mellan elevers prestation och 
uppförande i olika skolor, även då det är korrigerat för individuella skillnader. Alltså, 
oavsett individens förkunskaper och förmågor, spelar det stor roll på vilken skola eleven 
går (Rutter, 1980). Vissa skolor verkade t.ex. ha en skyddande effekt mot olika former 
av uppförandestörningar och främjade goda skolresultat, medan det i andra skolor 
snarare fungerade tvärtom. De skolor som fungerade väl hade några saker gemensamt 
(Rutter, 1980). De använde sig av beröm, belöningar och uppskattning. Eleverna 
verkade både prestera och bete sig bättre då lärarna la tyngdpunkten vid lyckade 
prestationer och utvecklingsmöjligheter istället för att fokusera på elevernas 
tillkortakommanden. I skolor med högre närvaro och högre studienivå sade också en 
större andel elever vara villiga att tala med någon ur skolpersonalen om eventuella 
personliga problem. De skolor där det fanns möjlighet för eleverna att ta ansvar för och 
att delta i skolans arbete verkade det också ha en gynnsam effekt på elevers närvaro, 
beteende och skolprestation. Där skolan underströk kunskapsinhämtningens betydelse 
lyckades eleverna bättre, både akademiskt och beteendemässigt. ”It appears that 
children make better progress where clear goals are set and where they are taught with 
the attitude that they can succeed in the tasks given” (Rutter, 1980, p. 215-217). 
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I en studie av 41 svenska skolor fick Grosin (2004) också resultat som ger möjligheter 
till andra förklaringsmodeller än de som Skolverket i huvudsak anger. En viktig aspekt 
på hur väl elever lyckas är hur väl skolorna i sin tur lyckas skapa goda förutsättningar 
för elevernas lärande. Grosin (2003) har sammanfattat forskningen på framgångsrika 
engelska skolor och fann några tydliga, gemensamma ”framgångsfaktorer”. Dessa var 
höga förväntningar på eleverna, stark betoning av kunskapsmålen, tydliga och enhetliga 
visioner, tydligt ledarskap, en engagerad och motiverad rektor samt personal som var 
överens om struktur och tog ansvar för arbetsklimatet. Grosin undersökte vidare om 
resultaten kunde användas för att beskriva skillnader i elevprestationer och anpassning i 
svenska skolor. Även i Sverige fanns avgörande skillnader, oavhängigt individfaktorer 
eller lärarskicklighet (Grosin, 2004).  
 
Rutter (1983) och Grosin (2004) visar alltså båda var för sig att skola spelar roll. Hög 
undervisningskvalitet med ett elevcentrerat arbetssätt och ett flexibelt förhållningssätt 
med fortlöpande utvärdering av undervisningsmetoder är av stor betydelse (Rutter, 
1983; Grosin, 2004). Men det är inte materiella resurser, mer böcker eller fler lärare 
som verkar vara avgörande. Istället är det klimatet i enskilda skolor, deras kultur och 
struktur, som har betydelse för elevernas resultat och anpassning. Värderingar och 
teoretiska antaganden bestämmer innehåll och form för undervisning och social samspel 
mellan skolans personal och eleverna. Elevernas närvaro, prestationer, normer och 
uppförande i skolan, formas via vuxnas handlingar som gör eleverna medvetna om vilka 
värderingar och förväntningar de vuxna har. ”Elevernas resultat och anpassning formas 
av samspelet mellan yttre villkor och skolans inre pedagogiska och sociala egenskaper. 
Yttre villkor ska vare sig utgöra hinder eller garanti för att en god skola ska kunna 
skapas” (Grosin, 2004; s. 8). 
 
Skillnader i prestation och social anpassning för elever i olika skolor förklaras ofta med 
klasstillhörighet, etnisk bakgrund, förkunskaper eller inlärningsförmåga. Gemensamt 
för dessa förklaringsmodeller är att de fokuserar på individen som bärare av orsakerna 
till resultatskillnaderna. I den forskning som såväl Rutter som Grosin genomfört 
ifrågasätts individuella faktorer som huvudförklaringar. Istället visar man på hur 
enskilda skolors egenskaper och skoleffekter påverkar elevers resultat och sociala 
anpassning. De största skillnaderna återfinns när man jämför de allra bästa och de allra 
sämsta skolorna. Elever i de mest framgångsrika skolorna med svaga kunskaper vid 
skolstarten kan klara sig bättre än elever med bättre grundförutsättningar som hamnar i 
en dålig skola (Rutter, 1980; Grosin, 2003). 
 
Sammanfattningsvis visar de faktorer som framkommer att många skilda, men 
samverkande faktorer, påverkar elevens möjligheter att få slutbetyg med behörighet. 
Faktorerna kan kopplas till såväl samhälleliga som individuella orsaker, men inte minst 
till förhållanden rörande skolans sätt att fullgöra sitt uppdrag. Genom de utredningar 
som bl.a. Skolverket gjort finns det sedan länge gedigen kunskap om problemens 
orsaker, omfång och effekter samt rekommendationer om vad som bör göras. Trots detta 
är antalet elever som inte når fullständiga slutbetyg fortsatt mycket högt. 
 
 
Stödåtgärder  
 
Det händer att skolan inte kan anpassa sig så att alla elever kan följa med i 
undervisningen och nå de uppsatta målen. I de fall där det framkommer att en elev är i 
behov av särskilt stöd, vilar ansvaret för att en utredning görs på rektorn. Då har eleven 
rätt till särskilt stöd enligt ett åtgärdsprogram där det ska framgå vilka behoven är och 
hur de ska tillgodoses i skolans organisation och/eller på individnivå. Det ska också 
finnas med hur uppföljning och utvärdering ska ske. Exempel på åtgärder kan vara: 
stödundervisning, särskild undervisning i vanlig klass eller särskild grupp, samt 
modersmålshandledning (SFS 1994:1194; SFS 1992:394).  
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I grund- och gymnasieskolan innebär insatserna i princip att man inrättar små grupper 
och anpassar undervisningen inom klassens ram, framförallt i tidiga skolår. Det är 
vanligt att förklara elevers svårigheter i olika ämnen som individuella brister och 
egenskaper och ofta fokuseras därför på individinriktade insatser, t.ex. hjälp av en 
speciallärare eller en egen assistent. Ibland kan assistenten verka i hela klassen för att 
inte en viss elev ska känna sig ”utpekad” (Skolverket, 2001: 2008d). Elever som på 
grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete ska få särskild 
undervisning och för vissa elever ska specialklasser inrättas (SFS 1992:394).  
 
Om skolan inte kan hjälpa eleven nå målen, trots utredning och särskilda insatser, kan 
särskolan vara ett alternativ. Frågan om särskola kan aktualiseras när som helst under en 
elevs skoltid. Den ansvariga politiska nämnden i elevens hemkommun ska bedöma om 
eleven har rätt att tas emot i särskolan. Särskolan är en egen skolform för de elever som 
inte når kunskapsmålen på grund av utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd.� Utbildningen är individuellt anpassad men utbildning och läroplan ska 
motsvara den som finns i ordinarie grund- och gymnasieskola. Man har egna kursplaner, 
program, mål och betygskriterier. I en skolklass kan det både finnas elever som 
undervisas enligt ordinarie kursplan och särskoleelever som undervisas enligt särskolans 
kursplaner. Utöver särskola finns även tränings- och specialskola. Här får barnen lära 
sig räkna, skriva och läsa på basnivå med hjälp av specialiserad pedagogik och i mindre 
grupp, ibland även här i en ordinarie klass (SFS 1985:1100). 
 
 
Kognitiva förmågor 
 
Dagens skola ställer höga krav på abstrakt och teoretiskt tänkande. En rad skilda men 
samverkande kognitiva förmågor krävs för att eleverna ska klara dessa krav. Några 
exempel på dessa kognitiva förmågor är olika former av minneskapacitet, välfungerande 
exekutiva funktioner, snabbhet i informationsbearbetning och koncentrationsförmåga, 
samt inte minst förmågan att rikta, styra och skifta uppmärksamhet. 
 

Uppmärksamhet 
Det finns olika sätt att definiera uppmärksamhet (Nyman & Bartfai, 2000). Ett sätt att 
beskriva uppmärksamhet är som två parallella system; ett för kontrollerad 
uppmärksamhet och ett för stimulusdriven uppmärksamhet. Utöver dessa finns en tredje 
uppmärksamhetstyp, vakenhetsgrad. Den skiljer sig från de andra två genom att den inte 
är selektiv. Man kan ha problem med en typ av uppmärksamhet utan att för den skull ha 
problem med någon av de andra två. För att vi ska kunna rikta, hålla kvar och skifta 
uppmärksamheten målstyrt och vid behov krävs det arbetsminne (Klingberg, 2007). 
 

Arbetsminne  
Arbetsminnet utnyttjas vid tillfällig lagring av information medan den bearbetas. En 
grundläggande funktion, lika viktig för att kontrollera uppmärksamhet som för att lösa 
logiska problem (Klingberg, 2007). Flera har försökt förklara hur arbetsminnet fungerar. 
”The term working memory refers to a brain system that provides temporary storage 
and manipulation of the information necessary for such complex cognitive tasks as 
language comprehension, learning, and reasoning. Working memory stands at the 
crossroads between memory, attention, and perception” (Baddeley, 1992, p. 556). 
 
Baddeley har presenterat en inflytelserik modell för hur arbetsminnet fungerar. Hans 
förslag innebär att arbetsminnet består av tre delar. Två lagringssystem, där en del 
ansvarar för att lagra visuell information (”visuo-spatial scratch pad”) och en del för att 
bevara verbal information (”phonological loop”). För att koordinera informationen 
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mellan dessa två slavsystem finns en samordnande funktion – den centrala exekutiven 
(”central executive”). Den centrala exekutiven är både den viktigaste komponenten och 
den som är svårast att definiera (Baddeley, 1996). En funktion som den centrala 
exekutiven förefaller ha är att samla och koppla ihop information från olika källor samt 
styra förmågan att fokusera, rikta och skifta uppmärksamheten (Baddeley, 2003). En 
annan för arbetsminnet viktig process är förbindelsen mellan arbetsminnet och 
långtidsminnet. Här har Baddeley föreslagit att en s.k. episodisk buffert fungerar som 
den centrala exekutivens temporära lagringsutrymme. Den ”buffrar” information, 
formar sammanhängande episoder och lagrar minnen längre tid än i arbetsminnet men 
kortare än i långtidsminnet. (Baddeley, 1992; 1996; 2003).  De flesta forskare är 
överens om att arbetsminnet består av ett system med begränsad kapacitet för 
uppmärksamhet, stött av ett informationslagringssystem (Baddeley, 1992; 1996; 2003). 
En forskargrupp har föreslagit att elever som har problem med arbetsminne använder 
viktigt utrymme för ovidkommande detaljer och därigenom belastar arbetsminnet 
onödigt mycket. Det finns inte tillräckligt utrymme kvar för uppgiften (Swanson, 
Jerman & Zheng, 2008).  
 

Exekutiva funktioner 
De exekutiva funktionerna (EF) är komplexa och svåra att definiera och avgränsa 
(Barkley, 2001). Baddeley föreslår att förmågan att utföra två saker samtidigt är en 
komponent av EF, liksom att fokusera och rikta uppmärksamhet. Dessa beståndsdelar, 
menar Baddeley (1996), ingår i den centrala exekutiven. Lezak betraktar också EF som 
bestående av en rad olika komponenter och menar att de beskriver ”hur man gör det 
man gör”. Här ingår det Lezak kallar målmedvetet handlande, som innefattar förmågan 
att initiera, upprätthålla, ändra och slutföra olika uppgifter på ett konstruktivt sätt.  Det 
innebär också att kunna planera och organisera sitt arbete, inte minst förmågan att kunna 
formulera mål och identifiera vad som krävs för att nå ett visst mål, t.ex. relaterat till tid 
och motivation – en slags viljestyrka. En annan grundsten i EF är effektivitet, det vill 
säga att kunna reglera arbetstempot och snabbt korrigera sig själv vid fel (Lezak, 1995).  
 
Barkley identifierar åtminstone fem komponenter av EF som inkluderar ”response 
inhibition, verbal and nonverbal working memory (and associated interference control), 
generativity or fluency (flexibility and diversity of responses), and emotional and 
motivational self-regulation, including persistence of effort” (Barkley, 1997, s. 66). 
Viljemässig kontroll av uppmärksamhet är en central komponent i EF, likaså förmågan 
att hämma automatiserade responser som av olika skäl är särskilt tillgängliga (Baddeley, 
2003). Ett exempel där EF mäts är ordflödestest, t.ex. FAS, där försökspersonen ska ge 
så många ord som börjar på en viss bokstav han eller hon kan under en viss tid – utan att 
ge efter för associationen till ordens betydelse. Exekutiva funktioner är inblandade i all 
dynamisk reglering och samordning av kognitiva processer (Klingberg, 2007). 
 

Perceptuell hastighet 
Perceptuell hastighet, eller snabbhet vid informationsbearbetning, innebär förmågan att 
effektivt, automatiserat och flytande utföra uppgifter; att kunna koncentrera sig och 
bearbeta information snabbt utan att behöva tänka efter. Perceptuell hastighet innebär 
också en slags kognitiv omställbarhet, eller flexibilitet. Det gäller för eleven att kunna 
hålla kvar den visuella uppmärksamheten och arbeta snabbt. Om en elev brister i dessa 
förmågor och istället bearbetar information långsamt, innebär det att han eller hon 
behöver mer tid för olika uppgifter som t.ex. handlar om att känna igen enkla visuella 
mönster, fatta beslut, lösa matematiska problem, läsa tyst för sig själv samt för att skriva 
av ord eller meningar korrekt (Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005). 
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Intelligenstest och intelligensbegreppet 
Wechslerskalorna 
En del av redovisningen i detta arbete grundar sig på användandet av intelligenstesten 
Wechslerskalorna. Med Wechslerskalorna menas här WISC-III, Wechsler Intelligence 
Scale for Children (Wechsler, 1999) samt WAIS-III, Wechsler Adult Intelligence Scale. 
WISC-testet ger ett ” brett och stabilt mått på barns kognitiva funktionsnivå” (Smedler, i 
Wechsler, 1999, s. 86).  Det finns ”ett positivt samband mellan intelligenstestpoäng (IK) 
och hur individen klarar utbildning, yrkesliv och andra utmaningar i livet som är relativt 
stabilt över tid och i varierande situationer” (Smedler, i Hwang et al., 2005, s. 250). 
 
Skalorna grundar sig på Wechslers definition av intelligens som en ”såväl sammansatt 
som global enhet” (Wechsler, 1999, s. 10). I enlighet med Wechslers beskrivning av en 
generell intelligensfaktor med delvis separata delaspekter sammanförs resultaten från 
Wechslerskalornas enskilda deltest i ett sammanfattande skalindex. Med hjälp av 
skalans tretton deltest genereras poäng för intelligenskvoterna för verbal (VIK), 
performance (PIK) respektive helskala (HIK), samt index för faktorerna Verbal 
Förståelse (VFI), Perceptuell Organisation (POI), Uppmärksamhet (UI) och Snabbhet 
(SI). Deltesten är multifaktoriella (Wechsler, 1999). Även forskare och kliniker som inte 
delar Wechslers teori betraktar Wechslerskalorna som användbara instrument för 
uppskattning av kognitiva förmågor (Nyman & Bartfai, 2000).   

Intelligensbegreppet 
En mängd alternativa beskrivningar av intelligensbegreppet står att finna i forskningen. 
Wechsler anslöt sig till Spearmans (1927) tidiga beskrivning av en generell 
intelligensfaktor, ”g”. Spearman tänkte sig intelligens som en global och allmän 
egenskap hos individen, sammansatt av kvalitativt olika delaspekter. Alla utgår inte från 
tanken på en generell intelligensfaktor. Thurstone och Thurstone (1941) framlade på 
1930-talet en inflytelserik modell som beskriver intelligensen såsom bestående av 
primära mentala förmågor, t.ex. verbal förståelse, perceptuell snabbhet och numerisk 
skicklighet. Cattell vidareutvecklade faktorteorin; intelligens utgörs inte av en, utan två 
faktorer: a) kristalliserad (”crystallized intelligence”, ”Gc”) samt b) flytande intelligens 
(”fluid intelligence”, ”Gf”) (Cattell, 1943; 1963). De två komponenterna kan vara svåra 
att särskilja, men det är mycket viktigt att ändå göra det eftersom de har ”properties 
differing in vital ways for educational and clinical prediction” (Cattell, 1963, s. 1).  
 
Med kristalliserad intelligens avses förmågan att tillgängliggöra och använda förvärvad 
kunskap (Cattell, 1943; 1963). En slags allmänintelligens, ”så som den formats och 
kommer till uttryck i det kulturella och språkliga sammanhang där individen har vuxit 
upp” (Smedler, i Hwang et al., 2005, s. 251). Denna faktor är avhängig samlade 
kulturella erfarenheter och utbildning. Typiska test för att mäta kristalliserad intelligens 
är informationstest och verbala test (Cattell, 1943; 1963). Flytande intelligens kan kallas 
en ”grundläggande slutledningsförmåga som primärt bestäms av hur effektivt hjärnan 
fungerar rent neurologiskt” (Smedler, i Hwang et al., 2005, s. 251). Abstrakt 
resonerande och snabbhet vid informationsbearbetning ses som komponenter, liksom 
förmågan att lösa logiska problem (Kaufman 2000). Förenklat kan Wechslerskalornas 
verbala index kan tolkas som mått på kristalliserad intelligens, performanceindex som 
mått på flytande intelligens (Rorsman, 2006).  
 
 
Inlärningsförmåga och kognitiva begränsningar kopplat till skolprestation 
 
Kognitiva förmågor har betydelse för inlärning. Kunskap om hur hjärnan utvecklas och 
hur inlärning sker är av vital betydelse för hur pedagogiska insatser ska utformas. 
Dagens skolpersonal behöver mer kunskap inom denna domän för att ha möjlighet att 
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förhindra att elevernas skolprestationer sjunker. Särskilt allvarligt är brister i läsförmåga 
eftersom läsandet är en del av den kognitiva utveckling som leder till att arbetsminne, 
koncentrationsförmåga och abstrakt tänkande utvecklas (Ingvar, i Ögren, 2006).  
 

Matematisk förmåga och läsförmåga 
Läsförmåga är en förutsättning för att eleven ska kunna tillgodogöra sig annan 
undervisning, såsom t.ex. matematik menar Ingvar (i Ögren, 2006). Läsning och 
problemlösningsförmåga verkar vara nödvändigt för att klara av lösa matematiska 
uppgifter och ”it can be hypothesized that the specific skills required in reading ability 
as well as math ability involving reading are overlapping with general cognitive ability” 
menar Hart, Petrill, Thomson och Plomin (2009, s. 397). Arbetsminne är en annan 
viktig komponent för att kunna lösa matteproblem (Swanson, Jerman & Zheng, 2008).  
 
Under senare delen av 1990-talet har svenska elevers matematikkunskaper kraftigt 
försämrats. Resultaten i matematik år 2008, liksom tidigare år, ger anledning till oro 
(Skolverket, 2008). Matematik har, undantaget svenska som andraspråk, den lägsta 
andelen elever som når målen för ämnesproven, endast åttiofyra procent. Det finns 
ingen större skillnad i resultat mellan flickor och pojkar men skillnaden mellan elever 
med svensk respektive utländsk bakgrund är stor (Skolverket, 2008). I USA är 
problemen ännu större. År 2005 missade hela 64 procent av eleverna i fjärde klass 
målen för matematikundervisningen. Inga av de interventioner som använts för att 
stärka elevernas matematiska förmåga har hittills fungerat (Hart et al., 2009). 
 
Trenden är neråtgående även vad gäller läsförmåga. 2001 genomfördes studien PIRLS 
(Progress in Reading Literacy Study) för första gången i Sverige. I PIRLS undersöks 
läsförmågan hos elever i fjärde klass. Studien organiseras av IEA (The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement). I Sverige görs den av 
Skolverket i samarbete med Uppsala universitet. År 2001 låg Sverige högst bland 
deltagande länder, men mellan 2001 och 2006 har en tillbakagång skett. Framförallt 
hade elevernas läsförmåga försvagats inom ”High Literacy”-kategorin. Det vill säga att 
antalet avancerade läsare i Sverige har minskat. Det finns skillnader mellan å ena sidan 
flickors och pojkars resultat samt å andra sidan mellan resultaten för elever med svensk 
eller utländsk bakgrund. Flickor och elever med svensk bakgrund klarar läsning på en 
avancerad nivå bättre än pojkar och elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2007b). 
 

Olika syn på inlärning: ”Developmental Lag” – ”Skill Deficit” 
Trots många års forskning är forskare ännu oense om hur barns inlärning sker. Å ena 
sidan finns de som menar att barns förmåga till inlärning utvecklas vid olika tidpunkt i 
livet, ”Developmental Lag Theory” (Stanovich, 1988). Vissa forskare som stödjer teorin 
kopplar utvecklingen till neurologiska korrelat i och med hjärnans mognad. I en studie 
av för tidigt födda barn med mycket låg födelsevikt och olika former av dyslexi visade 
Samuelsson, Finnström, Leijon och Mård (2000) att barnen inte bara fick låga resultat 
på de tester som utvärderade läsförmåga utan även ”in several behavioral domains 
associated with a developmental lag” (Samuelsson, et al, 2000, s. 197).  
 
”Developmental Lag Theory” är alltså baserad på hypotesen att barn som skiljer sig åt 
vad gäller inlärningsförmåga gör så för att den nödvändiga kognitiva utvecklingen är 
försenad. Tids nog kommer barnet att komma ikapp. Pedagogiska interventioner kan 
därför vänta (Stanovich 1988). Å andra sidan finns forskare som menar att barn inte har 
kunnat lära sig, till exempel att läsa, tillräckligt bra på grund av att de har brister i den 
nödvändiga förmågan för att lära sig läsa. Teorin kallas ”Skill Deficit Theory” (Juel, 
1988; Francis et al., 1996; Vellutino, Scanlon & Lyon, 2000). Anhängare till teorin 
menar att det tvärtom är mycket viktigt att fånga upp barn som inte kan läsa så snabbt 
som möjligt. Barn med brister i förmågan att lära sig läsa kommer inte automatiskt att få 
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den nödvändiga förmågan bara genom att vänta. Istället gör väntetiden att de hamnar 
ännu längre efter sina klasskamrater. 
 
Flera longitudinella studier tyder på att ”Skill Deficit” teorin är troligare än 
”Developmental Lag” teorin (Juel, 1988; Francis et al., 1996). I en studie av 54 barn i 
Texas fann man att ”the evidence in this sample of children indicates that the poor first-
grade reader almost invariably remains a poor reader by the end of fourth grade”  (Juel, 
1988, s. 440). Vidare att de barn som läste på en medelgod nivå i första klass läste på 
samma nivå i fyran. Resultaten visade också att en elev som läst bra i första klass inte 
blev drastiskt sämre på att läsa från första till fjärde klass, och vice versa; en elev som 
läste dåligt inte blev markant bättre (Juel, 1988). Juel fann också, precis som Dickerson-
Mayes och Calhoun (2005), att dålig läsförmåga var kopplat till dålig skrivförmåga. 
 
I Francis et als. (1996) longitudinella studie undersöktes 403 barns kognitiva utveckling 
i relation till läsförmåga under nio år. Eleverna delades in i tre grupper; en grupp med 
låg läsförmåga relativt till IK, en grupp med låg läsförmåga och med motsvarande lågt 
IK-värde samt en kontrollgrupp med normalgod läsförmåga/IK. Gruppen med god 
läsförmåga kontra de sammanslagna grupperna med låg läsförmåga skiljde sig åt i nivå 
av uppnådd läsförmåga och vid vilken nivå läsförmågan planade ut.  Det vill säga, hur 
avancerat man kunde lära sig att läsa, och när läsinlärningen stannade av. Forskarna 
menar att studiens resultat tyder på att utvecklingen hos barn med lässvårigheter utgörs 
av brister i läsförmåga snarare än försenad förmåga. Vidare menar man att ”no support 
for the validity of classifications of reading disability based on IQ discrepancies was 
apparent” (Francis et al, 1996, s.3). Ett annat fynd överensstämmande med Juels (1988) 
var att de som inte läste bra initialt inte heller lyckades förbättra sina resultat nämnvärt.  
 
En tredje studie följde 40 personer från en specialskola för studenter med 
inlärningssvårigheter. Deltagarna hade testats 20 år tidigare och testades åter med ett 
omfattande testbatteri. Studiens resultat visade ett signifikant samband mellan resultaten 
vid de båda testtillfällena. Forskarna drog även här slutsatsen att inlärningssvårigheter 
inte går över av sig självt (Morris, Schraufnagel, Chudnow & Weinberg, 2009).  
 

Inlärningssvårigheter  
En rad olika termer, som inte är synonyma, har använts för att beskriva barn som har 
neurokognitiva svagheter. ”Minimal Brain Damage/Dysfunction” (MBD), ickeverbala 
inlärningssvårigheter, ”Deficits in Attention, Motor control and Perception” (DAMP) är 
några (Dickerson-Mayes & Calhoun, 2007). Någon konsensus om begreppet eller dess 
innehåll är inte nådd (Janols, i Gillberg & Hellgren, 2002). Det finns många förslag 
(Hamill, 1990). I anglosaxiska länder används termerna ”learning disability/disorder” 
och i Storbritannien används dessa förvillande nog synonymt för mental retardation.  
 
Tillstånden som avses med begreppet inlärningssvårigheter överlappar varandra. De 
omfattar uppmärksamhetsproblem, motoriska problem, problem med exekutiva 
funktioner och långsam informationsbearbetning (Gillberg & Söderström, 2003). Cirka 
en till tre procent av befolkningen i västvärlden påverkas. Att ha inlärningssvårigheter 
innebär inte automatiskt att man är svagbegåvad. En elev kan ha normalgoda, eller över 
normalgoda, resultat på IK-tester, men ändå ha problem med att läsa, räkna, stava och 
skriva. Konsekvenserna för barn och föräldrar är ofta livslånga. 
 
Janet Lerner (2000) har sammanställt olika definitioner av vad inlärningssvårigheter 
omfattar. Hon föreslår att man ska se inlärningssvårigheter som a) en heterogen grupp 
störningar, b) individspecifika samt c) att de existerar parallellt med andra möjliga 
svårigheter. I Lerners sammanfattning innebär inlärningssvårigheter 1) troligen en 
dysfunktion i det centrala nervsystemet, dvs. med biologisk bas. 2) Vidare har barn med 
inlärningssvårigheter en ojämn tillväxt av de mentala förmågor som utgör intelligensen 
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jämfört med barn som inte har dessa svårigheter. 3) Inlärningssvårigheter innebär 
problem såsom språksvårigheter, problem med logiskt tänkande, svårt att lära sig läsa, 
räkna, skriva för hand mm. 4) Inlärningssvårigheterna innebär att det finns en 
diskrepans mellan barnets prestation samt hur den mäts och barnets potential. 5) Övriga 
orsaksförklaringar ska kunna uteslutas. Detta är dock i praktiken vanskligt då eleverna 
ofta har en primär svårighet i kombination med inlärningssvårigheter (Lerner, 2000).  
 

“Sluggish Cognitive Tempo”  
Forskare har uppmärksammat en kognitiv svårighet hos barn och ungdomar kallad 
”Sluggish Cognitive Tempo” (se t.ex. McBurnett, Pfiffner & Frick, 2001; Calhoun & 
Dickerson-Mayes, 2005). I en studie testades 980 barn från 6 till 16 år. Barnen som 
ingick i studien hade alla olika diagnoser, autism, uppmärksamhets- och 
hyperaktivitetsstörningar (ADD/ADHD), beteendestörningar (ODD), depression, 
mental retardation, ångeststörningar samt hade inlärningssvårigheter. Flera hade mer än 
en diagnos. Resultaten visade att barn med neuropsykiatriska störningar hade lägre 
perceptuell hastighet, skrev sämre samt klarade uppmärksamhetskrävande uppgifter 
sämre än gruppen med ångeststörningar, depression, mental retardation och ODD.  
Elever med depression arbetade också långsamt (Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005).  
 
Den elevgrupp som fick allra lägst resultat på snabbhetsindex (SI) var de som fått 
diagnos ADD. Författarna menar här att det finns anledning att tala om en subtyp av 
ADD som inte bara kännetecknas av uppmärksamhetsstörning. Barnen var även 
påtagligt långsamma vid utförandet av olika uppgifter och hade vad forskarna kallar ett 
”sluggish cognitive tempo”; en slags kognitiv tröghet, kännetecknad av låg energi, och 
hypoaktivitet (Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005). Den typ av svårigheter hos eleven 
där brister i uppmärksamhet finns tillsammans med andra kognitiva svagheter gör att 
det kan vara svårt att dra gränsen för vilken typ/vilka typer av diagnos som ska ställas. 
Det blir också svårt att dra gränsen för vilka värden som anses vara normala och vilka 
som utgör en störning (Cabral, 2006; Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005).  
 
Calhoun och Dickerson-Mayes (2005) menar att det är mer relevant att titta på separata 
index än helskale-IK för att få en indikation om vilken intelligensnivå eleverna ligger 
på. Visserligen kan inte låga värden på SI och UI i sig förutsäga en viss diagnos, men att 
uppmärksamma svagheter i snabbhet och uppmärksamhet kan vara till hjälp vid 
tolkning av elevernas neuropsykologiska profiler. De ger också viktig information för 
vilka pedagogiska interventioner som är lämpliga för att hjälpa eleven. Metoder som 
riktar in sig mot elevens verbala och icke-verbala styrkor samtidigt som de kompenserar 
för elevens svårigheter med uppmärksamhet, långsamma kognitiva tempo samt 
skrivsvårigheter är att föredra (Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005, s. 340). 
 
Inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar och kognitiv långsamhet hänger ofta 
ihop och uppträder också ofta samtidigt. En studie visade att barn som hade problem 
med uppmärksamhet också var kognitivt långsamma plus skrivsvårigheter. De flesta 
barn med diagnos autism eller ADHD hade problem inom alla tre områdena, vilket 
predicerar låga studieresultat (Dickerson-Mayes & Calhoun, 2007). För att kunna sätta 
in rätta pedagogiska åtgärder för att korrigera för barnets svårigheter måste skolan vara 
medveten om multiproblematiken (Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005; Lerner, 2000).  
 

”Borderline intellectual functioning” – ”borderline-IK” 
Idag finns det relativt mycket kunskap om hur olika kognitiva funktionshinder såsom 
autism, uppmärksamhetsstörningar och inlärningssvårigheter påverkar skolresultat och 
social anpassning. Däremot finns det betydligt mindre kunskap om de elever som har ett 
IK-värde som ligger i den lägre delen av normalvariationen eller strax under, och som 
inte uppfyller kriterier för en neuropsykiatrisk diagnos.  
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Ett IK-värde i spannet mellan 71 och 84 kallas för ”borderline-IK”. Elever med ett 
resultat på begåvningstest som hamnar inom borderline-IK har ofta svårigheter med 
abstrakt tänkande, om än inte så stora som elever med lindrigt förståndshandikapp. De 
kan ha visuospatiala och språkliga svårigheter (Fernell, Malm, Dahlström, Braathen & 
Adolfsson, 1997; Fernell & Ek, 2009). De har svårt att förstå sociala regler och feltolkar 
eller missar omgivningens signaler (Volkmar & Klin, 2004). Eleverna riskerar att få 
skolsvårigheter eftersom ”although they have cognitive abilities within the normal 
variation, main-stream school is often cumbersome since the ability to meet the 
demands of everyday social life at school requires integrative and fast processing of 
highly complex stimuli” (Fernell & Ek, 2009, s. 10). Eleverna riskerar också få psykiska 
och sociala problem samt problem i arbetslivet (Gillberg & Söderström, 2003; van der 
Meer, van der Meer, Kunert, Borger & Pirilä, 2008).  
 
Cirka femton procent av svenska skolbarn skulle förmodligen få testresultat inom 
borderline-IK-området (Adolfsson et al., 2002). I en studie fick en tredjedel av de 144 
bedömda eleverna vid WISC-testning resultat som låg på en borderline-IK nivå (Ek, 
Holmberg, de Geer, Swärd & Fernell, 2004). I de fall där eleverna hade en annan 
språkbakgrund, fanns även risk att en bakomliggande kognitiv problematik hade 
förbisetts och istället förklarats med språksvårigheter. 
 
I en studie som avsåg att undersöka kognitiva faktorer och självkänsla hos en grupp 
elever som bedömts ha beteendestörningar samt inlärningssvårigheter kunde två stora 
kluster identifieras (Ek, Fernell, Westerlund, Holmberg, Olsson & Gillberg, 2007). Den 
ena elevgruppen uppvisade svagbegåvning med utvecklingsstörning, något som får 
stora implikationer för skolprestationen (Fernell & Ek, 2004, s. 979). Den andra 
gruppen var lågt begåvade i kombination med uppmärksamhetsstörningar, där särskilt 
pojkarna hade problem med arbetsminne och perceptuell hastighet. Deras värden på 
snabbhetsindex (SI) och uppmärksamhetsindex (UI) var mycket låga. Den här gruppen 
med en multiproblematik löper särskild risk att misslyckas i skolan: ”These children are 
at risk of underachievement and need our attention if they are to be able to succeed in 
accordance with their general cognitive potential” (Fernell & Ek, 2004, s. 979-980).  
 
De elever som har beteendestörningar parallellt med en begåvning inom borderline-IK 
området tillhör den mest sårbara gruppen (van der Meer et al., 2008). Och barn med 
borderline-IK uppfattas ofta som mer beteendestörda än vad de egentligen är. I en studie 
uppfattade mödrar till barn med en kognitiv förmåga på borderline-nivå som bråkigare 
än andra. Mödrarna engagerade sig mindre positivt i sina barn, vilket utsätter barnen för 
än större känslomässig belastning. Barn med borderline-IK löper hög risk att utsättas för 
dåligt föräldraskap (Fenning, Baker, Baker & Crnic, 2007, s. 107).  
 
 
Diagnoser och individuella svårigheter relaterade till skolprestation 
 
Neuropsykiatriska funktionshinder kan innebära kognitiva begränsningar som påverkar 
skolprestationen negativt. Det finns andra individuella faktorer som kan ge kognitiva 
svårigheter. Nedan kommenteras några tillstånd relaterat till skolprestation.   
 

Psykisk utvecklingsstörning 
Psykisk utvecklingsstörning är den i Sverige mest använda termen för att kategorisera 
barn som har en ”fördröjd och ofullständig utveckling av sin begåvning”. Begreppet är 
kliniskt synonymt med termen mental retardation (Rasmussen, 2002; i Gillberg & 
Hellgren, 2002). Psykisk utvecklingsstörning som diagnos innebär låg IK-nivå (IK<70), 
kombinerat med en konstaterad funktionsnedsättning som följd av denna låga IK-nivå. 
Diagnosen graderas; lindrig psykisk utvecklingsstörning (IK 55-70), måttlig (IK 35-55) 
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och grav (IK <35). Prevalensen för grav utvecklingsstörning är 2,8 till 4,5 individer per 
1000 och för lindrig utvecklingsstörning mellan 3,7 och 6 per 1000 bland svenska barn 
och ungdomar. Pojkar drabbas oftare (Rasmussen; i Gillberg & Hellgren, 2002). 
Symptom vid utvecklingsstörning kan vara långsam och ofullständig psykomotorisk 
utveckling, sjukdomar i det centrala nervsystemet, tilltagande eftersläpning av 
begåvningsutvecklingen samt tillbakagång av tidigare förvärvade färdigheter.  
 
Barn med ”utvecklingsstörning på särskolenivå” (IK 50-70) tas emot i särskola och barn 
som har en ”utvecklingsstörning på träningsskolenivå” (IK <50) bereds plats i 
träningsskola (Rasmussen; i Gillberg & Hellgren, 2002).  
 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder/Attention Deficit Disorder (ADHD/ADD) 
ADHD delas i upp i två kluster: uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet eller 
impulsivitetsstörning. ADHD som diagnos finns med tre symptomprofiler; ADHD med 
uppmärksamhetsstörning (ADD), ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet eller ADHD 
av kombinerad typ (DSM-IV, 1994). Prevalensen för ADHD är svår att beräkna och 
varierar, t.ex. beroende på populationsålder vid mätning (Ljungberg, 2001). Den mest 
sannolika prevalensen i Europa och USA är att 4-7 % av skolbarnen diagnostiseras med 
ADHD (Gillberg, 2002; Ljungberg, 2001). Pojkar diagnostiseras oftare än flickor.  
 
De pedagogiska konsekvenserna vid uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörningar är 
många. De symptom som definierar uppmärksamhetssvårigheter vid ADHD är i flera 
fall kopplade till arbetsminne och kontroll av koncentrationsförmåga (Barkley, 1997). 
Studier visar att personer med låg arbetsminneskapacitet inte skiljer mellan relevant och 
irrelevant information vid problemlösning (Klingberg, 2007). Exempel på kopplingen 
mellan ADHD och arbetsminne/koncentration är kriterierna ”svårt att hålla kvar 
koncentrationen”, ”svårigheter att komma ihåg en instruktion”, vidare ”distraherbarhet” 
samt ”glömska” eller ”tankspriddhet” (DSM-IV, 1994; Klingberg, 2007). Flera studier 
av barn med ADHD har fokuserat på exekutiva förmågor (EF) och arbetsminne. 
Forskningen visar att barnen ofta har svårigheter att klara uppgifter som ställer stora 
krav på arbetsminnet, t.ex. att repetera siffror, utföra mentala matematiska uppgifter 
samt vid övningar som testar ordflöde (Barkley, 1997). Ungdomar med ADHD och 
trotssyndrom riskerar att hamna i kriminalitet, drogmissbruk eller andra destruktiva 
livsstilar (Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher, 2004). Tonårsflickor med ADHD 
ligger i riskzonen för att utveckla depression och trotssyndrom, missbruk och 
ångeststörningar (Biederman, Monueaux, Mick, Spencer & Faraone et al. 2006). 
 

Deficit in Attention, Motor control and Perception (DAMP)  
Fem till åtta procent barn och ungdomar, diagnostiseras årligen med DAMP, pojkar 
oftare än flickor. Förutom motorisk klumpighet eller överaktivitet har majoriteten barn 
med DAMP svårigheter med matematik, skrivinlärning och läsning, då framförallt med 
läshastighet. Barn med DAMP har ofta kraftigt förlängd reaktionstid vad gäller visuella 
stimuli. Begåvningen vid DAMP varierar men på gruppnivå tenderar man att ha ett lågt 
medel-IK. Barn med DAMP får ofta depression och beteendestörningar och kan även 
utveckla autistiska drag (Gillberg, i Gillberg & Hellgren, 2002). 
 

Autismspektrumstörningar och Aspergers syndrom 
Autism och Aspergers syndrom förekommer i mindre än en halv procent av Sveriges 
befolkning. Autism innebär bland annat specifika begränsningar i förmågan till reciprok 
social interaktion, brister i kommunikation, begränsad fantasi och beteendestörningar. 
Autistiska drag innebär samma symptom men i lindrigare form. Aspergers syndrom har 
liknande symptom som autism men individen har oftast högre begåvning och bättre 



22 

expressivt språk – även om språk- och talproblem är vanliga även vid Aspergers 
syndrom (Gillberg & Steffenburg, i Gillberg & Hellgren, 2002).   
 
Funktionsnedsättningarna ger djupgående kognitiva och känslomässiga störningar som 
påverkar personlighetsutvecklingen. Autism innebär ofta ett begåvningshandikapp med 
en ojämn begåvningsprofil som inte förändras mycket under livet. Konkreta 
minnesuppgifter och visuo-spatiala uppgifter, t.ex. pussel, kan barnet klara mycket väl. 
Däremot är barnets förståelse av talade instruktioner och kunskaper där symboltänkande 
och mentaliseringsförmåga krävs, är bristfälliga. Barn med Aspergers syndrom har i 
regel ett IK-värde över 70. De har ofta problem med icke-verbal kommunikation samt 
med social ömsesidighet (Gillberg & Steffenburg, i Gillberg & Hellgren, 2002).   
 

Beteendestörningar 
Med sociala beteendestörningar menas uppförandestörningar (eng. ”conduct disorder”, 
CD) och trotssyndrom (eng. ”oppositional defiant disorder”, ODD). Störningarna 
innebär att barnets beteende domineras av olika negativa symptom som till exempel 
”aggressivitet, överdriven självhävdelse, olydnad, trots och ett allmänt utagerande 
beteende” (Svedin, i Gillberg & Hellgren, 2002, s. 276). Ofta ingår också kränkning av 
andras grundläggande rättigheter samt allvarliga norm- och regelbrott i problembilden. 
Sociala beteendestörningar utgör den vanligaste orsaken till att familjer söker 
psykiatrisk hjälp för sina barn. Det är vanligt att unga kriminella haft en barnpsykiatrisk 
kontakt på grund av beteendestörningar (Svedin, i Gillberg & Hellgren, 2002).  
 
Till asociala beteendestörningar räknas rymningar, skolk, lögnaktighet, destruktivitet, 
eldsanläggelse, kriminalitet och sexuella övergrepp. Tidiga åtgärder kan hindra en 
destruktiv utveckling (Nelson-Wicks & Israel, 2000). Beteendestörningar av den här 
allvarliga karaktären leder ofta till både skolsvårigheter och anpassningsproblem och 
barnet hamnar ofta i situationer av bråk och eskalerande konflikter (Nelson-Wicks & 
Israel, 2000). Barnet kan reta andra, mobba, förstöra saker eller bli självdestruktiv. Låg 
frustrationstolerans och otålighet gör att barnet kommer efter i skolan, ger upp och 
istället stör lektionerna (Svedin, i Gillberg & Hellgren, 2002).  
 

Psykiska problem 
I Sverige lider mellan 7-25 procent unga av psykiska problem (Gillberg, 2002). Det är 
svårt att få fram exakta siffror men problemet är utbrett och rapporteringen om 
depression hos barn och ungdomar har ökat. Hos barn och ungdomar kan symptom vara 
rastlöshet, överaktivitet, destruktivitet, utagerande och asocialitet (Lagerheim, i Gillberg 
& Hellgren, 2002). Kognitiva problem med minne, koncentration och logisk skärpa är 
vanliga vid depressiva syndrom (Young, Weinberger & Beck, i Barlow, 2001). 
Depression kan utlösas av en rad olika faktorer. Relaterat till elevens situation spelar 
faktorer som motgångar i skolan, utanförskap och mobbing, brist på respektfullt 
bemötande eller oförmåga att kunna påverka sin situation in. På gränsen till vuxenlivet 
kan stängda utbildnings- och arbetsmöjligheter samt dåliga framtidsutsikter utlösa 
depression (Lagerheim, i Gillberg & Hellgren, 2002). 
 
I Stockholms skolor får alla elever vid tre tillfällen under grundskole- och 
gymnasietiden träffa och samtala med en skolsköterskas samt fylla i en hälsoprofil. En 
viktig fråga i hälsoprofilen för att fånga upp elever som riskerar att fara illa är frågan 
hur man ser på livet. År 2007 svarade flertalet elever på IV-programmet negativt på 
påståendet ”livet är toppen”. Hälften av de elever som tyckte att livet var ”botten” 
uppgav också att de var mycket stressade (Skolhälsan, 2007). En alarmerande del av 
rapporten är den för skolpsykiatrin, författad av skolpsykiater Mona Näreskog. 
Skolpsykiatern möter dagligen elever som skolpersonalen anser behöver särskilda 
åtgärder för att klara skolan. I stort tillhörde dessa elever en av två huvudgrupper; elever 
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med neuropsykiatriska funktionshinder och allvarliga beteendeavvikelser samt elever 
med nedstämdhet och stressrelaterade symtom. Den psykiska ohälsan bland dessa barn 
och ungdomar har utvecklats till ett ”gigantiskt folkhälsoproblem” som visar sig t.ex. 
genom skolk samt ofullständiga grundskolebetyg (Näreskog, i Skolhälsan, 2007). 
 

Somatiska besvär 
Tio till tjugofem procent barn och tonåringar har återkommande magvärk. Orsaken är 
svår att avgöra, men det är inte ovanligt att värken har en psykologisk grund, t.ex. som 
en reaktion på mobbning. Upp till femtio procent har besvärats av huvudvärk. 
Tonåringar med återkommande spänningshuvudvärk rapporterar upplevd stress, oro, 
bekymmer, ångest och ledsnad. Somatiska besvär förekommer särskilt hos tonåringar 
med emotionella störningar och hos barn med föräldrar som missbrukar eller är 
kriminella. Deprimerade flickor med återkommande huvudvärk har ökad skolfrånvaro 
och använder oftare farmaka, pojkar har oftare en aggressivitetsstörning. De somatiska 
besvären begränsar eleven i skolan och socialt (Larsson, i Gillberg & Hellgren, 2002).  
 
  
Additiva faktorer  
 
Faktorer som inlärningssvårigheter med dåliga stödinsatser, beteendestörningar, 
långsamhet vid informationsbearbetning, uppmärksamhetsstörningar samt psykiska och 
somatiska problem är var och en för sig en riskfaktor för barnet. Studier har visat att när 
flera faktorer uppträder samtidigt innebär detta en additiv psykisk belastning för barnet 
som innebär att barnets skolprestation försämras (Biederman, et al., 2006; Calhoun & 
Dickerson-Mayes, 2005; Fenning, et al., 2007; Ingoldsby, Kohl, McMahon, Lengua, et 
al., 2006; Nelson-Wicks & Israel, 2000).  
 
I en skolstudie undersöktes elever vid gymnasiesärskolan i Stockholms stad. I två 
tredjedelar av gruppen fanns en heterogen problembild. Hälften av barnen var födda i 
Sverige, den andra hälften var antingen adopterade eller invandrade. Eleverna hade 
erfarenhet av långvariga skolsvårigheter, uppvisade ojämna begåvningsprofiler och 
hade fått utstå dåligt synkroniserade stödinsatser (Fernell & Ek, 2006). En annan 
skolstudie fann två kluster av elever: en barngrupp uppvisade svagbegåvning med 
utvecklingsstörning och en grupp var lågt begåvade i kombination med 
uppmärksamhetsproblem. Vissa elever hade utländsk bakgrund (Ek & Fernell, 2004).  
 
Olika psykosociala, kulturella och biologiska faktorer bidrar i varierande grad till barns 
skolsvårigheter och anpassningsproblem (Gillberg, 2002). Med beteckningen additiva 
faktorer menas i föreliggande studie just detta, att det sammantaget finns en rad olika 
orsaksfaktorer för elevens svårigheter som existerar parallellt. Nedan redovisas 
ytterligare några additiva faktorer utan ambition att ge en heltäckande bild av möjliga 
försvårande faktorer. 
  

Trauma  
Många barn har varit utsatta för traumatiska situationer där barnet har upplevt psykiskt 
eller fysiskt hot mot sig själv eller någon närstående. Några exempel är naturkatastrofer, 
krigshändelser, sexuella övergrepp, misshandel eller bevittnande av misshandel. Vart 
tionde barn har någon gång sett eller hört en förälder bli slagen hemma. I Sverige görs 
årligen cirka 11 000 anmälningar om våldsbrott mot barn. År 2006 polisanmäldes totalt 
1 351 fall av barnmisshandel där offret var under sex år, men endast sex procent ledde 
till åtal. Den låga åtalsfrekvensen återspeglar hur svårt det är att bevisa barnmisshandel i 
domstolen (Rädda barnen, 2007; 2009). Två tredjedelar av de misshandlade barnen har 
skilda föräldrar. (Rädda Barnen, 2009). År 2004 anmäldes ca 3 000 sexuella övergrepp 
mot barn under 15 år. Det finns troligen ett stort mörkertal (Rädda barnen, 2006). År 
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2007 kom drygt 36 000 asylsökande till Sverige. Mer än sju tusen av dessa var barn, de 
flesta från Irak och Somalien. Drygt 1200 barn kom ensamma (Rädda barnen, 2009).  
    
Till vanliga efterreaktioner på en traumatisk händelse räknas t.ex. återkommande och 
påträngande minnesbilder, oro och socialt tillbakadragande. Barnet kan bli begränsat 
känslomässigt eller regrediera och tillfälligt förlora förmågor som barnet utvecklat, t.ex. 
potträning eller språk (Terr, 1991). Sömnstörningar och nattskräck är också vanligt, 
liksom problem med uppmärksamhet, koncentration och hypervigilans (en konstant 
aktivering av nervsystemet i syfte att upptäcka fara). Symptomen kallas ibland för 
”normala reaktioner på onormala händelser” (Dyregrov, 1997) och signalerar att det 
mentala systemet behöver tid för att bearbeta det som skett. I flera undersökningar efter 
traumatiska händelser och dödsfall nämns skolproblem som en vanlig efterreaktion. 
Störande minnen som dyker upp kan störa koncentrationen och inlärningsförmågan 
(Terr, 1991). Händelserna kan ha effekter på minnet som försvårar inlagring och/eller 
framplockning av kunskap. Hypervigilansen gör att barnet lättare blir distraherat 
eftersom det är på sin vakt hela tiden. Problemen måste inte leda till försämrad 
skolprestation och sänkta betyg men gör ofta det. Detta i sin tur kan leda till att 
individen nedvärderar sig själv (Dyregrov, 1997). 
  
En annan aspekt är när traumatiska händelser drabbar hela familjer. Detta kan medföra 
rollförändringar hemma såtillvida att barnet kanske tvingas ta över de vuxnas uppgifter 
och ansvar, vilket gör att de får mindre tid och kraft för skolarbete (Dyregrov, 1997). 
Om föräldern själv är traumatiserad, kan det bli en ytterligare belastning för barnet. 
Däremot kan närvaron av en mentalt och fysiskt frisk förälder fungera som en buffert 
för barnet och mildrar negativa effekter (Perry et al., 1995). 
 
Vissa barn fungerar känslomässigt och kognitivt normalt efter trauma (Dyregrov, 1997) 
medan andra barn upplever negativa effekter efter att ha varit med om en svår händelse. 
Om barnets reaktioner har funnits längre än en månad samt medfört nedsatt funktion 
socialt eller i skolan, talar man om posttraumatiskt stressyndrom (Post Traumatic Stress 
Disorder”) eller PTSD (DSM-IV, 1994). Barn med inlärningssvårigheter löper högre 
risk att utveckla PTSD (Finzi-Dottan, Dekel, Lavi & Su’ali, 2006). En studie på 104 
ungdomar mellan 14 och 18 år som utsatts för en terroristattack genomfördes. Syftet var 
att se om barn med inlärningssvårigheter skiljde sig i efterreaktionsmönster från 
kontrollgruppen. Man fann att PTSD var mer frekvent i gruppen av ungdomar med 
inlärningssvårigheter än i kontrollgruppen. Resultaten visade också att ungdomar med 
ytterligare additiva svårigheter löpte ännu högre risk att utveckla PTSD. De barn med 
inlärningssvårigheter som dessutom hade både ett otryggt anknytningsmönster och hade 
upplevt trauma förut utvecklade lättare PTSD. Ungdomar med inlärningssvårigheter 
bearbetade inte traumatiska händelser lika effektivt. Vidare visade studien att 
ungdomarnas affektregleringsförmåga kopplat till anknytningsmönster även påverkade 
upplevd stress. Ungdomar med låg otryggt anknytningsmönster och dålig affekt-
regleringsförmåga upplevde högre grad av stress (Finzi-Dottan et al., 2006).  
 
Det finns få publicerade studier som undersöker sambandet mellan grad av PTSD i 
relation till kognitiva förmågor såsom korttidsminne, visuellt minne och generell 
intelligens. Men några av dem som finns har visat att PTSD-patienter har 
inlärningssvårigheter och kognitiva problem som står i proportion till längd och grad av 
upplevda trauma (Emdad, Söndergaard & Theorell, 2005a; 2005b). 
 

Anknytningsrelationens betydelse för känslomässig och kognitiv utveckling  
Modern neurobiologisk forskning ansluter sig till forskning kring anknytning för dennas 
betydelse för individens utveckling, både kognitivt och känslomässigt (Shore, 2001). 
Den tidiga anknytningsrelationen överlappar signifikanta steg i hjärnutvecklingen. 
Processer i höger hjärnhalva är i allra högsta grad involverade. Tillväxten hos det lilla 
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barnets hjärna är beroende av känslomässiga samspelserfarenheter för en optimal 
utveckling (Shore, 2001). Barnet lär sig t.ex. affektreglering genom 
anknytningspersonens hjälp. Anknytningsrelationen fungerar som barnets 
grundläggande modell för hur kontakt med andra människor formas och en trygg 
anknytningsrelation ger en bas från vilken barnet tryggt kan utforska världen (Bowlby, 
1969; 1973; Perry et al., 1995; Shore, 2001; Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-
Mothander, 2006). En god anknytningsrelation kan mildra effekterna av negativa 
känslomässiga upplevelser kopplat till färre traumarelaterade symptom hos barnet samt 
färre beteendeproblem och bättre skolprestation (Rossman, Bingham & Emde, 1996). 
 
Om negativa upplevelser i barnets samspel med sin närmsta vårdare överväger de 
positiva kan det få negativa effekter för barnets utveckling. Barn med otrygg anknytning 
visar mindre nyfikenhet på omvärlden. Stört anknytningsbeteende kan t.ex. innebära att 
spädbarnet blir hyperalert, visar en slags ”frusen vaksamhet”, uppvisar undvikande eller 
undvikande-närmande beteende (Bowlby, 1969; 1973). Symptomen liknar det som 
beskrivs som PTSD symptom hos små barn (Perry et al., 1995). En amerikansk studie 
visade att tonåringar med trygg anknytning hanterade negativa situationer mer adekvat 
än de med undvikande eller otrygg anknytning (Cooper, Collins & Shaver, 1998). 
 
Under den tid i livet då hjärnan är som mest plastisk är den också som mest känslig för 
traumatiska upplevelser. En sådan upplevelse är allvarliga störningar i anknytningen 
(Shore, 2001; Perry et al., 1995; Broberg et al., 2006 m.fl.). Om spädbarnet utsätts för 
negativa upplevelser i sin anknytningsrelation ”vågar” barnet inte utsätta sig själv för 
nya känslomässiga upplevelser och har mindre tillit till andra personer.  
 

Early trauma has a devastatingly negative effect. What a particular individual 
appraises to be stressful, how he responds to stressors, and how efficiently he 
psychobiologically copes with these stressors, are uniquely and indelibly 
influenced by events in infancy, especially events that involve abuse by the 
primary caregiver (Shore, 2001, s. 244). 
 

Grunden för barnets affektregleringsförmåga, lagrat bland annat i barnets procedurala 
minne, är avgörande för hur barnet kommer att uppfatta och handskas med omvärlden, 
perceptuellt såväl som kognitivt (Perry et al., 1995; Shore, 2001; Rossman et al., 1996). 

 

Sy f t e  och  f r å ge s t ä l l n in g  

Samhället av idag kräver initiativkraft, målinriktning, snabbhet och samarbetsförmåga. 
För att möta kraven har skolan infört nya projektinriktade arbetssätt. I en skola där 
eleverna ska ta allt större ansvar för sin skolgång och t.ex. forska själva, får elever med 
funktionshinder problem att följa med i undervisningen (Näreskog, 2009). Förutom 
ökade krav på elevens planerings- och initiativförmåga, förändras klassrumsklimatet. 
Det blir mer rörligt, småprat och förflyttningar tillåts och är ofta en förutsättning för 
samarbete. Detta är inte optimalt för elever som behöver struktur och sammanhang för 
att fungera väl (Adolfsson et al., 2002). Det är här det svenska skolsystemet, med idén 
om en skola för alla, krockar med de behov en kognitivt begränsad elev har. Hur väl 
passar den svenska skolan elever med komplexa och mångfacetterade skolsvårigheter? 
Hur ser skolkarriären ut för elever på IV-gymnasiet som har dessa svårigheter? 
 
Syftet för examensarbetet var att kartlägga tidigare och aktuell skolsituation för en 
grupp elever på IV-programmet. Följande frågeställningar låg till grund för arbetet: 
 

• Hur upplever eleverna att de mår?  
• Vilka kognitiva styrkor och svårigheter har eleverna? 
• Finns det gemensamma, bakomliggande faktorer till elevernas skolsituation? 
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Met od  

Projekt 
 
Examensarbetet har varit del i ett större projekt, ursprungligen kallat 
”Haverikommissionen”. Projektet initierades av skolöverläkare Görel Bråkenhielm i 
samarbete med Ulla Ek, psykolog och projektledare, Elisabeth Fernell, barnneurolog 
och projektledare, samt skolpsykiater Eva Lindberg. Projektets huvudsyfte var att 
studera IV-programmens effekt. Specifikt undersöktes situationen för eleverna vid ett 
gymnasium i Stockholm, ESS (Elevstöd i Samverkan med Socialtjänst och Sjukhus). I 
föreliggande arbete redovisas psykologdelen av projektet. 
 
De frågeställningar som undersöktes inom ramarna för projektet var 1) vilka kognitiva 
svårigheter och resurser hade eleverna? 2) Fanns ytterligare försvårande omständigheter 
som påverkat skolprestationerna? 3) Vilka åtgärder hade gjorts under elevens skoltid 
och vad hade dessa lett till? Projektet syftade också till att skapa underlag för en 
tvärfacklig bedömning av elevernas förutsättningar i avsikt att 4) bättre planera fortsatt 
utbildning och kartlägga eventuella behov av stöd. Men även för att se 5) hur elever 
generellt kan fångas upp på ett tidigare stadium och identifiera insatser som kan vara 
verksamma. I projektet ingick en kognitiv psykologutredning med en kort intervju samt 
en självskattning. Skolläkaren intervjuade eleverna i avsikt att kartlägga deras situation i 
skolan och på fritiden samt utförde en begränsad klinisk bedömning avseende hälsa och 
eventuella neuropsykiatriska svårigheter. Det ingick även en specialpedagogisk 
bedömning av läs- och skrivsvårigheter. Vidare genomgicks skolhälsovårdsjournalen 
för att belysa skolkarriären samt de insatser som gjorts, vad de gett för resultat. Ett 
ytterligare syfte var att beskriva tidigare medicinsk, psykologisk och pedagogisk 
bedömning. Återkoppling och rådgivning gavs till de elever och föräldrar som önskade. 
 

 
Undersökningsdeltagare 
 

Information om projektet tillsammans med en intresseanmälan skickades ut av 
skolhälsovården till elever och föräldrar på vissa enheter på ESS- och Xist-gymnasiet 
under hösten 2006. Deltagandet var frivilligt och anmäldes skriftligen, i vissa fall 
muntligen, till skolhälsovården under vårterminen. Eleverna fick därefter tid till testning 
och inkluderades konsekutivt i studieupplägget. När vårterminen 2007 led mot sitt slut 
sattes ett stopp av praktiska skäl. Tjugofyra elever – elva pojkar och tretton flickor – 
mellan sexton och nitton år (M=17,4 SD=1,2) kom att ingå i studien. Urvalet i 
föreliggande studie syftade till att spegla ESS-gymnasiets elevpopulation vad gäller kön 
och demografiska variabler.  
 
De flesta eleverna bodde med en förälder (n=17). Av dessa hade tolv elever minst en 
svensk förälder. Sju av pojkarna och fem av flickorna var antingen födda utanför 
Sverige, eller födda i Sverige men vars föräldrar ursprungligen kom från ett annat land. 
Av de 24 eleverna var 15 tidigare psykologtestade eller utredda – endast tre uppgav 
spontant att de visste att de fått diagnos. I samband med projektet konstaterades att det 
fanns elever med svårigheter såsom uppmärksamhets- och autismspektrumstörningar 
m.fl., men som inte blivit utredda eller diagnostiserade.  
 

ESS-gymnasiet 
ESS-skolorna är ett eget rektorsområde inom Utbildningsavdelningen i Stockholm. ESS 
bedriver undervisning inom ramen för IV-programmet på ca tjugo enheter och ca 300 
elever. Tjejgymnasiet och en enhet vid Stockholm centrum för ätstörningar ingår. De 
flesta eleverna är i gymnasieåldern, men studerar på grundskolenivå. Elever på ESS har 
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ofta ”svaga förkunskaper och sociala hinder för lärande” (Utbildningsförvaltningen, 
2005). Elevernas studietid varierar från ett till tre år. Undervisning sker i ”icke 
skoltypiska miljöer” och bygger på samarbete mellan elever och skolpersonal. 
Ambitionen är att erbjuda en gymnasieskola för de elever som inte ”hittat rätt i stadens 
övriga gymnasiealternativ” (ESS, 2009) och ge eleverna möjlighet att: 
 

• erhålla betyg i grundskolans kärnämnen för behörighet till nationella program  
• i förekommande fall erhålla betyg i gymnasiekurser  
• utveckla självkännedom och självförtroende, kunskaper och färdigheter  
• formulera individuella mål, som kan utvärderas/följas upp för respektive elev 
 

Xist-gymnasiet var ett utbildningsalternativ för flickor i Kvinnoforums regi. Sedan 2008 
drivs det av ESS som Tjejgymnasiet och är ett ”utbildningsalternativ för elever som: 1) 
behöver andrum och tid till eftertanke med skolarbetet, 2) vill gå i en tjejgrupp, 3) vill 
läsa in/höja betygen i egen takt, 4) vill stärka sin självkänsla och identitet” (ESS, 2009).  
 
 
Datainsamling 
 
Mötet med eleven, i ESS-lokaler, inleddes med kort presentation av testledaren samt en 
kort introduktion av projektets psykologdel. Därefter genomfördes intervjun, följt av 
den kognitiva testningen. Till sist utfördes självskattningen tillsammans med eleven. 
Vid ett fåtal tillfällen följde en mentor eller förälder med och närvarande under en kort 
stund i början av mötet. Vid ett tillfälle fanns inledningsvis en tolk med för en förälders 
skull. Mötet med eleverna genomfördes oftast vid ett tillfälle, i ett fåtal fall två gånger. 
Tidsåtgången för mötet, inklusive intervju, var två till fem timmar. Återkoppling på 
testresultatet gavs i anslutning till mötet. Om eleven så önskade närvarade då även 
målsman. En kort skriftlig sammanfattning överlämnades till eleven eller skickades 
hem. En kopia lades till skolhälsovårdsjournalen.  
 
 
Test och bedömning  
 

Testledare 
Intervjuer, tester och analyser utfördes av författaren och handledaren, leg. psykolog. 

Intervju 
Intervjun genomfördes baserad på följande frågemall: 
 

1. Hur har din skolgång varit fram till idag? 
2. Vad har varit mindre bra med din skolgång? 
3. Vad har varit bra med din skolgång? Vilken period i skolan var bra och varför? 
4. Vad för hjälp hade du önskat för din del (eller för dina eventuella framtida barn) 

om du fått välja?  
5. Hur ser du på framtiden? 

WISC-III  
Trots att WISC endast är normerat upp till sexton års ålder valdes det framför WAIS 
just för denna åldersgrupp på grund av sina psykometriska egenskaper, då WAIS-data 
för 16-18-åringar är mycket bristfälliga. Data från WISC går att extrapolera med större 
säkerhet (A-C. Smedler, personlig kommunikation, 2007). Testet är vedertaget för 
bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar. Wechslertesten har vid 
utvärderingar fått generellt sett goda värden ur en psykometrisk ståndpunkt och anses ha 
tillräckligt god validitet och reliabilitet (Cohen & Swerdlik, 2002).  
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Matriser ur WAIS-III 
Deltestet valdes då det avser mäta icke-verbal, logisk resonerande förmåga, relativt 
oberoende av språklig och kulturell inlärning.  

Trail Making Test 
Trail Making Test (TMT) valdes för att det är ett ofta använt neuropsykologiskt test av 
visuella och motoriska färdigheter kombinerade med snabbhet, uppmärksamhet och 
förmågan till inhibering. Testpersonen ska på ett ark med utspridda siffror så snabbt 
som möjligt dra streck mellan siffrorna (TMT-A), eller mellan siffror och bokstäver (A-
1, B-2 osv.) (TMT-B). Materialet är slumpvis utspritt på papperet. På så vis blir testet 
ett sammansatt mått rörande uppmärksamhet (fokusering på uppgiften), visuell sökning 
(leta på papperet efter nästa siffra/bokstav), arbetsminne eller mental kontroll av aktuellt 
beteende (hålla reda på vilken siffra/bokstav som kommer härnäst), motorik och 
kognitiv snabbhet. Testet är flerfaktoriellt, även om det i huvudsak tycks mäta kognitiv 
snabbhet och kan jämföras med Snabbhetsindex i WISC-III (Almkvist, 2004). 
Interbedömarreliabiliteten rapporteras vara hög för både TMT-A och TMT-B (r>0,90). 
Validiteten varierar i olika undersökningar (Spreen och Strauss, 1998).  

Strengths and Difficulties Questionnaire 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) är en självskattning som innehåller 25 
items som beräknas i fem delskalor (Goodman, 1999). Eleven ska ta ställning till en rad 
påståenden och ange hur väl de stämmer: ”inte”, ”delvis” eller ”helt”. Delskalorna är: 
 

a. Emotionella symtom. Exempel på påståenden som ingår i kategorin är: ”Jag 
oroar mig mycket”, ”Jag blir nervös i nya situationer. Jag blir lätt osäker”, ”Jag 
är ofta ledsen, nedstämd eller gråtfärdig”. 

b. Uppförandeproblem. Exempel på påståenden är: ”Jag gör oftast som jag blir 
tillsagd”, ”Jag slåss och bråkar mycket. Jag tvingar andra att göra som jag vill”. 

c. Hyperaktivitet/uppmärksamhetsproblem. Exempel på påståenden är: ”Jag är 
rastlös. Jag kan inte vara stilla länge”, ”Har svårt att koncentrera mig, lättstörd”. 

d. Kamratproblem. Till kategorin hör till exempel dessa påståenden: ”Jag är ofta 
för mig själv. Jag gör oftast saker ensam”, ”Andra barn eller ungdomar retar 
eller mobbar mig”, ”Jag kommer bättre överens med vuxna än med jämnåriga”. 

e. Prosocialt beteende. Påståenden som: ”Jag försöker vara vänlig mot andra. Jag 
bryr mig om deras känslor”, ”Jag är snäll mot yngre barn”, ”Jag är hjälpsam om 
någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig”. 

 
Testet valdes för att det ger en bild av hur eleven skattar sitt psykiska mående och 
fungerande. Vid användning av testet har relativt god reliabilitet och validitet uppmätts 
(Goodman, 1999) (För detaljerar se t.ex. Goodman, 2003; Smedje, Broman, Hetta & 
Von Knorring, 1999; Rönning, Handegaard, Sourander och Mörch 2004).   
 
 
Analys av data 

Intervjuer 
Intervjuerna spelades av praktiska skäl inte in på band. Anteckningar fördes löpande 
och intervjuerna skrevs ut i nära anslutning till intervjutillfället. Data från de tjugotre 
intervjuerna (en person kunde inte intervjuas) bearbetades sedan genom induktiv 
tematisk analys (Langemar, 2005). Analyserna fyller inte de vetenskapliga kraven för 
Grounded Theory (GT) till fullo men det tillvägagångssätt som tillämpas vid GT har 
legat till grund för analyserna. Med utgångspunkt från intervjuguiden och 
frågeställningarna kategoriserades intervjumaterialet i ett antal teman. Citaten är tagna 
ur anteckningarna, det vill säga intervjupersonen ombads avvakta med sin berättelse ett 
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ögonblick medan författaren tecknade ned en mening med så noggrann ordalydelse som 
möjligt. Dessa meningar har sedan legat till grund för urvalet av citaten. 

WISC-III 
Resultatet för WISC räknades fram i enlighet med anvisningar i manual. Som 
referensgrupp användes svenska sextonåringar. Således beräknades poäng för varje 
respektive deltest samt för HIK, VIK och PIK. Även de separata indexvärdena för VFI, 
POI, UI samt SI räknades fram. Medelvärden för dessa index är 100 och 
standardavvikelsen 15.  

WAIS-III/Matriser  
Resultatet för deltestet Matriser räknades fram och konverterades till skalpoäng (M=10, 
SD=3). Materialet jämfördes med svenska normdata från en referensgrupp på 18 år.  

TMT 
Resultatet för TMT-A och – B mäts i antal sekunder det tagit för testpersonen att 
korrekt fullfölja testet. Han eller hon fick hjälp att korrigera misstag i början. Det finns 
inga svenska normdata för åldersgruppen så data från denna studie har jämförts med 
normerade kanadensiska data för åldersgruppen 18-24 år (Tombaugh, 2004). (För TMT-
A är M: 22,93 och SD: 6,9 och för TMT-B är M: 48,97 och SD: 12,7). Tombaughs data 
har av författaren sedan vidare jämförts med normdata för ungdomar mellan 15-24 år 
taget från en metaanalys (Soukup, Ingram, Grady & Shiess, 1998; Fromm-Auch & 
Yeudall, 1983 samt Elias, Robbins, Walter & Schultz, 1993, refererad i Soukup et al. 
1998). På de värden som anges i nämnda studier räknade författaren fram medelvärde 
och standardavvikelse och jämförde dem därefter med Tombaughs data. Ett snittvärde 
användes för valda normdata, TMT-A M: 22.93 (SD: 6,76) samt TMT-B M: 49,92 (SD: 
16.11), och dessa har ansetts som godtagbara referensdata till testresultaten i 
föreliggande studie.   

SDQ 
De 25 frågorna i SDQ bildar fem delskalor bestående av vardera fem frågor. Var och en 
av delskalorna kan ge mellan 0-10 poäng. En total svårighetspoäng bildas genom att alla 
delskalor summeras – med undantag för skalan för prosocialt beteende. Den 
sammanlagda poängen kan således variera mellan 0 - 40. Den totala svårighetspoängen 
kan förutom att användas som en kontinuerlig variabel även delas in i tre kategorier. 
Den grupperas då i normal (0-15 poäng), borderline (16-19 poäng) och abnormal (20-40 
poäng). Förutom de fem delskalorna och den totala svårighetspoängen kan även en s.k. 
Impactskala, eller effektskala, räknas fram. Data för föreliggande studie jämfördes med 
normerade amerikanska data (SDQ, 2009). 
 
Etik 
 
Vid genomförandet av studien har forskningsetiska regler beaktats (se 
”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, bilaga 
2 i Ek, Linder & Wetter, 2007). De i individskyddskravet ingående fyra huvudkraven 
har uppfyllts till bästa förmåga: A) Eleverna informerades om studien och dess syfte. B) 
Elevernas deltagande var frivilligt och samtycke lämnades muntligen eller skriftligen. 
C) Eleverna har godkänt utlämnande av information. Konfidentialitet föreligger. I vissa 
fall har citat korrigerats eller slagits ihop för att undvika identifikation av en enskild 
elev. D) Uppgifterna har inte använts i något annat syfte än i studien. 
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Re su l t a t  

Detta arbete bygger i första hand på en kvalitativ metodansats. Huvudfokus har varit att 
genom intervjuer av elever på gymnasiets IV-program kartlägga tidigare och aktuell 
skolsituation. Kvalitativa data har kompletterats med kvantitativa data i form av 
resultaten från ett testbatteri för bedömning av kognitiva styrkor och svagheter samt ett 
självskattningsformulär (SDQ) för att mäta upplevd psykisk hälsa. Nedan sammanfattas 
först intervjumaterialet i en kvalitativ tematisk analys. Därefter redovisas de kvantitativa 
resultaten i en deskriptiv analys följt av självskattade data från SDQ. Till sist redovisas 
en tabell som tillkom under arbetets gång och som kallats ”Additiva faktorer”.  
 

Kvalitativa resultat 
 
Resultaten från de tjugotre intervjuerna (en elev kunde inte intervjuas) presenteras 
temavis under fem rubriker: Skolkarriär, Problem i skolan, Problem utanför skolan, 
Psykisk hälsa, samt Framtid. Rubrikerna skall inte ses som absoluta kategorier, utan 
snarare som ett förslag till gruppering av några av de områden intervjun kom att beröra. 
Citat har vid behov korrigerats till skriftspråk. Kategorierna överlappar till viss del 
varandra och olika citat passar under flera rubriker.   
 

Skolkarriär   
”Min skolgång har inte varit så bra. Jag ligger flera år efter.” Endast en av de tillfrågade 
eleverna gav ett positivt svar på frågan ”Hur har det varit för dig att gå i skolan?” 
Majoriteten av eleverna berättade istället om skolsvårigheter och vantrivsel. De delade 
nästan alla en upplevelse av en svår och snårig skoltid. ”Jag har aldrig riktigt kommit 
tillrätta i skolan”.   
 
Så gott som samtliga elever i undersökningen kunde själva identifiera när svårigheterna 
börjat: ”Tidigt”. Flertalet av de tillfrågade beskrev att de halkat efter kunskapsmässigt 
redan under låg- och mellanstadiet, ibland redan ifrån första klass. ”Det var i 
mellanstadiet jag kom efter. Jag borde ha fått hjälp redan från första eller andra klass”, 
svarade en elev. Bilden är dock inte helt svartvit; många elever har upplevt låg- och 
mellanstadiet som positivt i jämförelse med högstadiet. Orsaken till det positiva 
omdömet uppger många elever vara att man under dessa perioder upplevt att det varit 
lättare att hänga med i undervisningen.   
 

Någon gång i sexan var det ganska okej… då rullade på rätt bra. Jag hängde med i 
ämnena.. […]  ..det blev roligare och mer intressant att plugga ju mer jag hängde 
med.  

 
Några elever kunde så att säga med facit i hand uttrycka, att låg- och mellanstadiet ändå 
varit lättare, både kunskapsmässigt och socialt, än högstadiet: ”I efterhand var inte 
mellanstadiet så tokigt. Jag visste inte att det kunde vara ännu värre”. Men bara ett fåtal 
elever tycks ha gått igenom låg- och mellanstadiet utan att ha upplevt tydliga 
svårigheter. Och för dessa elever har problemen istället börjat vid övergången från 
mellan- till högstadiet. Att börja högstadiet hade de allra flesta eleverna upplevt som 
krävande och svårt, oavsett när deras ”primära” svårigheter börjat.   
 

Jag klarade inte den nya skolan särskilt bra… vi hade egna skåp och det blev för 
mycket att gå från klassrum till klassrum… .. och med matten tog det tvärstopp… 
[…] ..lärarna brydde sig inte om orsakerna till att jag alltid fick IG... dom sa bara 
– jaha – IG igen.  
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Här någonstans tappade jag greppet och fick gå om en klass. Då bytte jag skola… 
tänkte att det kanske skulle vara bättre om jag nu ändå skulle gå om en klass… 
men jag var hela tiden trött… det blev jobbigt med den nya klassen… alla nya 
människor… jag gick ett par månader och sen la jag typ av med skolan…  

 
Många elever har varit tvungna att byta skola ofta under sin skolkarriär, vilket på olika 
sätt har inneburit negativa konsekvenser. Att byta skola ofta har inneburit svårigheter att 
få nya kamrater, att komma in i en ny grupp och känna grupptillhörighet. Skolbytena 
har även påverkat kunskapsinhämtningen:  
 

Jag bytte skola och då fick jag läsa samma saker som jag redan läst. Sen när jag 
bytte igen så hade vi glosförhör och det klarade jag inte för så hade vi inte pluggat 
i X-skolan… jag hade inte haft glosor förut.  

 
En annan svårighet som blev tydlig vid samtal om skol- och lärarbyten, var att det tar tid 
att våga ta plats i en ny klass. Eftersom de flesta eleverna i undersökningen upplevt 
problem med att de arbetar långsammare än andra elever, har de ofta behövt extra hjälp. 
Detta är något man generellt inte alltid vågat be om, men framförallt sviker modet i en 
ny grupp. Även flera elever som inte bytt klass eller skola beskriver att det har varit 
svårt för dem att fråga efter instruktionerna ytterligare en gång, när man inte har förstått.   
 

Det är särskilt svårt för mig att förstå uppgifter som har många olika delar. Plus att 
jag behöver mer tid. När jag sedan inte hänger med vågar jag inte säga till om 
det… jag känner mig för dum för att be om hjälp.  

På grund av många skolbyten har eleverna också förblivit anonyma för lärare och 
skolledning. Eventuella utredningar och bedömningar har inte alltid följt med eleven 
från skola till skola. Detta har ibland lett till att eleverna upplevt att de inte fått den hjälp 
de behövt.   
 

Jag hade stått på kö för speciallärare på X-skolan och precis fått plats när jag var 
tvungen att sluta. Jag tror att det hade hjälpt mig med matten. Jag önskar att nån 
hade sagt ifrån att det här [skolbytet] är inget för dej… om jag hade vetat hur det 
skulle bli hade jag aldrig bytt skola.  

 
Många elever kunde själva formulera idéer om vilken eventuell hjälp som hade varit bra 
för dem. En elev tyckte till exempel att skolan kunde ha sporrat mer och ställt mer krav. 
Men det mest frekvent förekommande önskemålet var att få gå i mindre klasser med 
färre elever och mer lärarstöd. Merparten uppgav att de under hela sin skoltid gått i vad 
de själva beskrev som mycket ”stökiga klasser”, definierade som klasser med ”för 
många elever”, ”andra elever bråkade och slogs”, ”det var aldrig tyst”, ”ingen brydde 
sig” och liknande.   
 
I intervjuerna framkom en ambivalens vad gäller extra hjälp. Å ena sidan uttryckte flera 
elever en stark önskan om att få vara vanlig och att inte bli utpekad som annorlunda, 
som en som behöver mer hjälp än andra elever. Å andra sidan formulerade många elever 
en tydlig tanke om att det hade varit bra med mer stöd. Ofta uppgav man då att man 
hade föredragit en extraresurs för hela klassen, snarare än en specialinsats riktad mot en 
själv som ensam elev.   
 

Jag hade önskat mig mer hjälp att förstå uppgifterna – inte en assistent direkt, det 
hade känts för utpekande, men extra hjälp… jag fick extrahjälp i engelska i 
högstadiet, men eftersom man tidigare valt bort engelska för att jag skulle plugga 
bara matte, var glappet för stort… jag kunde inte ta igen luckorna… Så jag 
klarade varken matte eller engelska.   
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Det man efterfrågade var alltså en person som kunde hjälpa läraren att hjälpa alla elever, 
inte bara en specifik elev. En elev, som placerats i särskola, uppgav att hon verkligen 
hade önskat att få gå i en ”så vanlig skola som möjligt”. Men att gå i vanlig skola och 
inte riktigt klara av det kunde samtidigt leda till andra problem:  
 

Hon (läraren, förf. anm.) sa att det skulle vara bättre för mig om jag berättade för 
alla varför jag hade assistent… att jag haft motoriska problem och så… istället 
blev det bara sämre och jag blev mobbad. Om läraren hade rättat sig efter mina 
svårigheter och inte skiljt ut mig hade det nog blivit bättre... jag hade velat vara 
jämbördig och tillsammans med klassen… att man blir mött på samma villkor och 
respekterad för den man är.  

 
Även andra elever upplevde att de hade fått missriktad hjälp eller blivit felplacerade. En 
elev som också blivit placerad i särskola hade vantrivts enormt från första stund och var 
själv helt på det klara med att det var fel miljö: ”De andra var stökiga, kastade grejer 
och bråkade… jag blev rädd… jag passade inte in..”. Några av eleverna har gått i 
privata skolor som inte fungerat bra. För tre elever som gått i icke-svenskspråkiga 
skolor har situationen upplevts som katastrofal. En av eleverna fick jobba i skolans 
cafeteria istället för att lära sig svenska. Språket lärde sig eleven själv via Text-TV. En 
annan elev sa så här:  
 

Jag lärde mig ingenting där, lärarna var jättedåliga. Dom förklarade ingenting och 
visade inget på tavlan som svenska lärare gör. Dom sa bara: läs det här så ska vi 
ha prov sen. I nian fick jag underkänt i matte. I dom andra ämnena fick jag 
godkänt fast jag kan ju ingenting. Kan du tänka dig att jag fick godkänt i engelska 
– jag kan ju inte ett ord.   

 
Majoriteten av de tillfrågade eleverna svarade att de upplevt att de inte fått den hjälp 
eller det stöd från skolan som de hade behövt: ”Jag önskar att jag hade fått hjälp innan 
det var för sent” var ett ofta återkommande svar. ”Jag skulle ha behövt hjälp innan 
högstadiet”, sade en elev. ”Jag fick ingen hjälp alls i skolan – en period fick jag hjälp av 
mina föräldrar inför proven. Då gick det lite bättre”, svarade en annan. Några elever 
som fått hjälp menade att stödet inte varit så välriktat. En elev sa: ”Jag tror att det hade 
gått bättre för mig i matte om jag hade fått räkna matte med klassen istället för att gå på 
extragympa med min assistent.”  
 
Sammanfattningsvis hade det stora flertalet av eleverna upplevt att de vantrivts i skolan. 
De beskrev sin skolgång som problematisk och otillfredsställande. Eleverna 
kommenterade själva att problemen börjat tidigt och att de insatser skolan kunnat 
erbjuda till största delen har kommit för sent eller varit missriktade. De flesta eleverna 
hade önskat stöd på ett tidigare stadium, att hjälpinsatserna skulle vara riktade till hela 
gruppen snarare än till enskilda elever, en ökad lärartäthet samt färre elever i klasserna.   
 
Flertalet elever som bytt skola ofta uppgav att de många skolbytena hade varit 
problematiska. Elevernas upplevelse av anonymitet, framförallt i samband med 
skolbyten, men även överlag i skolan förekom påfallande ofta i berättelserna. En annan 
faktor som fanns med i många av elevernas berättelser var upplevelser av negativa 
förväntningar på elevernas prestation från lärare och skolpersonals sida, något som 
försvagat självförtroendet hos alla de berörda eleverna utom en.    
 

Problem i skolan 
Problemen i skolan tog sig olika uttryck. De varierade från svårigheter i enskilda 
ämnen, då främst matematik, till hur skolpersonalen relaterat till eleverna, 
kamratsvårigheter och mobbing med mera. Eleverna berättade själva att de olika 
problemen i skolan hade inverkat negativt på skolprestationen.    
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I princip samtliga elever beskrev att de haft särskilda svårigheter i ämnet matematik. 
Inget annat enskilt skolämne omnämndes lika ofta. De upplevda svårigheterna med 
matematik ledde till en rad olika problem. En elev nämnde bland annat att hon blivit 
undervisad av en mattelärare som ”själv inte var så bra på matematik, och då blev det 
ännu svårare för mig.” En elev sa att hon haft problem med matematik ända sedan 
fjärdeklass och att hon aldrig lärt sig multiplikationstabellen. Hon kunde fortfarande inte 
multiplicera. ”Konstigt, jag som har så bra sifferminne. Jag kan komma ihåg 
telefonnummer som jag slagit, de sitter kvar i flera år”. Andra elever tyckte att de hade 
försökt klara matematikuppgifter men upplevde att lärarna pekat ut just dem som 
mindre vetande, vilket känts kränkande.   
 

Jag har alltid haft svårt med matte och hade behövt hjälp tidigare… det var svårt 
att be om hjälp… jag ville inte säga ”jag kan inte” … jag hamnade jämt i ig-
kolumnen på svarta tavlan. Matteläraren sa att jag aldrig skulle klara matten.. det 
var ingen idé att försöka.   
 
När jag ville prova på svårare uppgifter fick jag höra att ’det klarar du inte 
av’…jag fick dåligt självförtroende när matteläraren sa till mig att jag aldrig 
skulle få godkänt…jag började skolka men sen hoppade jag av helt. 

 
I intervjumaterialet framträdde en tydlig koppling mellan otrivsel i skolan och hur 
eleverna upplevde sig ha blivit bemötta av skolpersonalen, framförallt lärarna. Flera 
elever beskrev en känsla av att ingen riktigt brytt sig om dem på riktigt, men några 
elever berättade att de hade mött personer inom skolan som de kunnat öppna sig för och 
talat om sina svårigheter med. Problemet i de här fallen var istället att ”ingenting ändå 
hände”, det vill säga att uppföljning av samtalen saknats. Många elever kände därför en 
hopplöshet, som gränsade till cynism. En elev sa ”Varför ska jag berätta det här för dig? 
Vi kommer ju inte att träffas mer och du kommer ändå inte att kunna göra något för att 
hjälpa mig”.   
 
Eleverna var dock i de flesta fallen mycket öppenhjärtiga i intervjuerna. Flera av 
eleverna berättade om mycket svåra upplevelser under sin uppväxt och skolgång. Några 
elever gjorde detta utan att röja några känslor i intervjusituationen.   
 

Jamen jag har redan berättat det här så många gånger för så många olika kuratorer 
och så… det gör inget om jag berättar det en gång till... det händer ju ändå inget. 
Men jag vill inte gråta. Det gör jag inte… det gör jag bara hemma.  

 
Den faktor som upplevdes som viktigast för hur bra en period i skolan har varit – eller 
inte varit – var lärarnas personlighet och hur de bemötte eleverna. Några elever beskrev 
att de känt sig kränkta av lärarna på olika sätt. ”Dom var rasister.” ”Jag gillar inte när 
människor inte visar respekt”. En elev berättade hur hon ibland kunde sitta en hel 
lektionstimme och räcka upp handen utan att få hjälp. En annan elev tyckte att han till 
en början skötte sig i skolan, men att lärarna inte var så bra på att uppmärksamma detta, 
och då gav han upp.   
 
Det fanns även en koppling mellan bemötande och trivsel. Då eleverna berättade om 
perioder när de trivts i skolan så var detta tätt förknippat med upplevelsen av ett positivt 
bemötande. ”Lärarna var bra, de tog sig tid, brydde sig om de enskilda eleverna och 
kunde vara människor, inte bara lärare”, berättade en elev. Erfarenheter av lärare och 
personal samt skolform på nuvarande skolor, Xist- och ESS-gymnasiet, ansåg de flesta 
av eleverna ha varit bra, till skillnad från övriga skolerfarenheter. ”Lärarna är bra här 
[på ESS], humana och personliga”, sade en annan. Men upplevelsen av trivsel var inte 
enbart kopplad till lärarnas personliga engagemang. Även den upplevda kvaliteten på 
undervisningen har varit avgörande. ”Det var bra när jag hade en förstående mattelärare 
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och en bra språklärare”, sade en elev. ”Lärarna var bättre och trevligare…det var kul att 
läsa slöjd och musik”, berättade en annan elev om en viss skolperiod. En elev 
sammanfattade den bästa tiden av sin skolgång så här: ”Det har varit bra i skolan när jag 
haft bra lärare och bra resursteam… i sjuan och åttan.”   
 
Många av eleverna sade att de hade lidit av en upplevd otydlighet från lärarna, både vad 
gällde deras befintliga kunskaper och vilka mål de behövt uppnå för att klara betygen. 
”Lärarna och rektor visste inte vad jag kunde eller inte kunde”, sa en elev. Flera av 
eleverna rapporterade att de saknade information om vad som krävts för att de skulle ha 
klarat en kurs. Några hade fått felaktig information om kraven, något som skapat starka 
reaktioner:  
 

I svenska så tog jag reda på vad jag skulle behöva göra för att klara G… jag 
pluggade och pluggade och gjorde precis som hon (läraren, förf. anm.) sa… så 
fick jag ändå IG… […]… då gick jag tillbaka och sa ’fucka inte med mitt liv för 
då kapar jag dig’…  

 
Många elever berättade att de skolkat under långa perioder. Flera elever sa att de varit 
borta flera veckor i sträck utan att någon reagerat. En elev var frånvarande under större 
delen av åttonde och hela nionde årskursen utan att någon från skolan tog tag i det. 
Talande nog var det svar som var allra mest frekvent förekommande på frågan ”Vad för 
slags hjälp hade du önskat dig?” följande: ”Att någon märkt hur jag hade det”.  Några 
elever upplevde att skolan initialt hört av sig för att kontrollera varför de inte varit i 
skolan, men att intresset efter hand avtagit.   

 
Jag fick nya kompisar och hängde i och för sig på skolan – men jag var inte på 
lektionerna. Först försökte man nog hjälpa mig från skolans sida men sen ville 
dom nog kicka ut mig för jag var aldrig på lektionerna….   

 
En elev beskrev att han efter föräldrarnas skilsmässa, skolbyte och i samband med att 
”mamma fick barn med sin nya kille” tappade motivationen i nionde klass där han bara 
närvarade några månader ”sen la jag typ av med skolan”. En annan elev berättade hur 
han efter en period av dålig koncentration lyckades rycka upp sig och prestera riktigt bra 
under första terminen i nionde klass. Men klassen var mycket stökig, och eleven, som 
haft sömnsvårigheter sedan åttaårsåldern orkade inte fullfölja studierna. Han var borta 
så mycket att det enda ämnet som gick att betygsätta var idrott. ”Men ingen gjorde 
något åt det”.   
 
Men det är inte bara på högstadiet som eleverna skolkat, utan flera skolkar även på 
gymnasiet. Som skäl till detta uppgav flera elever att situationen i klassrummet var 
otillfredsställande och att detta gjorde att det inte gick att fokusera på studierna. En elev 
beskrev klassen på ESS som ”ett dårhus”. En annan elev tyckte att hon haft otur med 
klasskamraterna på ESS. ”Vi är tre tjejer och resten är killar runt sexton som slåss och 
bråkar hela tiden”. Att ha en stökig miljö gjorde att hon tappade koncentrationen: ”Jag 
går inte så ofta till skolan längre”. På frågan om vilka konsekvenserna blir när eleverna 
inte kommer till skolan svarade de flesta: ”Inga alls”.   
 
Nästan alla elever berättade om omfattande skolk. Samtliga elever hade önskat sig att 
någon ifrån skolans sida skulle ha uppmärksammat dem. Genomgående berättade 
eleverna om att skolan brustit i att höra av sig och hjälpa eleven att komma till 
undervisningen. Många rapporterade om en otillfredsställande studiemiljö, under hela 
skolgången men även på nuvarande skola. Flera elever trivdes dock bättre med sin 
nuvarande skola än någon tidigare, särskilt med lärarnas undervisningssätt och 
bemötande. Kritiken mot nuvarande skola gällde framförallt att klassammansättningen 
inte var optimal. Några elever framhävde egna, personliga prestationer som exempel på 
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vad som har fungerat bra under deras skolgång. Till exempel beskrev man perioder när 
man har klarat att hålla motivationen uppe som mer positiv.   
 

Det som har varit bra är att jag ändå har klarat något. Jag klarade av att få bättre 
betyg i åttan. Då fick jag hjälp av mina föräldrar med läxläsningen… och året på 
IV när jag klarade av att komplettera betygen från grundskolan. Jag pluggade 
tillsammans med en polare och fick en kick av att satsa.    

 
Men de allra flesta eleverna berättade i intervjuerna om personliga tillkortakommanden 
såsom koncentrationssvårigheter, långsamhet, trötthet och beteendeproblem. Flera av 
eleverna upplevde att deras begränsningar och svårigheter var deras ”eget fel”. Den 
mest frekvent omnämnda av dessa personliga begränsningar var svårigheter med 
koncentration. Man har haft svårt att skärma av yttre, och i vissa fall, inre stimuli. ”När 
jag tittar här på bokstaven E till exempel, då tänker jag på vad som börjar på E – och då 
tappar jag tråden”. Nästan alla elever beskrev att de störts mycket av de andra eleverna i 
de ofta stora och stökiga klasserna.   
 

Jo, men det är som… när jag sitter och jobbar med något. Så blir det liksom stopp 
och jag börjar tänka på något annat… det kan vara någon som spelar musik… 
eller någon som går förbi… då har jag helt tappat tråden…  

 
Den begränsning eller svårighet som nämndes näst ofta var långsamhet. Många elever 
tyckte att de behövde mycket lång tid på sig för att lära in nya saker. De uppgav att de 
ofta känt sig ”dåliga”, ”tröga”, ”dumma”, och ”inte som andra”.   
 

Men mina kompisar har ju inte dom här problemen… dom klarar ju att plugga och 
hänga med… dom säger att jag måste skärpa mej annars hänger jag aldrig med… 
då tänker jag att hur fixar dom det men inte jag?  

 
Flera elever uppgav sömnproblem som en av orsakerna till sina skolsvårigheter. 
Problemen varierade ifrån problem att komma i säng i tid, svårt att somna in, avbruten 
nattsömn, att komma upp i tid på morgonen samt att känna sig utvilad. Vissa upplevde 
dessa problem som självförvållade, särskilt de elever som har haft svårt att komma upp i 
tid. Flera elever önskade sig hjälp med att vakna på morgonen: ”Om jag hade egna barn 
skulle jag se till att de steg upp tidigt... jag skulle väcka dom.” Att få stöd i att komma 
iväg upplevdes av några elever som nödvändigt för att de överhuvudtaget skulle gå till 
skolan.  
 

När jag är hos farsan, då väcker han mej alltså… och så ringer han en gång till när 
han kommit till jobbet för att kolla att jag gått upp… då kommer jag ju iväg till 
skolan… men mest är jag ju hos morsan…hon orkar liksom inte, hon ska ju själv 
till jobbet och så…då vaknar jag kanske när skolan är slut eller strax innan.. då är 
det ju ingen idé att gå.  

 
Många elever berättade om beteendemönster som inverkat menligt på skolarbetet. 
Några elever sade att de hade varit aggressiva och våldsamma. ”De andra var rädda för 
mig”. Några elever kommenterade insiktsfullt att de önskat att de haft ett annorlunda 
beteende under sin skolkarriär. Många tyckte att detta var deras eget ansvar – samtidigt 
som man önskat sig hjälp med att bryta sitt beteende. Eleverna efterlyste tydliga 
konsekvenser av sitt handlande. En elev kommenterade detta på det här sättet: ”Jag kan 
inte skylla på någon annan att jag skolkat. Men kanske det hade varit lättare om skolan 
hade ställt mer krav och kanske pushat mig mer”. En annan elev svarade likartat: ”Jag 
borde ha skolkat mindre… men det hade hjälpt om någon märkt att jag var borta så 
mycket…” Andra elever tyckte att de ”inte borde ha bråkat så mycket”. Flera elever 
berättade om incidenter som lett till sociala problem:  
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Jag bråkade med lärare, tjafsade, slogs och var alldeles fördjävlig, […] …jag 
förlorade mycket kompisar när jag var så där stökig och dom har jag inte fått 
tillbaka… …[när jag var] 14 år – det var min värsta tid.   

 
En del elever sa att de hade försökt ändra sitt sätt att vara för att inte hamna än mer 
utanför, men att dessa kompensatoriska strategier hade gett ytterligare problem att 
hänga med i skolan. En elev beskrev sig som ”ett busfrö” och sade att han gjort sig 
”känd över hela skolan”.  
 

Någonstans i fjärde klass märkte jag att jag inte klarade skolan som alla andra… 
idrott var kul och det gick bra men inte matte, svenska och engelska…jag var 
klassens clown – när jag inte kunde hänga med i plugget kunde jag i alla fall få 
folk att skratta.  
 
Det blev som en förväntning på mig, att titta på X nu kommer hon att hitta på 
något, och så var jag tvungen att göra det… jag blev en ledartjej som förväntades 
spexa och göra saker… det var ju roligt också – jag blev någon… men ingen lugn 
och ro att plugga.    

 
Brist på studiemotivation är ett annat problem som flera av eleverna berättade om. 
Flertalet menar att man har ansträngt sig, men att det inte fungerat så bra, vilket i sin tur 
har lett till tappad studiemotivation. Några elever har känt sig betraktade som ”lata”, 
och beskrev en upplevelse av att ”många tror att man inte vill eller inte ids” men detta är 
samtidigt en bild som de själva inte håller med om.   
 

En del tror kanske att man inte anstränger sig. Jag anstränger mig visst! Men det 
går inte så bra. Jag tappade lusten bara.. det blev som en dimma och jag orkade 
inte ta tag i det.   

 
Andra kommenterade: ”Klart att man bryr sig”, ”Jag försöker ju liksom hela tiden. Men 
hur jag än försöker så kan jag inte”. En del av eleverna sa att ibland kändes det lättare 
att säga att man struntar i skolan för att, som en elev uttryckte det; ”man inte orkar 
förklara”.   
 
Ett fåtal elever gav svar som kunde tolkas som att de inte var så motiverade att studera. 
De sade att de inte tyckte det var så roligt att gå i skolan, eller kanske inte så roligt att 
läsa vissa ämnen: ”Helst skulle jag vilja slippa läsa matte och engelska, men jag vet ju 
att jag måste”. Men merparten menade ändå att de gjorde sitt bästa för att hänga med i 
undervisningen. ”Det är viktigt att vara positiv och inte ge upp. Men ibland känns det 
svårt. Då är det inte så lätt”, sade en elev. De flesta kände inte igen sig i beskrivningen 
att de skulle vara omotiverade.  
 
Många elever beskrev att de upplevt att de inte var lika mycket värda som andra elever. 
”På särskolan var jag bara ännu en säring, i en vanlig klass blev jag mobbad”, sa en 
elev. ”Jag hade inte samma värde, var inte jämbördig”, sa en annan elev. Flera elever 
beskrev att de av olika skäl haft svårt att få kamrater i skolan. ”Jag är alltid ensam.”  
 

Jag har alltid blivit betraktad som annorlunda och konstig. Jag har inte själv direkt 
förstått varför. Kanske för jag är udda, för jag gillar en mer annan kläd- och 
musikstil än de flesta. Men jag har haft en kompis.   

 
Jag tycker det är svårt att gå på ESS, jag passar inte riktigt in här heller. Jag är inte 
stökig och högljudd, det är inte mina problem. Jag har aldrig skolkat, dricker inte, 
är inte kaxig. Är man för tystlåten passar man inte i en ESS-klass.  
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Flera elever berättade att de i perioder blivit mobbade, några under i stort sett hela sin 
skolgång. Anledningarna till mobbingen har varit flera. Etnicitet, utseende, beteende 
och psykosocial situation är några vanliga exempel. En del elever har förutom psykiska 
kränkningar även blivit fysiskt misshandlade av andra elever. Alla ville inte berätta om 
eller kännas vid de kränkningar de utsatts för. ”Alla blir väl retade nån gång” sa en elev. 
För flera av eleverna hade utanförskapet och mobbingen påverkat skolprestationerna.    

 
Det var kämpigt. Man skulle gå i storklass i dom ämnen som man klarade av… 
jag hängde inte med och blev utanför… det blev väldigt kämpigt… jag fick svårt 
med kompisar… jag hamnade i fel umgänge och började med droger istället…  
 
Jag blev trakasserad av åttondeklassare som retade sig på mej och tyckte jag var 
en bitch – fel klädstil, fel uppsyn... De väntade på mej efter skolan… jag fick svårt 
att sova och vaknade flera gånger på natten och sen somnade jag på lektionerna 
titt som tätt. Jag hade svårt att koncentrera mej och började skolka.  

 
Samtidigt reflekterade några av eleverna över att de hamnat utanför gemenskapen för att 
de har haft problem med sin aggressivitet. ”Om jag blir arg, då tänker jag mig inte alls 
för”, sa en elev som berättade att han varit med i många slagsmål, ofta på grund av att 
han inte kunnat behärska sina impulser. ”Andra vågade inte reta mig, då slog jag”, sa en 
flicka, som numer ofta är den som medlar istället för att bråka. En pojke berättade att 
han försökt att arbeta bort sin aggressivitet: ”Jag har jobbat mycket med ART vet 
du…(ett uppmärksamhetsprogram där man arbetar med aggressivitetsträning, förf. 
anm.)… det är viktigt med ömsesidighet, att man pratar lugnt och lyssnar… att man lär 
sig respekt… men många är rädda för mig”.  
 
Sammanfattningsvis uttryckte eleverna en tydlig känsla av att allt för ofta inte ha blivit 
sedda och uppmärksammade tillräckligt utifrån individuella behov. Många tyckte att 
lärare och skolpersonal varit ointresserade av dem. Och omvänt - vid tillfällen då lärare 
upplevts som närvarade, tydliga och engagerade har detta påverkat eleverna positivt, 
både vad gäller studieresultat och allmänt välbefinnande. Många elever upplevde en 
otydlighet i skolans krav, och sa att det hade varit svårt att veta vad som behövts för att 
klara ett prov eller ett visst betyg.  
 
Flertalet av de intervjuade eleverna tenderade att se egna tillkortakommanden i skolan – 
koncentrationssvårigheter, kognitiv långsamhet, trötthet och beteendeproblem – som 
något som var deras ”eget fel”. De uppfattade ofta sig själva som ”tröga”, ”dumma” och 
”inte som andra”. Många tog också ansvar för egna problembeteenden som skolk och 
utåtagerande, men önskade samtidigt att någon hjälpt dem, hemifrån eller från skolan. 
Det framkom att många elever hade kunnat skaffa sig och behålla vänner. Men det 
fanns också en grupp elever som hade blivit mobbade, och flera som av både lärare och 
andra elever hade känt sig kränkta, utstötta och avvikande. Dessa elever blev istället 
tvingade till en icke självvald ensamhet, något som ytterligare försämrat elevernas redan 
svåra skolsituation.   
 

Problem utanför skolan 
Många av eleverna berättade om familjerelationer som på många olika sätt har varit 
eller är problematiska och röriga. Några elever berättade om misshandel och övergrepp. 
 
Flera av de intervjuade upplevde att de inte hade någonstans att göra läxor, vare sig det 
gällde ett eget rum eller en avskild eller ens en särskilt avsedd plats. Endast tre av de 
intervjuade eleverna uppgav att de fick kontinuerlig hjälp med läxor hemifrån. Några 
fler angav att föräldrarna på olika sätt engagerat sig i deras skolsituation. En elev 
berättade att när hon behövt hjälp i skolan och inget hade hänt ”då gick mamma upp dit 
och bråkade och skrek och då fick jag hjälp. På så sätt har mamma varit bra”.   
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Flera elever drog slutsatsen att deras familjesituation hade påverkat skolgången 
negativt. Av de intervjuade eleverna hade sjutton av totalt tjugofyra separerade 
föräldrar. ”Kanske att det här med skilsmässan spelar roll, men det kan man ju inte 
bevisa. Det kanske finns där hela tiden ändå – men det vet man ju inte”, sa en av de 
tillfrågade. ”De hade ingen bra relation till varandra, mina föräldrar”, säger en elev och 
berättar om utvecklingssamtal i skolan där han har varit helt upptagen med att fundera 
på sina separerade föräldrars relation och sinnesstämning snarare än sin skolprestation.   
 
För många elever hade separationerna inneburit att föräldrarna bildat nya 
familjekonstellationer. ”Jag tror att mamma har sex barn nu. Eller är det fem?” En av de 
tillfrågade kunde inte riktigt minnas sin familjehistoria: ”Mamma och pappa skilde sig 
innan sexårsverksamheten – eller när jag var elva kanske? Jag minns inte.”  
 

Jag skulle vilja träffa pappa varannan helg som det är tänkt. Men när jag ringer så 
säger han ofta att jag inte kan komma just nu…pappa har en ny sambo och jag har 
fått en lillasyster.. jag tycker om henne men jag blir ledsen när jag ser att hon får 
sånt som jag aldrig har fått…pappa har inte tid med mig.   

 
Många av eleverna hade erfarenhet av hot, misshandel och övergrepp utförda av någon 
familjemedlem. Detta är något som några berättar i klartext och andra bara antyder. En 
flicka berättade om sin pappa, som hade misshandlat både modern och barnen: ”Han var 
så jobbig så jag slutade prata med honom, jag orkade inte”. Misshandeln och hoten 
slutade först då fadern utvisats från Sverige.  
 

En dag stod han bara på skolgården… han började hota oss… för att han inte 
skulle slå mamma och mina syskon så fick han slå mig istället.. jag var inte fri.   

 
En tredje elev vill inte berätta om sina föräldrar. ”Det vill jag inte prata om. Det är för 
jobbigt”. En flicka berättar om hur hon utsatts sexuella övergrepp av sin biologiske far. 
När hon var tolv år gammal gjorde hon själv en anmälan.  
 

Jag pratade med en på socialen… han fick besöksförbud. Man mamma och mina 
systrar tror inte på mig, de tycker det är jag som är konstig… Jag är rädd för att 
stöta ihop med pappa när jag är hos mamma…Jag vet aldrig när han ska dyka upp.  

 
En annan elev som bor med sin mamma berättar om mångåriga hetsiga konflikter dem 
emellan. ”Hon trycker ner mig hela tiden”. Konflikten har lett till både suicidtankar och 
suicidförsök. Ytterligare en flicka berättar om en mamma som aldrig klarat av att ha 
henne nära. ”Jag var ett knäbarn. Jag ville alltid sitta i knä, hålla handen, jag var alltid 
rädd och mamma stötte bort mig. ’Du är som ett plåster’, kunde hon säga”.   
 
Ingen direkt fråga om misshandel eller övergrepp ställdes i intervjun. Ändå rapporterade 
flera elever spontant om svåra missförhållanden i hemmet. Det är inte omöjligt att det 
finns fler elever med den här typen av upplevelser med i studien, men som inte 
berättade om dem.   
 

Psykisk hälsa 
Under intervjuerna framkom att flera elever har mått, och fortfarande mådde, mycket 
dåligt. Några elever var visserligen förtegna och ville inte berätta om sig själva och sina 
närmaste: ”Jag vill inte prata om min familj, det handlar ju om mig”. Några elever 
svarade ”Jag vet inte så noga”. Men de allra flesta berättade mycket öppenhjärtigt om 
uppslitande händelser både inom och utom skolsfären. ”Jag har varit med om saker som 
barn inte borde behöva få se”.   
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Låg- och mellanstadiet har för några av de intervjuade eleverna upplevts som en relativt 
sett harmonisk period i skolan. Andra elever berättade att de hade börjat må dåligt tidigt. 
Flera elever hade haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin redan från lågstadiet. I 
samband med övergången till högstadiet uppger många att de börjat må sämre psykiskt. 
”Det var som en kulturchock”, sa en elev.   
 
Minst två elever hade haft psykotiska episoder. Många elever hade varit nedstämda och 
de symptom eleverna beskrev skulle sannolikt för flertalet av dem som varit nedstämda 
ha lett till en depressionsdiagnos om de hade blivit utredda. Ur intervjumaterialet kunde 
endast härledas att en elev hade blivit utredd och fått diagnos depression: ”Men jag vet 
inte om det stämmer för jag var typ helt galen just då”.  En annan elev berättade att hon 
varit deprimerad i omgångar under hela livet och att hon under högstadietiden 
spenderade i princip två hela år ensam hemma, djupt deprimerad: 
 

Jag skolkade eller var sjuk mest. Ibland gick jag hemifrån på morgonen, för att det 
skulle se ut som att jag gick till skolan… men så tog jag en promenad och gick 
tillbaka hem när pappa åkt till jobbet. Jag gick bara ett par veckor… jag var redan 
förstörd i skolan.  

 
En elev beskrev sina mångåriga problem så här: ”Jag har fortfarande djupa svackor, i 
höstas var en tuff period – men inte så att jag sitter och stirrar in i väggen flera månader 
i sträck, som förut”. En annan elev berättade att hon vantrivts så på gymnasiet att hon 
blivit allvarligt sjuk och vårdats på sjukhus. ”När jag mår dåligt slutar jag äta”. Hon 
berättade vidare om fobier, självmordstankar och suicidförsök. En elev mådde mycket 
dåligt och fick i samband med projektet kontakt med vuxenpsykiatrin för första gången.  
 

I åttan blev jag deprimerad… i nian började jag skära sig i armarna. [..]Jo det är 
väl ganska allvarligt men ingen bryr sig… du vill bara ha uppmärksamhet säger 
mamma…jag har försökt ta livet av mig också…  

 
Flera elever berättade om bruk av alkohol och droger i tidig ålder. Vid femton års ålder 
började en elev missbruka alkohol, hasch och marijuana. En annan elev berättade att 
hon börjat röka hasch och ”boffa” (sniffa gas ur t.ex. en parfymflaska eller en tändare, 
vilket ger ett kort, intensivt rus) i åttonde klass. ”Alkohol var inte min drog”. Eleven 
oroade sig nu för att drogerna skulle ha förstört hennes hjärna. Flera andra elever hade 
använt droger.  
 

Högstadiet var väldigt kämpigt. Ämnena var okej men jag hamnade i fel grupp, 
det blev kämpigt med kompisar… hela nian var jag helt ute och cyklade. Jag 
skolkade inte men missade totalt och fick fel kompisar… vi tog droger och drack. 
Det var spännande… men det är svårt att se konsekvenserna av det man gör när 
man har mina svårigheter.  

 
Några elever uttryckte också oro för sina föräldrars situation och deras psykiska hälsa. 
Så här berättade en elev om sin familjesituation: ”Jag var helt upptagen med att fundera 
på mina föräldrar och hur dom mådde. Jag hade inte tid att fundera på hur det gick för 
mig i skolan”. Eleverna upplevde att de själva mått dåligt på grund av oro för hur övriga 
familjemedlemmar mådde. Flera elever hade tagit en vuxenroll i familjen för att skydda 
eller ta hand om övriga familjemedlemmar. Några av de intervjuade eleverna berättade 
också om misshandel och övergrepp, både inom och utom familjen.   
 
Många elever rapporterade somatiska besvär och stressrelaterade problem som glömska 
och sömnsvårigheter. Mag- och framförallt huvudvärk upplevde flera elever.  
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Jag har ofta så ont i huvudet så jag kan inte koncentrera mig. Det känns som om 
jag inte orkar hålla huvudet uppe ibland… jag har också svårt att sova. Ibland är 
jag så trött att jag inte orkar plugga heller.  

 
Sömnstörningar i olika former var vanliga. Svårt att somna in på grund av svårigheter 
att skärma av yttre stimuli, oregelbunden sömncykel, störd nattsömn och att eleven hade 
svårt att vakna upp i tid utvilad var några av mest frekventa symptomen. En elev som 
jobbade extra i familjens rörelse sade att han ofta sov för lite. Han uppgav att han var så 
trött på sitt liv att han ”helst skulle vilja resa bort från allting”.   
 
Tio elever berättade att de har, eller har haft, kontakt med Socialtjänsten, BUP eller 
vuxenpsykiatrin. Erfarenheten av dessa kontakter var både positiv och negativ: ”Det var 
bra men det blev lite tjatigt till slut. Men jag har nog tagit med mig att det finns hopp för 
mig ändå”, sa en elev. ”Det funkar inte så bra, det känns inte som dom tror på mig”, 
berättade en annan. Tre ytterligare uppgav att de har problem med aggressivitet. Två 
elever sa att de hade blivit hjälpta via aggressivitetsträning.  
 
Sammanfattningsvis visade intervjuresultatet att många av eleverna hade mått, och 
mådde fortfarande, periodvis psykiskt mycket dåligt. Många elever berättade också om 
somatiska besvär. Anledningarna till att de mått dåligt såsom eleverna uttryckte dem 
varierade. Många elever hade blivit mobbade, retade eller upplevt sig särbehandlade i 
skolan. Missbruk, oro och rädsla var andra orsaker. I och med att problemen i nära 
hälften av fallen föranlett kontakt med BUP eller vuxenpsykiatri kan problem sägas 
ligga, eller i alla fall ha legat, på klinisk nivå. Särskilt perioden runt högstadietiden har 
varit belastande. Några elever har inte uppgett några särskilda psykiska problem.   
 

Framtid 
Arton av tjugofyra elever målade under intervjuerna upp en mycket dyster bild av 
framtiden. ”Jag har svårt att överhuvudtaget se något ljust i framtiden”, sa en elev. Flera 
visste att skulle behöva ett jobb så småningom, men att de oroade sig för hur de 
någonsin skulle kunna få det. Ett flertal uppgav också att de vet att de borde ha en 
avslutad gymnasieutbildning för att hitta ett jobb i framtiden men sa att de inte riktigt 
kunde se hur de skulle kunna uppnå målet.   
 
Flera elever talade om folkhögskola som ett alternativ för dem. En elev sa att hon gärna 
vill gå folkhögskola för att sedan jobba med musik och helst spela på Operan. ”Jag har 
något att kämpa för hela tiden”. En elev berättade att hon skulle gå på ett 
sommargymnasium för att förbereda för en utbildning som hon hoppades komma in på 
till hösten. ”Jag tänkte söka hantverkslinjen” sa en elev. En elev vill gärna utbilda sig 
inom teateryrket men som visste den typen av utbildningar oftast kostar pengar – något 
som hon inte hade. Bara en elev talade om högskola/universitet. Hon berättade att hon 
ville via en folkhögskola med psykologi på schemat kunna ta sig in på 
högskola/universitet ”för att bli psykolog vore drömmen”. Hon såg inte det som helt 
omöjligt: ”Så en dag kan jag kanske sitta som du och göra det du gör!”. En elev såg 
inget sätt att slutföra sin utbildning och sa så här:  
 

Det är ingen idé att jag pluggar vidare eftersom jag redan är nitton år. Jag hade 
tänkt gå Komvux för att fortsätta komplettera mina betyg men det läggs ju ner nu. 
Jag ska gå till Navigator (nu nerlagt, förf. anm.), men där får jag väl inte vara kvar 
så länge…  

 
Flera elever hade en bild av vad de önskade göra i framtiden, men bara ett fåtal hade 
konkreta planer. En handfull elever önskade sig yrken i framtiden där de kunde hjälpa 
andra, t.ex. socionom. En flicka ville gärna bli polis för att kunna ”hjälpa folk och ta 
hand om andra”.   
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En elev ville jobba med design och helst rita serier, en annan ville jobba inom teater 
eller musik ”men det är svårt att leva på”. En annan ville gärna gå byggymnasium och 
bli snickare. Ytterligare en ville ”kanske bli snickare”, men drömde samtidigt om en 
karriär som fotbollsproffs. Några elever vill bli bilmekaniker. ”Fast egentligen vill jag 
ha en egen firma, en bar”. Flera av flickorna sa att de gärna vill jobba med barn, barn 
och fritid, eller omvårdnad. En praktiserade på en förskola och hade ofta fått höra att 
hon var bra med barn. En annan vill bli ”fastighetsmäklare eller superstjärna”.   
 
Många elever hade dock svårare att formulera exakt vad de skulle vilja göra. En elev 
svarade till exempel att han vill jobba någonstans där han ”vill vara”, men vad det skulle 
kunna vara visste han inte. En flicka ville jobba med makeup, men sa att hon inte trodde 
att det skulle gå. Istället tänkte hon skriva in sig på arbetsförmedlingen och gå en 
jobbsökarkurs för ungdomar. Flera av eleverna har förhållanden och sa att de gärna ville 
skaffa en egen familj ”så snart som möjligt”. En elev sammanfattade sina 
framtidsdrömmar så här: ”Jag vill ha ett jobb jag trivs med och familj och barn”.  
 
De intervjuade hade överlag en mörk syn på sin egen framtid. I de fall där drömmar och 
idéer om ett framtida yrke fanns, var det bara någon elev som såg dem som möjliga att 
genomföra. Snarare valde man yrken som t.ex. studievägledare tipsat om: ”..man får ta 
det som finns”. 
 
 
Kvantitativa resultat 
 
En del av studiens var att bedöma kognitiva styrkor och svårigheter såsom de visade sig 
i testresultaten. Resultaten visade att gruppen var heterogen med stor spännvidd både 
mellan individer och för respektive elev. Elevernas begåvningsprofiler kännetecknades 
av att de var mycket ojämna. Sex elevers prestation hamnade under HIK-värde 70. Fyra 
elever fick resultat som indikerar begåvning över normmedelvärdet, en av dessa elever 
presterade mycket högt. De övriga fjorton eleverna uppnådde begåvningsresultat som 
låg i den nedre delen av normalvariationen. Nästan samtliga elever i gruppen hade 
påfallande svårigheter att bearbeta information snabbt samt uppmärksamhetsproblem i 
varierande grad. De högsta resultaten återfanns på den icke-verbala delen av WISC 
(POI), där tretton elevers prestation låg runt normmedelvärdet eller strax över. Det 
totala begåvningsmåttet (HIK) låg för gruppen som helhet på 83. Verbal IK på 84 och 
performance IK på 85. 
 

WISC – Pojkar  
Pojkarna hade generellt mycket ojämna begåvningsprofiler men ingen speciell typ av 
begåvningsprofil kunde utläsas. Sju av elva pojkar låg begåvningsmässigt inom den 
nedre delen av normalvariationen (+-1 SD). En elev hade HIK 105. Tre pojkar hade en 
begåvning under HIK 70, där endast en av pojkarna var att betrakta som 
utvecklingsstörd. (Han borde således ha varit inskriven i särskolan, men hade aldrig 
tidigare utretts).  
 
Det högsta gruppmedelvärdet återfanns inom utförandedelen av WISC (POI M=92). 
Här nådde sju av elva pojkar ett resultat inom normalvariationen. Det lägsta 
gruppmedelvärdet återfanns inom Snabbhetsindex (M=64,5), där alla resultat var låga, 
även för de pojkar vars resultat i övrigt låg inom det normalbegåvningsspannet, om än i 
dess lägre del. Resultatet på gruppnivå vad gäller uppmärksamhet låg inom den nedre 
delen av normalvariationen (UI, M=85,6). Tre pojkar hade medelgoda resultat (+-1 SD) 
eller över. Resultatet på VIK var också lågt (M=79,3), där endast tre pojkar visade ett 
resultat på medelnivå (+-1 SD).  
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Tabell I: Resultat pojkar WISC (N=11); skalpoäng. Normerat medelvärde 100 (standardavvikelse 15). 

 

POJKAR/WISC 
HIK VIK PIK VFI POI UI SI 

        

M 80 79,3 84,3 80,8 92 85,6 64,5 
SD 16,8 17,2 22 16,6 21 17,2 12,4 

Range 42-105 57-104 34-111 57-105 49-120 60-115 50-80 

Differens 63 47 77 48 71 55 30 

 
WAIS/Matriser – Pojkar  

På gruppnivå låg resultaten för WAIS-deltestet Matriser strax över normerat medelvärde 
för pojkarna. Mönstret går igen ifrån resultaten på POI (M=92). Även här fanns 
individuella skillnader. Två av de elva pojkarna kunde inte alls utföra uppgiften. Sju 
pojkar nådde medelresultat eller strax över (+-1 SD). Av dessa sju uppnådde en pojke 
fjorton poäng, dvs. mer än 2 SD över medel.  
 
Tabell II: Resultat pojkar Matriser (N=9), skalpoäng. Norm. Medelvärde 10 (standardavvikelse 1,5).  
 

POJKAR 
Matriser 

  

M 10.6 
SD 1,7 

Range 8-14 

Differens 6 

 

TMT - Pojkar 
Gruppmedelvärdet för pojkarna ligger betydligt lägre än för normgruppen på båda 
deltesten. Resultaten på TMT motsvaras av resultaten på SI: gruppen som helhet 
arbetade mycket långsamt. Endast två pojkar kunde slutföra TMT-A inom den normala 
tidsvariationen. Alla övriga hade ett resultat som låg på mer än två standardavvikelser 
under medelvärdet. En pojke fick ett extremt lågt resultat.  
 
TMT-B klarade elevgruppen sämre. Den högsta prestationen på individuell nivå låg 
ändå en dryg standardavvikelse under det normerade medelvärdet. Nio pojkars resultat 
hamnade ännu lägre. Även här fick en pojke ett extremt lågt resultat, hela fem minuter 
tog uppgiften.  
 
Tabell III: Resultat pojkar TMT-A (N=11) samt TMT-B (N=10), redovisat i sek. Normmedelvärde (standardavvikelse). 
 

POJKAR 
TMT-A TMT-B 

   

M 41 121 
SD  17 61 

Norm 22,93 ( 6,9) 48,97 (12,7) 

Range  21-82 75-300 

Differens  61 225 
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WISC - Flickor 
Flickornas resultat på WISC låg generellt lite högre än pojkarnas men i den lägre delen 
av normalvariationen (gruppmedelvärde HIK M=85,4, +-1 SD). Inte heller bland 
flickorna kunde någon speciell begåvningsprofil urskiljas och stora individuella 
skillnader med mycket ojämna begåvningsprofiler återfanns. Nio av tretton flickor hade 
resultat som låg inom normalvariationen. En flicka fick ett resultat inom borderline-IK-
området. Tre flickor fick lägre resultat än HIK 70 och var att betrakta som 
svagbegåvade, eller i gränslandet till svagbegåvning. De tre flickorna hade alla tidigare 
neuropsykiatriska diagnoser. 
 
Samma förhållanden som ovan gällde för alla de övriga värdena, på gruppnivå, dvs. 
flickornas resultat låg lite högre än pojkarnas. De högsta medelvärdena för gruppen 
återfanns på den verbala delen (VFI, M=90,7). Åtta av tretton flickor visade resultat på, 
eller över, medelvärdet på VFI. Gruppens resultat vad gäller uppmärksamhet låg också 
inom normalvariationens nedre del (UI, M=90,5). Men även här fanns stora individuella 
skillnader, åtta flickor nådde resultat som låg på, eller över, medelnivå (+-1 SD). Av 
indexvärdena hade flickorna sitt lägsta värde på Snabbhetsindex (M=85,7). Även om 
resultaten för denna grupp inte var så lågt som pojkarnas, så låg det precis på gränsen 
till normalvariationen.  
 
Tabell IV: Resultat flickor WISC (N=13); skalpoäng. Norm. medelvärde 100 (standardavvikelse 15). 
 

FLICKOR/WISC HIK VIK PIK VFI POI UI SI 

        

M 
85,4 87,8 85,7 90,7 88,7 90,5 85,7 

SD 21,3 18,7 22,1 20.3 21 11,6 24,6 

Range 49-129 64-127 44-124 65-130 51-126 75-112 47-147 

Differens 80 63 80 65 75 37 100 

 
 

WAIS/Matriser - Flickor 
För flickorna låg testresultaten för WAIS-deltestet Matriser på gruppnivå strax över det 
normerade medelvärdet (M=10,6, jämfört med normerat M=10). Dessa resultat 
återspeglar till viss del resultaten på perceptuell organisationsindex, (POI), där gruppens 
resultat även här låg inom medelvariationen (M=88,7), även om resultatet på Matriser 
var lite högre. Åtta flickor uppnådde resultat på eller över medelnivå. Som grupp kunde 
ingen skillnad i medelvärde mellan pojkar och flickor ses, men flickorna hade större 
varians och ett högre maximalt värde.  
Tabell V: Resultat flickor Matriser (N=13), skalpoäng. Normerat medelvärde 10 (standardavvikelse 3).  

 

FLICKOR Matriser 
 

 
M  10,6 
SD  2,7 
Range  7-16 
Differens 9 
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TMT - Flickor 
Gruppen som helhet arbetade långsamt och resultaten från både TMT-A och TMT-B låg 
långt ifrån normvärdena. Liksom pojkarna klarade även flickorna TMT-A något bättre 
än TMT-B. Resultaten från TMT-A visade att flickorna och pojkarna fick samma 
gruppmedelvärde: M=41, nästan tre SD från normerat medelvärde. Flickornas resultat 
hade dock en mindre spridning än pojkarnas. Ingen flicka utförde TMT-A inom 
tidsramen, men fem resultat hamnade inom normalvariationen (+-1 SD). Fem resultat 
låg mellan två och fyra standardavvikelser under medel. Tre flickor fick resultat på mer 
än fyra standardavvikelser under medel.  
 
TMT-B klarade flickorna som grupp något bättre än pojkarna. Fyra flickor löste 
uppgiften inom den normala tidsvariationen. Fem resultat låg tre SD ifrån medelvärdet 
och fyra resultat låg på fyra SD eller mer under medel. Men på gruppnivå låg flickornas 
resultat också runt tre SD från normerat medelvärde.  
Tabell VI: Resultat flickor TMT-A+-B (N=13), i sek. Normerat medelvärde (standardavvikelse). 

 

FLICKOR 
TMT-A TMT-B 

   

M  41 86 

SD  13 29 

Norm 22,93 (6,9) 48,97 (12,7) 

Range  26-65 50-140 

Differens  39 90 

 

Sammanfattning kognitiva styrkor och svårigheter  
WISC-resultaten visar att fjorton av tjugofyra elever hade en begåvning inom 
normalvariationen, även om resultaten för majoriteten av eleverna ligger i nederkant. 
Fyra elevers resultat ligger inom borderline-IK-området (71-84). Sex elever har IK-
resultat under 70. Som grupp betraktat ligger pojkarnas genomsnittliga IK-värde i 
borderline-området, och flickorna når precis över gränsvärdet för borderline-IK, knappt 
innanför normalvariationen på gruppnivå. Begåvningsprofilerna är mycket ojämna med 
stor spridning både vad gäller en enskild individs förmågor men också mellan olika 
individers resultat.  
 
Mest slående var pojkarnas exceptionellt låga resultat på snabbhetsindex, SI. För 
flickorna är värdena också låga, lägre än flickornas gruppmedelvärde på de övriga 
indexen. Resultaten på TMT stärker bilden av perceptuell långsamhet och problem med 
exekutiva funktioner, där resultaten på gruppnivå är låga för både pojkar och flickor. 
För pojkarna kan noteras det relativt sett höga värdet på perceptuell organisationsindex, 
POI, och för flickorna det relativt sett höga resultatet på verbal förståelse, VFI. Också 
värt att notera är resultaten på Matriser ur WAIS, där både pojkar och flickor på 
gruppnivå presterade över medel, med stor spridning.  
 
För att exemplifiera hur den ojämna begåvningsprofilen kunde se ut har två elevers 
profiler slumpmässigt valts ut och visas på nästa sida. 
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Begåvningsprofil, exempel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatredovisning SDQ 
 
Ett ytterligare syfte med denna studie var att undersöka elevernas psykiska hälsa. För att 
undersöka denna användes, i tillägg till intervjun, självskattningen SDQ (Goodman, 
1999).  
 

Pojkar 
Pojkarna skattade sina upplevda svårigheter högre än det normerade medelvärdet i 
samtliga av underkategorierna i SDQ, och även totalt sett. Värdet på pojkarnas skattade 
upplevda svårigheter på två kategorier stack ut. Dessa kategorier var 
Uppförandeproblem (M=2,9) och Hyperaktivitets/uppmärksamhetsproblem (M=4,6). I 
dessa två kategorier låg värdena mer än en standardavvikelse över normmedelvärdet. 
Fem av pojkarna skattade sina svårigheter en standardavvikelse över medelvärdet eller 
mer. Framförallt svarade många pojkar jakande på påståendet ”jag blir ofta arg och 

Exempel på begåvningsprofiler. Skalpoäng jämförda med motsvarande åldersnivå. Se 
förklaring till förkortningarna på de olika WISC-deltesten till vänster.  

Profil 1.  Profil 2. 
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tappar humöret”, att de ”slåss och bråkar mycket” och att de ”kan tvinga andra att göra 
som de vill”. Flera pojkar upplevde svårigheter med att göra som de blir tillsagda, 
problem med rastlöshet och att sitta still, samt svårigheter med koncentration och 
impulsivitet. Pojkarna rapporterade även emotionella symtom som huvudvärk, ont i 
magen och oro, men i något lägre utsträckning. För även om poängen på gruppnivå i 
denna kategori hamnade inom normalvariationen (+-1 SD), så låg sex av de individuella 
resultaten över, eller klart över, medelvärdet. Det vill säga, några av pojkarna mådde 
ganska bra. Några pojkar kände sig ofta ledsna och nedstämda samt nervösa i nya 
situationer. Ett individuellt värde låg mer än en standardavvikelse över normgruppens 
medelvärde på skattningsskalan som indikerade problem med utanförskap, 
kamratproblem och mobbing. 
 
Tabell VII: Resultat pojkar SDQ (N=10) på gruppnivå. Total svårighetspoäng graderas i normal (0-15 p), borderline (16-
19 p) och abnormal (20-40 p). Normerat medelvärde (standardavvikelse). 
 
Pojkar/SDQ Tot. sv. Emot. Uppförande Hyperakt. Kamrat. Prosoc. Impact 
        
M  12,9 2,9 2,9 4,6 2,5 7,9 1,1 
SD 4,1 2,9 1,7 2,2 1,5 2,4 0,88 
Norm 6.4 (5.2) 1.5 (1.8) 1.2 (1.5) 2.3 (2.2) 1.4 (1.5) 8.7 (1.6) 0.4 (1.3) 
Range  8-23 0-9 1-6 2-8 0-5 3-10 0-2 
Differens  15 9 5 6 5 7 2 
        

 

Flickor 
Flickorna som grupp rapporterade högre grad av psykisk ohälsa än pojkarna. På skalan 
för upplevda svårigheter totalt var medelvärdet mer än en standardavvikelse över 
medelvärdet (M=13,92). Även på samtliga av underkategorierna skattade flickorna sina 
upplevda svårigheter högre än det normerade medelvärdet. Flickorna fick högre värden i 
underkategorin Emotionella symtom (M=4,92). Nio av flickorna skattade sina upplevda 
svårigheter och sina emotionella symtom så pass högt att dessa kom att ligga mer än en 
standardavvikelse över medelvärdet. Flickorna rapporterade att de ofta hade ont i 
huvudet och i magen och att de ofta var illamående. De oroade sig, var bekymrade och 
ledsna, blev nervösa i nya situationer, samt var osäkra, lättskrämda och rädda.  
 
I kategorierna Uppförandeproblem, Hyperaktivitets- och uppmärksamhetsproblem och 
Kamratproblem hamnade flickornas resultat på gruppnivå över normgruppens, inom 
normalvariationen (+-1 SD). Flickornas skattade värden på dessa kategorier låg högre 
än pojkarnas. Det fanns dock individuella skillnader som stack ut. På 
Uppförandeproblem låg två av flickornas värden mer än en standardavvikelse över 
medelvärdet. Fem flickor nådde resultat på mer än en standardavvikelse över medel på 
Hyperaktivitet/ uppmärksamhetsproblem. Två av dessa låg hela två standardavvikelser 
över det normerade medelvärdet. Inom kategorin för Kamratproblem låg tre av 
flickornas värden mer än en standardavvikelse över normgruppens medelvärde. En av 
dessa flickor fick ett resultat som låg nästan två standardavvikelser över 
normmedelvärdet.  
 
Tabell VIII: Resultat flickor SDQ (N=13) på gruppnivå. Totala svårighetspoängen graderas i normal (0-15 p.), borderline 
(16-19 p.) och abnormal (20-40 p.). Normerat medelvärde (standardavvikelse). 
 
Flickor/SDQ Tot. sv. Emotion. Uppförande Hyperakt. Kamrat. Prosoc. Impact 
        

M 
 13,92 4,92 2,3 4,08 2,6 8,92 0,77 

SD  5,67 2,06 1,4 2,17 2,2 1,25 0,93 
Norm 6.4 (5.2) 1.5 (1.8) 1.2 (1.5) 2.3 (2.2) 1.4 (1.5) 8.7 (1.6) 0.4 (1.3) 
Range  5-26 2-9 1-6 1-8 0-7 6-10 0-2 
Differens  21 7 5 7 7 4 2 
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Sammanfattning SDQ 
Eleverna skattade sina upplevda totala svårigheter en dryg standardavvikelse från 
normgruppens medelvärde. Resultatet på Impactskalan, hur eleverna själva skattar att 
svårigheterna påverkat dem och deras anhöriga, ligger högre än normvärdet, men inom 
en standardavvikelse. Pojkarnas resultat på underkategorierna Uppförandeproblem och 
Hyperaktivitets/uppmärksamhetsproblem, samt flickornas resultat på Emotionella 
symtom indikerade tillsammans med det totala svårighetsvärdet (Tot. sv.) att 
elevgruppen mådde sämre än normgruppen.  
 
 
Additiva faktorer 
 
Under datainsamlingen rapporterade eleverna att de hade en rad olika belastningar i sina 
liv, framförallt i skolan, men inte enbart skolrelaterade. Inga specifika frågor har ställts 
utan elevernas berättelser har kommit ur de fem övergripande frågorna som utgjorde 
intervjun. Ur dessa berättelser har sedan de mest framträdande och mest frekvent 
uttalade faktorerna valts ut och kompletterats med forskningsresultat. Tillsammans med 
tre framträdande faktorer ur de kvantitativa data utgör dessa de så kallade additiva 
faktorerna.  Dessa faktorer åskådliggörs i tabell A nedan.  
 

Kriterier för de additiva faktorerna 

1. IK – Intelligenskvot. I denna kolumn har de elever med ett HIK-värde på 85 eller 
lägre markerats. Värdet har valts eftersom det ligger inom borderline-IK eller lägre 
(Fernell, et al., 1997; Fernell & Ek, 2009; Volkmar & Klin, 2004).  
 
2. SI – Snabbhetsindex. Här har de individer med under 85 på SI markerats efter samma 
princip. SI har valts eftersom det är det index där både pojkar och flickor ligger lägst 
jämfört med övriga index. Kognitiv långsamhet utgör ofta svårigheter vid skolprestation 
(Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005, 2007; McBurnett et al., 2001).  
 
3. SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire. I denna kolumn har elever som 
skattat sitt psykiska mående på en nivå som ger en sammantagen svårighetspoäng på 
borderline- eller abnormal nivå fått ett kryss i tabellen. Dåligt psykiskt mående kan 
inverka negativt på skolprestationen och vice versa (Dyregrov, 1997; Gillberg, 2002; 
Young et al., i Barlow, 2001).  
 
4. BYT – Frekventa skolbyten. En markering här innebär att eleven bytt skola fler än två 
gånger exkl. byte till högstadiet. Att ofta byta skola ofta rapporterades av eleverna 
själva som en försvårande faktorer för både social anpassning och kunskapsinhämtning.  
 
5. FRÅ – Skolk.  Här har markerats självrapporterad skolk på en nivå eleven själv ansett 
problematisk. Ingen numerisk gräns har dragits. Viss forskning visar också på att skolk 
påverkar skolprestationen (Wilson, 2008). 
 
6. TRAU – Traumatiska upplevelser. Under denna rubrik har självrapporterade 
traumatiska upplevelser markerats utan gradering i vare sig allvarlighetsgrad eller 
frekvens. Traumatiska upplevelser påverkar rimligen individen på ett sådant sätt att det 
inverkar på skolarbetet (Dyregrov, 1997; Emdad et al., 2005a, 2005b; Finzi-Dottan et 
al., 2006).  
 
7. DRO – Drogbruk. Bruk av alkohol eller droger på en självupplevd problematisk nivå.  
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8. SK – Skilda föräldrar. Här har barn med separerade föräldrar fått en markering. Vissa 
studier har visat att barn som upplevt familjeupplösning löper risk att prestera sämre i 
skolan än barn från sammanhållna familjer. De är mindre benägna att fortsätta sin 
utbildning efter grundskolan eller väljer inte universitetsförberedande linjer. (Jonsson & 
Gähler, 1997). 
 
9. UTL – Utländsk bakgrund. Har markerats om eleven har minst en utländsk förälder 
eller är adopterad. Att ha utländsk bakgrund rapporteras av Skolverket vara en 
huvudanledning till att elever inte går ut grund- eller gymnasieskolan med fullständiga 
betyg (Skolverket, 2002; 2007; 2008).  
 
10. HEM – Hemförhållanden. En markering här står för självrapporterade svårigheter 
hemma av olika karaktär, mer eller mindre allvarliga. Ingen gradering har gjorts. Även 
dåligt stöd för skolan och skolarbetet hemifrån ingår i kategorin. Dåligt stöd påverkar 
skolarbetet negativt (Grosin, 2004: Hill & Tyson, 2009). 
 
11. SOC – Sociala anpassningssvårigheter. En markering här innebär självrapporterad 
mobbing, utanförskap eller andra kamratsvårigheter. I intervjuerna framkom att eleverna 
upplevt att detta påverkat skolprestation, t.ex. genom att eleverna inte längre ville gå till 
skolan. I kategorin har även inkluderats beteendeproblem av aggressiv eller kriminell 
karaktär. Beteendeproblem inverkar negativt på skolprestation och socialt (Nelson-
Wicks & Israel, 2000; Svedin, i Gillberg & Hellgren, 2002).  
 
12. SOM – Somatiska besvär. Omfattar diagnostiserade eller rapporterade somatiska 
problem. Dessa innebär ofta frånvaro med försämrade resultat (Larsson, i Gillberg & 
Hellgren, 2002). 
 
13. PSY – Psykiska besvär. Kategorin innefattar psykiska besvär som föranlett kontakt 
med BUP och som eleven själv skattat som störande för skolarbete och social 
anpassning. Psykiska problem kan påverka kognitiv förmåga (Gillberg, 2002; Young et 
al., i Barlow, 2001). 
 



49 

Resultat additiva faktorer 
 
Tabell A: Additiva faktorer summerade per individ och per kategori. 
 

 
 

I tabellen för additiva faktorer kan totalt tretton ”svårighetspoäng” uppnås. Tretton av 
24 elever hade minst sju försvårande faktorer, vilket också är gruppens genomsnittliga 
värde. Sju elever har totalt nio faktorer eller flera. En elev har endast två 
”svårighetsfaktorer”, av de övriga eleverna har ingen lägre än fyra ”svårighetsfaktorer”. 
Den fem vanligaste faktorerna är i fallande ordning självskattad psykisk ohälsa (SDQ), 
låga poäng på snabbhetsindex (SI), separerade föräldrar (SK), samt skolbyten (BYT) 
och skolk (FRÅ). Nästan en tredjedel av eleverna i undersökningen fick poäng i 
samtliga av dessa fem kategorier.  

 

Sammantaget visar Tabell A ovan att den totala belastningen på eleverna i 
undersökningsgruppen kan karaktäriseras som hög eller mycket hög enligt detta sätt att 
illustrera additiva belastningsfaktorer. 

ID 1.IK 2.SI 3.SDQ 4.BYT 5.FRÅ 6.TRA 7.DRO 8.SK 9.UT  10.HEM 11.SOC 12.SOM 13.PSY TOT 

               
1   X X X X X X   X X  8 

2  X X X X  X X  X  X X 9 

3  X X X X   X     X 6 

4   X   X   X X   X  5 

5   X X X    X   X  X 6 

6  X X X X   X  X   X 7 

7 X X X X X   X X     6 

8   X X X       X X X 6 

9  X X X X X  X  X X X X 10 

10 X X X X X X X  X X X   10 

11 X X X X X X   X X    8 

12 X X  X    X X    X 6 

13 X X X X X  X    X X  8 

14 X X X X    X X   X  7 

15 X  X  X X  X X X X X  9 

16   X X X X  X  X  X X 8 

17 X X X X X X  X X X    9 

18     X  X X X X  X  6 

19 X X       X  X   4 

20 X             X        2 

21  X X X X  X X X X X   9 

22   X        X X X 4 

23     X X  X  X   X 5 

24 X X X X    X X X X X  9 

               

 11 17 18 16 16 8 6 17 12 12 11 12 10  
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Di sk us s io n  

Examensarbetets syfte var att kartlägga tidigare och aktuell skolsituation för en grupp 
elever inom IV-programmet, ESS-gymnasiet. Specifikt undersöktes a) elevernas 
kognitiva styrkor och svagheter, b) elevernas psykiska hälsa, och om c) några 
gemensamma, bakomliggande faktorer till eleverna skolsvårigheter kunde hittas. 
 

Resultatsammanfattning 
De 24 eleverna som kom att ingå i studien får på gruppnivå testresultat som visar 
på en begåvning som ligger inom normalvariationen – men i det lägre spannet. 
Stora inter- och intraindividuella skillnader finns. Elevgruppen har relativa 
kognitiva styrkor och man kan säga att eleverna har en ouppmärksammad 
kognitiv potential parallellt med svårigheter. På gruppnivå kännetecknas dessa 
svårigheter av en ojämn kognitiv nivå, låg perceptuell hastighet, 
uppmärksamhetsstörningar och ett generellt sett lågt IK-värde.  
 
Det finns en samstämmighet i intervjusvaren. Även om fynden som beskrivs här i 
sammanfattad form inte gäller samtliga elever så gäller att svaren återkommit i 
flera av intervjuerna med ungdomarna. Eleverna upplever att deras skolgång inte 
har fungerat bra. De delar en upplevelse av att aldrig riktigt kommit tillrätta i 
skolan. Flera elever berättar att de sällan eller aldrig känt någon tillhörighet. 
Några upplever att de har blivit särbehandlade av skolan. Flera blivit mobbade, 
psykiskt och fysiskt trakasserade. Många skolbyten har påverkat dem negativt 
både kunskapsmässigt och vad gäller grupptillhörighet. Utredningar och 
bedömningar har inte följt med eleverna vid bytena.  
 
Eleverna upplever att de arbetar långsammare än sina kamrater och har svårt att be 
om hjälp. De tycker vidare att skolan har brustit i stöd och hjälp samt att den hjälp 
som eventuell kommit har gjort det för sent. Att särskilt notera är att eleverna 
själva kan identifiera när problemen börjat; tidigt. För huvuddelen av dem i 
lågstadiet, eller i övergång till mellanstadiet och för ett fåtal vid övergång till 
högstadiet. De har i princip samtliga haft tidiga och allvarliga svårigheter i 
matematik. Eleverna menar att bemötandet från skolpersonal, framförallt från 
lärare, har varit och är mycket viktigt. Det finns ett positivt samband mellan 
lärarnas bemötande och upplevd trivsel. Många elever omnämner tiden på ESS- 
och Xist-gymnasiet som tillfredsställande och lärarna som engagerade och 
vänliga. Men en del negativa uttalanden framkom även för perioden på dessa två 
gymnasier. Eleverna har erfarenhet av att ha mött skolpersonal som de fått 
förtroende för men påtalade problem har ändå lämnats utan tillräcklig uppföljning. 
Negativt bemötande från lärare upplevs av samtliga som mycket belastande.   
 
Eleverna som grupp rapporterar att de mår psykiskt dåligt. En stor del av 
elevgruppen har haft, eller har fortfarande kontakt med barn- och 
ungdomspsykiatrin. Flera elever rapporterade självmordstankar eller planer och 
några har gjort suicidförsök. Flera elever berättar att de skadat sig själva. Många 
har haft och har fortfarande olika problem inom familjesfären: separationer, 
misshandel, vanvård, sexuella övergrepp och krigstrauma förekommer i 
elevgruppen. De additiva faktorerna är för många elever flerfaldiga och det torde 
innebära ytterligare belastning för eleverna. Det framkom vidare att eleverna 
önskar sig konsekvenser för sitt handlande, det vill säga: uppföljning av 
skolk/långvarig frånvaro och uppmärksamhet vid dåligt psykiskt mående. 
 
I princip samtliga elever upplever en stark oro inför framtiden och uttrycker 
misströstan inför framtida yrkesmöjligheter. Det finns några undantag. Endast ett 
fåtal har konkreta planer för sin framtid. 
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Kognitiva styrkor och svagheter 
Elevgruppens låga perceptuella hastighet, som framkom vid testningen, bekräftas av 
intervjudata. I intervjuerna uppger eleverna själva att de har svårigheter att komma 
igång, att de har koncentrationsproblem och uppmärksamhetsstörningar samt just att de 
upplever sig själva som långsamma. Flera av eleverna sa att de helt enkelt inte hunnit 
med i lärarens och den övriga klassens tempo. Dessa iakttagelser är i linje med tidigare 
forskning om elever med svag begåvning i kombination med andra kognitiva störningar 
såsom perceptuell hastighet och igångsättningsförmåga. Till exempel de studier som 
finns om elever med neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser relaterade till 
kognitiva styrkor och svagheter (Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005), studier av elever 
med  (Fernell & Ek, 2009) samt studier om elevgrupper med beteendestörningar och 
inlärningssvårigheter relaterat till kognitiv förmåga (van der Meer et al., 2008).  
 
En intressant observation vid mötet med eleverna var att hela elva av de 24 eleverna 
klarade av att arbeta fokuserat och uthålligt vid testningarna, trots sina rapporterade 
svårigheter med koncentration och uppmärksamhet. Förmodligen var det så att 
testsituationen, som var relativt fri från störande yttre stimuli, hjälpte dessa elever att 
prestera bättre än normalt. Det är också så att testledaren håller i situationen med en 
tydlig ledning och struktur. Med anledning av svaren i intervjuerna om stökiga 
klassrum, kan man anta att elevens dagliga miljö inte är lika gynnsam. Att 
välstrukturerade en-till-en situationer hjälper elever med uppmärksamhetsstörningar att 
prestera bättre är ingen nyhet. ”Indeed, the behavior of children with attention problems 
is known to be highly context-bound.” (Ek et al., 2004, s. 759). Detta ger en indikation 
för hur elevernas optimala studiemiljö kan inrättas. 
 
En ytterligare aspekt var att mer än hälften arbetade observerbart långsamt eller extremt 
långsamt med uppgifterna, vilket inverkade negativt på deras totala resultat. Det vill 
säga att, de klarade att lösa uppgifterna korrekt, men det tog så lång tid, att för uppgifter 
som var tidsberoende kunde inga eller endast låga poäng erhållas. Några elever arbetade 
växelvis snabbt och långsamt, några lite för snabbt. Elevernas svårigheter med tempo 
var tydliga, något som visats i andra studier av perceptuell hastighet och intelligensnivå 
(Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005; Dickerson-Mayes & Calhoun, 2007).  
 
Hur stor roll spelar då egentligen perceptuell hastighet för begåvningen? Vad blir 
effekten på allmänintelligensen om eleven har ”a sluggish cognitive tempo”? 
Perceptuell hastighet har visat sig vara nära förknippat med intelligens, i alla fall 
intelligens såsom den mäts i traditionella begåvningstest. ”There is mounting support 
that individual IQ differences are linked to differences in speed of processing 
information. Executive functions, especially inhibitory processes, are a likely basis for 
the development of intelligence”. (Gillberg & Söderström, 2003, s. 811). I föreliggande 
studie fick nio elever låga poäng på både IK (<84) och SI (<80). Det verkar logiskt att 
hur snabbt en individ bearbetar information har betydelse för hans eller hennes 
kognitiva förmåga. I Thurstones’ modell ingår perceptuell snabbhet som en delfaktor i 
intelligensbegreppet (Thurstone & Thurstone, 1941). Resultaten på de olika deltesten i 
WISC samvarierar. Om inte snabbhetsfaktorn funnits med, så hade det sammantagna 
begåvningsvärdet för eleverna, särskilt pojkarna, legat högre.  
 
Men att vara långsam behöver inte innebära att man är obegåvad. Äldre människor 
tenderar att vara långsammare på tester där snabbhet i informationsbearbetning (och 
minne) mäts, men detta brukar inte automatiskt tolkas som ett tecken på låg intelligens. 
”The age decline of intelligence in ’speed’ but not in ’power’ at once provokes a 
controversy on the meaning of intelligence.” menar Cattell (1943, s. 145). Friska äldre 
kan kompensera en eventuell nedgång i perceptuell snabbhet (och även minne) och 
förbättra sin testprestation med hjälp av kontextuellt stöd i uppgiften, genom mer tid för 
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inlärning, eller med medvetna inkodningsstrategier (Almkvist, 2000). Å andra sidan kan 
argumenteras att äldre människor som klarar att kompensera för minskad snabbhet 
förmodligen drar nytta av att de en gång haft perceptuell snabbhet som kognitiv 
förmåga att tillgå. Alla forskare är heller inte eniga om att perceptuell snabbhet 
nödvändigtvis innebär högre intelligens. Det beror på vilka faktorer som tas med vid 
mätning av intelligens (Cattell, 1943). För femton elever i föreliggande studie fanns inte 
sambandet lågt SI-värde – lågt IK-värde. Detta rimmar väl med aktuell forskning om 
WISC-III, där man har funnit att just SI är den faktor som har minst relation till IK-
värdet eller ”g” (Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005, s. 333). 
 
På verbal förståelse ligger särskilt pojkarnas resultat lågt på gruppnivå (VIK, 79,3). Det 
är i sammanhanget kanske inte så konstigt; majoriteten av pojkarna har 
invandrarbakgrund och är dessutom relativt nyinvandrade. Risk för en bristfällig 
skolbakgrund föreligger. Flera elever rapporterade att de lärt sig svenska först vid sju-
åtta års ålder. VFI är visserligen då användbar för att fastställa på vilken nivå barnets 
kunskaper ligger rent språkligt, men kan inte användas som ett begåvningsmått: ”Om 
barnet kommer från en annan kultur och/eller har bristfälliga kunskaper i svenska, kan 
testet knappast fungera som det är avsett…[…].. Det ger knappast grund för att dra 
några mer bestämda slutsatser om barnets kognitiva förutsättningar.” (Smedler, 
Wechsler, 1999, s.89). Även de låga resultaten på TMT-B, där eleverna visar att de har 
stora svårigheter, kan till viss del förklaras med brister i språket. Förutom perceptuell 
hastighet, och förutom den exekutiva funktionsförmågan till strategiformulering – kan 
observeras i uppgifter som prövar visuell sökning – är testet även avhängigt språk. ”En 
nackdel i form B, som är avgörande för provet, kräver att testpersonen har det vanliga 
alfabetet mer eller mindre automatiserat och tillgängligt för medvetandet”. (Nyman, 
2000, s. 70). De undersökta eleverna har på grund av språkligt ursprung inte alltid detta.  
 
Men det finns också risker med att övervärdera språkets betydelse. I de fall där eleverna 
har en annan språkbakgrund, kan en bakomliggande kognitiv problematik ha förbisetts 
och förklarats med språksvårigheter (Fernell & Ek, 2006). Det kan också vara så att om 
en elev uppvisar hög kristalliserad eller verbal intelligens, så stiger omgivningens 
förväntningar på elevens förmåga. I de fall där eleven har hög verbal förmåga 
kombinerat med låg perceptuell hastighet och/eller dåligt arbetsminne, kan omvärldens 
krav bereda eleven svårigheter (Volkmar & Klin, 2004). I elevgruppen som kom att 
ingå i studien fanns en handfull elever som fick relativt höga individuella resultat på 
verbala deltest, men låga poäng på SI och UI.  
 
Att relatera elevens resultat till en ungefärlig utvecklingsmässig åldersnivå istället för 
att tala om skalpoäng och standardavvikelser kan vara meningsfullt. Särskilt när man 
vill förmedla informationen till föräldrar, pedagoger och andra professionella (Smedler, 
i Wechsler, 1999). Som exempel kan nämnas att flera av eleverna fick låga resultat på 
deltesterna Förståelse och Information. Översatt till utvecklingsmässig åldersnivå 
innebär det att eleverna fungerar på en nivå som motsvarar ungefär årskurs fyra, såsom 
begåvningsprofilen på bilden ”Profil 1” gav exempel på. En möjlig förklaring till att 
elevernas förmåga ligger på motsvarande mellanstadienivå kan finnas i Juels (1988) 
studie. Hennes fynd var, att om en elev läser dåligt i första klass, så läser denne också 
dåligt i tredje klass. Kanske har läsinlärningen planat ut och stannat av på denna nivå. 
 
Vid studier av elever med svag begåvning kombinerat med andra kognitiva svårigheter 
tenderar man att fokusera på just svagheterna. Om man istället tittar på elevgruppens 
styrkor, kan man få en god indikation på hur man bör gå tillväga för att hjälpa eleven på 
bästa sätt att nå sin fulla potential (Ek et al., 2007). Elevgruppens styrkor varierade 
kraftigt mellan enskilda individer, men det fanns vissa tendenser på gruppnivå. Både 
gruppen pojkar och gruppen flickor presterade över normmedelvärdet på deltestet 
Matriser ur WAIS (M=10,6). Testet anses vara ett mått på allmänintelligens, eller så 
kallad ”g”. Matriser såväl som PIK brukar också anses vara ett mått på flytande 
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intelligens (Kaufman, 2000; Rorsman, 2006). Här finns en av elevgruppens relativa 
styrkor generellt sett. Det fanns individer som låg mycket lågt på SI, men som fick höga 
värden på Matriser, och också på POI.  
 
Pojkarna presterade till exempel absolut bäst på de deltester av WISC som mäter 
perceptuell organisation (POI 92). Man har även i tidigare studier fått resultat som visar 
att logiskt tänkande som kognitiv förmåga kan existera parallellt med 
uppmärksamhetsproblem (se t.ex. Volkmar & Klin, 2004).  Det finns anledning att vara 
observant så att inte relativt sett god slutledningsförmåga döljer problem med exekutiva 
funktioner. ”However, the superior capacity among boys to solve perceptual tasks may 
mask their problems in the ADHD/DAMP spectrum” (Ek et al., 2004, s. 978). Hur detta 
sammanfaller med låg perceptuell hastighet är en ytterligare aspekt. 
 
Flickorna fick relativt sett höga testresultat på det verbala förståelseindexet (VFI 90,7) 
där två individer nådde 120 resp. 130 poäng samt sju nådde över 85. Detta samtidigt 
som de även uppvisade kognitiva svårigheter, såsom låg perceptuell hastighet och 
svårigheter med strategiformulering, en komponent i de exekutiva funktionerna. Om 
man sätter ihop relativt god verbal förmåga (VFI 90,7) med relativt god logisk förmåga 
(10,6 skalpoäng) och adderar problem med exekutiva funktioner (SI 85,7, TMT-B 3 SD 
från normerat medelvärde), är det rimligt att tänka sig, att en elev som visar detta 
mönster inte är helt lätt att förstå sig på. Det vill säga, med dessa styrkor, men med 
dessa stora svårigheter med exekutiva funktioner är det svårt att identifiera och härleda 
problemen. Utan kunskap om detta kan inte korrekta pedagogiska interventioner sättas 
in. Även detta finns belagt i tidigare studier. Barn med ”a cognitive pattern” av god 
logisk, resonerande förmåga samt relativt hög verbal kapacitet kan dölja svårigheter 
med exekutiva funktioner (Pennington & Ozonoff, 1996).  
 
Tre elever fick extremt låga WISC resultat (under 55). Dessa värden kan vara 
missvisande: ”According to clinical experience, it is recognized that WISC-III might be 
less reliable when it comes to such extremely low values” (Ek et al., 2004). Även om 
elevernas begåvning sannolikt låg under 70, är det inte viktigt att notera att det inte är 
säkert att IK faktiskt låg under 55. Det är inte heller säkert att eleverna skulle uppfylla 
det adaptiva kriteriet för utvecklingsstörning. 
 
Elevers kognitiva funktioner spelar roll för kunskapsinhämtningen. ”Even milder 
cognitive deficits may perturb the child, leading to overt behaviour problems when the 
demands at school and/or at home are inappropriate for the childs capacity” (Ek et al., 
2004, s. 980). Det förefaller som om man i skolans organisation inte riktigt talar 
klarspråk. Är man osäker på vad de enskilda kognitiva funktionerna kan ha för effekt på 
inlärning, kunskapsinhämtning, framplockning, koordinering osv.? Saknas det kunskap 
om dessa funktioner?  Eller har elevernas kognitiva svagheter – och styrkor – inte 
utretts? Eleverna har ju också kognitiva styrkor. Skolan av idag verkar inte förmå att 
hjälpa dessa elever att ”packa upp” sina förmågor. Det innebär att eleverna saknar yttre 
förutsättningar för att få en bra skolgång. Utan en tvärdisciplinär genomlysning av läget 
för den enskilde eleven, kan inte adekvata åtgärder sättas in. I värsta fall betyder det att 
elevernas kognitiva potential inte realiseras i tid. Det finns trots allt en viktig skillnad 
mellan uppnått IK-värde och kognitiv potential (Wechsler, 1999). Givet förutsättningar, 
kognitiva och additiva svårigheter, brist på riktat, pedagogiskt stöd, och så vidare, så 
hade det varit svårt för majoriteten av eleverna att prestera på någon annan nivå än vad 
de faktiskt gör. Betraktat ur det perspektivet så gör eleverna bra ifrån sig.  
 

Additiva faktorer 
De elever som undersöktes i arbetet belastas med en rad andra försvårande faktorer i 
sina liv, vilket framgår av tabell A ovan. I genomsnitt berättar var och en av de 
intervjuade eleverna om sju olika sådana ”svårighetsfaktorer”. Sten har alltså lagts på 
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sten för dessa ungdomar i en sådan omfattning att det förefaller i princip självklart att 
bördan på ett eller annat vis måste ha påverkat deras skolgång negativt. Det är också 
enkelt att hitta forskningsstöd för detta rimlighetsantagande. I en rad olika studier har 
man visat att den här typen av svårigheter – perceptuell långsamhet, (Calhoun & 
Dickerson-Mayes, 2005; Dickerson-Mayes & Calhoun, 2007; McBurnett et al., 2001), 
traumatiska upplevelser (Dyregrov, 1997; Emdad et al., 2005a; 2005b; Finzi-Dottan, 
2006), psykiska besvär (Gillberg, 2002), upplösning av kärnfamiljen, upprepade 
separationer, nya familjekonstellationer (Jonsson & Gähler, 1997), inlärningssvårigheter 
(Lerner, 2000) beteendestörningar (Barkley, 2004; Biederman et al., 2006; Ingoldsby et 
al., 2006; Volkmar & Klin, 2004) och skolk (Skolverket, 2001; 2007c, Wilson et al., 
2008) - var och en för sig både direkt och indirekt kan leda till skolsvårigheter hos barn 
och ungdomar. De nämnda svårigheterna är bara några av de problem som elevgruppen 
hade att tampas med. Mot bakgrund av denna forskning kan man anta att ju fler additiva 
svårigheter en individ utsätts för, desto större risk för problem och psykisk ohälsa. 
 
En av de två vanligaste belastningsfaktorerna som eleverna i studien berättade om var 
splittrade familjer (SK). 17 av 24 elever hade separerade föräldrar och berättade om 
familjerelationer som på olika sätt hade varit eller var problematiska och röriga. Vissa 
studier visar ett samband mellan separerade föräldrar med nya familjebildningar och 
elevers svaga studieresultat (Jonsson & Gähler, 1997). En annan belastningsfaktor som 
hänger ihop med elevens familjeförhållanden är om eleven varit med om traumatiska 
händelser. Trots att inga direkta frågor om traumatiska upplevelser ställdes, berättade 
åtta elever spontant om övergrepp och misshandel, ofta från en familjemedlem. Här 
finns troligen ett mörkertal. Det är vanligt att barn inte berättar om t.ex. sexuella 
övergrepp (F. Lindblad, personlig kommunikation, 2004; Rädda barnen, 2009). Rädda 
barnen (2009) pekar vidare på att många barn som varit vittne till misshandel i familjen 
(oftast pappas/styvpappas våld mot mamman) ofta har separerade föräldrar. Men det 
behöver inte heller ha varit så dramatiska händelser som inträffat för att de ska ha 
påverkat elevernas skolprestation. En elev beskrev i intervjun att han ofta känt sig orolig 
över hur hans föräldrar mådde och att detta stört hans fokus i skolarbetet. Några elever 
tog upp familjeförhållanden som en av huvudförklaringarna till sina skolsvårigheter.  
 
Värt att notera är att fyra elever rapporterade goda familjeförhållanden, med gott 
föräldrastöd och engagemang. Dessa fyra elever hade alla neuropsykiatriska diagnoser 
sedan länge och hade fått olika (mer eller mindre lyckade) stödinsatser på ett tidigt 
stadium. Kan det vara så att neuropsykiatriska diagnoser är liktydigt med att föräldrarna 
ställt krav på utredning och stödåtgärder? Och på vilket sätt tar skolan hänsyn till att 
elever kan ha en multiproblematik i sina liv, additiva faktorer som sannolikt påverkar 
eleverna inte bara känslomässigt utan även kognitivt? 
 

Tidsaspekt 
Eleverna i studien är genomgående mycket väl medvetna om att deras skolproblem har 
börjat tidigt. För flera av dem har problemen blivit tydliga redan i lågstadiet. I de fall 
där problemen däremot varit hanterbara under en period, har de stora svårigheterna 
kommit vid övergångarna från låg- till mellanstadium samt från mellan- till högstadium. 
Särskilt kritisk verkar övergången från årskurs tre till årskurs fyra vara, då 
basfärdigheterna (läsa, skriva, räkna) från att ha varit mål för elevernas 
kunskapsutveckling nu blir ett medel för densamma. ”Med all sannolikhet är elevernas 
beredskap för att ta detta kvalitativa steg fundamental, inte bara för deras fortsatta 
kunskapsutveckling utan också för deras sociala anpassning i och utanför skolan”. 
(Grosin, 2004, s. 38). Lerner (2000) skriver om en s.k. ”wait-and-fail” modell som för 
eleverna i den här studien verkar vara snarare regel än undantag. Det blir för sent för 
eleverna när hjälpen kommer efter tredje eller fjärde klass – i bästa fall. Ofta har hjälpen 
kommit ännu senare eller inte alls. Kopplat tillbaka till de individrelaterade faktorerna 
där Skolverkets rapporter visar att lärare ofta anger bristande studiemotivation som en 
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faktor för att eleverna inte når målen i skolan får ”wait-and-fail” modellen verkligt 
fatala konsekvenser. Om det är just bristen på hjälp i tid som gör att eleverna tappar 
självförtroendet och därmed studiemotivationen så är ju detta i allra högsta grad en 
processrelaterad bakgrundsfaktor. Det vill säga, skolan kan göra något åt denna punkt. 
Så hur kommer det sig att man inte gör det? 
 
Skolverket känner också till att skolsvårigheter ofta startar tidigt. Man har själv i en rad 
rapporter och under många år påtalat skolans misslyckande (Skolverket, 2008).  Man 
känner med andra ord till att problemen finns och att de oftast startar tidigt. Tar man 
avstamp i ”Skill Deficit” teorin, och lämnar därhän teorin om ”Developmental Lag”, 
dvs. att det går att vänta och se, så inser man snabbt att kombinationen tidiga svårigheter 
och sena, otillräckliga stödåtgärder är katastrofal. Det får konsekvenser för elevens 
inlärning (Juel, 1988) samt för elevens vidare deltagande i undervisningen (Skolverket, 
2001; 2006; 2007; 2007c; 2008; 2008b). Hur kommer det sig att detta kan fortgå trots 
all den kunskap som finns? 
 

Tidigare åtgärder och diagnoser 
Då Skolverket (2001; 2002; 2008) undersökt vad de ansvariga för IV-programmen anser 
orsakar att elever inte når fullständiga betyg anger man elevers ”inlärningssvårigheter” 
och ”svaga förkunskaper”. Skolverket skriver att det är svårt att veta vad som här avses: 
 

Man anger generellt begåvningssvaga elever som inte har förmåga att tillgodogöra 
sig undervisningen. I de fall man ger exempel på olika inlärningssvårigheter, 
nämner man ungdomar med olika diagnoser t.ex. ADHD och DAMP, elever med 
koncentrationssvårigheter och/eller läs- och skrivsvårigheter, samt elever som 
ligger på gränsen för att gå i särskolan (Skolverket, 2001, s. 77). 

 
Särskilt kan man fundera kring formuleringen ”Man anger generellt begåvningssvaga 
elever som inte har förmåga att tillgodogöra sig undervisningen”. Det vill säga att 
skolan (=de ansvariga på IV-programmen) tycker att eleverna inte kan tillgodogöra sig 
den undervisning skolan tillhandahåller. Skolverket har också uppmärksammat att de 
åtgärdsprogram som arbetats fram vid utredningar av elever som inte tros nå uppsatta 
mål oftast handlar om vad eleven klarar, inte klarar, kan eller ska ändra på, inte vad 
skolan kan och bör göra för att möta individen (Skolverket, 2008). För att det 
överhuvudtaget ska vara möjligt att sätta in adekvata stödåtgärder, krävs rimligen en 
gedigen kartläggning av vilka styrkor och svårigheter eleven har – men även en 
kartläggning av elevens arbetsmiljö.  
 
Det finns både internationell och svensk forskning som visar att skolan kan lyckas med 
att hjälpa eleven till en rimlig social och kunskapsmässig utveckling, oavsett elevens 
kognitiva grundförmåga. Rutter (1980), liksom även Grosin (2003), ifrågasätter därför 
individuella faktorer som huvudförklaringar till skolsvårigheter. Istället visar man på 
hur enskilda skolors egenskaper påverkar elevers resultat och sociala anpassning. De 
största skillnaderna återfinns när man jämför de bästa och de sämsta skolorna. Elever i 
de bästa skolorna med svaga kunskaper vid skolstarten kan klara sig bättre än elever 
med goda grundförutsättningar som går i en dålig skola.  
 
Många av eleverna i föreliggande studie berättar om erfarenhet av olika typer 
stödinsatser. Intervjuresultaten visar dock att de stödåtgärder som har satts in oftast har 
kommit för sent eller varit av för eleven mindre lyckad karaktär. En ofta förekommande 
åtgärd är placering i särskild grupp. Som synes av föreliggande arbetes intervjuresultat 
är detta med inkludering eller segregering en känslig punkt. Eleverna anser inte att de 
fått tillräckligt stöd av skolan för att ta itu med sina svårigheter. Resultaten i detta arbete 
överensstämmer med andra slutsatser från forskning (Adolfsson et al., 2002; Fernell & 
Ek, 2006) samt de Skolverkets (2002; 2008) kommentarer om bristande stödåtgärder.  
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Av de tjugofyra eleverna som kom att ingå i studien hade fjorton elever tidigare under 
skoltiden genomgått en bedömning eller en utredning, men bara ett fåtal elever hade fått 
neuropsykiatriska diagnoser. En hade tidigt fått diagnosen DAMP, men visste inte vem 
som gav diagnosen: ”Det kom bara sådär. Nu har jag fått Asperger diagnos, men lindrig 
Asperger”. Ytterligare en elev har fått diagnosen Asperger. Flera elever kunde inte 
berätta om de hade fått någon diagnos eller inte. En elevs föräldrar uppgav att barnet fått 
en diagnos inom Autismspektrumstörningar men att eleven själv inte fått veta detta, ”för 
då blir hon så ledsen”. Många elever visste inte själva varför de blivit testade och endast 
tre kunde komma ihåg något resultat av testet. Kliniskt skulle flera elever kunna fylla 
diagnoskriterier för olika diagnoser. Men här finns en anamnes som bara kan anas. 
 
Det finns elever i studien som inte passar in i någon diagnoskategori. Även detta har 
uppmärksammats tidigare i forskningen: ”..it is clear that many children do not simply 
fit the usual syndrome patterns.” (Volkmar & Klin, 2004, s. 873). De aktuella eleverna 
har inte riktigt tillräckligt stora kognitiva och adaptiva svårigheter för att få diagnos 
psykisk utvecklingsstörning. De uppfyller heller inte till fullo alla kriterier för en 
ADHD-diagnos även om de har brister i uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga 
och uppvisar tecken på rastlöshet. I studien skattade nio elever sin upplevda rastlöshet 
över medel mätt med SDQ.  Flera studier visar att dessa elever riskerar att hamna i 
något slags gränsland mellan att ”ha en störning” och ”vara normal” (Cabral, 2006). 
 
Det borde heller inte vara nödvändigt att få en diagnos för att få adekvat hjälp med sina 
skolsvårigheter, oavsett om de är av kognitiv, psykosocial, psykisk, biologisk eller 
genetisk grund. Så som det ser ut idag tycks behovet av diagnostisering ha ökat vilket 
sannolikt hänger ihop med den ”påse pengar” som följer med diagnosen och som ger 
skolan ökade möjligheter att ge stöd. Det borde istället ses som självklart, att få det stöd 
som de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen (Brodin & Lindstrand, 2004). 
Det är också en lagstadgad rättighet (SFS 1985:1100). Skyldigheten att utreda elever 
(SFS 1985:1100) som misstänks inte kunna nå upp till uppsatta kunskapsmål borde 
innebära att det i skolan finns rutiner för hur detta ska gå till. En utredning på bred front 
som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och ibland även en social 
bedömning vore önskvärd. Utredning borde sedan vara tvingande för att lämpliga 
åtgärder sätts in – utredningen är ingen åtgärd i sig. Det behöver finnas en plan för hur 
skolan ska gå vidare för att underlätta för eleven.  
 

Psykisk hälsa 
Många av de intervjuade eleverna rapporterade, kanske föga förvånande, att de ”mådde 
dåligt”. Resultaten från SDQ - självskattningen stärker bilden av elevernas psykiska 
ohälsa: eleverna i studien mådde klart sämre än normgruppen. Särskilt dåligt mådde 
flickorna, vars resultat på kategorin ”Emotionella symtom” låg nästan två 
standardavvikelser från normgruppen. Detta är oroande på flera plan. I nyare 
neuropsykologisk forskning har man till exempel börjat intressera sig allt mer för 
affekter och emotioner. Möjligheten att det som ser ut som en kognitiv störning i själva 
verket har med affektlivet eller de exekutiva komponenterna att göra bör beaktas 
(Nyman & Bartfai, 2000). Intervjumaterialet ligger i linje med det Näreskog skriver i 
Skolhälsans rapport (2007), det vill säga att eleverna mår i allt större utsträckning 
psykiskt dåligt. Dessutom framhåller hon att lyckas i skolan är en friskfaktor medan en 
misslyckad skolgång innebär en stor risk för en negativ utveckling. 
 
Men det finns också en annan aspekt. Det är möjligt att samhället, och vi som 
psykologer, faktiskt bidrar till uppfattningen att nedstämdhet, ”melankolin”, eller 
”sårbarheten” är något sjukt och att lycka, eller att vara lyckad, är ett normaltillstånd. Ju 
mer vi patologiserar dessa känslotillstånd, desto mer riskerar vi kanske att begränsa oss. 
Det som vi kallar normalt eller psykisk hälsa, blir till slut ett väldigt smalt område (K. 
Johannisson, personlig kommunikation, 31 maj 2009). Genom sjukdomsbeläggande och 
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diagnostiserande kanske den här elevgruppen görs en otjänst. Om omvärlden istället 
förmedlade till dem att ”nedstämdhet faktiskt ingår i de existentiella villkoren”, kunde 
kanske elevernas självbild förändras (Johannisson, 2009). 
 

Skolans bemötande och attityd 
Det har betydelse för eleven, både som person och människa samt för hennes 
skolresultat, att hon blir bemött på ett respektfullt sätt. Det känns intuitivt med hjärtat 
helt förståeligt och rimligt men är även belagt i forskning. Elever uppför sig och 
presterar bättre när de blir bemötta av lärarna på ett sätt som fokuserar på 
studieframgångar och elevens utvecklingspotential snarare än på misslyckanden och 
tillkortakommanden (Rutter, 1980). Att bemöta någon respektfullt och att det har 
betydelse låter enkelt, men resultaten av intervjuerna visar att det är ack så svårt. Minns 
IG-kolumnen på svarta tavlan och den känsla detta lämnade hos den berörda eleven för 
flera år framåt. Vad gäller bemötandet från lärarna upplevde eleverna att detta snarare 
har förstärkt deras känsla av att inte duga eller att passa in än att det hjälpt dem vidare.  
 
I Skolverkets rapport (2008) svarar dock skolans personal på samma fråga att de har 
gjort stora insatser för att stödja dessa elever. ”Det förefaller svårt att nå fram till en 
genuin dialog” och ”skapa ett äkta möte” menar Skolverket (2008). Det värsta är att lågt 
akademiskt självförtroende verkar fungera som en självuppfyllande profetia. Negativa 
förväntningar från lärare ger negativa resultat (Rutter, 1980). Skolverket (2008b) tar upp 
skolk som en orsak till att elever inte når fullständiga betyg. Skolk är naturligtvis 
allvarligt. Men ska sambandet mellan skolprestation och skolk tolkas som att skolket 
försämrar skolresultaten eller kan man se det så, att eleverna skolkar för att de inte 
klarar skolan och inte vill fortsätta misslyckas? 
 
Den som inte fått lära sig att tro på sig själv, lita på sina förmågor och som inte kan 
utveckla sociala relationer har svårt i den knivskarpa konkurrens som råder om jobben 
idag. Att gå vidare med studier kräver samma sak – man måste kunna tro att man klarar 
det. Man kan kritisera gymnasieskolans höga teoretiska krav. En svagpresterande elev 
befinner sig i en kronisk överkravssituation med ständiga misslyckanden. Därmed blir 
eleven ständigt bedömd utifrån kriterier som inte matchar prestationsförmågan. Man 
kan bara spekulera vad det gör med en elevs självkänsla? 
 
Flera elever lämnade i intervjuerna kommentarer som ligger i linje med de resultat 
Hultqvist fått i sina studier av IV-programmet. Hultqvist (2001) menar att det finns risk 
för att eleverna känner sig misslyckade och det förefaller tyvärr vara så. ”Jag vill ju inte 
gå här på IV – helt misslyckad…” sade en elev. Eleverna uppfattade ofta sig själva som 
”tröga”, ”dumma” och ”inte som andra” och relaterade det till att de gått i särskola, 
specialundervisningsklass – eller på IV-programmet. Skolverket har rapporterat om hur 
synen på ett program kan påverka antalet avhopp och uppnådda resultat. Det finns en 
”air” av misslyckande runt både IV-programmet och dess elever, något som både de 
elever som går på IV-programmet och de som utifrån kikar in har snappat upp. Det 
finns skäl att fundera på flera olika aspekter av IV-programmets upplägg och den 
pedagogiska planeringen. Studierna bedrivs ofta på deltid i icke-skolmässiga lokaler.  
 
Det är också viktigt att uppmärksamma att delar av IV-programmet kan vara bra. Till 
exempel framkom i intervjuerna att majoriteten av eleverna uppskattade sina lärare på 
ESS- och Xist-gymnasierna och det bemötande man fått. För många av eleverna var det 
här en tid då man för första gången hade upplevt mötet med skolans värld som positivt. 
Det finns enskilda lärare som verkligen engagerat sig i sina elever. Elevhälsovårdsteam 
har med ett kunnigt omhändertagande kunnat vända en negativ skoltrend för några 
elever. Specialpedagogers och annan skolpersonals insatser har kunnat hjälpa elever att 
komma tillrätta i skolan, både kunskapsmässigt och socialt. Tyvärr riskerar de positiva 
aspekterna att försvinna ut i IV-programmets allmänna misslyckande. 
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Kritik mot studien 
I föreliggande studie finns ett par olika metodologiska problem som alla kan ha haft 
negativ inverkan på validiteten. Det mest uppenbara av dessa är storleken på samplet. 
Vidare kan diskuteras hur pass representativt urvalet faktiskt kom att bli. Vi fick många 
återbud och många tillfrågade tvekade till att delta. I slutändan bedömer vi dock att det 
är sannolikt att den grupp elever som vi fick fram i stort sett är representativ för den 
totala bilden på ESS-gymnasiet, men sannolikt i mindre grad representativ för IV-
programmet i Stockholm som helhet. En viktig iakttagelse är att den aktuella 
elevgruppen visade sig ha betydligt större svårigheter än väntat. De utgjorde i själva 
verket en klinisk grupp. De enda elever som exkluderas ur studien var de som inte 
kunde ta sig till skolan eller testlokalen, s.k. ”hemmasittare”. På många sätt hade kanske 
en longitudinell studie varit att föredra – naturligtvis hade en större elevpopulation 
kunnat bidra till ytterligare fördjupad kunskap.  
 
En annan viktigt faktor som kan ha påverkat validiteten är undersökningsdeltagarnas 
motivation. Flera av eleverna i studien hade blivit uppmanade av skolhälsovårdsteamet 
att delta i projektet. ”Skolsköterskan tyckte jag skulle komma”, berättade en av dem. 
Några elever hade föräldrar som tyckte det kunde vara bra att de deltog. Flera av 
eleverna tyckte själva att det kanske var onödigt och några var lite osäkra på vad det 
skulle vara bra för. Trots detta var eleverna rimligt motiverade och ansträngde sig för att 
göra bra ifrån sig. Flera elever berättade om en stark egen motivation att få vara med. 
”Det kanske kan vara bra att testas en gång till”, förklarade en elev. En annan elev ville 
göra vidare utredning för att se om en olycka han varit med om påverkat honom 
kognitivt. Ytterligare en elev ville gå till botten med sina koncentrationssvårigheter och 
önskade en vidare ADHD-utredning. En tredje elev oroade sig för att få en diagnos. 
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att eleverna i studien deltog efter bästa 
förmåga. Men en potentiell svaghet är att vi inte har någon information om de elever 
som avböjde att delta i studien. Det är möjligt att de hade ännu större svårigheter.  
 
Att använda intervjuer som datainsamlingsform har vissa inneboende problem. 
Författarens förförståelse om den aktuella elevgruppen, samt de intervjuades egen bias 
och erfarenhet av att möta psykologer kan ha påverkat resultaten. Koherensen i 
intervjumaterialet var dock genomgående mycket stor, vilket är en indikation på god 
validitet. Valet att inte banda intervjuerna kan ha påverkat validiteten menligt. I 
samtliga fall gjordes dock utskriften av minnesanteckningarna i direkt anslutning till 
intervjutillfället. Vidare kan man fundera hur författarens testmetodiska 
tillvägagångssätt, tolkning av data med hänsyn till vana, förförståelse och bias, har 
påverkat utfallet. För att öka reliabiliteten, hade det givetvis varit värdefullt om fler än 
en person hade analyserat och sorterat intervjumaterialet innan det vägdes ihop med 
kvantitativa data. 
 
Den föreliggande studien är ett utsnitt av hur situationen kan te sig för den enskilde 
eleven på IV-programmet.  Studiens värde ligger i att just visa på detta. Det finns också 
en överensstämmelse med resultat i tidigare studier. Den samstämmighet som fanns i 
elevernas berättelser om sin skolgång, är ytterligare en viktig aspekt. En annan viktig 
aspekt är det material som kom upp helt spontant under intervjuerna. Trots att till 
exempel inga direkta frågor om trauma ställdes, framkom uppgifter på svåra 
upplevelser. Studien kan således utgöra ett bidrag till en fördjupad förståelse av 
elevgruppens svårigheter på olika plan. Att intervjudata triangulerades med kvantitativa 
data från självskattningsformulär och kognitiva test, bör ha ökat studiens validitet. 
 

Egna reflektioner 
Vid genomförandet av studien öppnades verkligen en helt ny värld för mig; skolans 
värld ur ett nytt perspektiv. Mötet med eleverna var mycket givande, både glädjande, 
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och sorgligt men framförallt oroande. Jag tyckte att jag kunde märka att eleverna hade 
en större kognitiv potential än vad deras skolprestationer och allmänna anpassning gav 
vid handen. De hade svårigheter av olika karaktär som de själva besvärades av. De 
livsberättelser eleverna valde att dela med sig av berörde mig mycket och väckte ofta ett 
starkt hjälparbehov. Det här är verkligen en eftersatt elevgrupp vars resurser inte tas om 
hand. Det är viktigt använda den kunskap som finns om vilka interventioner som 
fungerar för elever med svårigheter för att kunna stötta dessa elever på ett adekvat sätt.  
 
Det fanns en del elever som var uppgivna. De var också ibland på gränsen till cyniska. 
De hade mött vuxna som de hade fått förtroende för och öppnat sig för, i tron att något i 
situationen skulle förändra sig. Jag ville inte vara en ytterligare i raden besvikelser, 
någon de öppnade sig för som sedan inte gjorde något för att förbättra deras situation. 
Här behövde jag göra en etiskt grundad avvägning. Jag tänker mig att studiens värde är 
av betydelse för att förstå den enskilda elevens situation. Det är viktigt för mig, för min 
egen skull, men framförallt för elevernas skull, att studien inte hamnar i en 
skrivbordslåda. Jag vill nå ut med resultaten och arbeta för en förändring. 

Vidare forskning 
En longitudinell studie med tillgång till skoljournaldata och kontinuerlig uppföljning för 
att verkligen kunna kartlägga skolkarriär vore önskvärd. Även en liknande studie som 
den föreliggande men mer omfattande, med fler elever och med möjlighet att 
sammanställa information och historik från skolhälsojournaler vore intressant. I relation 
till skolsvårigheterna vore en utvärdering av skräddarsydda åtgärder intressant.  
 
 
Slutsats  
 
Det svenska skolsystemet med målsättningen att alla elever ska nå högskolebehörighet, 
samt den ökade teoretiseringen på utbildningarna, har gett oönskade effekter och 
praktiska problem. När de skolmässiga kraven höjs, exempelvis i samband med 
tillämpningen av nu gällande betygssystem och antagningsregler, får somliga elever det 
svårt att ta sig över tröskeln (SOU 2000:39). De teoretiskt baserade studierna gör att 
även om de lyckas ta sig in genom porten, inte ges förutsättningar att slutföra 
utbildningen. Skolan av idag innebär en komplexitet som elevgruppen, som de som 
ingår i studien fått representera, får svårt att hantera. Alla elever – oavsett intresse, 
förmåga och framtidsplaner – som studerar på gymnasiet ska läsa samma 
kärnämneskurser och bedömas efter samma kriterier och göra detta under tre år. Hur väl 
eller dåligt passar det svenska skolsystemet elever med den typ av svårigheter som 
framkom i studien? Ja, det förefaller som om man försöker trycka in en rund kloss i ett 
fyrkantigt hål. Eller pressa ner en triangulär kloss, en stjärnformad, en konformad och så 
vidare. De passar helt enkelt inte ihop. 
 
Man kan också vända på meningen. Elevgruppen som kom att ingå i studien har en 
komplexitet som skolsystemet och samhället av idag har svårt att hantera. Detta gör att 
de blir styvmoderligt behandlade. Som Adolfsson et al. (2002) skriver så förefaller det 
som om kunskapen om att den teoretiska begåvningen inte är lika hos alla barn och vad 
detta implicerar för pedagogiken (utbildnings- och kravnivå) har fallit i glömska. 
Problemen blir så att säga ”osynliga” och det blir svårt att förstå vari elevens svårigheter 
att klara av skolgången består. Föräldrarnas berättelser om skolsituationen visar också 
på skolans svårigheter vad gäller att bemöta barnen på en pedagogiskt rimlig nivå. Detta 
är inget nytt, utan tidigare undersökningar och rapporter visar också på att elevgruppen 
är eftersatt och att gruppen så att säga faller mellan stolarna (se t.ex. Adolfsson et al., 
2002; Skolverket, 2008). Det framstår som obegripligt att inte detta föranlett 
omedelbara kraftfulla åtgärder, när det dessutom finns adekvata åtgärder att tillgå.  
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Som framgår av resultatredovisningen, är ett av huvudfynden i undersökningen att 
majoriteten av eleverna bearbetar information långsamt, eller till och med mycket 
långsamt. Det finns gott om idéer och strategier för hur man kan identifiera och hjälpa 
denna elevkategori (se t.ex. Calhoun & Dickerson-Mayes, 2005; Hultqvist, 2001; 
Lerner, 2001; Ljungberg, 2001; Skolverket, 2007b; 2008). Ett exempel ligger inom 
fältet läsförståelse, där Skolverket med utgångspunkt i PIRLS-rapporten identifierat 
olika viktiga områden för lärares fortbildning. Det förefaller dock beklagligt nog vara så 
att arbetet med att bedöma och utvärdera elevernas läsförmåga inte är lika vanligt 
förekommande i Sverige som i andra länder (Skolverket, 2007b). Och det här är bara ett 
exempel på fungerande åtgärder som inte tillämpas i tillräcklig utsträckning. Det finns 
studier som visar på positiva resultat i kommuner där ett krafttag mot skolk och s.k. 
hemmasittare tagits. Sådana framgångsrika projekt bör studeras och implementeras om 
det är möjligt (se t.ex. Springe, 2005, 2007). Det finns också rapporter som Skolverket 
själva gjort om fungerande IV-verksamhet, något som definitivt bör studeras närmare 
och användas i fler skolor (Skolverket, 2006). Dagens skola härbärgerar en heterogen 
elevgrupp med olika behov och förutsättningar. Majoriteten av eleverna i föreliggande 
studie läser, skriver och räknar på mellanstadienivå. De tillhör en eftersatt grupp elever 
som vandrar runt mellan olika skolor och IV-program utan något egentligt mål för sina 
studier. Målet att eleverna genom att gå ett år på IV-programmet sedan ska ha 
behörighet att söka vidare till de nationella programmen är orealistiskt (C. Blomkvist, 
personlig kommunikation, 16 mars 2009). IV-programmets dagar är förmodligen 
räknade. Men även om IV-programmet avslutas kommer elevgruppen att finnas kvar.  
 
Hur ser framtiden ut för den elevgrupp som ingick i studien och hur kan man tänka sig 
att framtiden fortsatt ser ut för elever med svårigheter liknande de i studien? Ungdomar 
som är utan sysselsättning i mer än två år löper betydligt större risk än andra jämförbara 
grupper att vårdas för missbruk, psykiatriska problem och självmordsförsök (Linde, 
2003). Internationell forskning visar att ungdomar med t.ex. neuropsykiatriska 
störningar och skolsvårigheter löper stora risker att drabbas av ytterligare psykisk 
belastning, hamna i kriminalitet eller utveckla andra riskbeteenden (Barkley, et al., 
2004; Biederman et al., 2006). ”Borderline intellectual functioning and mental 
retardation are associated with increased risk for psychopathology. In fact, there is a 
fourfold increase in risk for psychiatric illness in this population” (Volkmar & Klin, 
2004, s. 872). Även för elever där konsekvenserna inte är fullt lika drastiska, finns 
anledning till oro och eftertanke. Vad gör vi som samhälle med elever som inte når de 
kunskapsmål vi satt upp? Det finns all anledning att skyndsamt dra nytta av forskning 
och rapporter om effekterna av skolsvårigheter för att stötta den här elevgruppen. En 
verklig individualisering av IV-programmet skulle kunna innebära att eleverna hade 
möjlighet att själva välja om eller när de vill uppnå behörighet till högskolan. Skolans 
uppgift är att hjälpa alla elever att utvecklas efter sin bästa förmåga, det är inte att forma 
alla elever efter samma mall. Kanske är det just det som är den verkliga och mest 
humana tolkningen av begreppet ”en skola för alla”?  
 
Energin och framtidstron hos ungdomarna måste tas tillvara och deras önskemål och 
drömmar tas på allvar skriver Skolverket (2008). Många av eleverna i studien hade 
mycket låga förväntningar på framtiden och deras drömmar var på väg att grusas. Flera 
av eleverna hade för länge sedan tappat tron på vuxenvärlden och vi har en lång väg att 
gå för att vinna tillbaka deras förtroende. På vägen mot vuxenlivet riskerar de dessutom 
att tappa tron på sig själva och sin egen förmåga.  
 

Of course, children ’get over it’. They have no choice. Children are not resilient, 
they are malleable. But in the process of ’getting over it’, elements of their true 
emotional, behavioral, cognitive and social potential are diminished. Some 
percentage of capacity is lost, and a piece of the child is lost forever. (Perry, et al. 
1995, s. 285) 
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