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Förord 
 

Jag gjorde min första fjällvandring i 20-årsåldern vilket var en fantastisk 

upplevelse. Att skriva en avhandling har för mig upplevts som en spännande, 

trevlig men stundom krävande fjällvandring. Jag är tacksam för att jag, via 

Pedagogiska institutionen, fått förmånen att forska inom ett område som i 

sitt innersta berör den lilla människans utvecklingsmöjligheter och behov. 

Varmt tack till er som arbetar i glesbygdsskolor, ni har generöst delat med er 

av era erfarenheter genom att medverka i studien. Det är som bekant för 

många omöjligt att skriva en avhandling helt på egen hand. Därför vill jag 

rikta ett tack till de som bistått mig under doktorandtiden.  

 

Mitt varmaste tack till min outtröttliga huvudhandledare professor Kristina 

Ström. Kristina, din gedigna forskarkompetens i specialpedagogisk 

verksamhet, dina pålitliga bedömningar och din precision i frågeställningar 

och textbearbetningar har varit ovärderliga. Biträdande handledare docent 

Kim Wickman, varmt tack för ditt engagemang och din kunskap inom 

specialpedagogisk forskning och därtill språklig skicklighet. Din ovärderliga 

handledning har hjälpt mig att förverkliga min forskning i text. Ni har båda 

uppmuntrat och kritiskt handlett mig, vilket jag är innerligt tacksam för. 

Under en kort period var Jens Ineland biträdande handledare, varmt tack 

även till dig Jens. Tack till Joakim Isaksson, läsare vid ett-årsseminariet, 

dina kommentarer underlättade mitt fortsatta arbete. Varmt tack till Britt-

Marie Eliasson, Eva Änggård, Agneta Lundström och Marcia Håkansson 

Lindqvist som i olika skeenden hjälpt mig med språkgranskningar. Tusen 

tack till Ulla Lahtinen, dina frågor, synpunkter och kloka råd vid 

slutseminariet gjorde att mitt arbete tog många kvalitativa kliv framåt. Mitt 

varmaste tack till Christina, Lena, Gerd, Inger, Ulla-Maj, Ingela och Dorothy 

i Särskolenätverket Norr, er hjälp med den första kartläggningen av 

glesbygdsskolor var värdefull.  

 

Under doktorandvandringen i dalar och på fjälltoppar har 

doktorandkollegorna Monika Diehl och Eva-Lena Lindster Norberg varit 

värdefulla medvandrerskor, fina vänner och samtalspartners. Jag är tacksam 

för att jag fick dela doktorandtiden med er, och veckan på Öland i Eva-Lenas 

stuga är oförglömlig. Eva-Lena, den veckovisa kafferasten på distans då vi 

genom telefonen peppat och stöttat varandra i våra forskningsprojekt men 

även samtalat med varandra om det ”riktiga livet”, har varit livgivande för 

mig. Monika, tack för alla trevliga middagar du inbjudit till, alla skratt och 

glädjeämnen som vi delat, det gav mig energi för den fortsatta färden. Varmt 

tack även till mina andra doktorandkollegor vid Pedagogiska institutionen, 

ni har genom intressanta frågor och glada tillrop under kafferaster och i 



 
 

seminariegrupper visat ert intresse för mitt avhandlingsprojekt. Personalen 

vid Pedagogiska institutionen, tack för att jag har fått vara en del av er fina 

och tillitsfulla miljö och för att ni funnits tillhands, läst och kommenterat 

mina texter och stöttat mig under min doktorandtid. Ann-Marie, din 

skicklighet i administrativa frågor har varit en oumbärlig hjälp för mig. IT-

pedagogerna Anna och Monica, tack för ert stöd i arbetet med webbenkäten 

och tabeller. Tack Seppo som bidragit med datateknisk kompetens. Tack 

Ulrika, som skickligt hjälpt mig med kartor, poster och bokomslaget. Till alla 

mina vänner och till mina syskon med familjer, tack för alla goda middagar 

och roliga fester som ni inbjudit mig till under min doktorandtid. Genom era 

sociala handlingar har ni gett mig en nödvändig vila från jobbet. John, tack 

för att jag fick bo i din lägenhet under 2016. 

 

Slutligen, vill jag tacka mina älskade barn, Linus, Terese och Julia, genom er 

villkorslösa kärlek gav ni mig modet att påbörja doktorandstudierna. Ni, 

tillsammans med svärdottern Johanna och svärsonen Truls, har peppat mig 

att fortsätta och kraften att avsluta min doktorandvandring och jag är 

innerligt tacksamt för samvaron med er alla. Att bli mormor till Otto i slutet 

av doktorandtiden har påmint mig om värdet av att se och förstå det lilla 

barnets behov. Mitt kärleksfulla tack till Kenneth, för att du kom och 

”störde” mig i slutet av doktorandtiden. Jag har verkligen uppskattat alla 

trevlig middagar och stunder med dig. Din närvaro har välbehövligt avlett 

mig från avhandlingsarbetet. Tack för att du tålmodigt har accepterat min 

begränsade tid, nu ser jag fram emot att få tillbringa mer tid med dig! 

 

Bodbysund januari 2017,  

Gerd Pettersson 
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Abstract 
 

The overall aim of this doctoral thesis is to increase knowledge and understanding of 

special needs education in rural schools. More specifically, the purpose of this thesis 

is to examine and analyse the enabling and constraining conditions in special needs 

education for the mission of class teachers’, principals’ and special educators’. To 

fulfil this purpose, the following research question is posed: What are the enabling 

and constraining conditions for special needs education and its organisation, and 

what meanings are given to special needs education in rural schools? In order to 

meet this aim four studies were conducted in a total of 58, mainly Swedish rural 

schools. The schools were spread out geographically and represented both public 

and independent rural schools. The empirical data consists of interviews, 

observations and questionnaires. The method of analysis was mainly qualitative 

content analysis. Descriptive statistics were also used.  

The first study (Article 1) examines class teachers’ conditions for supporting pupils 

with special educational needs in seven rural schools in Sweden, Norway and 

Finland. The main results of the interview study are summarized into four themes; 

relationship, collaboration, distance and concern. The second study (Article II) 

investigates how principals in rural Swedish schools organize special needs 

education. A web questionnaire was answered by 45 principals. The results show 

that the principals balance between an individual approach to special needs and a 

flexible way of organizing special needs education. The third study (Article III) 

examines how special educators’ expertise in educational consultation is utilized in 

order to support professional development of class teachers who work in rural 

schools with diverse pupil groups. Three authentic consultation sessions were 

observed and analysed. The results show that consultation as a support strategy 

enables the class teachers to support pupils with special educational needs and 

strengthens professional collaboration between special educators and class teachers.  

The fourth study (Article IV) investigates what meanings educators working as 

principals in independent rural schools attach to special needs education. The data 

collection instrument was a questionnaire with open-ended questions. According to 

the principals’ special needs education is an activity aimed at supporting all pupils’ 

learning and development. The results also show that the independent schools have 

strong ties to the surrounding community. The thematic analysis of the four studies 

displays two main concepts; inner force and outer pressure. These concepts illustrate 

the enabling as well as the constraining conditions for special needs education in 

rural schools. The inner force stems from relationships, familiar atmosphere, the 

possibilities to meet all pupils’ needs, collaboration and flexible ways of organizing 

the educational activities, while the outer pressure stems from threats of school 

closure, lack of resources and unappreciative municipal authorities. Despite the 

constraining conditions, which make the rural school vulnerable, the enabling 
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conditions seem to dominate, making the rural school an inclusive learning 

environment able to meet all pupils’ diverse learning needs.  

Keywords: rural school, special needs education, multi-grade teaching, perspective, 

inclusion   
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Prolog 
 

Mitt engagemang och intresse för specialpedagogisk verksamhet väcktes när 

jag som relativt nybakad lärare insåg betydelsen av mitt och mina kollegors 

pedagogiska förhållningssätt, inte minst för de barn som tillfälligt eller över 

en längre tid var i behov av extra stöd. En bild som lämnat avtryck i min 

minnesbank är pojken som med hjälp av mig och mina kollegors insatser 

hämtades vid sitt hem varje morgon för att lämnas på förskolan. Tidpunkten 

var tidigt 1980-tal och den aktuella förskolan låg i ett bostadsområde med 

innevånare som hade varierade utbildnings- och inkomstnivåer. Pojkens 

vistelse i förskolan bedömdes av såväl skolan som socialtjänsten vara ett 

viktigt komplement till hemmiljön då föräldrarna hade svårt att tillgodose 

pojkens behov.  

 

Den tydligaste bekräftelsen kom när jag efter 15 år, av en slump träffade 

pojkens mamma. Hon uttryckte en djup tacksamhet över det stöd som 

pojken fått under en kritisk period i familjens liv. Händelsen stärkte min 

övertygelse om att förändring är möjlig om viljan och engagemanget finns i 

kombination med kompetens och kollegial samverkan. Idag vet jag att 

pojken är välutbildad och har ett bra jobb. Förvisso kan exemplet spegla ren 

medmänsklighet men för mig var det ett förtroendefullt pedagogiskt uppdrag 

och min handling i relationen till pojken och föräldrarna motiverades med 

att vissa barn faktiskt behöver lite mer för att få lika mycket och att det är de 

vuxna kring barnet som delar det ansvaret. Ytterligare en bild som format 

och stärkt mitt engagemang i specialpedagogiska frågor är när jag var 

verksam som gymnasielärare under 1990-talet och mötte en mycket blyg och 

tillbakadragen 16-årig flicka. Flickan vägrade under det första halvåret tala 

eller redovisa högt i helklass. Jag bekräftade hennes upplevelser av 

otillräcklighet och utsatthet och tillsammans gjorde vi upp en plan för hur 

hon skulle bemästra sina rädslor. I planen ingick att jag i egenskap av 

klassföreståndare skulle berätta för klassen om flickans mål och på så sätt få 

eleverna att stödja henne att nå sitt individuella mål.  Sakta men säkert 

började flickans förmåga att tala i helklass komma och i mitten av det tredje 

gymnasieåret vågade hon tala och redovisa i helklass. Än idag sitter kortet 

från henne på min anslagstavla med texten; ”De verkligt stora människorna 

är dem som får andra att känna sig stora. Tack för att du fick mitt 

självförtroende att växa”.  

 

Specialpedagogik handlar om undervisning och socialisation av barn och 

elever i behov av extra stöd, såväl med åtgärdande som förebyggande syften. 

Men pedagogiska arrangemang räcker inte för att förändring ska vara möjlig. 

Det krävs också ett personligt engagemang och en lyhördhet för det som 



vi 
 

sker. Det är när vi vågar utforska nya stigar som vi också kan bryta mot 

konventionella och traditionella sätt att tänka och förstå vår omvärld och 

varandra. Det är min erfarenhet och det är också det jag har velat illustrera 

med dessa två exempel. 

 

En ny fas i min yrkeskarriär tog vid i början av 2000-talet då jag lämnade 

mitt läraruppdrag i gymnasieskolan för att på heltid bygga upp och leda 

samverkansenheten benämnd Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid 

Umeå universitet. Samverkan skulle så långt som möjligt bygga på 

vetenskaplig grund och leda till skolutveckling samt utveckling av 

lärarutbildningen och innehållet i samverkan skulle vara behovsbaserat. Ett 

av de identifierade behovsbaserade samverkansområdena var 

specialpedagogik. Inom skolsamverkan fanns större skolenheter i 

tätbebyggda områden och små enheter som ofta utgjordes av skolor i 

glesbygd. Trots bristande personella och ekonomiska resurser visade dessa 

glesbygdsskolor ett stort intresse för att samverka med universitetet inom en 

rad olika områden, inte minst inom specialpedagogik. Jag erfor även hur 

olika skolor och kommuner hanterade det tvärvetenskapliga 

specialpedagogiska området. Stora kommuner hade resurser att avsätta för 

den specialpedagogiska verksamheten medan mindre kommuner syntes lösa 

de specialpedagogiska utmaningarna på varierade sätt.   

 

Parallellt med detta förvånades jag över att specialpedagogik inte var en 

obligatorisk kurs i lärarutbildningen. I min dialog och mitt samarbete med 

skolaktörerna i glesbygdsområdena övertygades jag om att det fanns ett 

intresse för och ett behov av praxisnära forskning med fokus på 

specialpedagogisk verksamhet, främst för att skolaktörerna hävdade att det 

hade varit ändamålsenligt för dem. Hösten 2006 deltog jag i ett 

forskarseminarium där Ulla Lahtinen, numera professor emerita i 

specialpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, var ordförande. Seminariet 

syftade till att blottlägga kunskapsluckor i det specialpedagogiska 

forskningsfältet. Seminariediskussionerna synliggjorde att specialpedagogik 

i glesbygdsskolor var ett tämligen obeforskat område, vilket ytterligare 

stärkte mitt intresse att vetenskapligt fördjupa mig inom området och bidra 

med ny kunskap. 
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Författarens bidrag 
 

I det följande beskriver jag ansvars- och arbetsfördelningen mellan mig och 

medförfattarna i respektive artikel. 

 

Artikel I. Datamaterialet, som ligger till grund för artikeln ägdes gemensamt 

av en forskargrupp bestående av svenska, norska och finlandssvenska 

forskare. Forskargruppens arbete publicerades i en gemensam 

projektrapport (Johansen, Ahl, Pettersson, Ström & Langels, 2009). Jag 

skötte kontakten med de svenska skolorna och intervjuade tillsammans med 

min svenska kollega (Ahl). Därefter transkriberade jag intervjuerna. 

Dessutom hade jag en aktiv roll i analysprocessen och rapportskrivningen. 

Forskargruppen beslutade att den som önskade kunde använda materialet 

för vetenskaplig publikation. Två av rapportens medförfattare (Ström & 

Johansen) medverkade i artikelarbetet där jag hade det övergripande 

ansvaret. Jag var huvudförfattare och författade artikeln i dess helhet medan 

Ström och Johansen bidrog med det empiriska underlaget för studiens 

finlandssvenska respektive norska del. 

 

Artikel II. Jag som huvudförfattare hade helhetsansvaret för 

artikelskrivandet. Det innebar att jag konstruerade enkäten, kontaktlistor till 

samtliga rektorer, utskick samt påminnelser till informanterna. Efter 

datainsamlingen samarbetade jag med Näsström vad gäller tolkningen av 

data via SPSS samt delar av metodkapitlet. Därefter skrev jag det inledning, 

studiens utgångspunkter, resultat och konklusion samt färdigställde 

metodkapitlet. 

 

Artikel III. Som huvudförfattare ansvarade jag för urvalskriterierna och all 

korrespondens med respondenterna, vilket inkluderade planering av 

skolbesöken. Jag ansvarade för samtliga dokumentationer av 

handledningssessionerna, konstruerade frågeformuläret som skickades ut 

efter respektive fallstudieobservation samt transkriberingen och det 

efterföljande analysarbetet. Dessutom ansvarade jag för merparten av 

artikelns innehåll medan Ström och jag delade ansvaret för kapitlet tidigare 

forskning och det teoretiska avsnittet.   

 

Artikel IV. Den fjärde artikeln är jag ensamförfattare till.  
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Inledning 
 

Denna avhandling handlar om specialpedagogisk verksamhet i 

glesbygdsskolor. Med specialpedagogisk verksamhet avser jag en 

skolverksamhet som främjar goda utvecklings- och lärandevillkor för elever 

som av olika orsaker möter eller riskerar att möta svårigheter och hinder i 

sin utveckling och sitt lärande (Tangen, 2012). Elevens behov och lärmiljöns 

utveckling ser jag som två samspelande delar som interagerar med varandra 

i syfte att stödja elevens utveckling och lärande. Mitt synsätt på 

specialpedagogisk verksamhet gäller oavsett om skolan är en tätortsskola 

eller en glesbygdsskola. För att åskådliggöra avhandlingens sammanhang 

och för att introducera läsaren i tematiken inleder jag med två exempel som 

skildrar de vitt skilda villkor som glesbygdsskolor kan arbeta under. Förvisso 

handlar inte exemplen explicit om specialpedagogisk verksamhet, utan 

exemplen avser illustrera den specialpedagogiska verksamhetens betingelser 

i glesbygdsskolans kontext. Dessa exempel illustrerar även bärande teman 

utifrån avhandlingens empiri. De beskriver den spännvidd av begränsande 

och möjliggörande betingelser som existerar i glesbygdsskolans hela 

verksamhet och torde därmed även ha betydelse för den specialpedagogiska 

verksamheten. Det första exemplet belyser konsekvenserna av det yttre 

tryck som påverkar den pedagogiska personalen i en skola som hotas av 

nedläggning och därefter läggs ner.  Det andra exemplet åskådliggör den inre 

kraft som pedagogerna i en glesbygdsskola uppbringar vad gäller innovativa 

organisatoriska lösningar när pedagoger tar emot nyanlända elever. 

 

Det första exemplet är hämtat från SVT nyheter, Västerbotten, 14 december, 

2015. Den regionala TV-kanalen beskriver nedläggningen av Latikberg 

glesbygdsskola, en nedläggning som upprör föräldrar och bybor. 

Nedläggningsbeslutet har resulterat i en protestskrivelse som skickats till 

kommunfullmäktige. Skolans rektor som är bosatt i byn uttrycker bekymmer 

över ortens framtid när skolan läggs ner eftersom beslutet kan hämma byns 

utveckling. Rektorn menar att det är många, både föräldrar och bybor som är 

besvikna över skolnedläggningen. Det kommer att bli långa dagar för de 

här barnen, konstaterar rektor Abrahamzon.  

(http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/belsutet-skola-laggs-ned ) 

 

Det andra exemplet publicerades den 29 september 2016 (Youtube, 2016). 

Den filmade sekvensen handlar om pedagogerna i Bastuträsk glesbygdsskola 

och deras målmedvetna integrationsarbete som prisbelönas från den egna 

kommunen. Glesbygdsskolan erhöll Norsjö kommuns integrationspris 2015. 

Bastuträsk glesbygdsskola är en liten byskola, som har cirka 50 elever varav 

60 % är utlandsfödda. Klassläraren beskriver att skolans pedagoger 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/belsutet-skola-laggs-ned
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beslutade sig för att ta bort de särskilda förberedelseklasserna för nyanlända 

elever och i stället fick de börja direkt i ordinarie klasser. Klassläraren menar 

att pedagogerna såg positiva resultat direkt, även utanför lektionstid och 

exemplifierar: Ute på rasterna började barnen leka med varandra på ett 

annat sätt, beskriver klassläraren.    

(https://www.youtube.com/watch?v=U47ffp1Htnw&feature=share)  

 

Två distinkt motsatta teman framträder i de två ovanstående exemplen. 

Latikbergs glesbygdsskola utsätts för ett yttre tryck och betraktas som en 

belastning, en ekonomiskt krävande skola, som kommunen vill lägga ner. 

Trots att en nedläggning medför långa resvägar för eleverna och trots att 

högljudda föräldraprotester förts fram till kommunfullmäktige har beslut om 

skolnedläggning fattats. Skolans rektor har aktivt tagit ställning mot 

skolnedläggningen och hävdar att beslutet är negativt för byns utveckling 

och att långa skoldagar kan bli strävsamt för eleverna. I det andra exemplet 

framträder det motsatta. Pedagogerna i Bastuträsk skola visar att skolan 

utgör en god lärmiljö med hög utvecklingspotential. Skolans pedagoger 

beskriver dessutom en kreativ arbetsprocess i syfte att finna innovativa 

pedagogiska lösningar på ett uppmärksammat utvecklingsbehov. 

Pedagogernas samarbete synliggör den inre kraft som lärarna besitter när de 

tillsammans arbetar med att förbättra elevers lärmiljö. Mångfalden bland 

eleverna bidrar till att skapa en god lärmiljö för både elever och lärare. 

Skolhuvudmannen, Norsjö kommun, uppmärksammar och lyfter fram 

glesbygdsskolan som ett gott exempel vad gäller integrationsarbete för 

nyanlända elever.   

 

Exemplen visar även på två disparata kommunalpolitiska beslut och vad 

sådana beslut kan leda till gällande skolans lärmiljö. Konsekvenserna av de 

två kommunernas beslut blir att i det ena fallet upphör skolverksamheten 

och elevernas lärmiljö förflyttas till en ny skola och i det andra fallet 

uppmärksammas och hyllas lärmiljön, vilket förefaller stimulera 

skolutveckling. De båda skolornas pedagogiska uppdrag är detsamma – att 

ge alla elever likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande enligt Den 

nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (2010:800)1. Dessa 

likvärdiga förutsättningar inbegriper även skolans specialpedagogiska 

uppdrag – att stödja de elever som av någon anledning riskerar att inte 

utvecklas i riktning mot uppsatta utvecklings- och kunskapsmål. Även detta 

uppdrag är detsamma för de båda glesbygdsskolorna i exemplen. Exemplen 

väcker många frågor kring specialpedagogisk verksamhet och dess 

möjliggörande och begränsande betingelser, inte minst i tider av 

                                                             
1 Fortsättningsvis benämnd Skollag (2010:800). 

https://www.youtube.com/watch?v=U47ffp1Htnw&feature=share
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effektivisering, centralisering, ekonomiska åtstramningar och ökad mångfald 

i samband med nyanlända elever.  

 

I föreliggande avhandling reser jag frågan om hur glesbygdsskolan klarar det 

specialpedagogiska uppdraget och därmed att operativt genomföra och driva 

en specialpedagogisk verksamhet. I detta inledande kapitel synliggör jag 

avhandlingens motiv, som förutom att de bygger på mina egna professionella 

erfarenheter, även är vetenskapligt baserade och samhälleligt aktuella. 

Specialpedagogisk verksamhet relateras till ambitionen om en jämlik skola – 

en skola vars utbildning värnar om alla elevers utveckling och lärande 

(Assarsson, 2007). Ett kännetecken för en jämlik skola är att alla elever ges 

likartade möjligheter i utbildningssystemet (Jobér, 2015). Dessa likartade 

utbildningsmöjligheter för alla elever gäller oberoende av elevens 

geografiska hemvist, elevens sociala eller ekonomiska hemförhållanden eller 

var skolan är belägen. Likvärdiga utbildningsmöjligheter är en central 

intention i tidigare skollagar och i innevarande Skollag (2010:800). 

Intentionerna förefaller dock stanna vid en politisk retorik. Sveriges ojämlika 

skola har över en längre tidsperiod diskuteras i flera sammanhang med olika 

perspektiv och syften, exempelvis i media, (Kornhall, 2012, 17 mars), i 

Skolverkets kunskapsöversikt (2009) och i vetenskapliga studier om 

policyforskning (Assarsson, 2007; Hjörne, 2004; Arnesen & Lundahl, 2006; 

Lundahl, 2016; Isaksson & Lindqvist, 2015). Även klassrumsnära studier 

problematiserar den ojämlika svenska skolan i relation till elevers 

utbildningsmöjligheter (t.ex. Isling Poromaa, 2016). Nämnda studier och 

rapporter diskuterar och problematiserar hur reformer i den svenska skolan 

resulterat i en olikvärdig skola. Emellertid har ingen av nämnda studier 

specifikt studerat den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolor. 

 

Jag vill även påstå att det råder en olikvärdig relation mellan urbana och 

rurala områden i Sverige, vilket diskuterats i den senaste tidens 

medierapportering (t.ex. Bergström, Västerbottens-Kuriren, 2016, 

http://www.vk.se/1822737/norrbotniabanan-en-krigsforklaring-mot-

stockholm ). Artikeln beskriver en stockholmspolitikers syn på norra 

Sveriges infrastruktur och hur norra landsändans behov av infrastruktur 

ifrågasätts mot bakgrund av skenande kostnader. Ytterligare samhälleliga 

utmaningar som kan diskuteras utifrån olikvärdighet är 

befolkningsomflyttningar från glesbygd till tätorter. Dessa omflyttningar ger 

ett minskat befolkningsunderlag i glesbygdskommuner, vilket i sitt yttersta 

alltför ofta leder till skolnedläggning (Cedering, 2016; Pettersson, Ström & 

Johansen, 2016). En minskad befolkning leder även till lägre skatteintäkter 

för kommunen. Hotet mot glesbygdsskolornas verksamhet i allmänhet och 

den specialpedagogiska verksamheten i synnerhet är inte bara ett minskat 

elevunderlag och minskad elevpeng.  

http://www.vk.se/1822737/norrbotniabanan-en-krigsforklaring-mot-stockholm
http://www.vk.se/1822737/norrbotniabanan-en-krigsforklaring-mot-stockholm
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Det finns även en risk att resurser till elevgrupper med tillfälligt eller 

permanent behov av extra anpassningar eller särskilt stöd2 (SKOLFS 

2014:40) begränsas. Parallellt med ovan nämnda utflyttning från glesbygd 

sker också en snabb och omfattande inflyttning till de glesbygdskommuner 

som tar emot nyanlända. De nyanlända familjernas barn erbjuds 

utbildningsplatser i glesbygdsskolor, vilket i sin tur bidrar till ett ökat 

elevunderlag. Detta konstaterades i det inledande exemplet (s. 1). 

Elevökningen ger förvisso en ökad elevpeng till skolhuvudmannen, men 

kompenserar inte de resursbehov som kan uppstå i samband med 

mottagande av nyanlända elever. Språkliga och kulturella barriärer i 

kombination med att ett liv på flykt innebär många gånger en ofullständig 

skolgång och traumatiska upplevelser. Sammantaget torde detta ställa 

ytterligare krav på pedagogernas kompetenser och påverka skolans 

specialpedagogiska verksamhet. 

 

Hittills saknas kunskap om hur en snabb elevökning i glesbygdsskolan kan 

påverka den specialpedagogiska verksamheten och hur förändringen 

fortskrider. Dock hävdas i nordiska och svenska studier att glesbygdsskolan 

har en central plats i utbildningssystemet och av den anledningen behöver 

glesbygdsskolan analyseras utifrån olika perspektiv (Cedering, 2016; Dahllöf, 

1973; Johansen, 2009; Kalaoja & Pietarinen, 2009; Karlberg-Granlund, 

2011; Kvalsund, 2009; Solstad, 2009; Åberg-Bengtsson, 2009). Endast ett 

fåtal svenska forskare har ägnat sig åt att studera glesbygdsskolan ur ett 

pedagogiskt perspektiv (Dahllöf, 1973; Råberg, 1979; Andræ Thelin, 1991; 

Åberg-Bengtsson, 2004, 2009) och av dessa forskare har ingen explicit 

fokuserat på den specialpedagogiska verksamheten. Det innebär att svenska 

glesbygdsskoleforskare inte har ägnat sig åt studier som rör den 

specialpedagogiska verksamheten som avser att ge alla elever likartade 

utbildningsmöjligheter i utbildningssystemet. Här finns således en 

vetenskaplig och samhällelig kunskapslucka, vilket utgör en risk för att en 

skolgrupp och ett centralt skoluppdrag – specialpedagogisk verksamhet – 

osynliggörs.  

 

Ett begrepp för detta osynliggörande som jag lånar från företagsforskning är 

”weak signal” (Hiltunen, 2007). Begreppet ”svag signal” är en metafor som 

signalerar att här finns ett ännu icke uppmärksammat område eller att 

området studerats i begränsad utsträckning. Metaforen avser att väcka 

                                                             
2 SKOLFS 2014:40 särskiljer olika nivåer för elevers behov som benämns extra anpassningar, särskilt 

stöd och när eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas (se Artikel II). I 

kappatexten (s. 14) beskriver jag skillnaderna mellan begreppen men väljer att inte särskilja begrepp i 

avhandlingen eftersom fokus inte ligger på att diskutera elevernas behovsnivåer, utan den 

specialpedagogiska verksamheten som inkluderar behovsnivåerna.  Av det skälet använder jag i denna 

avhandling begreppet extra stöd. 
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intresse för något som är hotat, något som det finns oro för eller något som 

det finns skäl att uppmärksamma. Därmed vill jag påstå att det tämligen 

svala intresset för den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan 

signalerar ”svag signal”. Det är anmärkningsvärt att Sverige idag saknar 

vetenskapliga studier om specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor 

som trots allt är ett centralt skoluppdrag och en verksamhet som pågår varje 

dag. Sammantaget är denna kunskapsbrist bekymmersam då den kan bidra 

till att marginalisera glesbygdsskolors elever som tillfälligt eller över en 

längre tidsperiod har behov av specialpedagogisk verksamhet.   

 

Persson (1997) hävdar att en förutsättning för att utveckla skolans 

specialpedagogiska verksamhet är att det borde finnas en tydligare koppling 

mellan forskning om specialpedagogisk verksamhet och skolpraktiken. 

Ahlberg (2009) menar att det har genomförts åtskilligt med forskning inom 

det specialpedagogiska forskningsfältet men att det saknas forskning inom 

den specialpedagogiska skolverksamheten. Under åren som förflutit mellan 

Perssons (1997) och Ahlbergs (2009) forskning har förvisso forskare bidragit 

med ytterligare specialpedagogisk forskning. Dock hävdar Ahlberg (2009) 

att den specialpedagogiska verksamheten än mer behöver studeras i sitt 

skolsammanhang. Ahlberg (2009) hävdar att forskning om den 

specialpedagogiska verksamheten behöver utökas, inte minst för att utveckla 

lokala teorier (s.18), vilket innebär att teorier kan utvecklas när de knyts till 

den lokala skolkontexten. Även glesbygdsskoleforskare, exempelvis Howley 

och Howley (2014) hävdar vikten av att belysa bindningen mellan 

glesbygdsskolan och den omgivande kontexten. Detta diskuteras mer 

ingående i kapitlet Avhandlingens inramning. Det saknas således kunskap 

om hur den lokala skolkontexten har påverkats av policyförändringar, som 

exempelvis Skollagen (2010:800) och Skolverkets Allmänna Råd för Arbete 

med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram3 (2014:40), och i 

vilken utsträckning det i sin tur har haft inverkan på den specialpedagogiska 

verksamheten. 

 

När specialpedagogisk verksamhet i svenska glesbygdsskolor studeras 

uppkommer en central frågeställning som forskaren måste ställa sig; på vad 

ska forskningsfokus riktas beträffande den specialpedagogiska 

verksamheten? Ska forskningsperspektivet riktas mot elevens 

lärandesvårigheter eller mot undervisningssvårigheter som är en del av 

lärmiljön (Ström & Linnanmäki, 2011). Det perspektiv som antas visar inte 

bara på vad som uppfattas som specialpedagogisk verksamhet utan även på 

vem som äger utmaningen. Fokuseras undervisningssvårigheter kan 

forskningen ta avstamp i lärmiljöns utmaningar och skolans 

                                                             
3 Fortsättningsvis benämnd (SKOLFS 2014:40). 
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specialpedagogiska verksamhet, som avser lärmiljöns samlade resurser i 

syfte att stödja och underlätta elevens utveckling och lärande. Detta fokus 

inkluderar den samlade lärmiljöns förmåga att möta den naturliga variation 

som existerar i varje årskull av elever (jfr Ström & Linnanmäki, 2011).    

 

I inledningskapitlet problematiserar jag svenska villkor som avser rurala 

områden. Vidare riktar jag uppmärksamhet mot rådande snabba och 

komplexa demografiska förändringar som medför osäkra ekonomiska 

förhållanden för glesbygdsskolor. Dessa förändringar kan på ett 

genomgripande sätt utgöra hot och begränsningar för skolornas 

specialpedagogiska verksamhet, inte minst för den långsiktiga planeringen 

och kvalitetssäkringen. I relation till dessa samhälleliga aspekter finner jag 

anledning att i denna avhandling bidra med kunskap om hur den 

specialpedagogiska verksamheten utformas i glesbygdsskolan under rådande 

betingelser – det vill säga hur glesbygdsskolornas aktörer tolkar och 

hanterar det specialpedagogiska uppdraget. Hur personalen utformar den 

specialpedagogiska verksamheten inom ramen för glesbygdsskolans lärmiljö 

kan således bli avgörande för vilket stöd en enskild elev kan erhålla. I likhet 

hävdar Daniels (2001) och Dysthe (2003) att lärmiljön och 

undervisningssätten är förbundet med hur skolaktörerna positionerar sig i 

elevernas liv och kultur. Det innebär att de gemenskaper som utvecklas i 

skolan får betydelse för elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. 

Detta inbegriper även den specialpedagogiska verksamheten i 

glesbygdsskolor och i det avseendet utgör föreliggande avhandlingen ett 

kunskapsbidrag. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Mot bakgrund av ovan beskrivna motiv gällande glesbygdsskolan och dess 

specialpedagogiska verksamhet syftar föreliggande avhandling till att öka 

kunskapen om och förståelsen för den specialpedagogiska verksamheten i 

glesbygdsskolan. Avhandlingens specificerade syfte är att undersöka och 

analysera den specialpedagogiska verksamhetens möjliggörande och 

begränsande betingelser för klasslärares, rektorers och specialpedagogers 

utbildningsuppdrag. För att uppfylla syftet ställs följande forskningsfråga:  

- Vilka möjliggörande och begränsande betingelser finns för den 

specialpedagogiska verksamheten och dess organisering samt vilka 

innebörder ges den specialpedagogiska verksamheten i 

glesbygdsskolan? 
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Disposition 

 

Detta inledande kapitel avslutas med syfte och forskningsfrågor samt 

avhandlingens disposition. I det andra kapitlet ger jag avhandlingen dess 

kontextuella inramning som omfattar glesbygdsskolan som arena, skolans 

specialpedagogiska uppdrag enligt styrdokument, och specialpedagogisk 

verksamhet i glesbygdsskolan. Jag redogör även hur jag positionerar 

avhandlingen gällande skolans specialpedagogiska verksamhet i förhållande 

till tidigare studier. Kapitel tre består av de teoretiska ingångar som är 

relevanta för tolkningen av det empiriska materialet och som svarar mot 

avhandlingens syfte. I kapitel fyra redovisas tidigare forskning som är aktuell 

för min tematik. För att visa på befintliga kunskapsluckor utmynnar kapitlet 

i en sammanfattning av tidigare forskning. Kapitel fem beskriver 

forskningsprocessen som förutom avhandlingens design innehåller en 

översikt av delstudiernas syfte, forskningsfrågor, datainsamling, 

respondenter, analys och avhandlingens geografiska kontext. I kronologisk 

artikelbaserad ordning beskrivs därefter datainsamlingsmetoder, 

genomförande, urval, deltagare samt beskrivning av analysprocessen. 

Kapitlet avslutas med etiska överväganden samt redogörelse för 

avhandlingens trovärdighet och tillförlitlighet och avslutas med en 

metodreflektion. I kapitel sex sammanfattas avhandlingens delstudier som 

resulterat i fyra artiklar. Kapitel sju innehåller analys och diskussion. I 

kapitlet analyserar jag resultaten samt reflekterar kring avhandlingens 

vetenskapliga och samhälleliga kunskapsbidrag. Allra sist i kapitlet ger jag 

några tänkbara uppslag till fortsatt forskning. 
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Avhandlingens inramning 
 

Avsikten med detta kapitel är att relatera till glesbygdsskolans 

omgivningsfaktorer och på så sätt ge läsaren en övergripande förståelse för 

det sammanhang som avhandlingsarbetet kan placeras i. Beskrivningen av 

avhandlingens kontext inbegriper lokalsamhället som utgör en del av 

lärmiljön. Den kontextuella inramningen innefattar även skolans 

specialpedagogiska uppdrag och specialpedagogiska verksamhet. 

  

Glesbygdsskolan som arena 

 

Den omgivande kontexten för glesbygdsskolan är glesbygden eller som det 

ibland uttrycks, den rurala miljön. Rurala miljöer beskrivs i internationella 

studier ur ekonomiska, kulturella och geografiska perspektiv (Anderson & 

Lonsdale, 2014; Wildy, 2010) men även ur statistiska (Anderson, 2010) och 

psykologiska perspektiv (Hargreaves, Kvalsund & Galton, 2009). Dock 

saknas såväl en enhetlig internationell som nationell definition av begreppen 

glesbygd och glesbygdsskola. Svenska myndigheter har antagit varierande 

definitioner av de båda begreppen (Tabell 1).  

 
Tabell 1 Svenska myndigheters definition av glesbygd och glesbygdsskola 

Myndighet Definition av glesbygd  Definition 

glesbygdsskola  

Glesbygdsverket  Det är 45 minuter med bil till närmaste 

samhälle/stad som har mer än 3000 

innevånare  

En skola på landsbygden 

med högst 50 elever som är 

mellan 6 och 13 år 

Statistiska 

centralbyrån 

Det som inte är tätbebyggt område är 

landsbygd - tätbebyggda områden har 

maximalt 200 meter mellan husen och 

mer än 200 innevånare 

Definition saknas 

Svenska 

kommunförbundet 

Kommun med färre än 7 innevånare per 

km2 och färre än 20 000 innevånare 

 

Definition saknas 

 

Glesbygdsverket är den enda statliga myndighet som definierar en 

glesbygdsskola. Numeriska uppgifter är emellertid enbart en del av det som 

kännetecknar en glesbygdsskola. Dessutom varierar de numeriska 

uppgifterna över tid. Det som var giltigt för några år sedan gällande till 

exempel glesbygdsskolans elevantal skiljer sig från det antal elever som idag 

används som gräns för att känneteckna en glesbygdsskola. En typisk 

glesbygdsskola hade i mitten av 1990-talet färre än 60 elever (Åberg 

Bengtsson, 1996). Överlag hade majoriteten av skolorna vid den tiden ett 

elevantal som inte översteg 200 elever (Åberg Bengtsson, 1996). Vidare var 

klasstorleken i grundskolan i landet som helhet i genomsnitt 22 elever 

medan glesbygdsskolor hade ett genomsnittligt elevantal på 19 elever per 
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klass. I en nordisk kontext, trots likartad geografi och demografi, finns 

numeriska variationer gällande definition av en glesbygdsskola. Karlberg-

Granlund (2009) och Sörlin (2005) anger en övre gräns på 50 elever, 

Johansen (2009) drar en övre gräns vid 60 elever, Kalaoja och Pietarinen 

(2009) samt Marklund (2000) anger att den numeriska gränsen för en 

glesbygdsskola är färre än 50 elever. Kvalsund (2009) anger att skolan har 

färre än 90 elever. Lind och Stjernström (2015) använder följande numeriska 

elevantal; en stor glesbygdsskola har max 200 elever en medelstor 

glesbygdsskola har max 60 elever och en liten glesbygdsskola har färre än 20 

elever. Den på elevantal baserade definitionen har således hållits relativt 

stabil sedan 1990-talet. 

 

I ett internationellt sammanhang föreligger stora skillnader mellan länders 

definitioner av vad som representerar en glesbygdsskola, inte minst 

beroende på olikheter i demografiska och geografiska strukturer (Anderson, 

2010). Exempelvis beskriver Anderson (2010) att forskare i USA definierar 

en glesbygdsskola utifrån färre än 350 elever. Hargreaves (2009) anger att 

brittiska glesbygdsskolor har ett maximum på 100 elever medan Wilson och 

McPake (1998) i en skotsk studie anger ett maximum på 120 elever. Dessa 

studier påvisar numeriska variationer mellan länder gällande vad som 

kännetecknar en glesbygdsskola. Dessutom ingår glesbygdsskolor i olika 

länder i skilda rurala kontexter (jfr Anderson, 2010; Kimonen & Nevalainen, 

2013). Som en följd av detta finns skiftade definitioner av vad som 

kännetecknar en glesbygdsskola, vilket försvårar internationella jämförelser 

både för organisationer och för forskare i glesbygdsskolefältet. Det kan 

innebära att det som kännetecknar en glesbygdsskola i ett land är svårt att 

överföra till ett annat land. Därtill är det numeriska kännetecknet enbart ett 

mått för vad som utmärker en glesbygdsskola (jfr Anderson, 2010). Kriterier 

som kompletterar antalet elever per skola är att skolan har få lärare (Andræ 

Thelin & Solstad, 2005) och att skolan har en åldersblandad undervisning 

(Kalaoja & Pietarinen, 2009; Solstad, Leka & Sigsworth, 2013; Andræ Thelin 

& Solstad, 2005). Av den nordiska forskningens definitioner och kriterier 

framgår inte huruvida skolorna har tillgång till specialpedagogiskt utbildad 

personal eller hur skolorna arbetar med den specialpedagogiska 

verksamheten. 

 

I ett svenskt sammanhang förordade Dahllöf (1973) redan i början av 1970-

talet att den framtida skolforskningen borde ta utgångspunkt i den konkreta 

pedagogiska verksamheten. Den skola Dahllöf avsåg var grundskolan och 

han betonade vikten av att bedriva forskning i glesbygdsskolan eftersom ett 

då sjunkande elevantal indikerade risken för framtida skolnedläggningar. 

Ubas studie (2015) av svenska skolnedläggningar visar att Dahllöf fick rätt. 

Under perioden 1991-2010 lades 490 svenska skolor ner. Detta utgör knappa 
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10 % av det totala antalet grundskolor under den tidsperioden. Cirka 80 % av 

de nedlagda skolorna hade ett elevantal som understeg 100 elever medan 

knappa 25 % av skolorna hade färre än 25 elever.  I 490 skolor har således 

elever under pågående utbildning förflyttats till andra skolor. Vad detta 

inneburit för elevernas utbildning finns det dock ingen dokumenterad 

kunskap om. För att förstå vad antalet skolnedläggningar (490 skolor) 

betyder i en svensk kontext kan en referenspunkt vara det totala antalet 

skolor i Sverige. Hösten 2016 var det totala antalet grundskolor 4842 

(Skolverkets statistikdatabas per 2016-10-06) och om skolnedläggningar inte 

gjorts hade antalet skolor varit 5332. Mot bakgrund av bland annat 

skolnedläggningar argumenterade Åberg-Bengtsson (1996) för behovet av 

att upprätta en databas för att möjliggöra studier av svenska 

glesbygdsskolor, något som ännu inte realiserats. Förmodligen har 

nedläggningen av skolor resulterat i att elever inkluderats i större 

elevgrupper och hur detta påverkat eleverna saknas det kunskap om. Antalet 

nedlagda skolor bör naturligtvis också relateras till att antalet barn i 

grundskoleåldern minskade mellan åren 2000-2011. En förändring skedde 

dock 2011 då siffrorna vände uppåt. Uppgången beräknas hålla i sig i hela 

landet fram till 2030, med undantag av övre Norrlands inland som förväntas 

ligga på nuvarande nivå vad gäller antalet barn i grundskolan (TCO-rapport, 

2013). Under 1990-talet ökade skolnedläggningarna. Nordiska och 

internationella studier visar även att skolnedläggningar berör människors 

villkor för att leva och bo på en viss plats (jfr Cedering, 2016; Egelund & 

Lausten 2006; Hargreaves, 2009; Kearns, Lewis, McCreanor, & Witten, 

2009; Åberg-Bengtsson, 1996). Skolnedläggningar diskuteras mer specifikt i 

kapitlet Tidigare forskning. 

 

Skolnedläggningar och den påstådda ojämlika skolan (se Inledningskapitlet) 

är bara två aspekter av det som kännetecknar svensk skola. Skolan, oavsett 

var den ligger behöver diskuteras i ett större sammanhang. Englund (1995, 

1998) beskriver att förutsättningen för gemensamma möten i pluralistiska 

elevgrupper har blivit svagare och att den utbildningspolitiska utvecklingen 

har gått från gemensamt intresse till egennytta. Han hävdar att det skett en 

förskjutning från en offentlig skola som garant för det gemensamma, till en 

utbildning som styrs av individuella val och marknadsintressen. Ett tecken 

på ett lagmässigt stöd för det sistnämnda i utbildningspolitiken är det fria 

skolvalet och möjligheten att starta och driva fristående skolor (proposition 

1991/92:95; proposition 1992/93:230). Det är en utveckling som kan 

försvaga tanken om en skola som verkar för demokrati och samhörighet. 

Emellertid har möjligheten att starta fristående skolor öppnat upp för 

föräldragrupper och andra intressenter att bilda skolföreningar samt starta 

och driva fristående skolor. Det innebär att vissa fristående glesbygdsskolor 

tidigare har drivits i kommunal regi. 
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Nordiska studier visar att glesbygdsskolan har få elever och få elever innebär 

naturligt nog färre elever per klass (jfr Cedering, 2016; Johansen, 2009; 

Kalaoja & Pietarinen, 2009; Karlberg-Granlund, 2009; Andræ Thelin & 

Solstad, 2005). Det förekommer dock sparsamt med forskning om 

betydelsen av små klasser för elevers skolprestationer och senare yrkesliv. 

En rapport från Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk 

utvärdering (IFAU) av Fredriksson, Oosterbeek och Öckerts (IFAU, 2012:5) 

är en av få rapporter som fokuserat långsiktiga effekter av färre elever per 

klass. Tidigare forskningsstudier (innan skolan kommunaliserades) samt ny 

empiri har använts i rapporten som studerat klasstorlekars effekter på 

studieresultat i årskurs 4 och 6 och löner i vuxen ålder. I rapporten 

konstateras att mindre klasser hade positiva effekter på elevers 

studieresultat och på löneutvecklingen i vuxen ålder. Fredriksson m.fl. 

(2012) slutsats angående överförbarheten till dagens skolkontext är att det 

förvisso finns skillnader mellan hur skolan var organiserad före respektive 

efter kommunaliseringen men att överförbarheten med klasstorlekar och 

dess effekter trots allt är möjlig att realisera idag. 

 

Glesbygdsskoleforskarna Howley och Howley (2014) lyfter fram betydelsen 

av att inbegripa kontextuella faktorer när glesbygdsskolan ska studeras. De 

hävdar vikten av att forskaren förstår och erövrar "en känsla för platsen" där 

skolan är belägen. En helhetsförståelse ger forskaren en möjlighet att 

diskutera vad det lokala omgivande samhället utanför glesbygdsskolan 

betyder för utbildningen och vice versa. Howley och Howleys studie påvisar 

även att när glesbygdsskolan ges en central position i lokalsamhället alstras 

en förbättrad lärmiljö för eleven och förbättrad undervisningsmiljö för 

läraren. När lokalmiljöns individer uppmärksammar och lyfter fram skolans 

betydelse för elevers utveckling och utbildning, ökar insikten om betydelsen 

av en god utbildning för alla elever.  Ainscow (1998) lyfter på ett likartat sätt 

fram betydelsen av att belysa skolkontexten ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. 

 

Förvisso finns forskning som hävdar att det positiva sambandet mellan 

glesbygdsskolan och det omgivande samhället inte kan tas för givet. Hur och 

i vilken omfattning samarbetet sker varierar eftersom lokalbefolkningens 

möjligheter, intresse och engagemang för en glesbygdsskola kan skifta (jfr 

Bagley & Hillyard, 2011; Hargreaves, Kvalsund & Galton, 2009). Andra 

internationella studier om glesbygdsskolor lyfter fram den starka 

kontextuella bindningen mellan å ena sidan skolorten och å andra sidan 

glesbygdsskolan (Anderson & Lonsdale, 2014; Dowling, 2009; Hargreaves, 

2009; Howley, 2004; Howley & Howley, 2014; Monk, 2007). I nordiska 

studier framträder motsvarande diskussion (Bæck, 2015; Cedering, 2016; 
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Johansen, 2009; Kalaoja & Pietarinen, 2009; Karlberg-Granlund, 2011; 

Kvalsund, 2009; Solstad, 2009; Åberg-Bengtsson, 2009). Motiven som 

anges för kontextens betydelse är den samhörighet som finns mellan skolans 

aktörer och lokalsamhällets innevånare. Denna samhörighet kan innebära 

att lokalmiljöns resurser ställs till förfogande för glesbygdsskolans 

utbildning. Samhörigheten innebär även att sambanden mellan den inre 

kontexten (glesbygdsskolans lärmiljö, samspel och samarbete exempelvis 

mellan lärare och elev och samarbeten mellan olika skolaktörer) och den 

yttre kontexten (den omgivning som glesbygdsskolan ingår i) behöver i 

forskningssammanhang ytterligare belysas. På ett likartat sätt diskuterar 

även forskare som inriktat sig på att studera specialpedagogisk verksamhet 

ur ett interaktivt miljörelaterat perspektiv vilket Mel Ainscow (2002) gjort. 

Han argumenterar för att när studier görs inom specialpedagogisk 

verksamhet är det viktigt att belysa och beskriva verksamhetens 

förutsättningar utifrån kulturella och kontextuella faktorer. Sådana studier 

synliggör exempelvis möjligheter och hinder för den specialpedagogiska 

verksamhetens existens och utveckling.   

 

Skolans specialpedagogiska uppdrag 

  

Under mitten av 1970-talet, genom Utredningen om Skolans Inre Arbete, 

(SIA, 1974:53), tydliggjordes för första gången i ett svenskt 

utbildningssammanhang vikten av specialpedagogisk insats till enskild elev 

(Assarsson, 2007). Centralt var att klasslärare, elevvårdspersonal och lärare 

med särskild specialpedagogisk utbildning skulle bilda arbetslag kring alla 

elever och att de specialpedagogiska insatserna skulle samordnas och 

integreras i undervisningen. SIA-utredningen såg en ökad möjlighet att 

stödja elever i skolsvårigheter via stödåtgärder och inkludering.  

 

Ahlberg (2009) hävdar att specialpedagogik som skolverksamhet är ett 

område som är tätt förbundet med och beroende av utbildningspolitiska 

intentioner. Ett exempel på en sådan utbildningspolitisk intention är 

begreppet ”utbildning för alla”. Alla barns rätt till utbildning framgår i 

internationella rekommendationer och överenskommelser och Förenta 

Nationerna (FN) tog i början av 1990 ett internationellt politiskt initiativ där 

ambitionen var ”utbildning för alla”. Internationella överenskommelser har 

olika juridiska betydelser och exempelvis Salamancadeklarationen är ett 

uttryck för en åsikt som råder mellan länder och en rekommendation som 

antagits, men är inte juridiskt bindande.  I Svenska Unescorådets (2/2006) 

skrivelse framgår Salamancadeklarationens ideal och principer för 

specialpedagogiskt arbete. Därtill råder en enighet inom FN om att en 

inkluderande praxis oavsett funktionsnedsättning är det mest effektiva 

verktyget för att bekämpa diskriminerande attityder och för att utveckla 
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tolerans. I texten framgår vidare att elever i behov av särskilt stöd ske ges 

tillgång till skolor som tillgodoser dem med en pedagogik som sätter barnet i 

centrum och som kan tillgodose elevens behov. FN:s konvention om barns 

rättigheter (se SÖ, 1990:20, artikel 28) och Unescorådets (2/2006) skrivelse 

kan båda ses som internationellt grundläggande specialpedagogiska 

ideologiska intentioner (Ahlberg, 2009). FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning 2006 (Ds 2008: 23) stadgar i artikel 24 

rätt till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Konventionen tar 

ställning för inkluderande undervisning oavsett utbildningsnivå och 

personer med funktionsnedsättning skall erhålla det stöd som krävs inom 

det allmänna utbildningssystemet för att underlätta deras ändamålsenliga 

utbildning. Sverige har ratificerat konventionen och därmed bland annat 

förbundit sig till att eleverna ska ges möjlighet att gå i ett sammanhållet 

utbildningssystem. Den europiska organisationen European Agency for 

Development in Special Needs Education (2016) diskuterar på ett likartat 

sätt med tillägget att inkluderande undervisning ska förstås utifrån att alla 

kan lära tillsammans och i det sammanhanget erhålla det stöd som krävs. 

 

Läroplanerna är styrande dokument för skolan och i de svenska läroplanerna 

har ”en skola för alla” länge varit ett centralt begrepp. Persson (1997) hävdar 

att ”alla” i läroplanerna förutsätter att skolan har en fungerande 

specialpedagogisk verksamhet. Westling Allodi (2005) gör gällande att 

begreppet ”en skola för alla” dessutom måste förstås i ett större demokratiskt 

sammanhang eftersom det inkluderar och villkorar en samhällelig 

demokratisk fostran av alla elever. Assarsson (2007) hävdar att det 

ideologiska och politiska begreppet "en skola för alla" kan bidra till att den 

specialpedagogiska verksamheten som vetenskapligt kunskapsområde 

riskerar att bli förbunden till och förväxlad med det rådande skolpolitiska 

resonemanget. I likhet med Assarsson menar Ahlberg (2009) att det 

ideologiska och politiska samtalet kan försvåra gränsdragningen mellan 

skolans specialpedagogiska verksamhet som forskningsfält och som 

verksamhet i skolan.  

 

Trots denna svåra gränsdragning hävdar Persson (1997) att en tydligare 

koppling mellan forskning om specialpedagogisk verksamhet och den 

verksamhet som utförs i skolpraktiken är en viktig förutsättning om avsikten 

är att utveckla skolans specialpedagogiska verksamhet. Persson konstaterar 

vidare att trots genomgripande förändringar i svenska läroplaner diskuterar 

forskare i relativt begränsad utsträckning skolans specialpedagogiska 

verksamhet och hur denna verksamhet kan skilja sig åt i såväl omfattning 

som innehåll. En orsak till detta kan vara att skolans specialpedagogiska 

verksamhet inte direkt uppfattas som föremål för läroplanstexterna. En 

annan orsak är att specialpedagogisk verksamhet är en komplex och 
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mångfacetterad verksamhet som forskare måste ges tillträde till (Ahlberg, 

2009). Specialpedagogisk verksamhet är en pedagogisk skolaktivitet med 

specialpedagogiska funktioner som praktiseras av olika aktörer i eller 

utanför klassrummet. Specialpedagogisk verksamhet är även ett 

kunskapsområde där forskningen bidrar till kunskapsuppbyggnad (Ahlberg 

2009; Persson, 1997; Ström, 1999; Ström & Linnanmäki, 2011). 

 

Den svenska ambitionsnivån inom utbildningspolitiken med avseende på 

specialpedagogisk verksamhet uttrycks bland annat i Skollagen 2010:800, i 

Skolverkets, Läroplan för grundskolan (Lgr 11) och i SKOLFS (2014:40). 

Skollagen (2010:800) betonar alla elevers rätt till utbildning och utveckling, 

vilket innebär att eleven ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt mot 

uppsatta kunskapsmål. Förutom kunskapsmålen i respektive ämne är målet 

med utbildning att främja alla elevers utveckling genom goda och likvärdiga 

lärmiljöer. I SKOLFS (2014:40) görs en distinktion mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är det första steget av 

åtgärder till eleven som företrädesvis ska ges i klassrummet och ses som en 

del i den specialpedagogiska verksamheten. Skolans pedagoger ska arbeta 

med extra anpassningar till elever genom att tillvarata och anpassa 

lärmiljöns resurser, arbeta med förändrad resursfördelning samt använda 

passande pedagogiska verktyg och metoder i undervisningen. Det är också av 

vikt att pedagogerna har en god inblick i hur hela elevgruppen fungerar och 

samspelar. Det andra steget benämns särskilt stöd och om eleven är i behov 

av särskilt stöd tillskrivs rektor ett ansvar att utreda och dokumentera 

elevens behov i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska bland annat 

innehålla vilka åtgärder skolan vidtar för att stödja eleven. 

 

I en återblick till slutet av 1990-talet visar en rapport från Skolverket (2000) 

att behovet av stödinsatser till elever i glesbygdsskolor var stort. Tidiga 

insatser föreslogs som en åtgärd för att minska risken för stora 

kunskapsluckor som kan vara svåra att reparera i ett senare skede.  Dock 

framgår det inte av rapporten hur dessa tidiga insatser skulle kunna 

realiseras och utföras i praktiken. Sammanfattningsvis hävdade Skolverket 

(2000) att små kommuner har höga utbildningskostnader och kan ha svårt 

att klara hela utbildningsuppdraget. Skolverket föreslog därför att ett särskilt 

statligt stöd skulle ges till glesbygdskommunernas utbildning. Detta 

realiserades dock inte, trots att en senare rapport från Skolverket (2009) 

konstaterade att glesbygdskommuners skolor har en stor elevgrupp som 

tillfälligt eller över en viss tid är i behov av särskilt stöd. Skolverket (2009) 

kunde konstatera att den största andelen inkluderade särskoleelever 

återfinns i glesbygdskommunerna. Detta kan tyda på att glesbygdsskolan har 

att hantera en komplex utmaning i den specialpedagogiska verksamheten. 

Även om utmaningarna är många torde det finnas möjligheter för 
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glesbygdsskolorna att skapa inkluderande lärmiljöer. Nilholm och 

Göransson (2013) slår fast att vissa kriterier måste uppfyllas för att en 

inkluderande miljö ska åstadkommas. Ett centralt kännetecken är att skolan 

har ett enda system som inte särskiljer eleverna från varandra i 

undervisningen. Detta innebär att eleven ska vara placerad i skolans 

ordinarie undervisning. Ytterligare kännetecken på en inkluderande miljö är 

att en gemenskap finns för eleven i skolans lärmiljö. Gemenskap innebär att 

eleven är pedagogiskt och socialt delaktig i skolans lärmiljö. En inkluderande 

lärmiljö består av gemenskap, präglad av delaktighet och demokratiska 

möjligheter och att skolan betraktar olikheter som en tillgång. Dessa 

kännetecken innebär att inkludering ska förstås i relation till hur 

skolsituationen ser ut för den enskilda eleven. 

 

Skolverket (2016) hävdar att begreppet inkludering har kommit att få olika 

innebörder och eftersom begreppet kan tolkas och tillämpas på så skilda sätt 

förordar Skolverket att begreppet anpassningar används. Skolverket avser 

att stävja missuppfattningar med begreppet inkludering men konstaterar 

även att anpassningar anses utgå från elevens behov där den grundläggande 

idén är att det är miljön som i första hand ska anpassas. Detta innebär att 

Skolverket förespråkar ett lärmiljöinriktat synsätt på specialpedagogisk 

verksamhet som riktar uppmärksamhet på lärmiljöns utveckling för att 

stödja elevens specifika behov. Groths studie (2007) styrker betydelsen av att 

tillämpa ett lärmiljöinriktat perspektiv eftersom segregerande lösningar 

förstärker elevens känsla av att vara avvikande. Likartade resultat framförs i 

Vernersson (2002) och Westling Allodis (2002) studier. Dessa studiers 

resultat om segregerade lösningars negativa konsekvenser för eleverna tycks 

vara svåra att åtgärda. Även Skolverket (2016) konstaterar att alltför många 

skolor i realiteten inte lyckas skapa lärmiljöer som är pedagogiskt, socialt 

och fysiskt tillgänglig för elever med exempelvis funktionsnedsättning. 

 

Skollagen (2010:800) och skolans styrdokument lägger grunden för skolans 

specialpedagogiska verksamhet. Isaksson och Lindqvist (2015) har jämfört 

de svenska styrdokumenten under tidsperioden 1970 till 2014. Den 

omfattande dokumentanalysen fokuserar på hur de specialpedagogiska 

perspektiven och formuleringarna i styrdokumenten skrivits fram och 

förändrats över tid. Analysen visar att framskrivningen av 

specialpedagogiska insatser i skollagarna har gjort kraftiga pendelrörelser. 

Svängningarna orsakas av att beslutsfattare i perioder skrivit fram varierade 

budskap för det specialpedagogiska stödet. Isaksson och Lindqvist 

konstaterar att styrdokumenten under 1970-talet fram till 1990-talet 

lämnade det individuella perspektivet till att omfatta det perspektiv som 

betonade lärmiljöns betydelse och det relationella perspektivet på 

skolsvårigheter. Däremot öppnar 1990-talets läroplaner upp för ett 
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individualistiskt perspektiv. Isaksson och Lindqvist anger som exempel på 

svängningar i styrdokumenten begreppet ”elevens bästa” som används i 

Skollagen (2010:800). Att begreppet används innebär en tydlig återgång till 

det individuella perspektivet hävdar forskarna. Resultatet visar dessutom att 

den skolpolitiska policypositioneringen för specialpedagogik är ett område 

för politisk kamp Isaksson och Lindqvist (2015). 

 

Westling Allodi (2002) och Lundahl (2016) diskuterar på ett likartat sätt när 

de kritiserar beslutsfattares svängningar i läroplanstexterna. Dessa 

svängningar är inte bara uttryck för bristande kollektivt politiskt minne utan 

torde även påverka pedagogernas uppfattningar om utformningen av den 

specialpedagogiska verksamheten (Westling Allodi, 2002). Svängningarna 

kan också ses som en konsekvens av att skolan reformerats utifrån en politik 

som tagit intryck av den kommersiella marknaden (Lundahl, 2016). Westling 

Allodi (2002) och Fischman, DiBara och Gardner (2006) hävdar även att 

förändringarna i läroplanstexterna har beskurit pedagogernas professionella 

autonomi, vilket i sin tur förhindrar långsiktiga skolutvecklingsprocesser till 

förmån för ensidiga mätningar och provresultat. Ainscow, Booth och Dyson 

(2004) som studerade det engelska skolsystemets läroplaner menar också att 

det skett en fokusförskjutning och pekar på en tydlig förändring mot fler 

inslag av mätningar och prov. 

 

Utifrån ovan nämnda studier, styrdokument och Skolverksrapporter 

framstår det att de specialpedagogiska nationella uppdragen i viss mån är 

motsägelsefulla. Å ena sidan betonar Skolverket (2015) vikten av att det 

relationella, miljöorienterade synsättet på specialpedagogisk verksamhet och 

att detta perspektiv ska beaktas som centralt utifrån skolans uppdrag och i 

arbetet med den specialpedagogiska verksamheten. Å andra sidan visar 

Isaksson och Lindqvists studie (2015) på en motsatt riktning eftersom 

styrdokumenten enligt deras dokumentanalys indikerar en tydlig återgång 

till det individuella perspektivet. I Skollagen (2010:800, kap 3 § 7) finns det 

också motsägelser, det står exempelvis det särskilda stödet skall ges inom 

den elevgrupp eleven tillhör. Men i Skollagen (2010:800, kap. 3 § 11) står 

också att om särskilda skäl föreligger kan stödet ges i en särskild 

undervisningsgrupp, det vill säga en annan undervisningsgrupp än den 

eleven vanligen tillhör.  

 

Liknande resultat presenteras även i andra svenska studier som visar att det 

över en längre tidsperiod har skett en policyförskjutning som är av betydelse 

ur ett specialpedagogiskt perspektiv (Arnesen & Lundahl, 2006; Assarsson, 

2007; Berhanu, 2014; Isaksson & Lindqvist, 2015; Lundahl, 2016). Under 

1970-talet betonades att grundläggande utbildning kännetecknade en 

demokratisk välfärdsstat vars strävan var att skolan skulle bidra till ökad 
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likvärdighet och social utjämning. 2000-talets skola har däremot kommit att 

kännetecknas av en segregerad och olikvärdig skola som marknadsanpassats 

och på så sätt utvecklats till en skola i en mer individualiserad exkluderande 

riktning med tydligare fokus på individens tillkortakommanden (Assarsson, 

2007; Fischbein, 2012; Berhanu, 2014; Hjörne, 2004; Arnesen & Lundahl, 

2006; Isaksson & Lindqvist, 2015; Lundahl, 2016). En sådan förskjutning av 

policy torde påverka skolors specialpedagogiska verksamhet från en 

relationell lärmiljöorienterad riktning till en mer individualiserad riktning, 

oavsett om skolan är belägen i tätort eller i glesbygd.   

 

Specialpedagogisk verksamhet 

 

Avhandlingens övergripande problemområde handlar om specialpedagogisk 

verksamhet i glesbygdsskolor. I avhandlingen betraktas specialpedagogisk 

verksamhet som en central del av grundskolans uppdrag. Utifrån den 

specialpedagogiska verksamhetens centrala position behöver skolan ha 

tillgång till specialpedagogisk kompetens. I de svenska styrdokumenten 

framgår att en pedagog med specialpedagogisk kompetens ska finnas i 

skolverksamheten och pedagogen ska bland annat ha ett konsulterande och 

handledande uppdrag (jfr Skollagen, 2010:800; SKOLFS, 2014, s.40).  

 

Forskare inom det specialpedagogiska fältet (Ainscow, 1998; Fischbein & 

Österberg, 2003; Ström & Linnanmäki, 2011; Tangen, 2012; Westling Allodi 

2002; Westling Allodi, 2007) hävdar på likartade sätt att det övergripande 

målet med skolans uppdrag, inklusive den specialpedagogiska verksamheten 

är att alla elever ska ges möjlighet till goda lärande-, utvecklings- och 

livsvillkor. Skolans uppdrag kännetecknas av ett helhetsuppdrag vilket 

inkluderar både ett socialt och kunskapsmässigt uppdrag och det är inom 

den specialpedagogiska verksamheten som skolan sätts på prov om 

helhetsuppdragets innebörd (Tangen, 2012).  Fischbein och Österberg 

(2003) hävdar att om elever ges frekventa erfarenheter av att inte räcka till 

får det konsekvenser för självkänslan och i förlängningen lägger sådana 

negativa erfarenhetsspår hinder för hur elever reagerar i undervisnings- och 

lärandesituationer. Skolans pedagoger har därför ansvar för att skolans 

lärmiljö vänder sig till alla elever, oavsett om eleverna tillfälligt eller över en 

längre tidsperiod är i behov av extra stöd. 

 

Den specialpedagogiska verksamhetens övergripande mål är att främja goda 

lärande-, utvecklings- och livsvillkor för elever som av olika orsaker möter 

eller riskerar att möta svårigheter och hinder i sin utveckling (Ainscow, 

1998; Fischbein & Österberg, 2003; Tangen, 2012). Den specialpedagogiska 

verksamheten ges därmed flera funktioner då den både ska tillgodose elevers 
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behov men även så långt som möjligt motverka och förebygga att elever 

hamnar i svårigheter. Detta tyder på att specialpedagogisk verksamhet är ett 

samlingsbegrepp för olika skolaktiviteter som kan utföras formellt i 

klassrummet men även i aktiviteter utanför klassrumsmiljön.  

 

Ström och Linnanmäki (2011) identifierar flera specifika specialpedagogiska 

verksamhetsområden såsom formella och icke formella aktiviteter med en 

specialpedagogisk ambition som utförs både i och utanför klassrummet. 

Därtill ingår specialpedagogisk handledning som exempelvis sker mellan 

klasslärare och specialpedagog. Även expertkonsultation kan ingå i 

specialpedagogisk verksamhet. Denna konsulterande expert kan exempelvis 

vara en logoped som ger råd och samarbetar med klasslärare, rektorer, 

specialpedagoger i ett bestämt syfte. Specialpedagogisk verksamhet har 

således ett varierat innehåll. Oavsett vad som fokuseras i den 

specialpedagogiska verksamhetens innehåll avser den även att leda till 

verksamhets- och skolutveckling (Persson, 1997; Ström & Linnanmäki, 

2011). Ström och Linnanmäkis (2011) innehållsdefinition av 

specialpedagogiska verksamhet visar är det är en föränderlig verksamhet. 

Den specialpedagogiska verksamheten ska anpassas till individuella och 

skiftande elevbehov, till skolorganisationens lärmiljö, till tillgängliga 

personella och ekonomiska resurser och till samhällsnivån utifrån innehållet 

som skrivs fram i nationella specialpedagogiska uppdrag. Den 

specialpedagogiska verksamheten kan även variera beroende på hur 

uppdraget tolkas och genomförs i skolpraktiken. 

 

Den definition av specialpedagogisk verksamhet som jag har valt att utgå i 

från tar avstamp i avhandlingens syfte och har likheter med Ström och 

Linnanmäkis (2011) definition. Det betyder att specialpedagogisk 

verksamhet är en skolverksamhet som sker såväl inom som utanför 

klassrummet och innefattar både formella och informella aktiviteter som har 

specialpedagogiska avsikter. De formella aktiviteterna i klassrummet kan 

bestå av att elever har ett behov av extra ämnesstöd eller stöd i sociala 

ämnesanknutna aktiviteter. Informella aktiviteter kan vara extra stöd i 

lunchsituationen eller i rastaktiviteter. Detta innebär att jag utgår från 

synsättet att de flesta elever någon gång under sin skolgång behöver extra 

stöd, vissa tillfälligt och andra över en längre tid och med olika 

intensitetsgrad. Specialpedagogisk handledning från specialpedagogiskt 

utbildad personal till exempelvis klasslärare är en del av den 

specialpedagogiska verksamheten och rektor ansvarar för att säkra 

tillgången till handledning. Handledningens fokus kan exempelvis vara 

elevers specifika behov eller klasslärarens behov av att utveckla lärmiljöns 

pedagogiska eller organisatoriska delar.  
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När specialpedagogens kompetenser inte räcker till och inte kan svara mot 

det efterfrågade behovet kan klassläraren behöva expertkonsultation. Detta 

innebär att den specialpedagogiska verksamheten praktiseras av olika 

aktörer inom och utanför skolan. Min definition av specialpedagogisk 

verksamhet inspireras även av Fischbein och Österberg (2003) samt Tangen 

(2012) som definierar specialpedagogisk verksamhet som en skolaktivitet 

vars övergripande mål är att främja goda lärande-, utvecklings- och 

livsvillkor för barn, unga och vuxna som av olika orsaker möter eller är i risk 

att möta hinder för sin utveckling, sitt lärande och sina levnadsförhållanden. 

Detta synsätt på specialpedagogisk verksamhet tolkar jag som att denna 

verksamhet kan leda till att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Detta 

betyder även att specialpedagogisk verksamhet utgör ett kunskaps- och 

vetenskapsområde som förenar det pedagogiska, psykologiska, medicinska 

och sociologiska perspektivet på utveckling, lärande, utbildning och 

medborgarskap. Specialpedagogisk verksamhet är således ett mångfacetterat 

område som beaktar flera arenor såsom elev-, familj-, skol- och 

samhällsarenan och samspelet dem emellan. För att åstadkomma ovan 

beskrivna specialpedagogiska verksamhet, ser jag nödvändigheten av 

samarbete och samspel mellan olika professioner, vilket i sin tur leder till att 

professionella relationer behöver fokuseras. Detta relationella 

professionsperspektiv beskrivs närmare i nästa kapitel, Teoretiska ingångar.  
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Teoretiska ingångar 
 

Detta kapitel innehåller mina ställningstaganden för val av teoretiska 

ingångar och val av specialpedagogiska perspektiv. Stangvik (1998) beskriver 

en distinktion mellan modell, teori, perspektiv och verktyg4, vilket har varit 

inspirerande för denna avhandlings teoretiska val i relation till metodval och 

analysmodeller. Kapitlet beskriver de teoretiska ingångarna och 

perspektiven som tillämpas i avhandlingens sammanfattande tematiska 

analys och syntes. De teoretiska ingångarna avser att binda samman och 

konstruera avhandlingens empiri och de valda perspektiven (modellerna) 

samt organisera och tematisera empirin (jfr Stangvik, 1998). Med hjälp av de 

teoretiska ingångarna avser jag att fördjupat analysera och syntetisera 

empirin från avhandlingens fyra delstudier som resulterat i fyra artiklar i 

relation till avhandlingens syfte (jfr Alvesson & Sköldberg, 2008). I 

avhandlingen består det empiriska materialet företrädesvis av kvalitativ data 

med vissa kvantitativa inslag, vilket närmare beskrivs i kapitlet 

Forskningsprocessen. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar att inom samhällsvetenskaplig 

forskning betraktas kunskap som ett socialt samspel mellan människor. 

Ytterst handlar samspelet om människors gemensamma överenskommelser 

om hur något ska förstås och uppfattas. I min avhandling relateras detta 

samspel till specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor. I ett 

samhälleligt perspektiv speglas min samhällssyn och min syn på människan 

och i denna ontologiska åskådning inryms avhandlingens teoretiska 

positionering (jfr Åsberg, 2001). Mitt val av teoretiska ingångar tar 

utgångspunkt i en syn som betraktar samhället, utbildningar och dess 

människor utifrån kulturella och sociala samspelande individer. Detta 

innebär, enligt mitt synsätt, att omgivningsfaktorer har betydelse för 

människors utveckling. Det betyder också att vi människor finns i ett 

sammanhang och att vi tillsammans bidrar till att utforma samhället. Min 

ontologiska åskådning utgår från att det mesta är påverkbart och möjligt att 

förändra. För mig är även synen på människan en följd av den 

grundläggande samhällssynen, ett heterogent samhälle som strävar efter 

likvärdighet mellan människor, oavsett kön, funktionsförmåga, nationalitet, 

religion och politik. Ett sådant samhälle ser mångfald som berikande för 

samhällsutvecklingen. Utifrån ett vetenskapligt perspektiv innebär detta att 

jag väljer bort synsätt som klassificerar, värderar och bedömer människor 

                                                             
4 Stangvik (1998) beskriver distinktionen mellan modell, teori, perspektiv och verktyg enligt följandet; 

teorin beskrivs som en konstruerad och verifierad högre kunskapsnivå som hjälper forskaren att belysa det 

studerade fenomenet. Perspektivet reglerar och strukturerar forskningsprocessen. Modeller hjälper 

forskaren att organisera och tematisera fenomenet medan verktygen är metoder som använts för att samla in 

data. 
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(utifrån givna egenskaper). Istället väljer jag att se olikheter som en 

normalvariation i en population vilket berikar samhällsutvecklingen, såväl 

för andra människor som för individen själv. Mitt ontologiska synsätt får mig 

även att reflektera kring ställningstaganden utifrån kunskapsteoretiska 

aspekter. Därmed reser jag epistemologiska frågor om kunskapssyn.   

 

Min syn på och erfarenhet av utbildning och kunskap utgår från att alla 

människor kan utvecklas och att dessa utvecklings- och kunskapsprocesser 

som sker på individnivå är starkt förbundna med det sociala samspel som 

andra individer i omgivningen bidrar med. Det innebär att stimulansen från 

individens sociala sammanhang är ett centralt villkor för individens 

kunskapsprocess. Denna process är ständigt pågående i informella 

sammanhang exempelvis via sociala medier och i formella skolrelaterade 

sammanhang. Utifrån det synsättet avser min forskning att återspegla 

sociala interaktioners betydelse. Följden blir att poängen ligger i själva 

upptäckten av vad som är möjliggörande eller begränsande i det sociala 

samspelet mellan skolaktörerna relaterat till den specialpedagogiska 

verksamheten. Det innebär att min forskning om specialpedagogisk 

verksamhet avser utifrån de teoretiska ingångarna att systematisera och 

analysera empirin och därmed bidra till att ny vetenskapligt baserad 

kunskap erövras. Detta görs genom att tillvarata skolaktörernas utsagor om 

specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor och belysa dessa utifrån 

skolorganisationens och den sociala interaktionens möjligheter och 

begränsningar.  

 

I Ainscows (1998) och Skrtics (1991b) specialpedagogiska teoretiska 

ingångar betraktas inte elevers kunskap som begränsad utifrån biologiska 

eller mentala förutsättningar. Utveckling och utbildning relateras istället i 

hög grad till det som eleven erhåller genom interaktion och socialt samspel i 

form av stöd, utmaningar och upplevelser. Dessa grundantaganden omsatta i 

en skolrelaterad kontext utgår från att elever lär tillsammans med andra 

elever och pedagoger och att det som utspelar sig i den sociala omgivningen 

på olika sätt kommer att påverka eleverna.  Specialpedagogisk forskning är 

tvärvetenskaplig och ger utrymme för studier utifrån olika perspektiv 

(Ahlberg, 2009; Nilholm, 2005). Beroende på vilket perspektiv som anläggs 

uppnås olika resultat inom specialpedagogisk forskning (Ainscow, 1998). 

Ahlberg (2007, 2009) betonar vikten av att forskare inom det 

specialpedagogiska fältet studerar ej tidigare förenade kunskaps- och 

studieobjekt eftersom sådana nya fusioner kan bidra till att utveckla lokala 

specialpedagogiska teorier som i sin tur tillför ny kunskap till den teoretiska 

specialpedagogiska forskningsbasen. I min avhandling hämtar jag 

inspiration från två specialpedagogiska teorier. Den ena är Thomas Skrtics 

specialpedagogiska organisationsmodell och den andra är Mel Ainscows 
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interaktiva, miljörelaterade specialpedagogiska teori. Dessa två 

specialpedagogiska teorier har gett mig verktyg att ta mig an avhandlingens 

övergripande syfte och besvara dess specifika forskningsfråga. Jag tar 

därmed utgångspunkt i det specialpedagogiska organisatoriska perspektivet 

(Skrtic, 1985, 1991a, 1991b; Skrtic, Sailor & Gee, 1996) och det interaktiva 

miljörelaterade perspektivet (Ainscow, 1998, 2002). Ytterligare ett 

perspektiv som hjälper mig att nå avhandlingen syfte är det 

professionsöverskridande perspektivet (Edwards, 2005, 2011a, 2012). 

 

Organisera för specialpedagogisk verksamhet 

 

Mitt intresse för ett specialpedagogiskt organisatoriskt perspektiv uppkom i 

mötet med nyckelaktörerna i avhandlingens första studie. Nyckelaktörerna 

som i detta fall var klasslärarna uttryckte tudelade utsagor om hur den 

specialpedagogiska verksamheten var organiserad i glesbygdsskolan. 

Klasslärarna uppgav att de organiserade den specialpedagogiska 

verksamheten på ett interaktivt, innovativt och flexibelt sätt men 

klasslärarna riktade även kritik mot rektors organisering av den 

specialpedagogiska verksamheten. Mot denna bakgrund och för att bidra 

med kunskap om hur rektorer organiserar den specialpedagogiska 

verksamheten riktades även frågor till rektorer i glesbygdsskolor (Artikel II). 

Skrtics specialpedagogiska organisationsmodell (1991b, 2005) tillämpades i 

analysprocessen i delstudie två. Emellertid är Skrtic även relevant som 

avhandlingens övergripande teoretiska ingång. Skrtics organisationsmodell 

möjliggör tolkning och förståelse för hur avhandlingens skolaktörer 

organiserar den specialpedagogiska verksamheten i syfte att ge 

organisatoriska förutsättningar för att möta elevernas behov och lärmiljöns 

utvecklingsbehov. 

 

Skrtics specialpedagogiska organisationsteoretiska modell tar sin 

utgångspunkt i att förstå människan som social varelse (Skrtic, 1991a, 1991b, 

2005; Skrtic m.fl., 1996). Utöver denna utgångspunkt riktar han kritik mot 

samhällets brister och tillkortakommanden när det gäller att möta olika 

individers behov. Denna kritiska diskurs handlar ytterst om att förstå 

människors behov av delaktighet som i sin tur leder till social gemenskap. 

Skrtics utveckling av ett specialpedagogiskt organisationsinriktat perspektiv 

medförde att han kunde lokalisera orsaken till elevers behov av extra stöd till 

faktorer i skolkontexterna samt till större sociala, politiska och 

organisatoriska processer. Skrtic för därför en kritisk diskussion mot 

överbetoningen av olika diagnoser och den objektifiering som sker av elever 

med funktionsnedsättning. Han kritiserar även forskningsfältets svaghet, 

dess metodologiska begränsning och menar att innehållet i forskningsfältet 
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behöver identifieras utifrån professionella gruppers frågeställningar och 

intressen, skolsystemets problem samt det förtryck som grundar sig i 

socioekonomiska och strukturella nivåer. Skrtic (1985, 2005) hävdar därför 

att specialpedagogisk forskning inte bara ska diskuteras i en skolkontext 

utan även problematiseras utifrån ett samhällsperspektiv. Därmed 

argumenterar Skrtic (1985, 1991a, 1991b, 2005) för en fokusförflyttning från 

att enbart gälla individens förutsättningar till att beakta hela lärmiljöns 

behov av utveckling. I detta sammanhang inbegriper lärmiljöns organisering 

pedagogers uppdrag enligt nationella styrdokument, styrdokumentens 

effekter på skolorganisationen och reaktioner när förändrade krav ställs på 

pedagogerna från nationell nivå. Utifrån detta hävdar Skrtic att en 

skolorganisation kan antingen kan vara byråkratisk eller adhokratisk.  

 

Det som kännetecknar en byråkratisk skolorganisation är att det finns en 

hög tilltro till överordnade beslut och regelverk vilket i skolsammanhang 

inbegriper skollagar, läroplaner och på förhand givna lösningar.  

Policydokumenten ges en överordnad betydelse och kan av skolaktörerna 

betraktas som en utvecklingsplan som skolan oreflekterat bör följa. När 

planer och policydokument ges ett högt värde kan uppfyllelsen av dessa 

hamna i förgrunden på bekostnad av att förstå och prioritera elevers behov. 

En sådan organisation riskerar att förbise och gallra bort elevers mångfald 

och olikheter och i stället sträva mot homogena elevgrupper. Den 

byråkratiska organisationens elevdokumentation objektifierar eleven genom 

att belysa enskilda elevers brister och diagnoser. En sådan objektifiering 

leder inte alltför sällan till klassificering och indelning av elever utifrån deras 

tillkortakommanden (Skrtic, 1991a, 2005). Risken med en byråkratisk 

organisation är därmed att pedagogerna fokuserar på elevernas svagheter, 

brister och misslyckanden snarare än miljörelaterade faktorer. Följden blir 

att specialpedagogik uppfattas som en verksamhet som gagnar elever med 

olika problem och diagnoser. När den byråkratiska skolorganisationen sätter 

det individuella bristperspektivet i centrum kan det leda till att eleven utsätts 

för individrelaterade och okritiska pedagogiska tillämpningar. Detta kan 

missgynna en elev som tillfälligt eller över en längre tid har behov av en extra 

pedagogisk insats. 

 

Den adhokratiska skolorganisationen beskriver Skrtic (1991a, 1991b, 2005) 

som en organisation som i hög grad anpassar sig till elevers behov. Därmed 

är den flexibel och stödjande. En viktig grundsten i en adhokratisk 

skolorganisation är dialog och kommunikation mellan alla skolaktörer, 

elever och föräldrar eftersom det bidrar till en hög grad av delaktighet och 

medbestämmande. Dialogen och anpassligheten till rådande behov gör att 

pedagogerna strävar efter att lösa uppkomna problem på ett flexibelt sätt. 

När flexibla arbetssätt uppmuntras ökas pedagogernas intresse och 
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nyfikenhet att pröva nytt men även att lita till varandras kompetenser. En 

anpassad, flexibel och problemlösande organisation lägger en god grund för 

att så långt som möjligt stödja elevernas lärande. I den adhokratiska 

skolorganisationen har rektorer och skolhuvudmän en hög tilltro till 

pedagogers yrkeskunnande och ansvarstagande. I en sådan organisation 

uppmuntras jämlikhet och skolledningen uppmanar pedagogerna till att 

utveckla professionella samarbetskompetenser. I en adhokratisk 

organisationsmodell är det önskvärt att pedagoger är aktiva, rektorer och 

skolhuvudmän ger utrymme för en flerstämmig dialog, vilket i sin tur bidrar 

till att ge utrymme för perspektivbyte. Att stödja pedagogers samarbete 

bidrar även till att utveckla personalens tvärvetenskapliga kompetens, något 

som i sin tur hjälper eleverna att socialt och kunskapsmässigt nå längre än 

vad enskilda pedagoger var för sig kan åstadkomma (Skrtic 2005).  

 

Skrtic (2005) hävdar att tvärvetenskapliga utvecklingsinriktade handlingar 

styr pedagogerna bort från att enbart inrikta sig på elevens brister och 

diagnoser. Det motverkar även att pedagogerna slaviskt följer läroböcker, 

standardiserade lösningar och regelverk. Istället sätts fokus på den egna 

självregleringen, vilket betyder att diskutera och problematisera vad 

organisationen och lärmiljön kan tillhandahålla för att stimulera elevens 

utveckling och lärande (jfr Ball, 1990; Lampert, 1990; Skrtic m.fl., 1996). 

Pedagogens expertuppdrag i en sådan organisation blir därmed att aktivt 

agera och diskutera med eleverna om undervisningsinnehållet och tänkbara 

lösningar på olika problem, vilket frammanar en kunskapsgemenskap i 

klassrummet. Det adhokratska arbetssättet kan betyda att pedagogerna 

utvecklar och anpassar undervisningen efter elevernas behov av utmaningar. 

Via pedagogernas specifika yrkeskompetenser är undervisningsprocessen 

föremål för konstruktion, rekonstruktion och dekonstruktion och kan 

beskrivas som en form av självreglerat lärande enligt Skrtic m.fl. (1996).   

 

Skolor som tillämpar ett adhokratiskt arbetssätt förstår och fokuserar på 

elevrelaterade behov och utvecklar samtidigt skolorganisationen i syfte att 

stödja elevens utveckling och lärande. Detta innebär att skolkulturen 

stimulerar pedagoger att utveckla undervisning som främjar relationella 

värden såsom samhörighet, integration, kollaboration och delaktighet. 

Denna adhokratiska process existerar inte i ett vakuum utan ska förstås och 

relateras till pedagogens uppdrag enligt läroplanen och andra styrdokument 

(Skrtic, 2005). Det adhokratiska arbetssättet avser inte att strida mot 

intentionerna i skollagar och styrdokument utan skiljelinjen mellan ett 

byråkratiskt och adhokratiskt arbetssätt gäller snarare 

prioriteringsordningarna och vad som är i fokus - är det elevers utveckling 

eller är det lagar och ramar? Förvisso finns andra yttre betingelser som också 

är styrande i en skolorganisation. Men eftersom skolor i grunden är 
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byråkratier så måste skolan utifrån uppdraget tillämpa och medvetet sträva 

mot att uppnå ett adhokratiskt arbetssätt för att utveckla en lärande 

organisation (Skrtic, 1985, 1991a, 1991b). Den byråkratiska och adhokratiska 

skolorganiseringen betraktar jag som två ytterligheter när det gäller att 

organisera specialpedagogisk verksamhet. De två motsatserna avser att 

blottlägga vilket existerande specialpedagogiskt synsätt som råder i 

skolorganisationen.  

 

Interaktivt miljörelaterat perspektiv  
 

Mitt motiv för val av det interaktiva miljörelaterade perspektivet (i 

fortsättningen benämns det interaktivt perspektiv) är att det kompletterar 

Skrtics teori genom att bistå med fördjupad förståelse för interaktioners och 

relationers betydelse i den specialpedagogiska verksamheten. Jag ser därför 

att det interaktiva perspektivet stödjer förståelsen för och tolkningen av 

avhandlingens empiriska underlag. Mitt val positionerar därmed 

avhandlingen även inom ett interaktivt synsätt på specialpedagogisk 

verksamhet som i analysen kan bistå med att visa på både lärmiljöns och de 

professionella relationernas betydelse (Ainscow, 1998; Fischbein, 2007; 

Tangen, 2012). Det interaktiva perspektivet är ett kunskaps- och 

vetenskapsområde som förmår att förena pedagogiska, psykologiska, 

medicinska och sociologiska aspekter av utveckling, lärande, utbildning och 

medborgarskap. Perspektivet öppnar därmed upp för att beakta individ-, 

skol- och samhällsarenan och samspelet mellan dessa. Ainscow (1998, 2002) 

efterlyser dessutom en djupare förståelse av specialpedagogiska interaktiva 

skeenden som krävs för att förstå ett utbildningssammanhang. Detta synsätt 

på specialpedagogik gör specialpedagogisk verksamhet viktig ur ett 

samhälleligt perspektiv eftersom synsättet bidrar till att möta ideal om 

jämlikhet, likvärdighet och social rättvisa (Ainscow, 1998; Tangen, 2012). 

Följden är att vissa forskare, främst inom den utbildningsvetenskapliga 

sektorn, har riktat kritik mot den starka diagnostiserings- och 

medikaliseringstrenden (Ainscow, 1998, 2002; Berhanu, 2014; Hedegaard & 

Daniels, 2011).  

 

Med utgångspunkt i det interaktiva perspektivet antas verkligheten vara 

något som skapas av dem som aktivt medverkar i händelser eller situationer, 

snarare än något som kan definieras objektivt, observeras systematiskt och 

mätas noggrant (jfr Ainscow, 1998, 2002). Elevers svårigheter förstås som en 

interaktiv relation mellan individen och hens5 omgivning. Synsättet strävar 

                                                             
5 Jag har valt att i enlighet med Skolverkets rekommendationer använda begreppet hen för att undvika 

de förväntningar och sociala begränsningar som ofta ställs på de olika könstillhörigheterna 

(www.skolverket.se ). 
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efter att fokusera på långsiktiga utvecklingsprocesser och hållbara lösningar 

och beskriver elever i svårigheter snarare än elever som har svårigheter. 

Perspektivet ger forskaren möjlighet att beskriva de betingelser som finns i 

lärmiljön och de interaktioner som möjliggör eller begränsar lärmiljöns 

utveckling.  Clark, Dyson och Millward (1998) samt Skrtic (1991b, 1985) 

uttrycker sig på ett likartat sätt och hävdar att strukturella faktorer som 

skolans organisering och styrning, socioekonomiska ojämlikheter kan 

försätta elever i behov av extra stöd. Dessutom tillägger forskarna att 

eleverna som inte blir bemötta med den pedagogik som de har behov av 

riskerar att försätta elever i sociala och kunskapsmässiga svårigheter.  

 

Situationen för elever i skolsvårigheter ses därmed främst som ett resultat av 

olika faktorer i miljön, snarare än elevens personegenskaper (jmf Ainscow, 

1998, 2002; Ainscow m.fl., 2004; Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015; 

Clark, m fl., 1998). Inom det interaktiva perspektivet står samspelet mellan 

elevers behov och skolverksamhetens möjligheter i fokus (Ainscow, 1998, 

2002; Clark, m fl., 1998; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; 

Fischbein, 2007, 2012; Rosenqvist, 2007; Westling Allodi 2002, 2010). Det 

interaktiva perspektivet anses även utveckla skolans specialpedagogiska 

verksamhet och den specialpedagogiska forskningen eftersom perspektivet 

bereder möjlighet att analysera verksamhetens värde och beskaffenhet vilket 

inrymmer både individens behov och lärmiljöns utvecklingsbehov (Ainscow, 

1998; Fischbein, 2007, 2012; Rosenqvist, 2007). Perspektivet inrymmer 

därmed möjligheten att studera interaktioner och samspel mellan skolans 

olika aktörer för att ytterst kunna analysera interaktionernas betydelse för 

elevens utveckling och lärande. Den specialpedagogiska verksamheten ses 

därmed som en central verksamhet och elevers olikheter och lärmiljöns 

betydelse ses som varandras förutsättningar (jfr Ainscow, 1998; Edwards, 

2005; Fischbein, 2012; Edwards, Daniels, Gallagher, Leadbetter, & 

Warmington, 2009; Daniels, 2001; Tangen, 2012). Dessutom hävdar 

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) att skolors specialpedagogiska 

verksamhet kan med fördel ingå i lokalt skolsamarbete. 

 

Emanuelsson (1997) och Fishbein (2003) betonar vikten av att olika 

specialpedagogiska perspektiv behöver samexistera i den specialpedagogiska 

verksamheten. Det förhindrar att elever stängs in i icke utvecklande 

verksamheter, alternativt i individualiserade lösningar som enbart har fokus 

på diagnoser och som stöter ut och särbehandlar. Ainscow (1998) diskuterar 

på ett likartat sätt och gör gällande att det finns minst fyra perspektiv på 

specialpedagogik: a) eleven i fokus, eleven är bäraren av problemet, b) 

läroplanens uppdrag i fokus som i sin tur kan skapa svårigheter för 

lärmiljöns utveckling, c) dilemma perspektivet, där dilemmat mellan de olika 

perspektiven fokuseras och d) ett interaktivt perspektiv som beaktar såväl 
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eleven som lärmiljön, inklusive läroplansuppdraget. Det interaktiva 

perspektivets styrka negligerar inte, utan synliggör elevens tillfälliga eller 

mer långvariga sociala eller läranderelaterade svårigheter. Istället för att 

enbart fokusera eleven innebär ett interaktivt synsätt att ställa krav på 

lärmiljöns utveckling. Synsättet handlar om interaktionen mellan sociala och 

kunskapsmässiga lärandesvårigheter och specialpedagogiska 

undervisningssvårigheter och därmed blottläggs komplexiteten som finns i 

den synliga eller mer subtila delen av lärmiljöns specialpedagogiska 

verksamhet. Emanuelsson (2000) hävdar att individperspektivet och 

miljöperspektivet måste samexisterar även inom forskningen eftersom de 

båda tillsammans bidrar till att analysera den specialpedagogiska 

verksamheten. 

 

För att förstå och analysera det som utspelas i specialpedagogiska situationer 

krävs kunskap om allt från individens behov till lärmiljöns utveckling 

(Ainscow, 1998; Tangen, 2012; Fischbein, 2007, 2012). Det innebär att 

pedagoger behöver vara väl rustade med adekvat kunskap. Messiou och 

Ainscow (2015) hävdar att lärares kompetensutveckling kan behöva utmanas 

utifrån ett elevperspektiv och förordar en modell där elevers erfarenheter av 

undervisningens utveckling tas tillvara som stimulans i lärarens 

utvecklingsarbete.  Resultaten antyder att elevernas feedback på 

undervisningen kan utgöra en katalysator för lärarens förändringsarbete, 

vad gäller metodutveckling och variationer i undervisningen. Modellen 

möjliggör att läraren utvecklar en förståelse för elevers olikheter och att 

lärarna lär sig av de skillnader som finns mellan eleverna. Framför allt bidrar 

modellens elevdimension till starkare relationer mellan lärare och elev och 

resultaten tyder på att den bidrar till att inkludera alla elever. Utifrån det 

interaktiva synsättet behöver pedagoger även kunskap från det som rör 

elevers medicinska, psykologiska och sociala behov till hur pedagogerna kan 

förbättra den specialpedagogiska lärmiljön. Hedegaard och Daniels (2011) 

menar dock att olikheterna mellan de medicinska och sociala modellerna av 

den specialpedagogiska verksamheten behöver diskuteras vidare eftersom 

det synsätt som är rådande framträder när professionella formulerar sina 

handlingar i den specialpedagogiska aktiviteten. Emanuelsson m.fl. (2001) 

diskuterar vikten av att pedagoger har en specialpedagogisk samsyn 

eftersom det öppnar upp för samarbeten som möjliggör en mer inkluderande 

miljö. 

 

För att utveckla professionell samsyn och samarbete är relationell 

kompetens ett viktigt incitament, inte bara mellan pedagoger utan även 

mellan pedagoger och elever, hävdar Aspelin och Persson (2011). I korthet är 

innebörden av begreppet relationell kompetens att pedagoger förmår 

tillvarata tillfällen som ges i informella möten och samtal med eleven. När 
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pedagogen väl har skapat en informell relation kan den relationen överföras 

och användas i pedagogiska syften. Dock hävdar von Wright (2000) att 

relationella kompetenser förutsätter två parter/grupper och för att till fullo 

förstå relationell kompetens krävs fördjupade studier av vad som sker i 

relationen och kommunikationen mellan samtliga involverade parter i en 

specialpedagogisk kontext. En bred kunskapsbas, samarbete, samsyn och 

relationell kompetens bidrar till interaktiva lärmiljöer och understödjer de 

elever som tillfälligt eller över en längre tid av olika anledningar riskerar att 

möta svårigheter som kan lägga hinder för elevens utveckling. Ainscow 

(1998, 2005) gör gällande att det interaktiva perspektivet kan resultera i att 

forskningen ges möjlighet att diskutera vad som kan betecknas som 

utvecklande eller mer hämmande när det gäller specialpedagogisk 

verksamhet. 

 

Det interaktiva synsättet riktar uppmärksamhet mot det unika som finns i 

möten mellan pedagoger vid en viss tidpunkt och i en viss situation hävdar 

Ainscow (1998, 2005). Detta innebär enligt min tolkning att det interaktiva 

synsättet även inrymmer möjlighet att närmare granska och analysera den 

specialpedagogiska handledningsprocessen. Handledande samtal är 

kopplade till ett brett fält av olika teoretiska ansatser och modeller (jfr 

Erchul & Sheridan, 2014). En modell som både Perner och Porter (2008) 

samt Ström (1996) utgår ifrån är att särskilja direkt och indirekt 

handledning där den första representerar det stöd som ges direkt till eleven 

(vanligen utanför klassrummet) medan den indirekta handledningen är det 

handledande stöd som specialpedagogen ger till klassläraren och i viss mån 

till elever, vanligtvis direkt i klassrummet. Dougherty (2009) och Näslund 

(2007) skiljer på handledning som är extern respektive intern, något som 

avser att ange handledarens organisatoriska tillhörighet. Det innebär att om 

handledaren kommer utifrån är hen extern, finns hen inom skolans 

organisation betraktas hen som intern.  

 

Anne Edwards (2005) förklarar att handledning består av förmågan att 

interagera inom ett professionellt samarbete mellan olika yrkesgrupper med 

syftet att finna gemensamma lösningar på komplexa problem. Denna 

dynamiska kapacitetsuppbyggnad delar hon upp i två aktiva steg. Det ena är 

ett fördjupat samarbete mellan två professioner som syftar till att utvidga 

kunskapen om uppgiftens innehåll och i själva utvidgningen utvecklas en 

förståelse för respektive professionspartnerns kapacitet. Nästa steg är att via 

den professionella dialogen förklara det egna kunskapsbidraget i syfte att 

medverka till utveckling som motsvarar den professionella partnerns 

kompetensutvecklingsbehov. Dessa två steg utvidgar och fördjupar den 

gemensamma förståelsen av ett problem eller en utmaning som kan bidra till 

behovsbaserade lösningar av komplexa specialpedagogiska utmaningar. 
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Handledningsprocessen innefattar pedagogernas förmåga att interagera och 

via interaktionen skapas en relationell kapacitet som leder mot att den som 

handleds och den som handleder delar kunskap i syfte att nå fram till en 

gemensam lösning på gemensamma utmaningar. I ett sådant professionellt 

kompetensutbyte visar pedagogerna sin strävan i att utveckla den 

specialpedagogiska verksamheten och därmed stödja elevens utveckling (jfr 

Edwards, 2005).  

 

Detta specialpedagogiska samarbete mellan två professioner stödjer 

klasslärares möjlighet att betrakta den egna verksamheten utifrån olika 

perspektiv och därmed uppmärksamma elevers varierade behov och 

förhindra social exkludering (Daniels, 2011; Edwards, 2011a, 2011b). 

Pedagogiska team bestående av samarbetande professioner gör 

perspektivbyten i syfte att tillsammans förstå arbetsinnehållets och 

lärmiljöns problem. Vid tillämpning av ett responssamarbete når pedagogers 

kompetensutveckling oftast längre jämfört med när pedagoger agerar på 

egen hand (Edwards m.fl., 2009; Edwards, 2011a, 2011b). Ett responderande 

samarbete, omsatt i praktisk handling, innebär bland annat att 

samarbetspartnerna tonar ner de egna svaren i avvaktan på den 

samarbetande kollegans framställning av problemet. Denna relationella 

kapacitet utvecklar inte bara samarbete över professionsgränserna (Aspelin 

& Persson, 2011; Edwards & Daniels, 2012), utan även förmågan att känna 

igen problem för att kunna diskutera vad som kan åstadkommas utifrån den 

omgivande kontexten (Edwards, 2011a). När ny kompetens ges tillträde och 

läggs till egna befintliga professionella erfarenheter och kunskaper 

integreras kunskaper från andra yrkesområden in i det egna 

professionsområdet (Edwards m.fl., 2009). Denna handledningsprocess 

syftar ytterst till att lösa professionsöverskridande utmaningar (Nowotny, 

2003). Professionellt kunskapsutbyte mellan flera yrkesgrupper fordrar inte 

bara professionell kompetens utan även förtroenden som byggs upp via 

andras kompetens och därmed ett erkännande av andra yrkesgruppers 

kunskap (Edwards m.fl., 2009). Edwards, Lunt och Stamou (2010) 

argumenterar för att de professionella samarbetsegenskaperna är särskilt 

viktiga för yrkesprofessioner som oftast arbetar ensamma eller som inte ges 

regelbundet handledande stöd.  

 

Skrtics specialpedagogiska organisationsteori (1985, 1991a, 1991b, 2005; 

Skrtic m.fl., 1996) och Ainscows (1998;2002) interaktiva miljörelaterade 

specialpedagogiska synsätt ger mig möjlighet att sammantaget tolka och 

analysera det empiriska materialet som ingår i min avhandling. De båda 

teoretiska specialpedagogiska ingångarna hjälper mig att analysera 

klasslärarnas och pedagogernas utsagor (Artikel I och IV), rektorernas 

synsätt (Artikel II) samt det specialpedagogiska handledande samtalet 
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(Artikel III). Det innebär att studien kan bidra med kunskap om klasslärares 

förutsättningar för specialpedagogiskt arbete och rektorernas organisering 

av den specialpedagogiska verksamheten. Vidare är teorierna redskap för att 

synliggöra specialpedagogiska handledningsmodeller, innehållet i 

handledningssamtalet samt pedagogers uppfattningar om innebörder av 

specialpedagogisk verksamhet. Den specialpedagogiska verksamhetens 

förutsättningar och innebörder, organisatoriska modeller och det 

handledande samtalet är därmed centrala för att bidra med kunskap i 

enlighet med avhandlingens syfte. Samtidigt ger de specialpedagogiska 

perspektiven mig möjlighet att reflektera över glesbygdsskolans hela lärmiljö 

i form av begränsningar och möjligheter. 
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Tidigare forskning 
 

Kapitlets innehåll är strukturerat utifrån tidigare forskning om 

glesbygdsskolans lärmiljö och glesbygdsskolans betingelser för att bedriva 

specialpedagogisk verksamhet. Genom en innehållslig tematisering av 

tidigare forskning avser jag att lyfta fram såväl begränsande och som 

möjliggörande betingelser för den specialpedagogiska verksamheten i 

glesbygdsskolan. Syftet med tematiseringen av tidigare forskning är att 

synliggöra fokus och innehåll i tidigare forskning om glesbygdsskolan. Jag 

avslutar kapitlet med att sammanfatta forskningsgenomgången och belyser 

därmed områdets forskningsluckor. 

 

Begränsande betingelser  

 

Skolnedläggningar 

 

Glesbygdsskolans lärmiljö är precis som andra skolors under ständig 

utveckling, men något glesbygdsskolans aktörer ofta upplever jämfört med 

kollegor i andra grundskolor är hotet om skolans avveckling (Cedering, 

2016). Dahllöf (1973) noterade redan på 1970-talet ett sjunkande elevantal i 

glesbygdsskolorna och befarande att det fanns risk för framtida 

skolnedläggningar. I dag vet vi att det är nästintill omöjligt att diskutera 

glesbygdsskolor utan att beröra skolnedläggningar.  Skolnedläggningar i 

glesbygd är en ständigt pågående process, vilket bekräftas i flera nordiska 

och internationella studier. Nordiska studier visar att hotet om 

skolnedläggningar och den oro som följer därav är en ständigt närvarande 

realitet för såväl pedagoger som lokalbefolkning (Cedering, 2016; Johansen 

2009; Karlberg-Granlund, 2011; Pettersson, Ström & Johansen 2016; 

Rönning, Solstad & Öines, 2003; Solstad 2009). 

 

Varierande motiv finns gällande skolnedläggningar. Ett motiv är att 

människor flyttar från mindre till större orter, hävdar forskare i en dansk 

studie (Egelund & Laustsen, 2006) och i två svenska studier (Amcoff, 2012; 

Lind & Stjernström, 2015). Skolnedläggningar kan förvisso diskuteras i 

termer av pågående urbanisering men att endast relatera till urbanisering är 

långt ifrån hela sanningen. Skolnedläggningar verkställs via kommunala 

centraliseringar med starka ekonomiska förtecken (Kalaoja & Pietarinen, 

2009; Karlberg-Granlund, 2011; Rönning m.fl., 2003; Solstad, 2009). 

Skolnedläggningar utifrån centraliserade ekonomiska motiv vittnar om 

kommunernas bristande ekonomiska resurser men även om hur 

kommunerna väljer att prioritera i befintlig skolekonomi (jfr Berry & 

Gravelle, 2013; Huysman, 2007). Basus (2004) longitudinella kanadensiska 
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studie mellan åren 1995 och 2000 problematiserar skolnedläggningar 

utifrån ett makt– och neo-liberalistiskt perspektiv. Resultatet visar att en 

mängd strategiska, icke offentliga politiska beslut småningom 

omformulerade delar av skolans uppdrag vilket i sin tur öppnade upp för 

omfattande skolnedläggningar. Exempel på skolnedläggningar finns även 

inom ramen för denna avhandling; i avhandlingens första delstudie 

(Pettersson, Ström & Johansen, 2016) deltog totalt sju skolor från Sverige, 

Norge och Finland. Mellan åren 2009-2013 valde fem kommuner i tre länder 

(Norge, Sverige och Finland) att lägga ner fem av studiens sju 

glesbygdsskolor. Motiven till de fem skolornas nedläggning är dock inte känd 

eftersom den ligger utanför denna avhandlings tematik. 

 

Vilka förändringar kan ske vid skolnedläggningar? Amcoff (2012) 

konkluderar att förlusten av glesbygdsskolan förefaller ha samhälleliga 

implikationer och konsekvenserna av skolnedläggningar beror på var skolan 

är belägen. Lind och Stjernström (2015) menar att glesbygdsskolans 

nedläggning bara är en av många faktorer som påverkar människors 

migrationsmönster. Kvalsund (2009) däremot hävdar i en norsk studie att 

när skolor läggs ner riskerar orten att avfolkas. Kearns m.fl. (2009) påvisar 

att skolstängningar pekar på långtgående konsekvenser för glesbygdsbors 

sociala liv eftersom skolan representerar ett arv från tidigare generationer 

samtidigt som den är en inkörsport till fortsatt utbildning och 

samhällsengagemang. När glesbygdsskolor stängs upphör ett viktigt 

utbildningscentrum att existera och en mötesplats för lokalbefolkningen 

försvinner. Liknande resultat framkom i en studie av Witten, McCreanor, 

Kearns och Ramasubramanian (2001) med tillägget att skolnedläggning 

fragmentiserar en tidigare social infrastruktur i lokalbefolkningen. Denna 

sociala fragmentisering förstärks i samband med befolkningsomflyttningar 

som i sin tur leder till brist på humankapital vilket även påvisas i en dansk 

studie av Egelund och Laustsen (2006), i en finsk studie av Autti och Hyry-

Beihammer (2014), i en studie från Skottland av Dowling (2009) i en studie 

från USA av Schafft och Youngblood Jackson (2010), i en australiensk studie 

av Kearns m.fl. (2009) samt i en svensk studie av Cedering (2016). När 

skolor läggs ner sker även en negativ förändring för eleverna. Johansen 

(2009) hävdar utifrån en norsk studie att de flesta eleverna får längre restid 

till skolan, en tid som tas från elevens fritid vilket i sin tur försämrar elevens 

kamratrelationer och sociala liv. 

 

Kompetensbrist och misstro 

 

Helge (1984 a) jämför i en studie från USA glesbygdsskolors möjlighet till 

samverkan mellan professioner gällande den specialpedagogiska 

verksamheten med tätortsskolornas möjligheter. Resultatet från intervjuer 
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med 200 specialpedagoger visar att pedagogerna i glesbygdsskolorna i högre 

utsträckning än pedagogerna i tätortsskolorna hade varierade 

samverkansbehov för att kunna möta elevernas skiftande förutsättningar och 

behov. Ytterligare utmaningar för glesbygdsskolan var svårigheterna med att 

rekrytera och behålla utbildad personal samt brist på kompetensutveckling 

för pedagoger. Helges studie (1984 a) kunde vidare visa på att ständiga 

personalbyten bidrog till att resistens mot skolutveckling uppstod. 

Glesbygdsskolors rekryteringsproblem förefaller vara ett tema som 

fortgående diskuterats i USA eftersom likartade studier med liknande 

resultat har genomförts efter Helges studie (jfr Gehrke & McCoy, 2007; 

Lemke 1995; Lemons 2013; Westling & Whitten, 1996). En kanadensisk 

studie av Tuters (2015) påvisar att lärare i glesbygdsskolor utsätts för extra 

belastningar eftersom de saknar råd och stöd från specialpedagogiskt 

utbildad personal. Resultatet av en australiensk studie pekar i samma 

riktning, nämligen att när en specialpedagog inte är tillgänglig på daglig 

basis och klassläraren har få eller inga kollegor att be om råd, kan 

situationen bli otillfredsställande för såväl lärare som elever (Kuhl, Pagliano 

& Boon, 2014). 

 

En studie från USA av Berry, Petrin, Gravelle och Farmer (2011) syftade till 

att erhålla kunskap om specialpedagogers och rektorers erfarenhet gällande 

möjligheterna att rekrytera och behålla specialpedagoger i glesbygdsskolor. 

Även den studien visade på rekryteringsproblem gällande specialpedagoger 

(jfr Helge 1984 a). En fråga som restes av forskarna var vilka åtgärder som 

kunde vara tillämpbara för att upprätthålla en specialpedagogisk kompetens 

i glesbygdsskolan. Resultatet visar att genom att tillvarata hela arbetslagets 

specialpedagogiska erfarenheter och resurser kunde lagets samlade 

specialpedagogiska erfarenhet användas som stöd till klasslärare och elever.  

Berry och Gravelles studie (2013) där 203 specialpedagoger deltog 

fokuserade negativa aspekter av undervisningen i glesbygdsskolor. 

Specialpedagogerna ansåg att uppdragets utmaningar bland annat bestod av 

otydlighet i ansvarsfördelningen mellan skolaktörerna gällande det 

specialpedagogiska uppdraget. Otydligheten i uppdraget skapade osäkerhet 

och förvirring gällande ansvar mellan specialpedagog och klasslärare. Utöver 

att det råder svårigheter med att rekrytera och behålla specialpedagogisk 

personal riktas även en misstro mot glesbygdsskolor. 

 

I svensk studie av Åberg-Bengtsson (1996) framkommer det att motiv för 

skolnedläggningar låg delvis i kommunpolitikers misstro och antagande om 

att åldersblandad undervisning inte kunde erbjuda en likvärdig utbildning 

eller uppfylla målen i de nationella läroplanerna, ett antagande som Åberg-

Bengtsson själv ställde sig frågande till. Även i en annan svensk studie av 

Lind och Stjernströms (2015) framgår att en skolhuvudman ifrågasatte 
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glesbygdsskolans möjlighet att erbjuda en erforderlig kvalitet i 

undervisningen. Huysman (2007) hävdar att det finns en misstro mellan 

lärare och i viss mån mellan lärare och rektorer i glesbygdsskolor. Studiens 

lärare uttryckte att andra lärare i glesbygdsskolan utövade otillbörlig 

påverkan och makt. De lärare som angav misstro mot kollegor hävdade att 

maktutövningen skedde i informella beslutsprocesser med rektor, vilket 

väckte negativa upplevelser och erfarenheter av favorisering. Enligt 

Huysman (2007) uttryckte lärare även en viss "rollförvirring", som de ansåg 

vuxit fram efter flera års arbete i glesbygdsskolan. Det handlade främst om 

motstridiga förväntningar och uppfattningar mellan deras yrkesroll som 

lärare och deras sociala liv i lokalsamhället. Karlberg-Granlund (2009) visar 

i en finsk studie att ytterligare en form av misstro kan uppstå mellan 

pedagoger och lokalbefolkningen. När pågående konflikter mellan ortsbor 

utspelar sig har pedagogerna att medla, balansera och förhålla sig till olika 

gruppers intressen. Liknande resultat diskuteras i en studie från USA 

(McHenry-Sorber & Schafft, 2014). Cederings studie (2016) från Sverige 

åskådliggör en hög grad av misstro som uppstår mellan ortsbor och 

lokalpolitikens företrädare när hot om skolnedläggningar föreligger. 

Misstron gäller inte enbart skolans nedläggning utan vidgas till att även 

omfatta ett direkt hot mot familjers möjlighet att leva och bo i ett geografiskt 

område. 

 

Bristande ekonomiska resurser 

 

Resursbrist kan innebära brist på kompetenser, pedagogernas upplevda brist 

på kompetensutveckling eller att glesbygdsskolan har brist på ekonomiska 

resurser. Glesbygdsskolor är dyrare att driva eftersom de har samma 

driftskostnader, exempelvis löner och lokalkostnader som andra skolor, men 

få elever ger totalt en lägre skolpeng (Rönning m.fl., 2003; Solstad, 2009; 

Andræ Thelin & Solstad, 2005). Det svenska systemet bygger på att varje 

elev årligen renderar en viss summa till skolan, så kallad skolpeng; en skolas 

ekonomiska resurser bygger såtillvida på antalet elever. Få elever medför ett 

lägre rörelsekapital till skolan, vilket för skolhuvudmannen kan betyda att 

höga fasta kostnader kvarstår trots att skolan totalt har begränsade 

ekonomiska resurser.  

 

Brister i rektors ledarskap  

 

I en australiensk studie av Halsey (2011) hävdas vikten av att behålla 

utbildade rektorer i glesbygdsskolor utifrån preventiva syften eftersom en 

framtida brist på utbildade rektorer i dessa skolor befaras. Det preventiva 

syftet och anledningen till att frågan studerats är att utbildning i 

glesbygdsskolor är viktig för landets framtida utmaningar vad gäller en ökad 
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befolkningsmängd. Med en växande population följer behovet av ökad 

matproduktion vilket kan leda till att fler bosätter sig på landsbygden för att 

driva jordbruk. Dessa människor behöver tillgång till utbildning i 

glesbygdsskolor och i en sådan situation behövs utbildade rektorer. 

Rektorsutbildning betraktas som en viktig utgångspunkt för 

rektorsuppdragets innehåll och utövning oavsett nation. Trots detta 

förefaller rektorsutbildning vara långt ifrån en realitet för alla rektorer i 

glesbygdsskolor. I en skotsk studie av Wilson (2009) och i australienska 

studier av Ewington, Mulford, Kendall, Edmunds, Kendall och Silins (2008) 

samt Drummond och Halsey (2013) påvisas brist på rektorsutbildning för 

rektorer i glesbygdsskolor. Anderson (2010) hävdar ur ett australienskt 

perspektiv att brist på utbildning för rektorer minskar möjligheten att 

diskutera skolan utifrån kontextuella faktorer och därmed kan en alternativ 

organisering av skolverksamheten försvåras. Rektorsutbildning för 

glesbygdsskolans rektorer kan dessutom bidra till en insikt om hur rektor, 

som oftast utövar ledarskapet på distans, kan arbeta med ett delegerat och 

delat ledarskap mellan rektor och lärare. Emellertid kräver glesbygdsskolan 

sitt eget ledarskap hävdar australienska forskare (jfr Anderson, 2010; 

Halsey, 2011; Wilson, 2009), vilket betyder att rektor i glesbygdsskolan har 

att beakta andra omständigheter och förutsättningar än kollegorna i större 

skolor.  

 

En sådan omständighet är rektorers förutsättningar att realisera skolans 

styrdokument. Nordiska forskare problematiserar att nya styrdokument inte 

alltid tar hänsyn till glesbygdsskolors förutsättningar, vilket leder till att 

rektorsuppdraget försvåras, något som påvisas i en finsk studie av 

Nevalainen och Kimonen (2013) och i två norska studier av Germeten (2011) 

och Rönning m.fl. (2003). Germeten (2011) hävdar att det som försvårade 

rektorsuppdraget var dels att det var en stor omsättning av rektorer, dels att 

rektorerna saknade stöd från skolhuvudmännen som gav lite eller inget stöd 

under den förberedande reformprocessen eller när den nya läroplanen 

lanserades. Nevalainen och Kimonen (2013) anger att den stora utmaningen 

bestod i att organisera undervisningen enligt en ny läroplan. När 

organiseringen försvåras kan skolledaren i rädsla att göra fel antingen bli 

alltför styrande, alternativt för lite styrande eller välja att driva skolan 

övervägande utifrån ekonomiska aspekter. Ytterligare en omständighet är att 

många rektorer i glesbygdsskolor både har ett ledaruppdrag och ett 

undervisande uppdrag. Dessa två komplexa uppdrag är krävande inte minst 

när nya styrdokument införs (Dunning, 1993).  Undervisande rektorer i 

glesbygdsskolor är ett relativt obeforskat område. Dock påvisar Gamage 

(2002) i en australiensk studie att undervisande rektorer har olika 

utmaningar jämfört med icke undervisade rektorer. Resultaten visar på 

omfattande svårigheter att hinna med att rekrytera ny personal och erbjuda 
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redan anställda pedagoger kompetensutveckling.  Ytterligare en utmaning 

för rektorer var den egna möjligheten att erhålla kompetensutveckling och 

rektorsutbildning. 

 

Motsvarande svenska studier finns ej att tillgå, dock tydliggör Törnsén och 

Ärlestig (2014) att Sverige sedan den 15 mars 2010 har ett obligatorium för 

nyanställda rektorer att påbörja rektorsprogrammet inom ett år efter 

tillträdd tjänst. Detta obligatorium gäller oavsett om rektor tjänstgör i en 

tätortsskola eller i en glesbygdsskola. I det svenska rektorsprogrammet är ett 

utbildningsmoment att utveckla rektors skicklighet att utföra observationer i 

den egna skolverksamheten, vilket Hörnqvist (2014) i sin tur studerade. 

Hörnqvist fann bland annat att dessa observationer utvecklade rektors 

förmåga att leda skolverksamheten och att observationerna stärkte rektors 

relationella kompetens gentemot den pedagogiska personalen. Det framgår 

emellertid inte om någon av skolorna som studerades var glesbygdsskolor.  

 

Policydokument - hinder för specialpedagogisk verksamhet 

 

Helge (1984a) riktade en omfattande kritik mot de nationella 

styrdokumenten i USA som i alltför hög grad riktades mot de 

specialpedagogiska möjligheter som finns i tätortsskolor. Martin (2010) 

påpekar att förändringar i styrdokumenten i USA inte bara försvårar det 

specialpedagogiska arbetet i glesbygdsskolor utan det leder också till att 

specialpedagoger föredrar att inte arbeta i glesbygdsskolor. Fankhausers 

studie (2010) från USA diskuterar på ett likartat sätt men resultaten från den 

studien kritiserade även rektorers agerande eftersom dessa alltför okritiskt 

följde styrdokumentens innehåll. När rektor i glesbygdsskolor ensidigt 

fokuserade på styrdokumenten fanns det risk för att det gjordes på 

bekostnad av den specialpedagogiska verksamheten och elevers behov. 

Studien avslutas med centrala rekommendationer till den nationella 

policynivån, vilka bland annat var att skriva fram en enhetlig definition på 

glesbygd, vilket underlättar definitionen av en glesbygdsskola, kvalitativa 

definitioner av glesbygdsskolors specialpedagogiska verksamhet och att en 

omfattande nationell satsning bör ske vad gäller att rekrytera och behålla 

pedagogisk personal i glesbygdsskolan. 

 

Expanderad eller komprimerad distans 

 

En ökad distans mellan elevens boendeort och den nya skolorten uppstår när 

elevens närskola läggs ner och följden blir att eleverna får förlängda 

pendlingsavstånd mellan hemmet och skolan (Cedering, 2016; Johansen, 

2009; Solstad, 2009). Långa avstånd blir i sin tur begränsade för elevernas 

möjligheter till socialisering i form av kamratskapsutveckling och i viss mån 
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grupptillhörighet argumenterar Johansen (2009). Solstad (2009) och Helge 

(1984a, 1984b) menar att när elevernas skoldag blir för lång på grund av 

tidskrävande skolskjutsar borde politiker agera så att skolan finns kvar 

närmare elevens bostad. Ytterligare en aspekt av långa avstånd är att när 

rektor inte fysiskt är placerad i glesbygdsskolan får pedagogerna hantera allt 

från administration och planering till svåra pedagogiska utmaningar själva 

(Karlberg-Granlund, 2009; McHenry-Sorber & Schafft, 2014). Studier från 

USA visar dessutom att långa avstånd är en faktor som försvårar och 

hämmar lärares kompetensutveckling (Rude & Brewer, 2003). 

 

Distans är ett reellt hinder i form av avstånd mellan exempelvis skolan och 

elevens hem eller mellan skolan och specialpedagogens placeringsort. Ett 

sätt att reducera avstånd mellan skolan och den specialpedagogiska 

kompetensen kan vara att använda distansöverbryggande teknik. En studie 

från USA av Rule, Salzberg, Higbee, Menlove och Smith (2006) fokuserade 

användningen av videokonferenssystem i syfte att studera huruvida tekniken 

kunde stödja en elev som hade behov av särskilt stöd i glesbygdsskolan. 

Resultatet visade att tekniken var en klar fördel för eleven men 

distansundervisning medförde även stora problem eftersom den tekniska 

instabiliteten var påtaglig. Forskarna konstaterar att få studier finns inom 

området IKT och specialpedagogiska insatser och att tekniska utmaningar 

samt etiska frågor måste diskuteras för att klasslärare och elev fullt ut ska 

kunna dra nytta av specialpedagogisk expertis på distans. Med hjälp av IKT 

och bland annat i syfte att överbrygga distanser studerade Helge (1984 b) 

och Fankhauser (2010) användandet av IKT i glesbygdsskolors 

specialpedagogiska verksamhet. I stället för att använda arbetstid till resor 

skulle tiden användas till att utföra specialpedagogiska samtal mellan 

pedagoger via datorn. Resultatet visar bland annat att utifrån en tidigare 

svåröverkomlig distans i form av långa avstånd gav IKT användningen en 

möjlighet att minska avståndet mellan pedagogerna.  

 

Möjliggörande betingelser 

 

Trots att många studier vittnar om att utmanande villkor förekommer för 

glesbygdsskolans pedagoger pekar studier även på att glesbygdsskolor 

erbjuder en god lärmiljö och ett utvecklat samarbete mellan pedagoger och 

lokalsamhällets innevånare. 

 

Glesbygdsskolans yttre och inre lärmiljö 

 

Det råder ingen tvekan om att glesbygdsskolan representerar mer än bara 

utbildning. Den betraktas som en vital del av en bygd oavsett land (Cedering, 
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2016: Egelund & Lausten, 2006; Hargreaves, 2009; Kearns m.fl., 2009; 

Åberg-Bengtsson, 1996). Nevalainen och Kimonen (2013) konstaterar att 

skolan har en stimulerande effekt på lokalsamhället utifrån sociala, 

kulturella och intellektuella aspekter. Glesbygdsskolors samverkan med 

lokalsamhället betyder att lokalsamhällets resurser används för elevernas 

lärande vilket ger en utvidgad och unik pedagogisk skolmiljö (Johansen, 

2009; Kalaoja & Pietarinen 2009). I en studie av norska glesbygdsskolor 

fann Solstad (2009) att lärare med utgångspunkt i läroplanen identifierade 

vilka kunskapsmål som lokalbefolkningens varierade sakkunskaper kunde 

bidra med. Genom tillvaratagande av lokalbefolkningens kompetenser kunde 

läroplanens mål uppfyllas via. Föräldrarnas engagemang är mer uttalat i 

glesbygdsskolor än i större urbana skolor hävdas i en svensk-norsk studie av 

Andræ Thelin och Solstad (2005). Helge (1984b) visar i sin studie att skolan 

betraktas som byns centrum och illustrerar en samlande kraft. Även 

lokalsamhällets resurser är centrala för skolan och lokala resurser används 

för att stödja den specialpedagogiska verksamheten.   

 

När det gäller glesbygdsskolans inre lärmiljö finns både internationella och 

nationella studier som belyser och problematiserar detta. Berry och Gravelle 

(2013) riktar uppmärksamheten mot specialpedagogers 

arbetstillfredsställelse och vad de anser är specifikt med att arbeta i 

glesbygdsskolor i USA. Det som framkommer från samtliga informanter 

(drygt 200 specialpedagoger) är att glesbygdsskolorna har en kollegial 

familjär atmosfär. I glesbygdsskolans lärmiljö uppstår fördjupade relationer 

med eleverna och deras föräldrar. Hälften av pedagogerna framhöll att det 

delade ansvaret i klassrummet med klassläraren var viktigt samt att 

specialpedagogerna upplevde att de var ett stöd till hela arbetslaget och till 

enskilda lärare i varierade klassrumssituationer. Den kollegiala atmosfären 

och samverkan med arbetslagen var faktorer som dessutom hade hög 

korrelation med specialpedagogernas arbetstillfredsställelse. Majoriteten av 

pedagogerna var nöjda med det specialpedagogiska uppdraget i 

glesbygdsskolan och sin position i denna.  

 

Andræ Thelin (1991) visar genom sin studie att den svenska glesbygdsskolan 

traditionellt har varit organiserad i åldersblandade grupper. En 

åldersblandad grupp innebär att flera årskurser finns samlade i samma 

undervisningsgrupp och de olika årskurserna undervisas vid samma tillfälle 

av samma lärare (Solstad, 2009). Kalaoja och Pietarinen (2009) visar att 

liknade klassorganisering görs i finländska glesbygdsskolor och dessutom 

visar resultatet av studien att lärarna upplever att de åldersblandade 

undervisningsgrupperna är lagom stora gällande antalet elever och att 

klasslärarna upplever att de hinner med de pedagogiska uppgifterna. 

Kvalsund (2000) studerar i en norsk studie elevers sociala inlärning i form 
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av social kompetens. Studien jämför elever från glesbygdsskolor som har få 

elever och är organiserade i årskursblandade klasser med större 

glesbygdsskolor med varje årskurs för sig. Resultatet visar att elever från de 

större skolorna hade en mer begränsad social kompetens jämfört med elever 

från årskursblandade skolor, vilket innebar att elever från glesbygdsskolor 

hade en mer utökad social kompetens. Den lilla glesbygdsskolans lärmiljö 

innefattar, enligt Kvalsund (2004) ett brett spektrum där värdefulla 

perspektiv av individuellt och kollektivt lärande kan utvecklas och etableras. 

Två svenska studier av Råberg (1979) och av Åberg-Bengtsson (2009) jämför 

studieresultat för elever från glesbygdsskolor med studieresultat för elever 

från tätortsskolor och de båda studierna konstaterar att elever från 

glesbygdsskolor hade lika goda studieresultat som elever i tätortsskolor. 

Åberg-Bengtssons studie (2009) använde 30 års inrapporterad 

betygsstatistik och konstaterade att när hon till resultatet lade till den 

socioekonomiska faktorn, hade elever från glesbygdsskolor något högre 

betyg än elever från tätortsskolor.  

 

Betydelsen av samarbete 

 

I nordiska studier (jfr Cedering, 2016; Nevalainen & Kimonen, 2013; Kalaoja 

& Pietarinen, 2009; Karlberg-Granlund, 2009; Rönning m.fl., 2003) 

framkommer att glesbygdsskolan präglas av professionellt samarbete mellan 

den pedagogiska personalen och att informella relationer mellan personalen 

förefaller ha en professionell betydelse för det pedagogiska uppdraget. 

Dessutom framkommer att förtroendefulla relationer mellan pedagoger och 

elever har en pedagogisk betydelse (jfr Kalaoja & Pietarinen, 2009; Karlberg-

Granlund, 2009). Glesbygdsskolan har enligt studier en familjär atmosfär 

och en flexibel skolorganisation (jfr Cedering, 2016; Kalaoja & Pietarinen, 

2009; Karlberg-Granlund, 2009). 

 

När klasslärare ger varandra stöd via regelbunden och behovsanpassad 

konstruktiv feedback tycks det bidra till att klasslärarna känner ökad trivsel 

och i högre grad väljer att stanna kvar och arbeta i glesbygdsskolan visar 

studier från USA (Castro, Kelly & Shih, 2010; Jarzabkowski, 2003; Malloy & 

Allen, 2007). Dessutom hävdar Jarzabkowski (2003) att professionellt 

kollegialt samarbete och goda, stödjande relationer mellan lärare ger kraft 

att stanna kvar och arbeta i glesbygdsskolor. Malloy och Allens fallstudie 

(2007) fann dessutom att främjande faktorer i pedagogernas samarbete var 

pedagogernas höga förväntningar på varandras arbetsinsats, intresset för 

varandras kompetens samt stöd från rektor i form av regelbundna möten vad 

gällde lärarens professionella utveckling. Pugach och Johnsons (1995) studie 

i amerikanska glesbygdsskolor diskuterar vilka dimensioner ett kollegialt 

samarbete kan bestå av och resultatet visar på fyra samarbetsformer; 



40 
 

stödjande samarbete, underlättande samarbete, informativt samarbete och 

normativt samarbete. Malloy och Allen (2007) hävdar att ett stödjande 

samarbete har ett omsorgsliknande innehåll som bland annat består av att 

visa omsorg om elever och kollegor. Liknande resultat återfinns i nordiska 

studier från Finland (Kalaoja & Pietarinen, 2009; Karlberg-Granlund, 2009) 

och från Norge (Johansen, 2009) och i dessa studier framkommer dessutom 

att lärarna och eleverna känner en hög grad av trivsel i glesbygdsskolan.  

Berry m.fl. (2011) studie från USA visar att ett väl utvecklat samarbete 

mellan specialpedagoger och klasslärare ger goda förutsättningar för 

pedagogernas professionella utveckling och dessutom bidrar till att utveckla 

en inkluderande praxis. 

 

Specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor 

 

En äldre finsk studie av Outakoski, Tuunainen, Happonen och Ihatsu (1988) 

undersökte den specialpedagogiska verksamhetens organisering i 

glesbygdsskolor i glest befolkade kommuner i Finland. Forskarna 

identifierade ett antal framgångsfaktorer för en fungerande 

specialpedagogisk verksamhet. En viktig faktor var skolchefernas 

engagemang. Skolcheferna samlades två gånger per år och tillsammans med 

rektorer, personal från Barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och 

specialpedagoger diskuterades och beslutades detaljerade planer för 

respektive kommuns specialpedagogiska verksamhet. Ytterligare en 

framgångsfaktor var att de olika yrkesprofessionerna bidrog med sin 

kompetens i dessa samarbetande möten som syftade till att aktivt utveckla 

och stärka glesbygdsskolans behov gällande den specialpedagogiska 

verksamheten. Syftet och innehållet bidrog till att skolcheferna gavs 

möjlighet till en djupare insikt i glesbygdsskolans behov och därefter 

arbetade aktivt för att förstärka den specialpedagogiska verksamheten. 

Elevhälsan gavs möjlighet att arbeta preventivt och blev därmed mer 

effektiv. Specialpedagogen gavs en central roll och hade möjlighet att 

diskutera verksamheten med andra centrala aktörer. Sammantaget hävdar 

forskarna att fungerande nätverk och erkännande av specialpedagogisk 

kompetens är av betydelse för en fungerande specialpedagogisk verksamhet. 

 

Helge (1984b) diskuterar vikten av att förstå att det inte bara kan existerar 

en enda modell för den specialpedagogiska verksamheten. Hon hävdar att 

flera modeller måste samexistera i syfte att anpassa verksamheten efter 

elevers olikheter och skiftande behov. Studien uppmärksammar olika 

samexisterande modeller som stödjer den specialpedagogiska verksamheten 

i glesbygdsskolan. Exempelvis handlar det om a) att specialpedagogiskt 

utbildad personal finns b) att specialpedagogernas ansvarsområde begränsas 

till vissa skolor eftersom det möjliggör att specialpedagogen får god kunskap 
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om klasslärare, rektor och elever och c) att regelbunden handledning ges av 

specialpedagogen till klassläraren. Berry (2012) påvisar dessutom tydliga 

samband mellan arbetstillfredsställelse för glesbygdsskolans klasslärares 

specialpedagogiska uppdrag och tillgången till specialpedagogiskt utbildade 

pedagoger.  

 

Specialpedagogisk handledning 

 

Specialpedagogisk handledning är en central del av den specialpedagogiska 

verksamheten (Bladini, 2004; Edwards m.fl., 2009; Edwards, 2011a, 2011b; 

Malmgren Hansen, 2002; Sahlin, 2005; Ström, 1999; Sundqvist, 2012). 

Trots att specialpedagogiska handledande samtal dagligen utförs i riklig 

omfattning i svenska grundskolor var det fram till i mitten på 2000-talet ett 

relativt outforskat område enligt Sahlin (2005). Specialpedagogisk 

handledning innebär att professionella experter samarbetar inom ett område 

man tillsammans vill utveckla. I den processen delar de varandras 

professionella kompetenser vilket betyder att den egna yrkesprofessionen 

utmanas. När specialpedagoger och lärares tillvaratar, samarbetar och delar 

sina kunskaper främjas problemlösning vilket bidrar till att befintlig kunskap 

expanderas (Edwards m.fl., 2009). 

 

Ströms studie (1999) gällande handledning i finländska högstadieskolor var 

en av de tidigaste nordiska studierna om handledning. Hennes studie påvisar 

att den pedagogiska handledningen hade specialpedagogiska avsikter. Det 

yttersta syftet var att utveckla och förbättra inlärningen för de elever som 

hade särskilda undervisningsbehov. Vidare visar Ström i studien att 

handledningsverksamheten inte var jämlik för deltagande parter utan 

specialpedagogen var expertisen som handledde pedagogen. Dock påvisar 

studien att handledningsverksamheten är en länk mellan skolan och hemmet 

och mellan pedagogerna i skolan. Ströms slutsatser var bland annat att 

skolledningens stöd är nödvändigt för handledningsverksamhetens 

utveckling och för att specialpedagogen fullt ut ska kunna verka som 

handledare. 

 

Svenska forskare (t.ex. Ahlberg, 1999; Bladini, 2004; Sahlin, 2005) använder 

specialpedagogisk handledning som begrepp när specialpedagogen 

handleder andra pedagoger. Specialpedagogernas handledning ska stödja 

klasslärarens specialpedagogiska verksamhet och avser att leda till 

skolutveckling samt främja inkludering (Lindqvist, 2013; Sundqvist, von 

Ahlefeld Nisser & Ström, 2014). Forskningsresultat från fyra amerikanska 

studier tyder på att samarbete och arbetsrelaterat stöd i form av 

specialpedagogisk handledning är avgörande för trivsel och rekrytering av 

lärare till glesbygdsskolor (Barley & Beesly, 2007; Berry, 2012; Helge, 1984b; 
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Malloy & Allen, 2007). Berry (2012) studerade 203 specialpedagoger i 

glesbygdsskolor i USA. Resultatet visade bland annat att den 

specialpedagoggrupp som erhöll ett kollegialt stöd från andra 

specialpedagoger uttryckte högre arbetstillfredsställelse och engagemang för 

sitt arbete. Gruppen hade även ett gott samarbete med klassläraren vad 

gällde att samarbeta kring elever i den specialpedagogiska verksamheten.  

 

SKOLFS 2014, (s. 40) anger att specialpedagogisk handledning är en central 

verksamhet men SKOLFS (2014) reglerar inte hur det handledande samtalet 

ska genomföras och inte heller när det bör ske. Emellertid ingår handledning 

som en del i specialpedagogens utbildning (SFS, 2011). Specialpedagogen är 

utbildad för att vara en kvalificerad dialogpartner till lärare, kollegor, 

föräldrar, personal och andra intressenter enligt von Ahlefeld Nisser (2014). 

Det yttersta syftet med specialpedagogernas handledande uppdrag är att 

stödja och stimulera inkludering och skolutveckling hävdar svenska och 

finländska forskare (Lindqvist, 2013; Sundqvist m.fl., 2014). Eftersom 

specialpedagogisk handledning utgör en del av den specialpedagogiska 

verksamheten och verksamheten är reglerad i styrdokumenten är den en 

ständigt pågående aktivitet i Sveriges skolor. Bladini (2004) har studerat vad 

som kännetecknar ett specialpedagogiskt handledningssamtal. Resultatet 

visar bland annat att dessa samtal har likheter med delar av 

omvårdnadsforskningens hälsorådgivande samtal. Det gäller särskilt det 

Linell (1990) menar kännetecknar handledningssamtalet, vilket är att 

samtalet utgör en särskild verksamhet med ett bestämt syfte och att syftet 

realiseras utifrån aktörernas kunskap och erfarenhet vad gäller 

handledningsprocessen. Bladini (2004) och Sahlin (2005) visar att 

klasslärare och specialpedagoger i specialpedagogiska handledningssamtal 

har fokus på handledning där man reflekterar och löser problem. De två 

studierna visar även att den specialpedagogiska handledningsprocessen 

lägger mindre vikt vid råd gällande enskilda elevers problem och större vikt 

vid lärmiljöns utveckling.  

 

Sundqvist och Ström (2015) har i en studie av finländska specialpedagogers 

handledande samtal konstaterat att dessa karaktäriseras av tre huvudsakliga 

typer av handledningssamtal. Dessa är rådgivningssamtal, som innebär att 

fokus sätts på att ge och få rådgivning. Reflekterande samtal har fokus på 

reflektionen i handledningssamtalet. Den tredje typen av 

handledningssamtal benämns samarbetande samtal som innebär att fokus 

ligger på pedagogernas professionella samarbete. Handledande 

specialpedagogiska råd och gemensamma reflekterande samtal mellan 

specialpedagoger och klasslärare ska inte betraktas som motsatser till det 

samarbetande samtalet. Snarare kan de två förstnämnda betraktas som 

komplement till det samarbetande samtalet. I en svensk studie identifierade 



43 
 

von Ahlefeld Nisser (2009) en typ av handledningsstrategi som hon 

benämner kunskapsskapande dialoger. Kunskapsskapande dialoger har 

stora likheter med samarbetande samtal (jfr Sundqvist & Ström, 2015) och 

innebär att en specialpedagog och en klasslärare möts i ett 

specialpedagogiskt handledande samtal. Syftet är att tillsammans diskutera 

och lösa specialpedagogiska, professionella utmaningar. Under 

handledningssessionen använder de båda professionerna sina egna specifika 

kompetenser i syfte att utveckla lärmiljön (Sundqvist & Ström, 2015; 

Sundqvist m.fl., 2014). Flertalet av studierna ovan utgår ifrån att 

specialpedagogen och klassläraren finns inom samma fysiska miljö vid 

samma tidpunkt. Detta är dock inte fallet i glesbygdsskolan. Här råder brist 

på specialpedagogers närvaro och klassläraren måste därför ofta luta sig mot 

den egna kompetensen och tidigare handledande samtal med 

specialpedagogen. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 

 

När den tidigare forskningen tematiseras (Tabell 2 och 3) blir det tydligt att 

forskning om glesbygdsskolor finns i relativt god omfattning men att 

verksamhetsnära studier i specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor 

finns i ringa omfattning. Forskningsgenomgången visar sammantaget att det 

råder brist på studier gällande specialpedagogisk verksamhet i 

glesbygdsskolor, särskilt i en svensk kontext. Av det skälet väljer jag att i min 

forskningsöversikt inkludera äldre studier (1980-talet) som genomförts i 

USA och Finland.  

 
Tabell 2 Forskningsbaserad kunskap om glesbygdsskolors verksamhet utifrån begränsande 

betingelser relaterat till innehåll och land. I rutan där streck visas saknas innehåll om 

specialpedagogisk verksamhet 

Teman som rör begränsande 
betingelser  

Forskning om 
glesbygdsskolor per land 

Specialpedagogisk 
verksamhet/land/år 

Skolnedläggningar 
Norden (utom Island), 
Australien USA 

- 

Kompetensbrist och misstro USA, Sverige - 

Brist på ekonomiska resurser Norden - 

Brister i rektors ledarskap 
Skottland, Australien, Norge 
och Finland 

- 

Geografisk distans  Norden och USA - 

Styrdokument USA - 

Konflikter i lokalsamhället Finland, USA, Sverige - 

 

Tabell 2 visar att genomgången av tidigare forskning synliggör att viss 

kunskap finns gällande svenska glesbygdsskolor som bland annat behandlar 

samarbeten och skolnedläggningar (Cedering, 2016), misstro mellan 

skolhuvudmän och pedagoger (Cedering, 2016; Lind & Stjernström, 2015), 

resurser och resursbrist samt resvägar och långa avstånd (Cedering, 2016; 

Andræ Thelin & Solstad, 2005) lärmiljön samt dess organisering (Andræ 

Thelin, 1980, 1991; Andræ Thelin & Solstad, 2005) samt elevers 

studieresultat (Råberg 1979; Åberg-Bengtsson, 2009). Andra relevanta 

studier för min avhandling är forskning om rektorer i glesbygdsskolor som 

merparten av de Australienska studierna omfattar.  Studier om rektorers 

arbete är intressanta för föreliggande avhandling eftersom rektorers arbete i 

viss mån kan begränsa eller möjliggöra betingelser för den 

specialpedagogiska verksamheten. 
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Tabell 3 Forskningsbaserad kunskap om glesbygdsskolors specialpedagogiska verksamhet 

utifrån möjliggörande betingelser relaterat till innehåll, land och år  

Teman som rör 
möjliggörande betingelser 

Glesbygdsskolor/land 
Specialpedagogisk 
verksamhet/land/år 

Glesbygdsskolans yttre lärmiljö USA, Norden 
USA (1984), Norden 
(1996-2016) 

Glesbygdsskolans inre lärmiljö USA, Norden 
Specialpedagogers 
arbete, USA (2013), 
Norden (1979-2009) 

Betydelsen av samarbete Australien, USA, Norden 

Delar av 
specialpedagogisk 
verksamhet, Australien 
(2003), USA (1995-
2011), Finland (1988) 

Distansöverbryggande teknik USA 
Enskild elev undervisas 
via IKT, (2010) 

Förutsättningar för 
specialpedagogisk verksamhet  

USA, Kanada 

Specialpedagogiska 
verksamhetsmodeller, 
USA (1984). Bristande 
specialpedagogiskt stöd, 
Kanada (2015) och USA 
(2012, 2014). 

Specialpedagogisk handledning USA, Finland och Sverige. 

Rekrytering, USA 1984, 
2007, 2012. Modeller 
för specialpedagogisk 
handledning.  Finland 
(1999, 2015), Sverige 
(1999, 2004, 2005, 
2009, 2013, 2014). 
Sverige och Finland 
(2014). 

 

Tabell 3 visar att studier från USA består av yrkesgruppen specialpedagoger, 

glesbygdsskolornas arbete med att rekrytera och behålla specialpedagoger, 

specialpedagogernas arbetstillfredsställelse och bristande specialpedagogiskt 

stöd till glesbygdsskolor (Berry, 2012; Berry & Gravelle, 2013; Barley & 

Beesly, 2007; Farmer, 2011; Kuhl m.fl., 2014 ). Samtliga av dessa studier är 

relevanta för min avhandling eftersom de ger kunskap om yrkesgruppens 

arbete. Andra tidigare studier, relevanta för min avhandling belyser 

samverkan mellan specialpedagoger och klasslärare (Castro m.fl., 2010; 

Jarzabkowski, 2003; Malloy & Allen, 2007). Forskningsgenomgången 

påvisar en begränsning vad gäller specialpedagogisk handledning, dock finns 

studier från USA (Helge, 1984a, 1984b; Malloy & Allen, 2007). Av det skälet 

har jag som jag beskrivit i avsnittet specialpedagogisk handledning, (s. 41) 

låtit tidigare svensk och finländsk forskning ingå i forskningsöversikten, 

trots att det ej går att påvisa om dessa är genomförda i glesbygdsskolor. Dock 

tar en studie från USA (Helge, 1984b) och en studie från Finland (Outakoski 
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m.fl., 1988) ett mer omfattande grepp om forskningen i specialpedagogisk 

verksamhet. Det betyder att dessa två studier har en större likhet med mitt 

arbete gällande den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolor.  

 

Genomgången visar också att det råder brist på kunskap om den 

specialpedagogiska verksamheten i svenska glesbygdsskolor. Denna 

kunskapslucka kan medföra att utrymme ges för lösa antagen och 

spekulationer (jfr Lind & Stjernström, 2015). Ogrundade antaganden ger 

inte beslutsfattare på nationell nivå tillräckligt goda förutsättningar för att 

förstå hur policyn för specialpedagogik kan utformas så att den blir 

ändamålsenlig för alla svenska grundskolor. Brist på systematiserad kunskap 

ger inte heller skolhuvudmän ett objektivt underlag för beslut om 

glesbygdsskolornas kvalitet. En så omfattande kunskapslucka är ett tecken 

på att den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan signalerar 

”weak signal” (jfr Hiltunen, 2007).  Ett outforskat område kan också 

missgynna pedagoger och elever i den svenska glesbygdsskolekontexten 

eftersom det lämnar öppet för ogrundade spekulationer vilket i sin tur kan 

leda till att glesbygdsskolans aktörer osynliggörs eller att aktörerna riskerar 

att utsättas för en kunskapssvag debatt.  
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Forskningsprocessen 
 

Avhandlingens syfte var att undersöka och analysera den specialpedagogiska 

verksamhetens möjliggörande och begränsande betingelser för klasslärares, 

rektorers och specialpedagogers utbildningsuppdrag. För att åstadkomma 

detta används glesbygdsskolan som studieobjekt (jfr Fransson & Lundgren, 

2003). Det empiriska material som ligger till grund för samtliga delstudier i 

avhandlingen är hämtat ifrån skolaktörer i glesbygdsskolor i ett större 

geografiskt område (Tabell 4). Empirin har erhållits genom intervjuer, 

observationer, webbenkäter samt enkäter med öppna frågor utsända via e-

post. Förutom den inledande tabellsammanfattningen som redovisar 

delstudiernas syfte, forskningsfrågor, datainsamlingsmetoder, respondenter 

och analys omfattar kapitlet en beskrivning av avhandlingens geografiska 

kontext. Därefter beskriver jag delstudiernas datainsamlingsmetoder, 

genomförande, urvalsförfarande deltagare och analys i kronologisk, 

artikelbaserad ordning. Kapitlet består därefter av min beskrivning av etiska 

överväganden, avhandlingens trovärdighet och tillförlitlighet. Kapitlet 

avslutas med en metodreflektion. 
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Tabell 4 Artiklarnas datainsamlingsmetoder, respondenter och analys i relation till syfte och 

forskningsfrågor 
Syfte/ 
Forskningsfrågor 
 

Data-
insamlings-
metod 

Antal/ 
Respondent 

Analys Artikel  

Syftet var att bidra med 
kunskap om klasslärares 
villkor för att stödja elever 
i behov av extra stöd 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

10 Klasslärare Kvalitativ 
innehålls-
analys  

I 

Syftet var att öka 
kunskapen om hur 
rektorer i svenska 
glesbygdsskolor 
organiserar den 
specialpedagogiska 
verksamheten 

Webbenkät 45 Rektorer Deskriptiv 
statistisk 
Analys i form 
av procentuell 
fördelning, 
medelvärde 
och standard-
avvikelse och 
medelrang-
ordning och 
signifikans-
prövning 
 

II 

Syftet var att beskriva och 
analysera autentiska 
specialpedagogiska 
handledningssamtal 
mellan specialpedagoger 
och klasslärare. 
a) Hur beskriver 
pedagogerna omgivnings-
faktorer i glesbygdsskolan 
som kontext för special-
pedagogisk handledning?   
b) Hur uppfattar 
pedagogerna den 
specialpedagogiska 
handledningen i 
glesbygdsskolan och  
c) Vilka konsultations-
strategier användes mellan 
klassläraren och 
specialpedagogen? 

Observationer 
Uppföljande 
frågor 
Frågeformulär 
via e-post 
 

3 Special- 
pedagoger 
3 Klasslärare 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

III 

Syftet var att bidra med 
kunskap om innebörder i 
specialpedagogisk 
verksamhet samt 
specialpedagogiska 
lösningar i den 
specialpedagogiska 
verksamheten. 
a) Vilka innebörder ges 
den specialpedagogiska 
verksamheten?  
b) Vilka special-
pedagogiska lösningar 
beskrivs gällande den 
specialpedagogiska 
verksamheten 

Bakgrunds-
data från 
webbenkät 
(delstudie 2). 
Enkät med 
öppna frågor 
via e-post 

10 Pedagoger 
(avser nio 
rektorer med 
undervisande 
uppdrag samt 
en rektor som 
var rektor på 
50 % och 
förskolechef 
på 50 %) 

Kvalitativ 
innehålls- 
analys 

IV 
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Avhandlingens design 

 

Enligt de Vaus (2001) och Vithal och Jansen (2010) ska forskningsdesignen 

beskriva datainsamlingsmetoder, urval, deltagare och dataanalys. Designen 

ska även innehålla reflektioner gällande forskningens genomförbarhet 

(Yates, 2004). En forskningsstudies design anger på vilket sätt studien 

planerats och genomförts för att söka svar på syfte och forskningsfrågor. 

Forskningens teoretiska utgångspunkt fokuserar hur det insamlade 

datamaterialet ska förstås i analys- och tolkningsprocessen (Phillips, 2010).  

Enligt Kvale (1997) gör kvalitativa studier anspråk på att ange karaktären 

och egenskapen på något medan kvantitativa studier syftar till att belysa 

samband och orsaker. Bryman (2011) menar att även om det finns stora 

skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning kan ändå 

datainsamlingsmetoderna vara fristående i relation till forskarens 

kunskapsteoretiska utgångspunkter. Detta kan utgöra skälet till att kvalitativ 

forskning ibland har kvantitativa inslag medan kvantitativa studier stundom 

kan uppvisa en tolkande karaktär (Bryman, 2011; Åsberg, 2001). Begreppen 

kvalitativ och kvantitativ bör därmed snarare användas och förstås utifrån 

egenskaper och kännetecknen hos de fenomen som forskaren söker kunskap 

om (Åsberg, 2001). Gränsöverskridande forskningsmetoder kan därmed 

tillämpas i en och samma studie (Bryman, 2011). Även Creswell (2003) 

hävdar att forskaren måste ges möjlighet att kombinera relevanta 

forskningsstrategier och genomföra studier med hjälp av lämpliga 

metodkombinationer.  

 

Utifrån avhandlingens syfte och strävan att erhålla en variationsrik kunskap 

samt möjligheten att nå många respondenter i ett större geografiskt område 

(Figur 1) bedömde jag att denna avhandlings design med fördel kunde 

utformas med hjälp av flera metoder där tyngdpunkten vilar på ett kvalitativt 

angreppssätt. Jag har i huvudsak använt kvalitativa datainsamlingsmetoder 

(Artikel I och Artikel III) men även kvantitativt angreppssätt har använts för 

Artikel II och i Artikel IV (jfr Creswell, 2003). Styrkan med att använda både 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder är att de två 

angreppssätten gav mig möjlighet att allsidigt och ingående kunna studera 

specialpedagogisk verksamhet som fenomen. För avhandlingens syfte har jag 

använt mig av intervjuer, enkäter och observerade och inspelade 

handledningssamtal som datainsamlingsmetoder. Intervjuerna, de inspelade 

handledningssamtalen samt de öppna enkätfrågorna via e-post gav mig 

möjlighet till data från 26 pedagoger från 20 glesbygdsskolor (Artikel I, III, 

IV). Webbenkäten till rektorerna möjliggjorde datainhämtning från 45 

rektorer ansvariga för totalt 53 glesbygdsskolor (Artikel II), vilket gav mig ett 

empiriskt underlag som annars varit svårt att inhämta på grund av stora 
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geografiska områden och långa avstånd. Det totala antalet glesbygdsskolor i 

avhandlingen omfattar 58 skolor, två norska skolor årskurs 1-7, en norsk 

skola, årskurs 1-9 (Artikel I), resterande skolor omfattade främst årskurs 1-5 

och i vissa fall årskurs 1-6. Några skolor har deltagit i fler än en delstudie. 

Totalt deltog 71 respondenter. 

 

Delstudiernas geografiska kontext 

 

   
Figur 1 Avhandlingens geografiska kontext. Kartan till vänster är det geografiska området för 

Artikel I. Mittenkartan det geografiska området för Artikel II och IV och kartan till höger 

området för Artikel III. 

 

Geografiskt är avhandlingen koncentrerad till den nordligaste delen av 

Sverige. Dock omfattar delstudie 1 förutom tre glesbygdsskolor i 

Västerbottens län i Sverige, tre glesbygdsskolor i Nordland fylke i norra 

Norge och en glesbygdsskola i landskapet Österbotten i Finland (Figur 1). 

Artikel II, III och IV har genomförts i hela eller i delar av den 

mörkmarkerade delen i norra Sverige. Artikel II och IV omfattade de fyra 

nordligaste länen i Sverige. Artikel III genomfördes i Västerbottens län. 

 

Guba och Lincoln (1982) samt Skrtic, (1985) genomförde 

organisationsstudier i glesbygdsskolor och fann att när komplexa mänskliga 

interaktioner ska studeras är det viktigt att data inte enbart baserar sig på 

statistik. I min avhandling har jag, som tidigare nämnts, använt mig av både 

kvantitativa och kvalitativa data för att undersöka den specialpedagogiska 

verksamheten i glesbygdsskolor. När forskning ska bedrivas i 

glesbygdsskolor är det angeläget att forskaren har en viss kontextrelaterad 

förståelse (Hyry-Beihammer, Estola & Syrjälä, 2013). I omgivningskontexten 

inbegrips även skolortens demografiska förutsättningar liksom de lokala 

innevånarnas intresse för skolan, vilket jag har tagit hänsyn till. Forskarens 

förståelse för kontexten kan underlätta tolkning av data och en sådan 
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förståelse för skolan i sitt sammanhang gör det möjligt att synliggöra 

kunskap och orsakssamband som annars hade varit omöjliga att blottlägga. 

Jag vill därmed påstå att det är till min fördel som forskare att jag har en viss 

kunskap om glesbygdsskolors behov av forskningsbaserad utveckling av den 

specialpedagogiska verksamheten. Min kontextrelaterade förståelse för 

glesbygdsskolans villkor med exempelvis långa avstånd mellan skolan och 

närmaste tätort där rektor och specialpedagog, har jag främst fått genom 

mitt uppdrag i RUC. Därutöver har jag kontinuerligt hållit mig uppdaterad i 

skolfrågor med särskild fokus på specialpedagogiska frågor genom mitt 

uppdrag som koordinator för Särskolenätverket Norr6. 

 

Att studera en relativt obeforskad skolgrupp kan innebära en utmaning för 

mig som forskare eftersom vissa skolaktörer kan, mot bakgrund av dåliga 

erfarenheter, hysa misstro mot utifrån kommande personer. Särskilt i de fall 

de representerar en myndighet. Det är emellertid inte min erfarenhet, men 

att studera aktörer i en autentisk skolmiljö har, med facit i hand, trots allt 

inneburit vissa utmaningar. Å ena sidan behövde jag närma mig 

informanterna för att ingjuta förtroende för mig som forskare och för den 

studie jag hade för avsikt att genomföra. Å andra sidan innebar 

forskningsarbetet att jag behövde distansera mig under datainsamlingsfasen 

och särskilt i den efterföljande analysprocessen för att bibehålla min kritiska 

blick (Alvesson & Sköldberg, 2008). Datainsamlingen har skett med hjälp av 

varierade empirinära metoder vilket bidragit till ett rikt och varierat material 

(jfr Alvesson & Sköldberg, 2008; Creswell, 2003). Som jag tidigare nämnt 

har jag använt mig av deskriptiv design eftersom avhandlingen rört sig inom 

ett relativt outforskat kunskapsområde. I korthet innebär det att 

datainsamlingen karakteriseras av en undersökande arbetsprocess där jag 

sökt mönster i empirin för att få svar på delstudiernas syften och 

forskningsfrågor samt avhandlingens övergripande syfte. 

 

Datainsamlingsmetoder och analys 

 

Som redan påpekats har olika metoder använts för att bidra med en 

mångfacetterad kunskap i enlighet med avhandlingens syfte. De empiriska 

underlagen har samlats in från centrala aktörer i den specialpedagogiska 

verksamheten i glesbygdsskolor. I det följande beskrivs 

datainsamlingsmetoder, genomförande, urvalsförfarande och analys i 

kronologisk artikelbaserad ordning. Analysarbetet har i huvudsak bestått av 

ett induktivt tillvägagångssätt som utgår från att teorivalen genereras från 

                                                             
6 Särskolenätverket Norr är ett nätverk för särskolan och för specialpedagogiska frågor i de fyra 

nordligaste länen som koordineras av Gerd Pettersson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitetet, se, 

http://www.pedag.umu.se/forskning/specialpedagogik/natverk-specialpedagogik/sarskolenatverket-norr--

sarnorr-/  

http://www.pedag.umu.se/forskning/specialpedagogik/natverk-specialpedagogik/sarskolenatverket-norr--sarnorr-/
http://www.pedag.umu.se/forskning/specialpedagogik/natverk-specialpedagogik/sarskolenatverket-norr--sarnorr-/
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empirin (jfr Bryman, 2011). Analysarbetet har varit en pågående process och 

påbörjades redan vid utformningen av intervjuguiderna, i samband med 

designen av respektive delstudie samt vid datainsamlingstillfället särskilt för 

delstudierna 1, 3 och 4. Även när webbenkäten konstruerades ställde jag mig 

frågor om den efterföljande analysprocessen. Analysprocesserna för 

respektive artikel beskrivs mer ingående nedan. 

 

Artikel I 

Datainsamlingsmetod. Den första delstudiens datasamling utgjordes av 

semistrukturerade intervjuer som en forskargrupp bestående av personer 

från Sverige, Norge och Finland genomförde (Johansen, Ahl, Pettersson, 

Ström & Langels, 2011). Metodvalet utgick från studiens syfte som var att 

erhålla kunskap om hur klasslärare beskriver villkoren för att bedriva 

specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolan. Intervjuerna förbereddes 

gemensamt i forskargruppen och relevanta teman utarbetades för studiens 

gemensamma intervjuguide (jfr Kvale & Brinkmann, 2009; Singleton & 

Straits, 2001). Några av intervjuguidens frågor baserades på en tidigare 

pilotstudie i form av fokusgruppintervjuer med två rektorer och tre lärare 

från fyra glesbygdsskolor i norra Sverige och Norge (Bilaga 2). 

Intervjuguidens teman (Bilaga 1) bestod av tre delar a) bakgrundsfrågor om 

läraren och skolan, b) lärarens erfarenheter av glesbygdsskolans lärmiljö, 

exempelvis undervisning i åldersblandade grupper och det 

specialpedagogiska området, c) specialpedagogiska team och resurs som 

fanns till förfogande för den specialpedagogiska verksamheten. Därutöver 

konstruerades mer precisa frågor som stöd till forskargruppen för att på så 

sätt säkerställa en samsyn och gemensam förståelse för de övergripande 

tematiska frågornas innehåll med avseende på tolkning och analys av det 

empiriska materialet. 

 

Genomförande. Delstudien genomfördes hösten 2009. Totalt intervjuades 

tio lärare. De svenska forskarna, som bestod av mig och en kollega, 

intervjuade tre klasslärare, de norska forskarna intervjuade tre lärare och 

den finska forskaren intervjuade samtliga fyra lärare vid en skola. Studiens 

norska och finska forskare besökte skolorna i sina respektive länder och 

intervjuade skolornas lärare medan de svenska respondenterna intervjuades 

via telefon. Detta beslut fattades på grund av långa avstånd till de utvalda 

svenska skolorna. Intervjuerna spelades in via ljudupptagning och respektive 

intervju varade mellan 60-80 minuter. 

 

Urvalsförfarande. Elevantalen i de tilltänkta skolorna skulle vara 55 elever 

eller färre och skolorna skulle vara geografiskt spridda i de tre länderna. 

Skolorna skulle därtill tillämpa åldersblandad undervisning som utfördes av 

ett fåtal lärare. De norska och svenska skolorna i urvalet skulle vara belägna i 



53 
 

tre olika kommuner i kusttrakten, i inlandet och i fjälltrakterna. De två 

finlandssvenska skolorna skulle representera en kustskola och en 

inlandsskola. När urvalskriterierna var fastställda gjorde forskargruppen ett 

urval utifrån skolkännedom. Enligt Bryman (2011) kännetecknas denna typ 

av urvalsförfarande av ett strategiskt målinriktat urval. Ett sådant 

målinriktat urvalsförfarande ökar oftast informanternas intresse för att delta 

i en studie.  Det målinriktade urvalet för svensk del baserades även på mitt 

dåvarande uppdrag i RUC och min kännedom om tänkbara glesbygdsskolor 

som kunde vara intresserade av att medverka i studien. Urvalsprocessen 

resulterade i åtta skolor, men redan i det inledande skedet av projektet lades 

en av de finlandssvenska skolorna ner. Forskargruppen beslutade att ändå 

fortsätta med enbart en finlandssvensk glesbygdsskola. Rektorerna i de sju 

deltagande skolorna gavs i uppgift att välja ut en klasslärare per skola som 

hade lång erfarenhet av arbete i glesbygdsskolor. Undantaget var den 

finlandssvenska skolan där samtliga fyra lärare deltog som informanter i 

studien. I två av skolorna (en svensk och en norsk) var det inte möjligt att 

göra ett urval eftersom skolorna endast hade en klasslärare. 

 

Deltagare. Deltagare i studien var totalt 10 glesbygdsskolors klasslärare som 

alla hade mellan 3-20 års erfarenhet av arbete i glesbygdsskolor.  

 

Analys. Efter avslutad datainsamling transkriberades samtliga ljudfiler till 

textfiler. Den preliminära analysen av det transkriberade datamaterialet 

genomfördes av den forskare i respektive land som samlat in data i syfte att 

inte låta sig påverkas av de övriga ländernas analysprocesser. Den tematiska 

innehållsanalysen utgick från Graneheim och Lundman (2004). Det 

transkriberade materialet lästes upprepade gånger och som via 

färgmarkeringar i texten utkristalliserades meningsbärande teman. I nästa 

steg sammanfördes data från respektive land i syfte att identifiera 

landsöverskridande gemensam teman. Detta andra steg resulterade i 

gemensamma meningsbärande kategorier som återspeglade klasslärarnas 

villkor för att bedriva specialpedagogisk verksamhet. Syftet med studiens 

analysprocess var också att spåra de likheter och skillnader som framkom 

mellan de utvalda glesbygdsskolorna och så långt som möjligt fånga 

komplexiteten i de tre ländernas glesbygdsskolor. 

 

Artikel II 

Datainsamlingsmetod. Verktyget för datainsamlingens genomförande var en 

webbenkät (Bilaga 6). En anledning till att webbenkät valdes var möjligheten 

att erhålla empirisk data från glesbygdsskolerektorer inom ett stort 

geografiskt område i Sverige (Figur 1). Skälet för val av webbenkät var att 

långa avstånd omöjliggjorde att i rimlig tid erhålla intervjusvar från många 

rektorer. Sammantaget avgjorde dessa skäl att beslut fattades om att en 
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webbaserad enkät var den mest realistiska och ändamålsenliga metoden för 

datainsamlingen. Enkäten som inspirerats av Lindqvist och Nilholms (2013) 

studie bestod av fasta svarsalternativ, rangordningsfrågor men även öppna 

frågor där egna svar kunde skrivas. Enkäten bestod av följande tematiska 

områden: kontext och bakgrundsfrågor, glesbygdsskolans organisering av 

specialpedagogisk verksamhet, flickors och pojkars behov av 

specialpedagogisk verksamhet, förebyggande arbete samt rektorernas 

förståelse för behov och motiv för specialpedagogisk verksamhet. Innan 

webbenkäten bevarades av informanterna testbesvarades den vid två olika 

tillfällen av två före detta rektorer för glesbygdsskolor. Efter första 

utprovningsomgången gjordes smärre justeringar med utgångspunkt från 

testomgången. 

 

Genomförande. Webbenkäten genomfördes under perioden november 2014 

och februari 2015. Tre påminnelser gjordes, två genom e-post medan 

påminnelse tre bestod av att jag tog telefonkontakt med samtliga som inte 

besvarat enkäten. 

 

Urvalsförfarande. Som tidigare nämnts, har vare sig Skolverket eller SCB en 

definition av vad som kännetecknar en svensk glesbygdsskola. Mot den 

bakgrunden tillfrågades Särskolenätverket Norr (Bilaga 4) om de fyra 

länssamordnarna kunde vara behjälpliga med information om vilka 

glesbygdsskolor som fanns i deras respektive län. Samtliga tillfrågade 

tackade ja och upprättade en kontaktlista i urvalsarbetets första fas. 

Definitionen som användes var att glesbygdsskolans elevantal skulle vara 55 

elever eller färre och skolan skulle ha få lärare och tillämpa åldersblandad 

undervisning. Vid tidpunkten för datainsamlingen, november 2014, fanns 44 

kommuner i de fyra nordligaste länen varav åtta saknade glesbygdsskola. 

När jag erhållit uppgifter från Särskolenätverket Norr vidtog en ny fas i 

urvalsprocessen. Jag gick igenom kommunernas hemsidor för att säkerställa 

mig om att jag upprättat en korrekt kontaktlista. Under genomgången 

uppmärksammade jag att vissa kommuner enbart hade ett fåtal 

glesbygdsskolor och att några glesbygdsskolor förmodligen saknades på 

kommunernas hemsidor. I kommunkontakterna (via mail och telefon) 

uppgavs okunskap eller glömska som främsta skäl till att glesbygdsskolor 

saknades på kommunens hemsida. Vid en närmare granskning fann jag att 

dessa informationsluckor enbart omfattade fristående glesbygdsskolor. I 

urvalsprocessen gick det dock inte med säkerhet fastställa om alla skolor 

enligt urvalsdefinitionen fanns med i det slutgiltiga urvalet eftersom antalet 

elever varierar över läsår och mellan terminer. 

 

Deltagare. Vid tidpunkten för datainsamlingens genomförande var antalet 

glesbygdsskolor 97. Efter att skolorna identifierats vidtog arbetet med att 
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identifiera rektorers namn och e-postadresser i syfte att tillfråga dem om att 

delta i studien och att besvara webbenkäten. Den färdigställda sändlistan 

bestod av 76 rektorer. Ett följebrev (Bilaga 5) och en länk till webbenkäten 

(Bilaga 6) ingick i e-posten som skickades ut. Under december 2014 

upptäckte jag att den statliga sameskolan med de fem sameskolorna (som 

per definition är glesbygdsskolor) inte fanns med i sändlistan, varpå en 

förfrågan om intresse att delta i studien sändes till sameskolans ledning.  

Intresse fanns och enkät samt följebrev (Bilaga 5) skickades till de fem 

rektorerna för sameskolorna. Målgruppen bestod därefter av 81 rektorer. Av 

dessa besvarade 45 enkäten. 30 av dessa var rektorer i kommunala skolor 

och 15 i fristående skolor. Totalt var skolornas antal 53. En del av rektorerna 

hade ansvar för fler än en glesbygdsskola men varje rektor besvarade endast 

enkäten vid ett tillfälle.   

 

Analys. Webbenkätens data analyserades med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS (version 21). I huvudsak användes deskriptiv statistik (procentuella 

fördelningar, medelvärden och standardavvikelser) för att beskriva 

fördelningen av rektorernas svar på enkätens frågor. För de rangordnade 

svarsalternativen beräknades en medelrangordning. Även en 

signifikansprövning genomfördes (chi-2 test på signifikansnivån 5 %). Därtill 

genomfördes en bortfallsanalys via telefonuppringning för att på så sätt 

finna förklaringar till varför antalet svarande inte motsvarar antalet 

presumtiva respondenter. Resultatet visade att tio skolor sakande rektor 

eller hade en nytillträdd rektor. Bortfallsanalysen visade även på ett större 

bortfall från kommunala skolor. De 26 rektorer som avstod från att besvara 

enkäten angav tidsbrist som främsta skäl. En annan anledning som angavs 

var att enkäten upplevdes allt för omfattande för att den skulle kunna 

besvaras inom rimlig tid. Eftersom dessa skäl framkom i samband med 

bortfallsanalysen räknades dessa skolor bort ur antalet möjliga informanter. 

Antalet respondenter minskade till 71 rektorer.  

 

Artikel III 

Datainsamlingsmetod. Delstudie 3 (Artikel III) riktade intresset mot två 

professioner, specialpedagoger och klasslärare och deras gemensamma 

autentiska specialpedagogiska handledningssamtal. Vid tre glesbygdsskolor 

genomförde specialpedagogen och klassläraren en handledningssession 

vardera. Sessionerna var specialpedagogiska handledningar utifrån 

klasslärarnas behov. Dokumentationsverktygen var digital ljudupptagning 

och filmning med digital filmkamera. Efter varje handledningssession ställde 

jag förtydligande, uppföljande och kompletterande frågor. Även dessa 

dokumenterades genom ljudupptagning. Därutöver förde jag 

stödanteckningar i syfte att öka min egen förståelse av den 

specialpedagogiska verksamheten och av glesbygdsskolans kontext. . Fyra 
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dagar efter respektive handledningssession skickades, via e-post, två 

frågeformulär till de sex deltagarna. Det ena frågeformuläret vände sig till 

specialpedagogerna (Bilaga 8) medan det andra vände sig till klasslärarna 

(Bilaga 7). Syftet med frågeformulären var att erhålla data om 

informanterna, beskrivningar av glesbygdsskolan, antal lärare, antal elever, 

skolans lärmiljö samt lokalmiljöns betydelse för skolan. 

 

Genomförande. Studien genomfördes under tre dagar i maj 2015, en dag i 

varje glesbygdsskola. Skolvistelsen pågick fyra till fem timmar. Proceduren 

inför varje handledningssession genomfördes på ett likartat sätt vilket 

innebar att jag och min forskarkollega anlände till skolan ungefär en timma 

före respektive handledningssamtal. Vi presenterades för övriga lärare och 

informerades om skolan. Under respektive skolvistelsen observerades ett 

autentiskt specialpedagogisk handledande samtal mellan specialpedagogen 

och klassläraren. Begreppet autentisk avser i sammanhanget att 

specialpedagogen och klassläraren i förväg fått information om att samtalet 

skulle utgå från deras aktuella och angelägna frågor som de behövde föra ett 

specialpedagogiskt handledande samtal om. Handledningssamtalen 

genomfördes på två olika sätt. Två handledningssessioner genomfördes i ett 

enskilt rum medan det tredje handledningssamtalet genomfördes via dator 

med hjälp av ett datakommunikativt program med ljud och bild. I den 

sistnämnda sessionen var specialpedagogen cirka tio mil bort och 

klassläraren fanns i glesbygdsskolan.  Samtliga sessionerna pågick mellan 80 

och 120 minuter. Inledningsvis var respondenterna lite spända eftersom 

forskarna fanns i rummet, men relativt snabbt observerades att samtalets 

innehåll tog över hand och samtalsparterna föreföll obekymrade av 

forskarnas närvaro. Guidning i skollokalerna, lunch i skolmatsalarna samt 

deltagande i en lektion ingick också i skolbesöken, vilket gav en 

kompletterande bild av skolmiljön. 

 

Urvalsförfarande. På grund av långa avstånd och lång restid till respektive 

skola beslutade vi att välja glesbygdsskolor från ett län. Valet föll på 

Västerbottens län eftersom resultatet från delstudie 2 (Artikel II) visade att 

16 rektorer från Västerbottens län hade uttryckt intresse för att delta i 

ytterligare en studie. Förutom den grundläggande definitionen av en 

glesbygdsskola (Artikel I) fastställdes ytterligare kriterier som ett resultat 

från delstudie 2 (Artikel II). För att göra ett urval av de 16 rektorernas 

glesbygdsskolor användes således bakgrundsvariablernas medelvärde från 

delstudie 2 (Artikel II) som urvalskriterier för delstudie 3 (Artikel III). Syftet 

med urvalskriterierna var att skolorna skulle representera en ”typisk svensk 

glesbygdsskola” i det geografiska området (Figur 1).   Medelvärdet för vad 

som kännetecknade en ”typisk svensk glesbygdsskola” i urvalet var att skolan 

hade 3,7 lärare och 31 elever. Rektors avstånd till skolan från den stationära 
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arbetsplatsen var i genomsnitt 26,8 km. Specialpedagogen var vanligtvis 

stationerad i kommuncentret och alla former av kontaktvägar användes för 

att erhålla specialpedagogisk handledning (exempelvis telefon, internet samt 

specialpedagogens besök i skolmiljön). Med utgångspunkt från de 16 

rektorernas intresseanmälan samt webbenkätens bakgrundsvariabler 

kompletterades delstudie 3 med ytterligare en tilläggsdefinition. Förutom att 

valda skolor skulle representera en ”en typisk svensk glesbygdsskola” 

önskade jag och min forskarkollega även studera det specialpedagogiska 

handledningssamtalet i en ”extrem glesbygdsskola”. För att erhålla denna 

typiska ”glesbygdsskolekaraktär” i urvalet utgick vi från medianvärden som 

framkom som bakgrundsvariabler i delstudie två (se Artikel II) samt en 

kommunal och geografisk spridning enligt delstudie 1, (Artikel I). Genom 

denna systematik i urvalsprocessen återfanns även den ”extrema 

glesbygdsskolan”, som lever under exceptionellt knappa förutsättningar vad 

gäller antal elever, antal lärare och långa avstånd till specialpedagogiskt stöd. 

De 16 rektorernas glesbygdsskolor jämfördes slutligen mot fastställda 

urvalskriterier och utifrån kriterier och geografisk och kommunal spridning 

kunde tre skolor utse. I ett första steg kontaktas rektorerna via e-post.   

Samtliga tillfrågade rektorer tackade ja till deltagandet och dessa tre 

kontaktade i sin tur en specialpedagog och en klasslärare per skola som 

också tackade ja till att delta i studien. 

 

Deltagare. Tre klasslärare och tre specialpedagoger från tre glesbygdsskolor 

deltog i studien.    

 

Analys. Dataanalysen inleddes med att ljudinspelningarna från de tre 

autentiska handledningssamtalen och de efterföljande intervjufrågorna 

transkriberades. Transkriberingarna behandlades enligt principerna för 

tematisk innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom 

mängden data var hanterbar, kunde en manuell hantering av texten ske, 

vilket innebar att jag vid genomläsningarna gjorde färgmarkeringar i texten i 

syfte att synliggöra innehåll som svarade mot studiens syfte. Även datorns 

ordbehandlingsprogram användes för att kontrollera att det centrala 

innehållet motsvarade den manuella kategoriseringen. Transkriptionerna 

lästes upprepade gånger för att så noggrant som möjligt vaska fram nyanser 

och mönster. Med hjälp av färgmarkeringarna i texten kunde 

meningsbärande och relevanta teman utkristalliseras. 

 

Artikel IV 

Datainsamlingsmetod. Utgångspunkten för datainsamlingsmetoden var 

webbenkätsvarens bakgrundsfakta för delstudie 2 (Artikel II) som gav 

åtkomst till skolornas ägarförhållanden, geografiska placering, rektors 

fysiska placering, antal elever i behov av extra stöd samt kontaktuppgifter till 
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skolorna. Eftersom dessa bakgrundsfakta redan erhållits kunde 

datainsamlingsmetoden utgöras av en enkät med åtta öppna frågor (Bilaga 

9). Frågor som ställdes var, antal elever vid tidpunkten, den procentuella 

fördelningen mellan informantens rektors- och läraruppdrag, orsaker och 

förklaringar till varför skolan blev en fristående skola, dess driftsform, 

samverkan med närsamhället, skolans ekonomiska situation i relation till 

specialpedagogisk verksamhet, samt beskrivningar och exempel på 

specialpedagogiska verksamhetslösningar.  

 

Genomförande. Enkäten med de åtta öppna frågorna (Bilaga 9) sändes ut via 

e-post i januari 2016 och i slutet av januari hade samtliga respondenter 

besvarat frågorna.  

 

Urvalsförfarande.  Urvalskriterierna för delstudie var att elevantalet i de 

fristående glesbygdsskolorna skulle vara 55 elever eller färre och skolorna 

skulle tillämpa åldersblandad undervisning som utfördes av ett fåtal lärare. 

Ytterligare ett urvalskriterium var att skolorna skulle ägas av en fristående 

skolhuvudman. Utifrån dessa kriterier kunde totalt 12 fristående 

glesbygdsskolors rektorer tillfrågas om att medverka i delstudie 4 (Artikel 

IV). Vid tidpunkten för urvalsförfarandet är dock osäkert om dessa 12 skolor 

i urvalet var samtliga fristående skolor i det geografiska området (fyra 

nordligaste länen). Orsaker till att antalet fristående glesbygdsskolor, utifrån 

kriterierna (se Artikel IV), varierar mellan läsåren beror på att antalet elever 

varierar mellan läsåren samt att vissa fristående glesbygdsskolor kan läggas 

ner och nya startas. När intervjufrågorna sändes ut via e-post kom två 

automatiska svar direkt i retur med beskedet om att e-post adressen 

upphört. Vid en närmare undersökning visade det sig att de två fristående 

glesbygdsskolorna var nedlagda. 

 

Deltagare. Deltagarna i studien var totalt tio informanter och alla utom en 

var undervisande rektorer. Det betyder att nio av tio informanter även var 

undervisande lärare. Den rektor som inte var undervisande uppgav att hen 

till 50 procent var rektor och 50 procent var förskolechef. Övriga nio rektorer 

hade en varierad tjänstgöring (7,5 - 70 procent) för rektorsuppdraget. 

Resterande tid används till olika undervisningsuppdrag som varierar mellan 

92,5 -  50 procent. Det är därmed relevant att anta att informanten svarat 

utifrån sina båda professioner. Antagandet bygger på att det kan vara 

komplicerat för informanterna att särskilja de båda uppdragen som 

genomförs parallellt i skolans vardagsverksamhet. Av den anledningen 

benämns informanterna i resultatdelen som informant eller pedagog. 

 

Analys. Eftersom datamängden var relativt liten och överblickbar kunde 

databearbetningen utföras via en manuell arbetsprocess. Databearbetningen 
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genomfördes i en analysprocess av kvalitativ data enligt Graneheim och 

Lundman (2004) och syftade till att svara mot studiens syfte. Först 

genomlästes samtliga pedagogers svar noggrant och i flera omgångar. Dessa 

genomläsningar bidrog till att jag kunde urskilja teman. Vid dessa 

genomläsningsomgångar granskades varje skolas utsagor enskilt. För att 

säkerställa det centrala innehållet för respektive skola använde jag olika 

färgmarkeringar i texten för att visualisera teman som svarade mot syftet. 

Efter dessa skolvisa genomläsningar läste jag därefter svaren på varje enskild 

fråga som respektive pedagog lämnat.  När detta upprepades flera gånger 

framträdde mönster som i sin tur bidrog till att resultatkategorier 

synliggjordes. I slutfasen använde jag även datorns ordbehandlingsprogram 

för att kontrollera att det centrala innehållet i varje tema motsvarade den 

manuella kategoriseringen.  

 

Etiska överväganden 

 

Som forskare har jag ansvar för att forskningsetiska principer följs under 

hela forskningsprocessen (Vetenskapsrådet (VR), 2013). Jag har därför följt 

etiska krav och principer gällande information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande för humaniora och samhällsvetenskap (VR, 2013). Det innebär 

att informanterna i samtliga delstudier företrädesvis informerats via brev (e-

post) men även information genom telefonsamtal har förekommit. 

Informationsinnehållet avsåg delstudiernas syfte, målgrupp och att insamlad 

data ska användas för vetenskaplig publikation. I dessa 

informationskontakter har jag även säkerställt informanternas samtycke till 

att delta i studien. Jag har även förvissat mig om att informanterna uppfattat 

hur det empiriska materialet ska användas och att informanterna har 

uppfattat att de har rätt att när som helst och utan förvarning avbryta 

deltagandet i studien. Jag har även försäkrat mig om att de är medvetna om 

att de uppgifterna de lämnat ska behandlas konfidentiellt. Det innebär att 

deras identitet i form av namnuppgifter inte kommer att röjas, att skolans 

namn inte kommer att skrivas fram samt att det inte heller ska gå att härleda 

informanten till en specifik skola. Samtliga informanter i mitt datamaterial 

är över 15 år och därför har de själva kunnat ge sitt samtycke till att delta i 

studien. Det betyder att det inte funnits övervägande skäl att göra en 

etikprövning. För att undvika att jag skulle komma över information om 

enskilda elever vid specialpedagogens och klasslärarens autentiska 

specialpedagogiska handledningssamtal, bad jag pedagogerna redan på 

förhand bestämma och använda fingerade elevnamn, vilket de före 

datainsamlingen uppgav att de gjort. 
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Hyry-Beihammer, m.fl. (2013) hävdar att forskare inom 

glesbygdsskoleforskning har att beakta, ytterligare för glesbygdsforskningen 

specifika etiska aspekter. Enligt Hyry-Beihammer, m.fl. (2013) bör 

glesbygdsskoleforskaren exempelvis beakta ett ”utvidgat etiskt uppdrag och 

ansvar” (s. 1062) vilket innebär att i glesbygdsskolan finns informanter som 

lätt kan identifieras och känsliga uppgifter kan därmed bli föremål för annat 

än vad som avsågs med studien. Den etiska omsorgen om deltagarna ska 

beaktas utifrån att många informanter redan befinner sig i ifrågasatta och 

utsatta positioner, en sådan utsatt position för skolaktörerna kan exempelvis 

uppstå vid skolnedläggningar. När det gäller ansvaret att skydda 

informanterna, som ovan beskrivits, har detta varit vägledande för mig 

under hela forskningsprocessen. Det utvidgade etiska ansvaret omfattar även 

att forskningsresultaten når berörda beslutsfattare på alla samhällsnivåer, 

inte minst för att glesbygdsskolans villkor behöver synliggöras på saklig 

grund, hävdar Hyry-Beihammer m.fl. (2013). Jag har även ett samhälleligt 

ansvar vad gäller att presentera och förmedla resultaten till olika 

samhälleliga institutioner. Min tolkning är också att jag som forskare ska se 

den specialpedagogiska verksamheten i sitt sammanhang, och förvalta 

förtroendet som jag erhållit genom att skydda informanternas identitet. 

 

Avhandlingens trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Denna avhandlings vetenskapliga kvalitet måste relateras till trovärdighet 

som i sin tur kännetecknas av begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och 

generaliserbarhet (Lincoln & Guba, 1999). Oavsett vilka teoretiska 

perspektiv jag valt får det betydelse för hur data tolkas eftersom inget 

teoretiskt ramverk står fritt från värderingar eller är kulturellt neutralt 

(Guba, 1990). Trovärdigheten har bestått av att jag nogsamt och systematiskt 

beskrivit insamlingen av det empiriska materialet och därtill har jag beskrivit 

respektive studies analysprocess. Ytterligare en aspekt är att jag lagt mig 

vinn om att beskriva glesbygdsskolornas lärmiljö och i viss mån skolans 

omgivningar, särskilt i relation till specialpedagogisk verksamhet. 

Trovärdigheten kännetecknas även av att jag, relaterat till tidigare forskning 

och teoretiska val, skrivit fram den specialpedagogiska verksamhetens 

uppdrag, innehåll och organisering. Därefter har jag använt dessa som en 

teoretisk lins för att analysera den specialpedagogiska verksamhetens 

möjliggörande och begränsande betingelser för klasslärares, rektorers och 

specialpedagogers utbildningsuppdrag.  

 

Några vägval som kan sägas stärka avhandlingens trovärdighet är att 

datainsamlingsmetoderna är valda utifrån avhandlingens syfte (Lincoln & 

Guba, 1999) samt att jag använd mig av flera olika metoder. Användningen 
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av olika datainsamlingsmetoder, det vill säga, metodtriangulering 

rekommenderas också i metodlitteraturen (jfr Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Bryman, 2011: Cohen, Manison & Morrisson, 2011). Därutöver har jag varit 

vaksam över det resultat som framträtt under forskningsprocessen (jfr 

Coladarci, 2007; Lincoln & Guba, 1999). Det har exempelvis inneburit att jag 

under arbetet med avhandlingen har tagit hjälp av forskarkollegor som 

kontinuerligt tagit ställning till om den information som framställts i mina 

studier varit tillfredställande för att bedöma om den kan återge den 

verklighet som jag avser att belysa. Det har bidragit till att analysprocessen 

har utvecklats genom en ständig omprövning. Det innebar bland annat att 

jag i analysfasen i delstudie 2 fann resultatskillnader mellan kommunala och 

fristående glesbygdsskolor av betydelse för den specialpedagogiska 

verksamheten. Som en följd därav ändrades delstudie 4 från en fallstudie till 

att omfatta innebörder av den specialpedagogiska verksamheten.  Ytterligare 

ett exempel var att klasslärarna (delstudie 1) riktade kritik mot rektorerna 

gällande lärarnas villkor för att genomföra den specialpedagogiska 

verksamheten.  

 

I forskningsprocessen redogör jag för samtliga moment, exempelvis 

datainsamlingsmetoder och urvalsprocesser vilket stärker avhandlingens 

pålitlighet enligt Bryman (2011). Avhandlingens metodtriangulering har 

dessutom förstärkt tillförlitligheten av resultaten (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Bryman, 2011; Cohen m.fl., 2011).  Creswell (2003) hävdar exempelvis 

att metodtriangulering stärker en avhandlings interna validitet. Intern 

validitet innebär att resultaten är bundna till tillfället då studien 

genomfördes samt att giltigheten stärks för slutsatser som man dragit av 

avhandlingen. Vad gäller intern validitet i min avhandling är det exempelvis 

att jag enbart kan dra slutsatser om de skolor som deltagit i min studie. 

Vidare menar Creswell (2003) att varierade forskningsmetoder inom samma 

studie ger studien en konvergerande validitet av det undersökta fenomenet, 

vilket betyder att likartade resultat uppnås genom de olika mätmetoderna. 

Vad gäller konvergerande validitet får exemplet i min avhandling utgöras av 

att samtliga aktörer ansåg att specialpedagogisk verksamhet var en 

verksamhet som var bra för alla elever.  Genom att använda varierade 

datainsamlingsmetoder har jag i avhandlingen kunnat använda varierade 

analysverktyg och därigenom diskutera skolaktörernas uppdrag; att planera, 

organisera och genomföra den specialpedagogiska verksamheten. Genom 

denna metodvariation har min ambition varit att stärka denna avhandlings 

tillförlitlighet.  

 

Tillförlitligheten kan även betraktas utifrån de kännetecken jag ställde upp 

för avhandlingens glesbygdsskolor inför datainsamlingarna och därefter 

använde. Exempelvis antalet elever, årskursblandad undervisning, skolans 
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geografiska placering (se även kapitlet Sammanfattning av artiklar). Jag har 

själv kommunicerat med de olika aktörerna och genomfört 

datainsamlingarna, med undantag av datainsamlingen för studie 1 i tre 

norska och en finlandssvensk skola. Genom att som forskare själv samlar in 

data stärks tillförlitligheten i respektive delstudie eftersom de då genomförs 

på ett likartat sätt, hävdar Bryman (2011). Ytterligare sätt att stärka 

tillförlitligheten har bestått av att jag i de fyra artiklarna använt 

representativa citat från de transkriberade intervjuerna, från 

observationernas transkriberade ljudupptagningar och enkäten med öppna 

frågor som skickades ut via e-post. Tillförlitligheten är också en fråga om hur 

man kan bedöma likheter inom och skillnader mellan teman i 

innehållsanalyser (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Relaterat till min 

avhandling så betyder det att jag redovisat vad respektive tema omfattar men 

även öppet beskrivit om vissa överlappningar förekommit mellan respektive 

tema. 

 

Avhandlingsresultatens generaliserbarhet i förhållande till andra 

skolmiljöers specialpedagogiska verksamhet är delvis beroende av hur andra 

kan uppfatta och uppskatta överförbarheten från en skolmiljö till en annan 

(Lincoln & Guba, 1999). Vanligen är det svårt att generalisera kvalitativa 

studiers resultat, dock har denna studie både kvalitativa och vissa 

kvantitativa data, vilket torde möjliggöra en viss generaliserbarhet (Alvesson 

& Sköldberg, 2008; Creswell, 2003). För att underlätta det 

generaliseringsbara och överförbara i denna avhandling har min strävan 

bestått av att noggrant redogöra för såväl den specialpedagogiska 

verksamheten som glesbygdsskolans förhållanden och därmed synliggöra 

min forskningsprocess. Men vad som faktiskt är möjlighet att generalisera 

och överföra till andra skolmiljöer är ytterst upp till andra att bedöma (Kvale 

& Brinkman, 2009). 

 

Metodreflektion 

 

I samband med beskrivningen av forskningsprocessen och i avhandlingen 

slutskede reflekterar jag över avhandlingens datainsamlingsmetoder. 

Avhandlingens specificerade syfte var att undersöka och analysera den 

specialpedagogiska verksamhetens möjliggörande och begränsande 

betingelser för klasslärares, rektorers och specialpedagogers 

utbildningsuppdrag. Valet av skolaktörer utgjordes av klasslärare, 

specialpedagoger och rektorer eftersom dessa har uppdrag och erfarenhet av 

arbete med den specialpedagogiska verksamheten. Dock har jag inte inom 

ramen för denna studie analyserat elevperspektivet och kan därför inte 

redogöra för eller dra några slutsatser beträffande elevernas perspektiv (jfr 
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von Wright, 2000). Även föräldraperspektivet saknas i min avhandling och 

med ett sådant perspektiv hade förmodligen avhandlingen kunnat visa på 

ytterligare aspekter av den specialpedagogiska verksamheten. 

Lokalmiljöperspektivet har enbart inhämtats från ovan nämnda skolaktörer 

och i det sammanhanget har lokalmiljön givits en pedagogisk innebörd. 

Dock hade det varit ett viktigt komplement för avhandlingen om även 

lokalbefolkningens perspektiv på glesbygdsskolan hade kunnat återges 

eftersom det mesta av glesbygdsskolforskningen betonar samspelet skola och 

lokalmiljö.  

 

Mina datainsamlingsmetoder i denna avhandling har varit både kvalitativa 

och kvantitativa metoder och genom den metodtillämpningen gav det mig 

åtkomst till en omfattande, variationsrik och fördjupad kunskap om 

specialpedagogisk verksamhet (jfr Bryman, 2011; Creswell, 2003). Mina 

metodreflektioner innebär att jag reflekterar kring vad jag kunnat göra 

annorlunda vilket jag beskriver i det följande.  Jag är medveten om att det 

förflutit många år sedan datainsamlingen gjordes för Artikel I och det kan 

betyda att resultatet blivit annorlunda om delstudien genomförts senare. 

Inte minst för att nya svenska nationella styrdokument (Skollagen 

2010:800) och skoluppdrag med specialpedagogisk betydelse (SKOLFS, 

2014) tillkommit sedan 2009. Jag är även medveten om att telefonintervjuer 

kan utgöra begränsningar och ytterligare en begränsning var att jag enbart 

medverkade i den svenska datainsamlingen för Artikel I. Dessa 

datainsamlingsval begränsade min möjlighet att bilda mig uppfattningar om 

den omgivande kontexten utanför glesbygdsskolan. Nackdelen med 

telefonintervjuer är att jag inte kunde se informanternas ansiktsuttryck, 

mimer och gester vilket kan ha försvårat möjligheten till uppföljande frågor 

(jfr Bryman, 2011). Fördelarna med telefonintervjuerna var att informanten 

inte kunde påverkas av intervjuarens personliga egenskaper vilket minskar 

risken att den intervjuade påverkas av intervjuaren (jfr Bryman, 2011).  

Telefonintervjuer som begränsade mina kontextrelaterade erfarenheter av 

omgivningarna kan beaktas i relation till mitt tidigare uppdrag i RUC. Jag 

hade tidigare (inom ramen för RUC) besökt dessa skolor och hade god 

kännedom om den omgivande kontexten.  Att jag enbart medverkade i den 

svenska datainsamlingen begränsade min möjlighet att ställa uppföljande 

frågor till de norska och finlandssvenska informanterna (jfr Kvale & 

Brinkman, 2009). Trots denna nackdel med bristen på mina uppföljande 

frågor är det dock tveksamt om jag som forskare från Sverige hade kunnat 

erhålla en empiri som svarade mot studiens syfte jämfört med vad respektive 

nationell forskare erhöll. Det betyder att det låg ett värde i att ha kännedom 

om det nationella skoluppdragen i specialpedagogisk verksamhet och den 

norska och finlandssvenska skolkontexten. 

 



64 
 

Svagheten i en webbenkät (Artikel II) är att forskaren inte kan ställa 

uppföljande frågor eller att informanten inte kan ställa egna förtydligade 

frågor. Detta leder till att enkätsvaren kan få en ytligare innebörd eftersom 

forskaren inte vet hur respondenten uppfattar frågorna. Detta leder i sin tur 

till att det kan försvåra tolkningar av data eller att risk för övertolkningar av 

data kan göras. För att förhindra fel eller övertolkningar av det empiriska 

materialet lämnades på visa frågor utrymme för informantens egna 

fritextsvar. Ytterligare en svaghet är att webbenkätfrågorna kan uppfattas på 

olika sätt och därmed leder samma fråga till olika svar utifrån själva 

frågeställningen. Av detta skäl var det viktigt att enkäten prövats och 

omprövats av rektorer som hade erfarenhet av arbete i glesbygdsskolor så att 

den slutgiltiga versionen av enkäten svarade mot delstudiens syfte.  

Ytterligare en svaghet med webbenkät var risken för bortfall vilket i sin tur 

försvagar studiens trovärdighet. Av det skälet var bortfallsanalysen viktigt, 

genom den fick jag förklaringar till bortfallet och även bekräftelse på att 

rektorerna, trots tidsbrist ansåg att delstudien och min avhandling var ett 

angeläget forskningsområde. Styrkan i en webbenkät är att inga intervjutider 

behöver avtalas utan informanten kan svara när hen själv har tid och utifrån 

hens arbetssituation. Ytterligare en styrka är att ingen påverkan från 

forskaren sker utan enkätfrågorna besvaras utifrån informantens erfarenhet. 

En annan styrka är att en webbenkät lättare bidrar till att skapa 

generaliserbar kunskap (Nilsson, 2014). Min bedömning av webbenkätsvalet 

var att det gav mig möjlighet att erhålla svar från många informanter 

utspridda över ett stort geografisk område (Figur 1). Min bedömning är även 

att webbenkätsvaren svarade mot studiens syfte och gav ett variationsrikt 

svar på hur rektor organiserade den specialpedagogisk verksamhet (jfr 

Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2011; Creswell, 2003). 

 

En svaghet med observationer (Artikel III) är forskarens närvaro som skulle 

kunna hämma klasslärarnas och specialpedagogerna i det handledande 

samtalets genomförande och innehåll (jfr Alvesson & Sköldberg 2008; 

Byman, 2011). I sin tur skulle det kunna leda till att det empiriska innehållet 

inte skulle svara mot studiens syfte. Jag noterade inledningsvis en viss 

spänning i de tre handledningssamtalen men så snart samtalet tog fart 

upplevde jag att forskarnärvaron inte föreföll störa samtalets innehåll eller 

genomförande. Ytterligare en svaghet med observationer är när 

ljudinspelningarna omsätts till transkriberad text riskerar forskaren att 

förringa något av värde (jfr Hjerm & Lindgren, 2015). Ett sådant exempel 

som kan förringas vid observationer är omgivningsfaktorer. Av det skälet 

valde jag att informanterna i efterhand fick skriva svar på sådan information 

till mig, vilket i efterhand gav mig relevanta beskrivningar av 

omgivningsfaktorerna. Samtliga observerade handledningssessioner 

filmades (Artikel III) och filmningen tjänade som mitt minnesstöd. 
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Filmdokumentationen använde jag för att återkalla stämningar och 

kroppsspråk mellan informanterna, vilket är svårt att på annat sätt få 

tillgång till (jfr Hjerm & Lindgren, 2015). I början av mitt avhandlingsarbete 

hade jag ingen avsikt att skriva om specialpedagogisk verksamhet i 

fristående glesbygdsskolor, utan i mina planer ingick en fallstudie i en 

glesbygdsskola. Dock uppmärksammade jag att rektorerna i fristående 

glesbygdsskolor svarade i vissa frågor (Artikel IV) svarade på ett utmärkande 

sätt jämfört med deras kommunala kollegor. Dessutom var nästintill 

samtliga rektorer vid de fristående glesbygdsskolorna både rektor och 

undervisande lärare, vilket inte är vanligt förekommande för svenska 

rektorer. Dessa pedagoger kunde ge ytterligare perspektiv på den 

specialpedagogiska verksamhetens variation och innehåll i enlighet med 

avhandlingens syfte. Min bedömning är att varierade 

datainsamlingsmetoder har bidragit till en konvergerande validitet, vilket 

innebär att likartade resultat kan valideras genom användningen av olika 

datainsamlingsmetoder (Creswell, 2003). 
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Sammanfattning av artiklar 
 

I detta kapitel sammanfattas avhandlingens fyra artiklar (I-IV).  För varje 

artikel är syfte, metod, resultat och slutsatser framskrivna och varje 

artikelsammanfattning avslutas med implikationer för nästa delstudie.   

 

Artikel I 

 

Klasslärares perspektiv på specialpedagogisk verksamhet  

Teachers’ Views on Support in Small Rural Schools for Students with 

Special Educational Needs (Artikel I) 

 

Syfte och metod 

Artikeln syftar till att bidra med kunskap om klasslärares villkor för att 

stödja elever som är i behov av extra stöd. Den kontextuella arenan är tre 

glesbygdsskolor i norra Sverige, tre i norra Norge och en finlandssvensk 

skola i västra Finland. Studiens empiri samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med skolornas lärare. Samtliga intervjuer 

spelades in på ljudband vilka sedan transkriberades och analyserades.  

 

Resultat och slutsatser 

Resultatet fokuserar klasslärarnas villkor för och arbete med den 

specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolor. Samtliga lärare uppgav 

att de hade elever som över en kortare eller längre tidsperiod var i behov av 

extra stöd och att eleverna kunde vara diagnostiserade, men inte alltid. 

Verksamhetens villkor är centrala eftersom de lägger grund för hur 

klassläraren kan ta sig an och stödja elever som tillfälligt eller över en längre 

tidsperiod är i behov av extra stöd. Resultatet visade på fyra centrala 

temaområden; relationer, samarbete, distans och oro. Innebörden av 

relationer var att klasslärarnas relationella specialpedagogiska synsätt och 

handlingar utmynnade i professionella interaktioner med eleverna. Dessa 

interaktioner kunde vara djupa och förtroendefulla, men även mer spontana 

och enligt lärarna var denna interaktion viktig för elevernas utveckling och 

lärande. En nära interaktion med eleven bidrog till klasslärarnas förståelse 

för elevers behov. Detta kunde i sin tur leda till att lärarnas flexibilitet 

användes i specialpedagogiska syften eftersom en lärare med en specifik 

kompetens kunde gå in och hjälpa elever i andra klasser än den egna. Att 

lärarna snabbt kunde byta elevgrupper mellan varandra när så krävdes i 

syfte att använda lärarkompetensen där den behövdes som bäst var ett annat 

exempel på den specialpedagogiska verksamhetens flexibilitet. Denna 

flexibilitet stärkte lärarnas samarbete.  Lärarnas samarbete bestod av nära 

dialoger med elever, föräldrar och kollegor i syfte att än bättre förstå 
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elevernas situation och behov. Samarbetet inkluderade också exempel på hur 

lokalmiljöns innevånare, lokala organisationer och företagare kunde 

användas för pedagogiska syften, vilket i sin tur bidrog till att 

lokalbefolkningen hade god kännedom om skolans elever. Av det skälet sågs 

elevers specialpedagogiska behov som något naturligt och självklart. 

Samarbetet med lokalbefolkningen kunde emellertid också vara krävande för 

lärarna eftersom de kunde bli indragna i lokalbefolkningens osämjor. 

Samarbetet med kommunens företrädare upplevdes opålitligt, eftersom 

samarbetet tidvis var fyllt av misstro från kommunala aktörer som 

ifrågasatte glesbygdsskolans kvalitet. Innebörden av distans bestod av att 

avståndet mellan glesbygdsskolorna och kommunens centrum där rektor och 

specialpedagog i de flesta fall var placerade var långt. Distansen till rektorn 

och specialpedagogen bidrog till att pedagogerna och rektorn strävade efter 

att reducera distansen genom flexibla och innovativa pedagogiska lösningar. 

Ett sådant var att specialpedagogen kom till skolan och vistades i miljön 

sammanhängande under 2-3 dagar och på så sätt fick specialpedagogen en 

uppfattning om klasslärarens arbetsvillkor, elevers behov och lärmiljöns 

resurser, vilket underlättade fortlöpande specialpedagogisk handledning via 

telefon eller dator. Distansens nackdelar innebar även långa väntetider för 

specialistkompetensers (exempelvis logoped eller psykolog) möjlighet att 

komma till skolan. Innebörden av oro var lärarnas påtalade brist på 

kompetensutveckling och den ständigt närvarande oron för kommunala 

beslut om skolnedläggning. Dessa båda exempel var tätt sammanlänkade 

med lärarnas medvetenhet om kommunernas svaga ekonomi.  

 

Slutsatserna visar att klasslärarnas villkor för att bedriva den 

specialpedagogiska verksamheten innehåller två polariserade spår. Det ena 

spåret var möjliggörande betingelser för den specialpedagogiska 

verksamheten. Välutvecklade relationer och samarbeten bidrog till dialoger 

och interaktioner mellan pedagoger i syfte att stöda elevers utveckling men 

även relationella samarbeten mellan pedagoger och elever 

uppmärksammades. Flexibla lösningar avsåg att tillgodose elevernas behov 

samt att använda den bästa lärarkompetensen till en specifik elevgrupp. 

Användningen av lokalmiljön som lärmiljö bidrog till att utöka skolans 

lärmiljö och gav lokalbefolkningen möjlighet att uppfatta elevers olikheter 

som något självklart. Trots långa avstånd bedömdes, enligt informanterna, 

användningen av IKT som en distansöverbryggande möjlighet som behöver 

utvecklas än mer. Det andra spåret var begränsande betingelser för 

klasslärarnas villkor att bedriva den specialpedagogiska verksamheten. 

Distansen utifrån långa avstånd mellan glesbygdsskolan och rektorn samt 

specialpedagogen var besvärande och långa väntetider var begränsande för 

både lärare och elever. Kommunernas bristande ekonomiska resurser bidrog 

till begränsade möjligheter till kompetensutveckling, särskilt inom 
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specialpedagogik. Även spänningar mellan lokalbefolkningen, 

informationsbrist från kommunen om skolans framtid samt ett opålitligt 

samarbete som bestod av misstro från kommunens sida om 

glesbygdsskolans utbildningskvalitet med var begränsande villkor för 

lärarnas arbete. 

 

Implikationer för delstudie 2 

Resultatet kom att väcka intresse för rektorers arbete med specialpedagogisk 

verksamhet i allmänhet och hur rektorer som finns placerade i kommunens 

centrum organiserar och ger förutsättningar för den specialpedagogiska 

verksamheten på distans. 

 

Artikel II 

 

Rektorers perspektiv på specialpedagogisk verksamhet 

Rektor i kläm mellan uppdrag och förutsättningar – specialpedagogisk 

verksamhet i små svenska glesbygdsskolor (Artikel II) 

 

Syfte och metod 

Artikeln syftar till att bidra med kunskap om hur rektorer i svenska 

glesbygdsskolor organiserar den specialpedagogiska verksamheten.  

Studiens empiri samlades in genom en webbenkät till rektorer i 

glesbygdsskolor. De flesta frågorna hade fasta svarsalternativ men det fanns 

även möjlighet att skriva egna åsikter och kommentarer. Samtliga 

webbenkätsvar har behandlats med hjälp av SPSS (version 21). Totalt 45 

rektorer från 53 glesbygdsskolor besvarade webbenkäten. Kvantitativ data 

har analyserats deskriptivt och presenteras i form av procentuella 

fördelningar, medelvärden, standardavvikelser samt medelrangordning. 

Dessutom gjordes en signifikansprövning.  

 

Resultat och slutsatser 

Det empiriska materialet analyserades utifrån läroplansteorier (Lindensjö & 

Lundgren, 2014), specialpedagogiska organisationsteoretiska perspektiv 

utvecklade av Skrtic (1991, 2005) och relationella perspektiv på 

specialpedagogisk verksamhet (Ainscow 1998; Fischbein, 2007; Tangen, 

2012). Läroplansteorierna (Lindensjö & Lundgren, 2014) utgjorde linsen för 

att analysera rektorernas transformering och realisering av den 

specialpedagogiska verksamheten. Skrtics (1991b, 2005) byråkratiska 

och/eller adhokratiska organisationsteoretiska perspektiv användes i syfte 

att analysera rektorernas organisering av den specialpedagogiska 

verksamheten. Det relationella synsättet (Ainscow 1998; Fischbein, 2007; 

Tangen, 2012) användes för att analysera rektorers synsätt på 
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specialpedagogisk verksamhet. Resultatet utifrån analysen av 

databearbetningen har systematiserats under tre tematiska rubriker: 

Förutsättningar, Rektorns synsätt och Organisatoriska lösningar.  I 

innebörden av temat förutsättningar framkom att rektorerna i genomsnitt 

arbetat fyra år i glesbygdsskolan men haft rektorsuppdrag i sex år. Rektors 

resväg mellan arbetsplatsen och glesbygdsskolan var i genomsnitt 26 km. I 

glesbygdsskolan fanns i genomsnitt 31 elever, fyra klasslärare och respektive 

glesbygdsskola hade tillgång till en specialpedagog som i de flesta fall var 

fysiskt placerad i lokaler i kommunens centrum. Klassläraren ger vanligtvis 

eleven det extra stödet.  

 

I innebörden av temat rektorns synsätt framkommer att klassläraren och 

därefter specialpedagogen har bäst möjlighet att påverka elevers lärande. De 

viktigaste underlagen för rektors beslut inom specialpedagogisk verksamhet 

kommer från klassläraren. Orsaken till att behov av extra stöd uppstår var, 

enligt rektorerna främst elevernas förutsättningar och därefter de nationella 

målen. Den specialpedagogiska verksamheten är bra för alla elever och den 

ska syfta till att ge eleverna möjlighet att nå måluppfyllelse. Viktiga 

incitament för den specialpedagogiska verksamheten är enligt rektor att 

läraren använder varierade metoder i undervisningen, samverkar med 

lokalsamhället och att klassrummen är väl utrustade. Organisatoriska 

lösningar och dess innebörder består av att rektor tillser att 

elevkartläggningar görs, ansvarar för utredningar, tillser att tillräckliga 

resurser finns utifrån elevens behov, leder specialpedagogiska möten och 

tillser att samarbete sker mellan klasslärare och specialpedagog och att 

klassläraren regelbundet får handledning. Rektor är väl medveten om kraven 

från de mer individinriktade insatserna framskrivna i de nationella 

styrdokumenten som inbegriper Skollagen (2010:800) och Skolverkets 

Allmänna Råd (2014). Utifrån uppdragen i styrdokumenten har rektorerna 

ett individuellt synsätt på specialpedagogik, och rektorerna menar att 

elevens individuella brister är ett incitament för behov av specialpedagogisk 

verksamhet. För högt ställda nationella kunskapsmål och hemmiljön är 

andra orsaker till elevers behov av specialpedagogisk verksamhet. 

Rektorerna har ett byråkratiskt synsätt på specialpedagogik (jfr Skrtic, 

1991b, 2005).  Parallellt med rektorernas byråkratiska, individuella synsätt 

på specialpedagogik framhålls att specialpedagogisk verksamhet gynnar alla 

elever. Varierade undervisningsmetoder, anpassade arbetsformer, variation 

av hjälpmedel och gruppsammansättningar är centrala för den 

specialpedagogiska verksamhetens organisatoriska stöd och för lärmiljöns 

utveckling. I motsats till ett byråkratiskt synsätt framkom i resultaten att 

tillämpningen av rektors specialpedagogiska uppdrag i glesbygdsskolans 

praktik inkluderar ett relationellt synsätt på specialpedagogik och 
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kännetecknas av ett adhokratiskt arbetssätt gällande den specialpedagogiska 

verksamheten (jfr Skrtic, 1991b, 2005).  

 

Slutsatserna visar att rektor balanserar mellan ett byråkratiskt synsätt på 

specialpedagogik och en organisering i skolpraktiken som kännetecknas av 

ett adhokratiskt arbetssätt för specialpedagogisk verksamhet.  Rektor 

hanterar balansakten utifrån rektorsuppdraget att organisera den 

specialpedagogiska verksamheten genom att utgå från ett relationellt synsätt 

på specialpedagogisk verksamhet och den adhokratiska organiseringen av 

specialpedagogisk verksamhet. Detta betyder att rektors relationella synsätt 

styr organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten, vilket inte 

motsäger innehållet i styrdokumenten. Balansakten består även av 

betingelser som utgår från rektors vetskap om styrdokumentens högt ställda 

kunskapsmål och individuella synsätt, vilket i sin tur kan leda till att elevens 

brister upplevs mer påtagliga. Rektor förefaller klara denna balansakt genom 

att organisera den specialpedagogiska verksamheten utifrån ett adhokratiskt 

arbetssätt, vilket inbegriper insatser för lärmiljöns utveckling.  

 

Implikationer för delstudie 3  

Intresset för att genomföra delstudie tre härrör från ett delresultat från 

Artikel I. I resultatet framkom att specialpedagogen oftast hade sin fysiska 

arbetsplats i kommunens centrum, på distans från glesbygdsskolan. 

Därigenom var klasslärarna tvungna att själva klara en stor del av den 

specialpedagogiska verksamheten.  Som en följd av detta uppstod intresset 

av att skapa kunskap om hur specialpedagogernas handledande kompetens 

användes för att stödja klasslärarnas kompetensbehov i arbetet med 

heterogena elevgrupper i glesbygdsskolor (delstudie 3). Utifrån detta 

intresse ombads rektorer som önskade bidra med information till ytterligare 

en studie att lämna kontaktuppgifter till specialpedagoger som de ansåg 

kunde vara intresserade av att delta i en studie med fokus på 

specialpedagogisk handledning. 

 

Artikel III 

 

Specialpedagogiska handledningssamtal mellan specialpedagog 

och klasslärare 

Consultation in Special Needs Education in Rural Schools in Sweden –  

An Act of Collaboration between Educators (Artikel III) 

 

Syfte och metod 

Artikeln syftar till att beskriva och analysera hur specialpedagogernas 

handledande kompetens används för att stödja klasslärarnas 
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kompetensbehov i arbetet med heterogena elevgrupper i glesbygdsskolor. 

Syftet besvarades med hjälp av tre forskningsfrågor; hur beskriver 

pedagogerna omgivningsfaktorer i glesbygdsskolan som kontext för 

specialpedagogisk handledning, hur uppfattar pedagogerna den 

specialpedagogiska handledningen i glesbygdsskolan och vilka 

konsultationsstrategier användes mellan specialpedagogen och klassläraren? 

Det empiriska materialet samlades in genom observationer av tre 

handledningssessioner mellan tre specialpedagoger och tre klasslärare i tre 

glesbygdsskolor i Sverige (Figur 1). 

 

Resultat och slutsatser 

För studiens analys valdes teoretiska ingångar såsom stödjande 

konsultationsstrategier (Jarzabkowski, 2003; Malloy & Allen, 2007; Pugach 

& Johnson, 1995), professionell handledning som lärarstöd (Edwards m.fl., 

2009; Nowotny, 2003) samt professionsöverskridande samarbete (Edwards, 

2005). Dessa teoretiska ingångar utgjorde linsen genom vilken data för de 

tre forskningsfrågor analyserades. Analysresultaten utgjordes av följande 

teman; Glesbygdsskolan - en lärandemiljö för alla elever, Vi hanterar 

situationen, men vi behöver handledning, Arbeta och lära tillsammans. 

Innebörden av temat Glesbygdsskolan - en lärandemiljö för alla elever 

karaktäriserades av att glesbygdsskolan representerade tillitsfulla relationer 

mellan lärare och mellan lärare och elev. Specialpedagogisk verksamhet 

ansågs bra för alla elever och elevers behov upptäcktes tidigt av lärarna. De 

pedagogiska fördelarna med arbete i glesbygdsskolor uttrycktes av lärarna 

som flexibilitet. De kunde snabbt och flexibelt ändra eller byta elevgrupper 

med varandra med hänsyn till elevers behov. Pedagogerna hade dessutom en 

acceptans för elevers olikheter, vilket framkom på olika sätt. Ett exempel är 

en skola som tagit emot nyanlända elever och där specialpedagogen och 

klassläraren menade att de nya eleverna stimulerade lärarna att utveckla 

undervisningen. Trots den goda lärmiljön fanns oro över bristande 

ekonomiska och kompetensmässiga resurser i relation till specialpedagogisk 

verksamhet.  

 

Vi hanterar situationen, men vi behöver handledning har innebörden av att 

klasslärarna är ansvariga för den specialpedagogiska verksamheten eftersom 

specialpedagogen fanns på distans. De två handledningsstrategierna 

genomfördes på två sätt, i två skolor kom specialpedagoger till 

glesbygdsskolan medan den tredje handledningssessionen genomfördes via 

IKT.  Klassläraren hade behov av regelbunden handledning, att få en 

bekräftelse för det som de gjort i verksamheten och i efterföljande  

handledningssamtal diskutera ytterligare förbättringar.  Det var 

specialpedagogen som var samtalsledaren i de tre sessionerna. 

Specialpedagogen ställde inledande och uppföljande frågor samt summerade 
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samtalet. Handledningssessionen utgick från en specifik elevs behov, men 

det fortsatta samtalet bestod i huvudsak av ett resonemang om hur läraren 

kunde utveckla undervisningen och lärmiljön utifrån elevens behov. Den 

klasslärare som hade den längsta undervisningserfarenheten beskrev att 

handledningens innehåll gått från praktiska tips och specifika råd från 

specialpedagogen till att specialpedagogen nu var ett viktigt bollplank som 

utgår från och handleder utifrån de behov klassläraren beskriver.  

 

Innebörden av temat Arbeta och lära tillsammans bestod av en jämlik, 

professionell dialog mellan två pedagoger med olika kompetenser. 

Handledningssessionens fokus låg på en samarbetande strategi där de båda 

pedagogerna aktivt lyssnade på varandra för att sedan lika aktivt beskriva 

utmaningar som skulle lösas på bästa sätt. Detta var ett tydligt bevis för att 

de båda professionerna ””sträckte sig för att så långt som möjligt utgöra 

varandras specialpedagogiska komplement, vilket i sin tur avsåg att 

tillrättalägga en lärmiljö som passar för alla elever.  Utöver 

professionsutbytet var handledningsstrategin en fördjupad och förtätat 

samverkande handledning där professionsgränser upplöstes och bidrog till 

att fokusera hur lärmiljön ska utformas för att ge varje elev det bästa stödet.  

Trots detta fanns en oro bland studiens lärare som vittnade om att 

resursbristen i glesbygdsskolan kunde leda till att någon elev inte alltid 

kunde ges det stöd hen hade rätt att få.   

 

Slutsatserna visar att pedagogernas förmåga och vilja att tillgodose alla 

elevers behov tar sig uttryck genom att utveckla lärmiljön. Det betyder inte 

att man inte såg elevers enskilda behov, tvärtom, dessa var utgångspunkten i 

handledningssamtalet men därefter låg fokus på lärmiljöns utveckling i syfte 

att stöda elevernas behov. Förmodligen var det också denna förmåga och 

vilja som bidrog till att se elevers olikheter som en resurs och därmed en 

möjlighet att utveckla den egna undervisningen. Slutsatserna visar även på 

att klasslärarnas möjligheter begränsades utifrån att det specialpedagogiska 

kompetensutvecklingsbehovet ej tillgodosågs. Ytterligare en begränsning var 

ekonomin, eftersom klasslärarna och specialpedagogerna menade att en svag 

ekonomi kunde begränsa resurserna för elevernas specialpedagogiska behov 

eller behovet av att utveckla lärmiljön. Bristande specialpedagogisk 

kompetensutveckling och ekonomins begränsningar var något som 

pedagogerna inte kunde styra över. 

 

Implikationer för delstudie 4 

Intresset för att genomföra delstudie 4 grundlades redan vid genomförandet 

av delstudie 2 eftersom resultatet i delstudie 2 påvisade signifikanta 

skillnader, det vill säga skillnader mellan kommunala skolor och fristående 

skolor som visade sig ha betydelse för den specialpedagogiska verksamheten. 
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Dessutom visade bortfallsanalysen för delstudie 2 att de fristående 

glesbygdsskolorna i högre grad besvarade webbenkäten. Mot denna 

bakgrund ökade intresset av att närmare studera innebörden av 

specialpedagogisk verksamhet i fristående glesbygdsskolor.  

 

Artikel IV 

 

Pedagogers lösningar och innebörder av specialpedagogisk 

verksamhet i fristående glesbygdsskolor. 

Specialpedagogisk verksamhet i svenska fristående glesbygdsskolor – en 

verksamhet för alla elever (Artikel IV) 

 

Syfte och metod 

Artikeln syftar till att bidra med kunskap om vilka innebörder pedagogen ger 

den specialpedagogiska verksamheten i kontexten fristående 

glesbygdsskolor. Syftet besvaras med hjälp av två forskningsfrågor: Vilka 

innebörder ges den specialpedagogiska verksamheten? Vilka 

specialpedagogiska lösningar beskrivs gällande specialpedagogisk 

verksamhet? De tio fristående glesbygdsskolorna återfinns i sju kommuner i 

de fyra nordligaste länen. En tidigare webbenkät gav bakgrundsinformation 

om de tio fristående glesbygdsskolorna men enkätsvaren kunde inte ge 

uttömmande svar i relation till denna studies syfte. Åtta öppna enkätfrågor 

skickades därför ut med e-post till de fristående glesbygdsskolornas rektorer. 

Tio skolors rektorer tillfrågades och besvarade enkätfrågorna. 

 

Resultat och analys 

Motivet för de fristående glesbygdsskolornas existens grundar sig på 

kommunala beslut om nedläggning av den tidigare kommunala 

glesbygdsskolan. De fristående glesbygdsskolorna ägdes av en 

föräldraförening. Rektorerna i nio av tio skolor hade olika 

undervisningsuppdrag som varierade mellan 50 och 92 procent av en heltid. 

Detta betyder att rektorerna var väl insatta i skolans pedagogiska arbete och 

därtill hörande resurser. Att rektorer undervisande hade förmodligen  

implikationer för skolans specialpedagogiska verksamhet. Att rektor 

undervisar i så hög omfattning gör det svårt att stringent bedöma om 

respondentens svar utgår från rektorskapet eller läraruppdraget och 

dessutom var frågorna klassrumsnära. Av dessa skäl benämns 

respondenterna pedagoger. Analysens två resultatkategorier var: 

Specialpedagogisk verksamhet – en verksamhet med variation och 

Kompetens och organisation med avsikt på specialpedagogisk verksamhet.  
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Innebörden av Specialpedagogisk verksamhet – en verksamhet med 

variation visar att skolorna använder varierade organisatoriska och 

pedagogiska lösningar i syfte att stimulera alla elevers utveckling och 

lärande. Den specialpedagogiska verksamheten genomfördes i huvudsak i 

det ordinarie klassrummet och sågs som en verksamhet som är bra för alla. 

Specifikt stöd till enskild elev gavs också företrädesvis i klassrummet.  Den 

specialpedagogiska verksamheten är en mångfald av pedagogiska och 

specialpedagogiska metoder som syftar till att alla elever ska nå och 

utvecklas mot uppsatta utvecklings- och kunskapsmål. Pedagogerna 

beskriver den specialpedagogiska verksamheten utifrån ett flexibelt innehåll 

som anpassas efter elevernas behov. Lärarnas arbetssätt var också flexibelt, 

vilket innebar att lärarna kunde byta elevgrupper med varandra med avsikt 

att ge eleverna den bästa lärarkompetensen.  Elevernas åldersheterogenitet i 

den årskursblandade undervisningen genererade varierade 

undervisningsnivåer vid lärarens genomgångar. Den årskursblandade 

undervisningen gav eleven både repetition och nya utmaningar eftersom 

eleverna kunde lyssna in pedagogernas genomgång till andra årskurser.  I 

årskursblandade klassrum ges eleverna också möjlighet att lyssna på frågor 

från andra elever samt uppföljande förklaringar från läraren. Frågor till 

läraren från elever i olika årskurser med olika kursplaner bidrog till att 

varierade kunskapsnivåer kunde diskuteras.  

 

Innebörden i Kompetens och organisation med avsikt på specialpedagogisk 

verksamhet bestod bland annat av skolhuvudmannens ambition om ett lågt 

elevantal. Ett lågt elevtal i varje klass var av pedagogisk betydelse, inte minst 

för att tidigt kunna upptäcka elevers behov. Få elever bidrog till nära kontakt 

mellan lärare och elev och mer tid kunde ges till varje elev. Resultatet visar 

att personaltätheten var hög, vilket gav lärarna möjlighet att dubbelbemanna 

vissa pedagogiska aktiviteter i och utanför klassrummet i syfte att stödja och 

tillgodose elevernas behov. Vad gäller ekonomiska ramar var pedagogerna 

medvetna om skolans ekonomiska situation. Två skolor uttryckte att skolans 

ekonomiska situation var kännbart svår. Åtta skolor uppgav att skolans 

ekonomiska situation var god och om det fanns ett ekonomiskt överskott 

gjordes återinvesteringar i lärmiljön. Samverkan med lokalsamhället var god 

och lokalsamhällets resurser användes i pedagogiska syften. Kommunen är 

ansvarig för varje enskild elev oavsett om eleven går i en kommunal eller 

fristående skola. Samverkan med kommunen där den fristående skolan låg 

kunde ha betydelse för vilka extra specialpedagogiska resurser som var 

möjliga att erhålla. Detta innebar att de fristående glesbygdsskolorna kunde 

söka extra medel från kommunen för resurser som påvisats vara nödvändiga 

för att eleven skulle nå målen. Resultatet vittnar om ett varierat 

kommunsamarbete, allt från ett väl utvecklat samarbete till ett mindre 

utvecklat där det finns betydligt mer att önska. De fristående 



75 
 

glesbygdsskolorna hade varierade resurser gällande specialpedagogiskt 

utbildad personal. Sex skolor hade en egen specialpedagog anställd, som var 

fysiskt placerad i den fristående skolan. Hen var oftast en klasslärare med 

specialpedagogutbildning och hens kompetens användes i varierad 

utsträckning för att ge elever det stöd som erfordras. En skola angav att de 

inte hade någon specialpedagog utan klasslärarna ansvarade för den 

specialpedagogiska verksamheten.  Tre skolor uppgav att de köpte in 10 

procent av en heltid specialpedagog som har sin anställning i kommunen där 

den fristående glesbygdsskolan ligger.  

 

Slutsatserna är att den specialpedagogiska verksamheten är en verksamhet 

med variation. Pedagogernas professionella samarbete, varierade och 

flexibla arbetssätt lade en grund för den specialpedagogiska verksamheten i 

syfte att möta alla elevers behov. Organiseringen av den specialpedagogiska 

verksamheten underlättas av skolhuvudmannens strävan om få elever per 

grupp, vilket pedagogerna menade var viktigt eftersom de hann med att 

uppmärksamma och stödja elever som tillfälligt eller över en längre tid var i 

behov av extra stöd. Lokalsamhället används vid behov som pedagogisk 

lärmiljö. De flesta skolorna hade en relativt god ekonomisk situation vilket 

gör att pedagogerna kan fokusera det pedagogiska och specialpedagogiska 

uppdraget. Graden av samarbete med den kommunen inrymde stor variation 

– allt från gott samarbete till hög grad av misstro. Det senare får 

konsekvenser eftersom det är kommunen som har ansvar för enskild elev, 

oavsett skola. Resultatet påvisar att om samarbetet mellan rektor och 

kommunen präglas av tillit förenklas möjligheterna till stöd från kommunen. 

 

  



76 
 

Analys och diskussion  
 

Avhandlingens kunskapsintresse handlar om specialpedagogisk verksamhet i 

glesbygdsskolan. Det specificerade syftet var att undersöka och analysera 

den specialpedagogiska verksamhetens möjliggörande och begränsande 

betingelser för klasslärares, rektorers och specialpedagogers 

utbildningsuppdrag. För att uppfylla syftet ställdes forskningsfrågan: Vilka 

möjliggörande och begränsande betingelser finns för den specialpedagogiska 

verksamheten och dess organisering samt vilka innebörder ges den 

specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan? 

 

Avhandlingens avslutande kapitel inleds med en sammanfattande tematisk 

analys av studiens resultat (Tabell 5). Analysen visar att den 

specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolor kännetecknas av en 

balansakt mellan ytterligheter. Dessa två ytterligheter fick i analysen 

beteckningarna möjliggörande betingelser/inre kraft respektive begränsade 

betingelser/yttre tryck. Analysens resultat redovisas härefter i 

analysavsnittet under två rubriker; Inre kraft främjar specialpedagogisk 

verksamhet och Yttre tryck sätter press på specialpedagogisk verksamhet. 

De två begreppen inre kraft och yttre tryck har en överordnad position 

eftersom de speglar den specialpedagogiska verksamhetens motsägelsefulla 

betingelser. Av det skälet ingår begreppen även i avhandlingens titel. Dock är 

de två begreppen inre kraft och yttre tryck stundom svåra att analytiskt helt 

särskilja. Analysdelen avslutas med vad som gestaltar en svensk 

glesbygdsskola. Anledningen till att jag gör denna gestaltning utifrån 

avhandlingens glesbygdsskolor är att det under hela avhandlingsprocessen 

saknats fastställda kännetecknande kriterier för vad som är en 

glesbygdsskola, vilket försvårat forskningsprocessen. Ytterligare ett skäl är 

att innebörden i glesbygdsskolans lärmiljö är av specialpedagogisk betydelse.  

Kapitlet utmynnar i avslutande reflektioner samt studiens bidrag. Därefter 

ges några uppslag till fortsatt forskning. 

 

Tematisk analys och syntes 
 

Den tematiska analysen är en syntes av de centrala tematiska resultaten från 

avhandlingens fyra artiklar. Analysen har processats fram genom 

återkommande genomgångar och genomläsningar av artiklarna. Eftersom 

materialet i de fyra artiklarna är möjliga att överblicka har jag i 

analysprocessen använt mig av färgmarkeringar där varje färg representerar 

ett tema. Temana utgör innehållet i den specialpedagogiska verksamheten 

och rubriceras i tabellen (Tabell 5) utifrån den specialpedagogiska 

verksamhetens möjliggörande respektive begränsande betingelser. I tabellen 
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framgår vilka artiklar som tydligast relaterar till de olika temana. Av det 

skälet görs hänvisningarna till respektive artikel i tabellen och inte i den 

efterföljande analystexten. Det existerar ingen inbördes hierarki i form av 

viktighet mellan de teman som framkommit i analysen, utan med tabellen 

avser jag att övergripande och samlat visa på centrala tematiska begrepp 

som speglar analysens resultat. Däremot vill jag utifrån analysen påstå att 

innehållet i temana kan ha svårt att existera var för sig utan analysen tyder 

på att de är beroende av varandra. Begreppen inre kraft respektive yttre 

tryck är två motsatta begrepp men kan ändå vara svåra att stringent särskilja 

eftersom innehållet i begreppen i viss mån är överlappande. I textavsnittet 

nedan diskuterar jag begreppen i relation till studiens teoretiska ingångar 

och tidigare forskning.  
 

Tabell 5 Centrala teman som framträdde genom analyser av artiklarnas empiri 

Möjliggörande 
betingelser/Inre 
kraft 

Aktör/er, inom 
parantes artikel nr 

Begränsande 
betingelser/Yttre 
tryck 

Aktör/er, inom 
parantes 
artikel nr 

Professionellt 
samarbete 

Klasslärare, 
specialpedagoger (I,III) 

Brist på resurser 
Klasslärare, 
pedagoger rektor 
(I,II,IV) 

Relationell kompetens  
Klasslärare, 
specialpedagoger rektor 
(I, II,III,IV) 

Styrdokument 

Rektor, 
klasslärare 
specialpedagoger 
(II,III) 

Interaktiv kompetens 
Klasslärare, 
specialpedagoger (I, III) 

Misstro och brister i 
samarbetet med 
kommunen 

Klasslärare (I), 
Pedagoger (IV) 

Flexibilitet, variation  
Klasslärare, pedagoger7, 
specialpedagoger, rektor 
(I,II,III,IV) 

Skolnedläggningshot 
Klasslärare 
(I,III,IV) 

Omgivande kontext Klasslärare (I,II,IV) Distans 

Klasslärare, 
rektor, 
specialpedagog 
(I,II,III,IV) 

Reducerad distans 
Klasslärare, 
specialpedagog (I,III) 

    

                                                             
 
7 I Artikel IV används begreppet pedagoger eftersom den som svarat tjänstgör både som rektor och som 

undervisande lärare. 
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Den tematiska analysens resultat svarar mot studiens syfte och 

forskningsfrågor (Tabell 5). De möjliggörande betingelserna i lärmiljön 

förefaller ge aktörerna i den specialpedagogiska verksamheten en inre kraft 

att utveckla den specialpedagogiska verksamheten i en adhokratisk och 

interaktiv riktning (jfr Ainscow, 1998, 2002; Skrtic, 1991a, 1991b, 2005). 

Analysen belyser även den specialpedagogiska verksamhetens begränsande 

betingelser. Dessa begränsningar är sprungna ur en utifrån kommande press 

som inte skolaktörerna själva nämnvärt kan påverka och följden blir ett yttre 

tryck på den specialpedagogiska verksamheten. I texten nedan utvecklar jag 

den tematiska analysen utifrån tabellen (Tabell 5) under två rubriker som 

representerar den tematiska analysens resultat. Resultatrubrikerna är: Inre 

kraft främjar specialpedagogisk verksamhet och Yttre tryck sätter press på 

specialpedagogisk verksamhet.  

 

Inre kraft främjar specialpedagogisk verksamhet 

 

Temat professionellt samarbete handlar om att klasslärarna har en god 

förmåga till samarbete med kollegor i skolan men även med lokalsamhällets 

innevånare. Klasslärarna visar förmåga att tillvarata lärmiljöns samlade 

resurser och motivet för samarbetet tycks vara att gynna alla elevers 

utveckling och lärande (jfr Ainscow, 1998, 2002; Skrtic 1991a, 1991b, 2005; 

Tangen, 2012). Den professionella samarbetsförmågan prövas, omprövas 

och utvecklas när klasslärare och specialpedagoger möts i handledande 

samtal. Den tematiska analysen visar att samtliga involverade parter 

utvecklas i sin profession genom samverkan som innehåller kontinuerlig 

interaktion, samråd och gränsöverskridande kunskapsutbyte. Via 

gemensamma överläggningar söks de bästa specialpedagogiska lösningarna 

för lärmiljöns utveckling (jfr Ainscow, 1998, 2002; Fischbein, 2007). 

 

Det professionella samarbetet förefaller lägga grund för det tema som i 

analysen betecknas som relationell kompetens. De relationella 

kompetenserna handlar om hur professionella relationer skapas, utvecklas 

och används. Denna form av relationsbygge mellan individer i en 

skolverksamhet utövas dagligen och kan vara väl synlig eller mer subtil. 

Analysen synliggör att klassläraren tillvaratar informella möten med elever 

som exempelvis lunchsituationer och rastaktiviteter i syfte att bygga goda 

relationer. Dessa informella relationer ses som grundläggande pedagogiska 

investeringar när klasslärarens formella och undervisande uppdrag vidtar 

(jfr Aspelin & Persson, 2011). Att etablera, upprätthålla och utveckla en 

relationell professionskompetens kräver ett djupgående intresse av att se det 

unika i varje elev, vilket klasslärarna tycktes vara medvetna om och därför 

praktiserade. Utifrån specialpedagogisk verksamhet kunde pedagogen både 

beakta elevens individuella behov och förstå vad som krävs av lärmiljön för 
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att på bästa sätt stödja eleven. Klasslärarnas handlingar visar att de 

värdesätter och har kunskap om relationernas betydelse som grund för 

utveckling och lärande (jfr Ainscow, 1998, 2002; Aspelin & Persson, 2011; 

Fischbein, 2007; Tangen, 2012).  

 

Även rektorerna låter det relationella synsättet vara överordnat när de 

organiserar den specialpedagogiska verksamheten (Skrtic, 1991a, 1991b, 

2005). Trots att de flesta rektorer saknar rektorsutbildning uppvisar 

rektorerna adhokratiska handlingar som i denna studie förefaller vara en 

form av egenstyrd kompetensutveckling som rektorer utvecklat för att hålla 

sig uppdaterade inom fältet (jfr Skrtic m fl., 1996; Skrtic, 2005). Analysen 

visar att relationell kompetens praktiseras till fullo mellan klasslärare och 

specialpedagoger inom specialpedagogisk handledning. Det innebär att de 

två professionerna skapar en relation och använder och utvecklar den genom 

att medvetet sträcka sig mot varandras kompetenser. Den relationella 

processen synliggörs genom att de båda aktörerna beskriver sina egna 

specialpedagogiska utmaningar samt lyssnar in varandras råd och stöd. I 

sammanhanget innebär detta att både klassläraren och specialpedagogen 

respektfullt lämnar över och mottar varandras kompetenser, erfarenheter 

och beskrivningar av de specialpedagogiska utmaningarna vilket resulterar i 

behovsrelaterade och varierade specialpedagogiska lösningar. Denna form av 

relationellt samarbete kompetensutvecklar båda parters specialpedagogiska 

kapacitet (jfr Aspelin & Persson, 2011; Edwards m.fl., 2009; Edwards, 2011a, 

2011b).   

 

Ytterligare ett tema handlar om att professionellt samarbete som inbegriper 

relationell kompetens förefaller utveckla specialpedagogers och klasslärares 

interaktiva kompetens. Det är i någon mån svårt att särskilja relationell och 

interaktiv kompetens. Dock ger analysen vid handen att interaktiv 

kompetens är en fördjupning av den relationella kompetensen men även att 

den interaktiva kompetensen tydligare frambringar och preciserar innehållet 

i specialpedagogisk verksamhet. Den interaktiva kompetensen visade sig 

vara en nyckelfaktor inom ramen för handledningssamtal. Analysen ger vid 

handen att de två professionernas interaktiva förmågor nyttjas till fullo i 

specialpedagogisk handledning. I handledningssessionerna finns ett tydligt 

ömsesidigt interaktivt samspel som tar sig uttryck i ett givande och ett 

tagande av varandras kunskaper och erfarenheter. Det är tydligt att de båda 

professionerna i den interaktiva processen har ett växelverkande samarbete 

som syftar till att klassläraren ska erhålla det stöd och den kompetens som 

krävds för att möta enskilda elevers behov och för att utveckla lärmiljön 

(Edwards, 2005). 
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Analysen visar även att det finns en hög grad av flexibilitet och variation vad 

gäller den specialpedagogiska verksamhetens organisering och innehåll. 

Pedagogerna har ett synsätt på elever som innebär att olikheter mellan 

elever är naturligt eftersom människor är olika, vilket i sin tur torde bidra till 

att undervisningen genomsyras av detta explicita budskap. Det betyder inte, 

så långt studiens underlag ger vid handen, att pedagogerna negligerar 

enskilda elevers behov. Snarar tvärtom, klasslärarnas flexibilitet var ett sätt 

att tidigt uppmärksamma elevernas behov och snabbt sätta in befintliga 

resurser när så krävdes. Empirin pekar på att nästintill hälften av eleverna i 

studiens glesbygdsskolor tillfälligt eller över en längre tid har behov av extra 

stöd. Resultatet är knappt 10 procentenheter högre än vad som framkom i 

Giota och Lundborgs rapport (2007). Rektorerna utgår från lärarnas 

beskrivningar om elevers behov och tar ansvar för att så långt som möjligt 

anpassa den specialpedagogiska verksamhetens organisering efter 

framställda behov. Analysen visar även att klasslärarna och pedagogerna 

tillämpar en flexibel organisering med specialpedagogiska förtecken. Detta 

framkom exempelvis när klasslärarna snabbt bytte elevgrupper med 

varandra för att vissa elever skulle få åtkomst till en specifik lärarkompetens, 

eller slog samman två grupper så att två lärare kunde vara i klassrummet 

samtidigt eller ändrade gruppstorlekarna efter elevers behov (jfr Skrtic, 

1991a, 1991b, 2005). Flexibiliteten förutsätter att pedagogerna är väl 

förtrogna med varandras kompetenser och har ett nära samarbete. 

 

I det handledande samtalet utmanar specialpedagogen klassläraren till att 

hitta flexibla lösningar i undervisningens innehåll. Dessutom förefaller det 

som att pedagogerna i sin variationsrikedom och flexibilitet strävar efter att 

så långt som möjligt förebygga att elever hamnar i behov av extra stöd. Den 

tematiska analysen visar att den vanligaste organisatoriska lösningen för det 

extra stödet till elever företrädesvis ges direkt i klassrummet av klassläraren. 

Eftersom klassläraren oftast är ensam i klassrummet bedriver hen den 

specialpedagogiska verksamheten parallellt med den ordinarie 

årskursblandade undervisningen. Sammantaget visar analysen att 

pedagogernas flexibla anpassningar syftar till att utnyttja lärarnas 

kompetenser fullt ut och att elevers utvecklingsbehov står i fokus. Det 

förefaller som om den specialpedagogiska verksamheten är en naturlig del av 

en inkluderande gemenskapsinriktad lärmiljö. Flexibilitet och variation 

tillämpas utifrån synsättet att olikheter är en tillgång och segregerande 

lösningar är näst intill obefintliga. Så långt temaanalysen kan ge svar på är 

eleverna, enligt pedagogerna, även socialt och pedagogiskt delaktiga i 

ordinarie undervisning, vilket tyder på att lärmiljön är inkluderande (jfr 

Nilholm & Göransson, 2013: Skolverkets lärmiljöanpassningar, 2016; SPSM 

inkluderingskriterier, 2013). 
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Flexibilitet och variation läger en grund för att tolka och förstå innebörden i 

den specialpedagogiska verksamheten. Detta exemplifieras utifrån 

undervisningens variation och elevens tillgång till olika verktyg i lärmiljön. 

Pedagogernas flexibla arbetssätt förefaller vara en variationsmedvetenhet 

som avser att ge eleverna ett extra stöd. Dessutom tar klasslärarna, medvetet 

eller omedvetet, stöd av klassrummets årskursblandade elevgrupp när de vid 

genomgångar inte bara vänder sig till en årskurs utan låter alla elever ta del 

av genomgångarna. Följden kan bli att elevernas behov tillgodoses än bättre 

genom att eleverna får stimulans och repetition genom att lyssna på 

genomgångar för lägre eller högre årskurser (jfr Skrtic 1991a, 1991b, 2005). 

 

Den omgivande kontexten är ett tema som innefattar faktorer som har 

betydelse för glesbygdsskolans lärmiljö, ett område som behandlats i 

internationella studier (Anderson & Lonsdale, 2014; Dowling, 2009; 

Hargreaves, 2009; Howley, 2004; Howley & Howley, 2014; Monk, 2007) och 

i nordiska studier (Bæck, 2015; Cedering, 2016; Johansen, 2009; Kalaoja & 

Pietarinen, 2009; Karlberg-Granlund, 2011; Kvalsund, 2009; Rönning, m.fl., 

2003; Solstad, 2009; Åberg-Bengtsson, 2009). Dock har få studier 

diskuterat kontextens betydelse i relation till specialpedagogisk verksamhet 

(Berry, 2012; Berry & Gravelle, 2013; Kuhl, Pagliano & Boon, 2014; Tuters, 

2015). Analysen pekar på att den inre lärmiljön med få elever i varje 

elevgrupp bidrar till att läraren tidigt uppmärksammar elevers behov varpå 

anpassningar i verksamheten snabbt kan verkställas. Implicit betyder detta 

att pedagogerna arbetar förebyggande i enlighet med uppdraget (jfr 

Skolverket, 2014). Den yttre lärmiljön bidrar till glesbygdsskolans lärmiljö 

genom att lokalsamhällets resurser förefaller ställas till förfogande för alla 

elevers lärande (jfr Johansen, 2009; Kalaoja & Pietarinen, 2009). Denna 

studie kan inte explicit påvisa vad lokalsamhällets resurser bidrar till inom 

den specialpedagogiska verksamheten. Dock pekar analysen i riktning mot 

att den yttre lärmiljön gynnar skolans pedagogiska uppdrag och därmed 

vågar jag nog anta att den i någon mån även gynnar den specialpedagogiska 

verksamheten. 

 

Reducerad distans är ytterligare ett tema som beskriver faktorer som ger 

inre kraft. Analysen visar att klasslärare söker specialpedagogisk information 

(exempelvis hos skolmyndigheter och sociala medier) via IKT. Myndigheter 

och organisationer informerar och diskuterar skolans specialpedagogiska 

verksamhet och lärarna förefaller följa med i detta flöde. 

Informationsinnehållet kan handla om verktyg och hjälpmedel för elever 

som tillfälligt eller över en längre tid har behov av extra stöd. Pedagogerna 

uttrycker även en önskan om att specialpedagogisk kompetensutveckling ska 

kunna ges via IKT, vilket i sin tur skulle öka möjligheten för 
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glesbygdsskolans aktörer att erhålla relevant behovsbaserad 

kompetensutveckling. 

 

Yttre tryck sätter press på specialpedagogisk verksamhet 

 

Brist på resurser är ett tema som framträder i analysen av samtliga fyra 

artiklar. Skolaktörerna uttrycker att resursbristen på olika sätt sätter press 

på deras uppdrag (jfr Skrtic, 1985, 2005; Solstad, 2009; Thelin & Solstad, 

2005; Rönning, m.fl., 2003). Ur klasslärarnas perspektiv är det brist på 

kompetensutveckling, särskilt med specialpedagogiskt innehåll. Lärarna 

uttrycker oro för att bristande ekonomiska resurser på sikt kan utarma den 

specialpedagogiska verksamheten. Man kan missledas att tro att bristen på 

ekonomiska resurser enbart finns i glesbygdskommuner med få innevånare 

och med låga skatteintäkter men så är inte fallet. Den ekonomiska pressen 

gentemot glesbygdsskolan finns även representerad i större kommuner. Den 

grupp som dock stack ut från analysen var kooperativt ägda fristående 

skolor. Nio av tio informanter uttrycker i den fjärde delstudien (artikel IV) 

att skolans ekonomi var god och stabil. Pedagogerna kunde därmed fokusera 

på undervisningen istället för att bekymra sig om de ekonomiska resurserna.  

 

Styrdokument utgör också en yttre press på den specialpedagogiska 

verksamheten (jfr Fankhausers, 2010; Helge, 1984a). Klasslärare, rektorer 

och specialpedagoger ifrågasätter de innevarande styrdokumenten eftersom 

dokumenten anses att alltför ensidigt betona kunskapsmålen och deras 

mätbarhet (jfr Westling Allodi, 2002). Analysen ger vid handen att 

rektorerna känner väl till de specialpedagogiska delarna i styrdokumenten 

som präglas av ett byråkratiskt perspektiv eftersom de hävdar att de 

nationella målen i sig skapar behov av extra stöd (jfr Skrtic, 1991a, 2005). 

Parallellt med vetskapen om styrdokumentens byråkratiska perspektiv 

organiserar rektor för ett adhokratiskt arbetssätt (jfr Skrtic, 1991a, 1991b, 

2005), vilket ger plats för pedagogerna att utifrån styrdokumenten verka för 

ett interaktivt, relationellt synsätt på specialpedagogisk verksamhet (jfr 

Ainscow, 1998, 2005). Analysen visar även att klasslärarna var kritiska till 

den nationella läroplanens höga och detaljerade krav och de uttryckte oro för 

att det i sin tur medförde ett minskat utrymme för elevernas behov. 

 

Misstro och brister i samarbetet med kommunen. Klasslärarna vittnade om 

misstro mot skolhuvudmannen på grund av stundom utebliven regelbunden 

specialpedagogisk handledning. Bristen på specialpedagogers periodiska 

handledningsstöd till klasslärarna innebär att lärarna blir lämnade i en 

redan tämligen isolerad skolmiljö och i ett redan solitärt specialpedagogiskt 

och stundom komplicerat uppdrag. Klasslärarna i de kommunala skolorna 

vittnar om att det på kommunnivå förekom att skolhuvudmannen 
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ifrågasätter om kvaliteten i glesbygdsskolorna är tillräckligt god. Vetskapen 

om den pågående diskussionen skapar inte bara misstro utan även oro. När 

kritiken inte explicit diskuteras med pedagogerna förhindras dessa att 

bemöta frågor och negativ kritik. Istället för att stödja solitära klasslärare 

skapar skolhuvudmannens negativa inställning oro bland klasslärarna. 

 

Bristande samarbete med kommunen utifrån specialpedagogiska perspektiv, 

framkom tydligast hos pedagogerna som tjänstgjorde i de kooperativa 

fristående glesbygdsskolorna. Trots att kommunen lagt ner glesbygdsskolan 

och att ett föräldrakooperativ startat en fristående skola har kommunen 

fortfarande det yttersta ansvaret för varje elev. En fristående skola kan mot 

den bakgrunden äska om extra medel hos kommunen när elever i den 

fristående skolan är i behov av extra stöd. När sådana äskningar gjordes 

svarade i vissa fall inte kommunens ekonomiska stöd mot elevens behov och 

i andra fall uteblev de extra resurserna helt. Detta begränsade i sin tur 

pedagogens möjlighet att genomföra den specialpedagogiska verksamheten 

och ytterst drabbade det den enskilda eleven. 

 

Skolnedläggningshot handlar om att samtliga klasslärare i de kommunala 

skolorna på varierade sätt uttrycker oro för det ständigt närvarande hotet om 

skolnedläggning. Det förefaller som om skolnedläggningshotet i sin tur 

skapar en misstänksamhet mot de kommunala skolhuvudmännens avsikter 

med glesbygdsskolan (jfr Cedering, 2016). Implicit föreligger en risk att 

misstänksamheten leder till bristande förtroende för den kommunala 

skolhuvudmannen. För pedagogerna i de kooperativa fristående skolorna var 

hotet redan omsatt till en realitet och samtalen om skolnedläggning sågs i 

ljuset av en negativ historik.  

 

Distans är ytterligare ett tema som jag placerat under det övergripande 

temat yttre tryck. Anledningen är att när andra glesbygdsskolor i anslutning 

till den kvarvarande glesbygdsskolan lagts ner ökar distansen mellan 

skolorna. En ökad distans försvårar solitära klasslärares samarbete över 

skolgränserna. Ytterligare en komplikation som ökar distansen är att rektor 

och specialpedagoger ofta är centralt placerade i kommunens tätort. En 

konsekvens av denna geografiska distans blir att specialpedagogernas 

uppdrag gällande handledning och klassrumsstöd till klassläraren försvåras. 

Frånvaron av rektorer komplicerar klasslärarnas arbete vad gäller 

specialpedagogisk verksamhet eftersom den dagliga dialogen om 

verksamhetens utvecklingsbehov uteblir. När rektor finns på distans 

förväntas klasslärarna klara delar av rektorsuppdraget. Rektorn har ansvaret 

för skolans utveckling, vilket ställer höga krav på kompetens och 

engagemang. Distansen försvårar därmed rektorns kontinuerliga närvaro 

och delaktighet i skolverksamheten. Klassrumsbesök är en del i det 
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pedagogiska ledarskapet, men även dessa riskerar att utebli när rektorn finns 

på distans. Det rektorn kan gå miste om när få klassrumsbesök görs är att de 

nationella kunskapsmålen och värdegrundsuppdraget tolkas och följs, att 

uppdraget utförs på ett likvärdigt och rättssäkert sätt, att det finns fokus på 

resultat eftersom det är i klassrummet detta iscensätts. Rektors ansvar 

förtydligades och utökades i Skollagen (2010:800) och rektor ska numera 

även bedöma kvaliteten i lärares yrkesutövning som en följd av den 

lärarlegitimation som införts. Distansen begränsar också rektorns 

möjligheter till kompetensutveckling som exempelvis att delta i 

rektorsutbildningen. 

 

Gestaltning av en svensk glesbygdsskola 

 

Avsaknaden av definitioner och kriterier för vad som kännetecknar en 

svensk glesbygdsskola har under hela avhandlingsarbetet varit påfallande 

och försvårat arbetet. Frånvaron av fastställda kännetecknande kriterier har 

för denna avhandling resulterat i att andra källor än den officiella statistiken 

använts för att nå ut till glesbygdsskolornas aktörer (se 

Forskningsprocessen). Jag hävdar även att en utebliven definition 

förminskar glesbygdsskolan som skolgrupp och en näst intill osynliggjord 

skolgrupp riskerar i sin tur att exkluderas ur ett samhälleligt sammanhang 

men även ur ett forskningssammanhang. På basis av avhandlingens 

empiriska resultat från 58 glesbygdsskolor spridda över halva Sverige 

identifierar jag en gemensam karaktäristisk gestaltning för avhandlingens 

glesbygdsskolor. Jag vågar nog även påstå att de flesta av kännetecknen för 

denna gestaltning kan gälla för glesbygdsskolor i andra delar av landet. Av 

det skälet torde några eller samtliga kännetecken vara överförbara till andra 

svenska glesbygdsskolor. Min förhoppning är gestaltningen av den svenska 

glesbygdsskolan kan utgöra ett bidrag som kan underlätta fortsatt forskning 

om glesbygdsskolors verksamhet.  

 

Det geografiska kännetecknet är att glesbygdsskolan är en grundskola som 

ligger i en glest befolkad kustregion, på en ö, i inlandet eller i fjälltrakterna. 

Glesbygdsskolan är perifert belägen i relation till kommunens centrum och 

avstånden mellan kommunens centrum och glesbygdsskolorna kan variera 

beroende på geografiska förhållanden. Det demografiska kännetecknet är att 

glesbygdsskolan återfinns i bygder med ett fåtal innevånare i större och 

mindre kommuner. Merparten av dessa byar förefaller dock vara livskraftiga. 

Ett tecken på denna livskraft är antalet elever i skolan. Det statistiska 

kännetecknet är att glesbygdsskolan har 33-55 elever (utgående från de 45 

glesbygdsskolor i Artikel II). I genomsnitt finns 3,7 klasslärare anställda och 

elevgrupperna präglas av stor variation. Det ledningsmässiga kännetecknet 
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är att skolan har en rektor som leder skolan på distans. Rektor är placerad i 

kommunens centrum som i genomsnitt ligger 3 mil från skolan. Det 

kompetensmässiga kännetecknet är att glesbygdsskolan vanligtvis har 

utbildade klasslärare.  

 

Det pedagogiska kännetecknet är att undervisningen är organiserad i 

åldersblandade grupper som bildar skolans klasser. I dessa sammansatta 

åldersgrupper undervisar läraren flera årskurser parallellt vid samma 

tidpunkt. Undervisningsmiljön är lugn och trygg vilket gör att klassläraren 

tidigt kan uppmärksamma elevers behov. Det sociala kännetecknet är att 

lärmiljön präglas av social samvaro, trivsel och goda relationer som byggs 

genom interaktioner mellan samtliga skolaktörer. Det kontextuella 

kännetecknet är att glesbygdsskolan har en betydelsefull position i glest 

bebodda trakter. Lokalbefolkningens engagemang vittnar om att utbildning 

ses som något viktigt och att skolans pedagoger ges en värdefull position. 

Lokalsamhällets innevånare förefaller bistå med ett varierat stöd med 

pedagogiska avsikter. Pedagogerna beskriver även ett gott 

föräldraengagemang, både vad gäller enskilda elever och praktiska ting.  

 

Det ekonomiska kännetecknet är att den kommunala glesbygdsskolan har en 

svag ekonomi som pedagogerna får ta ett stort ansvar för. Bristande 

ekonomiska resurser är inte enbart en kommunal fråga utan även en 

nationell. Glesbygdsskolan karaktäriseras av ett lågt elevantal vilket 

resulterar i en låg skolpeng. Högre lärartäthet är inte alltid ett 

skolhuvudmannaval utan nödvändigt mot bakgrund av det nationella 

uppdraget. Den specialpedagogiska verksamheten kännetecknas av att de 

flesta skolorna har tillgång till en lärare med specialpedagogisk kompetens. 

Hen är oftast placerad i kommunens centrum och mellan den stationära 

arbetsplatsen och skolan är det i genomsnitt tre mil. Specialpedagogisk 

handledning i glesbygdsskolan avser handledande samtal som sker mellan 

specialpedagogen och klassläraren vid planerade fysiska möten eller 

planerade möten som sker på distans (telefon, internet). Handledningens 

innehåll fokuserar lärmiljön i syfte att stödja elever som tillfälligt eller över 

en längre tidsperiod har behov av specialpedagogiskt stöd. De handledande 

samtalen bidrar även till klasslärarens professionella utveckling. Inkludering 

är en naturlig del av pedagogernas specialpedagogiska lösningar. 

Inkludering förefaller främjas av det handlingsutrymme som klassläraren 

tillskrivs genom den specialpedagogiska handledningen.  

 

De ovan angivna geografiska, demografiska, statistiska, ledningsmässiga, 

kompetensmässiga, pedagogiska, sociala, kontextuella, ekonomiska, och 

specialpedagogiska kännetecknen är likartade, oavsett skolhuvudman. Dock 

finns några specifika kännetecken som gestaltar en fristående 
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glesbygdsskola. Dessa beskrivs i texten nedan. Motivet till att det finns 

fristående glesbygdsskolor är kommunala beslut om nedläggning av den 

kommunala glesbygdsskolan. I det avseendet har föräldrar, bybor, företagare 

och organisationer engagerat sig i skolfrågan och därefter ansökt om och 

beviljats tillstånd att bedriva en fristående glesbygdsskola. Det som utmärker 

den fristående glesbygdsskolans gestaltning är följande kännetecken. 

 

Ägarskapet kännetecknas av att den fristående glesbygdsskolan ägs och 

drivs av kooperativt, föräldrastyrda ekonomiska föreningar.  Ledarskapets 

kännetecken är att rektorerna har två uppdrag, att leda skolans arbete och 

undervisa (alla rektorer utom en i undersökningsgruppen) vilket leder till att 

rektorn har kunskap om och erfarenhet av elevers varierade behov. Denna 

erfarenhetsbaserade kunskap om elever torde bidra till att rektor snabbare 

uppfattar lärmiljöns utvecklingsbehov än en rektor som befinner sig på 

distans. Skolhuvudmannens synsätt kännetecknas av att de anser att små 

elevgrupper och hög lärartäthet är gynnsamt för utbildningen. Ekonomin 

kännetecknas av att de flesta fristående glesbygdsskolorna förefaller ha en 

relativt god ekonomi. Att ekonomin är god beror nog främst på att 

administrativa overhead-kostnader saknas och att de flesta av de fristående 

skolhuvudmännen äger skolbyggnaden vilket bidrar till låga hyreskostnader. 

Ett tredje skäl till den goda ekonomin är en stor ideell arbetsinsats från 

föräldragrupper och lokalsamhällets innevånare.  

 

Avslutande reflektion och avhandlingens bidrag  

 

Avhandlingens specificerade syfte var, som tidigare nämnts, att undersöka 

och analysera den specialpedagogiska verksamhetens möjliggörande och 

begränsande betingelser för klasslärares, rektorers och specialpedagogers 

utbildningsuppdrag. För att uppfylla syftet ställdes därför forskningsfrågan; 

Vilka möjliggörande och begränsande betingelser finns för den 

specialpedagogiska verksamheten och dess organisering samt vilka 

innebörder ges den i glesbygdsskolan? Avhandlingen har ur ett 

skolakörsperspektiv visat på vad som möjliggör eller begränsar 

organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten och på det 

spänningsfält som uppstår mellan de yttre, icke påverkningsbara krafterna 

och de inre, pedagogiskt styrda krafterna. Jag vill därmed påstå att frågan är 

besvarad genom mina empiriska studier och att avhandlingen är att betrakta 

som ett kunskapsbidrag till forskningsfältet, specialpedagogisk verksamhet i 

glesbygdsskolan. I det följande reflekterar jag kring avhandlingens resultat 

och spänningsfältet av yttre och inre krafter som den specialpedagogiska 

verksamheten i glesbygdsskolorna är en del av. Därefter reflekterar jag 

huruvida den specialpedagogiska verksamheten kan verka som motor för 
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inkluderande lärmiljöer. Avslutningsvis skriver jag fram avhandlingens 

bidrag och exemplifierar därefter fortsatta studier relaterat till denna 

avhandling.  

 

Inkludering i spänningsfältet mellan inre och yttre krafter  

 

Den inre kraften i glesbygdsskolan ger tillgång till en samlad pedagogisk och 

specialpedagogisk lärmiljö där pedagogerna strävar efter att möta såväl 

elevernas behov av extra stöd som att utveckla lärmiljön (jfr Ainscow, 1998, 

2002; Fischbein, 2007; Nilholm & Göransson, 2013; Skrtic, 2005; Ström & 

Linnanmäki, 2011; Tangen, 2012). De befintliga resurserna inom 

glesbygdsskolans lärmiljö kan förvisso vara begränsade (jfr Isling Poromaa, 

2016) men används fullt ut i syfte att tillgodose elevernas tillfälliga eller 

långvariga behov av extra stöd. Den inre kraften är pedagogernas samlade 

kunskaper och erfarenheter som distribueras och används i formella och 

informella nätverk och kommunikationsflöden (jfr Edwards, 2005). 

Pedagogerna förefaller att genom dessa nätverk ha utvecklat en 

specialpedagogisk samsyn (jfr Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Detta innebär att kraften i den specialpedagogiska verksamheten i 

glesbygdsskolorna, oavsett skolhuvudman, erbjuder eleverna en 

inkluderande lärmiljö (jfr Nilholm & Göransson, 2013; SPSM, 2013; 

Skolverket, 2016). Denna inkludering bygger på ett relationellt synsätt på 

specialpedagogisk verksamhet (jfr Ainscow, 1998, 2002; Ström & 

Linnanmäki, 2011; Tangen, 2012). Dessutom är den inkluderande 

specialpedagogiska verksamheten en naturlig följd av en adhokratisk 

organisering (jfr Skrtic 1991b, 2005; Skrtic, m.fl., 1996) och en interaktiv, 

lärmiljöanpassad verksamhet (jfr Ainscow, 1998, 2002; Ainscow, Booth & 

Dyson, 2004; Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 2012), med andra ord en 

specialpedagogisk verksamhet där elevens behov sätts i fokus och som utgår 

från inkludering med avseende på sociala och kunskapsmässiga motiv.  

 

Vad kan vi då lära av glesbygdsskolan? I glesbygdsskolans lärmiljö återfinns 

nästan alla elever inom skolans upptagningsområde och i skolan tillämpas i 

huvudsak ett enda system för organiseringen av specialpedagogisk 

verksamhet (jfr Nilholm & Göransson, 2013) Det innebär att skolans 

undervisning ska förstås utifrån att alla kan lära tillsammans och i det 

sammanhanget erhålla det stöd som krävs (jfr European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2016). Emellertid går det inte att 

frångå tanken att om de personella och materiella resurserna är otillräckliga 

finns en potentiell risk för att elevernas individuella behov av stöd inte till 

fullo kan tillmötesgås. Dock finns det inget i det empiriska materialet som 

stödjer denna reflektion. Snarare tycks pedagogerna ha hittat arbetssätt som, 

enligt de själva, fungerar tillfredsställande när det gäller en inkluderande 
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lärmiljö. Som framgår av tidigare forskning (jfr Nilholm & Göransson, 2013) 

och nationella specialpedagogiska dokument (jfr SPSM, 2013; Skolverket, 

2016) är inkluderande lärmiljöer eftersträvansvärda i alla skolor men något 

som är svårt att uppnå i praktiken. Att peka ut något enskilt fenomen 

gällande inkludering ger inte rättvisa till resultaten utan snarare måste flera 

fenomen i lärmiljön lyftas fram.  

 

Det första är en anpassningsbar lärmiljö som möjliggörs genom interaktiva 

samspel och en flexibilitet hos pedagogerna. Dessutom används lärmiljön på 

ett varierat sätt och det är få elever per klass, vilket gör att läraren har lättare 

att uppmärksamma behoven. Det andra är professionella relationella 

samarbeten, vilket inrymmer specialpedagogisk handledning mellan 

pedagogerna som resulterar i professionsöverskridande relationella 

kompetenser (jfr Edwards, 2005; Edwards m.fl., 2009). Ett relationellt 

förhållningssätt mellan pedagoger och elever fördjupar pedagogernas 

förståelse för elevernas behov (jfr Ainscow, 1998; 2002; Tangen, 2012). Det 

tredje är klasslärarnas undervisningskompetens.  Klassläraren undervisar, 

vid samma tidpunkt, eleverna med de olika årskursernas läroplaner. Denna 

undervisningskompetens tränar förmodligen läraren att tidigt 

uppmärksamma elevers olikheter och behov. Det fjärde fenomenet är det 

sociala och heterogena sammanhanget med årskursblandad undervisning. 

Att dagligen vistas i en sådan miljö kan bidra till att pedagogen normaliserar 

elevers olikheter på ett positivt sätt (jfr Nilholm & Göransson, 2013; SPSM, 

2013). Jag vill även hävda att det också innebär att eleverna får större 

acceptans för varandras olikheter.  

 

När en sådan normalisering sker uppstår ett synsätt som jag väljer att 

benämna ”olikhetsnormalitet” som kan sprida sig till andra pedagoger, 

elever och i lokalsamhället. Utifrån en ”olikhetsnormalitet” diskuterar även 

pedagogerna högaktuella mångkulturella frågor med nyanlända elever i 

fokus. Inkluderande lösningar kan å ena sidan förstås utifrån att skolan har 

få elever och få lärare och viss resursbrist och därför tillämpar lokalmässig 

integrering (jfr Nilholm & Göransson, 2013). Å andra sidan är lokalmässig 

integrering eller resursbrist inte aktörernas argument för inkluderande 

lösningar. Argumentet för inkluderande lösningar i lärmiljön är snarare 

präglat av skolaktörernas adhokratiska och relationella synsätt på 

specialpedagogisk verksamhet. Dessa förutsättningar kan förstås som 

kontextrelaterade fenomen vilket stimulerar fram dessa inkluderande 

strategier. Avhandlingens resultat visar således att glesbygdsskolans lärmiljö 

har goda förutsättningar att vara en inkluderande skola.   

 

Denna inkluderande lärmiljö befinner sig dock i ett spänningsfält. Ett 

spänningsfält som sätter ett yttre tryck på lärmiljön och i viss mån på 
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glesbygdsskolans omgivande kontext. Förvisso har glesbygdsskolan få elever, 

men det innebär inte att pedagogerna har få utmaningar, snarare tvärtom 

eftersom andelen elever som är i behov av extra stöd är något högre i 

studiens skolor än vad tidigare svenska studier angivit (jfr Giota & Lundborg, 

2007). Trycket utifrån kommer från såväl kommunal- som statlig nivå. Det 

betyder att det yttre trycket är något som pedagogerna i lärmiljön har svårt 

att påverka, men ändå blir utsatta för och därför måste förhålla sig till och 

hantera. Inte heller i detta sammanhang går det att peka ut något enskilt 

fenomen utan snarare måste flera betingelser i lärmiljön synliggöras. Det ena 

är hotet mot den specialpedagogiska lärmiljön som utgörs av 

skolnedläggningar (jfr Cedering, 2016) och att lärmiljön utsätts för misstro 

(jfr Lind & Stjernström, 2015). När ett sådant tryck läggs på lärmiljö är det 

anmärkningsvärt att pedagogerna oförtrutet klarar pressen och fokuserar 

elevers behov.  

 

Det andra är brist på ekonomiska resurser. Skolpengen tar inte hänsyn till 

att glesbygdsskolan har en något högre andel elever som har behov av extra 

stöd jämfört med andra skolor. Det tredje är bristande rektorsutbildning 

och vakanta rektorstjänster. Detta är en realitet som på sikt kan äventyra 

glesbygdsskolornas kvalitet (jfr Halsey, 2011; Wilson, 2009). Det femte är 

läroplanen som sätter press på lärmiljön.   I takt med nya nationella krav i 

läroplanerna ökar det yttre trycket på en redan utsatt verksamhet. Ett fåtal 

pedagoger kan ha svårigheter att emotse alla de nya kraven och 

förväntningarna som finns framskrivna i nya styrdokument. Det yttre trycket 

på glesbygdsskolan uppstår mellan skolans pedagoger och den nationella 

nivån som via styrdokument förefaller försvåra ett redan komplext 

pedagogiskt och specialpedagogisk uppdrag (jfr Martin, 2010). Bristen på 

specialpedagogiska resurser i lärmiljön, vilket betyder att klasslärarna inte 

erhåller specialpedagogisk kompetensutveckling, trots att de arbetat upp en 

inkluderande lärmiljö (jfr Rude & Brewer, 2003) kan även försvåra den 

specialpedagogiska verksamheten. Specialpedagogen finns på distans och 

som en följd därav måste klassläraren i stor utsträckning hantera lärmiljöns 

utmaningar själva (jfr Karlberg-Granlund, 2009; McHenry-Sorber & Schafft, 

2014).  

 

Ytterligare ett yttre tryck framträder när kommunala glesbygdsskolor läggs 

ner. Då förefaller en strid utkämpas mellan lokalbefolkningen och 

kommunen (jfr Andræ Thelin & Solstad, 2005; Marklund, 2000; Solstad, 

2009). Lokalbefolkningen å sin sida kämpar både för en levande bygd, som 

är mer attraktiv när en grundläggande utbildning finns, och rätten till 

grundläggande utbildning i närmiljön. Kommunen å andra sidan ser endast 

skolnedläggning som en tänkbar lösning när elevantalet sviktar (jfr 

Cedering, 2016). Denna maktkamp kan te sig paradoxal då kommunen har 
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som främsta uppgift att företräda medborgarnas intressen. Att kommunen 

inte synliggör behov av grundläggande samhällelig service i områden med 

speciella geografiska och demografiska förutsättningar ökar även risken för 

marginalisering av de skolor som ligger perifert. Vilka konsekvenser en 

ständig oro för skolnedläggning skapar individuellt och kollektivt bland 

klasslärare, rektorer, specialpedagoger, elever och deras föräldrar finns inte 

empiriskt underlag att reflektera kring. Inte heller hur ett ständigt pågående 

skolnedläggningshot påverkar den specialpedagogiska verksamhetens 

långsiktiga arbete och prioritering vad gäller exempelvis 

kompetensutveckling och andra viktiga investeringar för framtiden. 

 

Emellertid förefaller det som om lokalbefolkningens kamp mot kommunen 

snarare tycks ha en helande än en delande effekt eftersom de fristående 

glesbygdsskolorna som ingått i studien drivs vidare av ideella krafter. Leden 

sluter sig och tätnar med stöd av lokala organisationer och näringsidkare. I 

de sammanhang där en ideellt och kooperativt driven fristående skola finns 

är detta allt som oftast ett resultat av förenade krafter, en lyhördhet och ett 

gemensamt ansvar för lokalsamhället. Det finns därmed goda 

förutsättningar för ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan olika 

samhällsaktörer med betydelse för skolans existens och utveckling. Dock kan 

det vara osäkert att dra alltför långtgående slutsatser eftersom det saknas 

tidigare svensk forskning att relatera till.  

 

Den specialpedagogiska verksamheten är motorn för en 

inkluderande verksamhet 

 

Vad är då oddsen för att denna inkluderande lärmiljö ska kunna fortsätta att 

existera och utvecklas, trots det yttre trycket? I ett större sammanhang kan 

frågan besvaras utifrån strävan om en jämlik skola. I inledningen relaterade 

jag specialpedagogisk verksamhet till ambitionen om en jämlik skola enligt 

Skollagen (2010:800).  Ett kännetecken för en jämlik skola är att elever ges 

likartade möjligheter i utbildningssystemet (Assarsson, 2007; Jobér, 2015). 

Dessa likvärdiga lärmiljöer avser att främja alla elevers utveckling (Lgr 11). 

Dessa likartade utbildningsmöjligheter för alla elever gäller oberoende av 

elevens geografiska hemvist, elevens sociala eller ekonomiska 

hemförhållanden eller var skolan är belägen (Skollagen 2010:800). Dessa 

ambitioner är politiska visioner men eftersom denna avhandling inte jämför 

glesbygdsskolan med andra grundskolor är det inte möjligt att dra 

jämförande slutsatser. 

 

Dock kan avhandlingens resultat visa, som det mest framträdande resultatet, 

att avhandlingens glesbygdsskolor inom sig är inkluderande lärmiljöer och 

på så vis förefaller pedagogerna sträva mot jämlika villkor i glesbygdsskolan. 
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Organiseringen av skolmiljön utifrån årskursblandade klasser lägger en 

grund för inkluderingen. Dock ska man inte vilseledas och tro att det är 

enbart organiseringens yttre ramar med årskursblandade grupper som utgör 

den inkluderande lärmiljön (jfr Nilholm & Göransson, 2013). Organiseringen 

är förvisso en viktig förutsättning men det är pedagogernas synsätt på och 

utformningen av lärmiljön, kännetecknat av en interaktiv, adhokratisk 

lärmiljö som är motorn för den inkluderande lärmiljön.  Inom denna 

inkluderande lärmiljö har pedagogerna utvecklat ett mångfacetterat 

undervisningssätt som tillåter och synliggör elevers olikheter utifrån en 

”olikhetsnormalitet”.  Detta kännetecken förtjänar uppmärksamhet inom 

och utanför glesbygdsskolornas lärmiljöer. 

 

Förvisso kan glesbygdsskolans inkluderande specialpedagogiska verksamhet 

uppfattas enbart som något positivt, men så är inte fallet. Sammantaget visar 

denna avhandling att det finns en sårbarhet i glesbygdsskolans lärmiljö och i 

den specialpedagogiska verksamheten.  Det betyder att trots att det råder en 

inkluderande praxis är glesbygdsskolans specialpedagogiska verksamhet en 

skör verksamhet eftersom skolan har få lärare och därmed få kompetenser 

och behörigheter. Lärmiljön har, liksom andra lärmiljöer, brister och blir 

både utsatt och ifrågasatt. Det betyder att lärmiljön är motsägelsefull och fler 

studier behöver genomföras för att fördjupat bidra med kunskap om 

innebörderna av de olika fenomen som existerar i glesbygdsskolans 

specialpedagogiska verksamhet (se Fortsatt forskning). Dock förefaller det 

som om lokalmiljön, som pedagogerna ofta är en del av, gör att pedagogerna 

inte kan ge upp utan fortsätta att utan verka för en inkluderande 

glesbygdsskola.  

 

Dikotomin som ligger i begreppen inre kraft och yttre tryck har använts för 

att synliggöra vad som främjar specialpedagogisk verksamhet och vad som 

motverkar densamma i glesbygdsskolors kontext. Dock ska inte begreppen 

förstås som att det råder ett statiskt eller konstant förhållande mellan dem 

utan snarare en dynamik. Kanske är det till och med så att det yttre trycket 

på glesbygdsskolans pedagoger bidrar till att än tydligare och genom en inre 

kraft bevisa glesbygdsskolans inkluderande specialpedagogiska kvaliteter? 

Det finns goda möjligheter att luckra upp dikotomins gränser, inte minst om 

de nationella styrdokumenten skulle ändras i riktning mot en adhokratisk, 

interaktiv och relationell intention och att statens stöd till resurssvaga 

kommuners grundutbildning skulle öka. 

 

Avhandlingens bidrag 

Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om och förståelsen 

för den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan. Med 

utgångspunkt i syftet vill jag diskutera vad min avhandling bidragit med till 



92 
 

vetenskapssamhället, beslutsfattare på olika nivåer, rektorer, klasslärare och 

specialpedagoger samt till alla som bor i glesbygd och har elever som gått 

i/går i glesbygdsskolor.  

 

Avhandlingen är ett bidrag till den empiriska forskningen om 

specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor. I inledningen konstaterade 

jag att forskning om svenska glesbygdsskolor finns men bland den tidigare 

forskningen finns inga studier som fokuserar alla elevers utveckling och 

lärande samt elevers likartade utbildningsmöjligheter i utbildningssystemet. 

I kapitlet tidigare forskning kunde jag konstatera en vetenskaplig och 

samhällelig kunskapslucka som handlade om bristen på systematiserad 

kunskap om specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor. En sådan 

kunskapslucka riskerade ett osynliggörande av en skolgrupp och ett centralt 

skoluppdrag – specialpedagogisk verksamhet. Min kombination av 

kunskapsobjekt (specialpedagogisk verksamhet) och studieobjekt 

(glesbygdsskolan) har genom denna avhandling bidragit till att synliggöra ett 

näst intill outforskat område i Sverige (jfr Ahlberg, 2007; 2009). 

Avhandlingens kunskapsbidrag är att det finns en första systematiserad 

kunskap om innebörden i specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor. 

Detta innebär att avhandlingens resultat bidrar till att synliggöra att den 

specialpedagogiska verksamheten i studiens glesbygdsskolor är 

inkluderande.  Avhandlingsbidraget består även av att synliggöra att rektorer 

organiserar verksamheten i en inkluderande inriktning, trots ett starkt 

individfokus i styrdokumenten. I denna inkluderande lärmiljö har det 

utvecklats en ”olikhetsnormalitet” som beaktar elevers olikheter som en 

naturlig variation i en åldersgrupp (jfr Ström & Linnanmäki, 2011).  

 

Metodologiskt sett har avhandlingen i huvudsak varit induktiv och sökandet 

efter den teoretiska linsen har stundom varit krävande. Samtidigt inser jag 

att när man rör sig i ett tämligen obeforskat område är empirinära 

deskriptiva studier viktiga att använda eftersom de lägger en god grund för 

fortsatt forskning. Avhandlingens empirinära deskriptiva studier ledde i sin 

tur till att det centrala fyndet i avhandlingens resultat, glesbygdsskolans 

inkluderande specialpedagogiska verksamhet kunde identifieras. 

Avhandlingen har även bidragit till ny kunskap om utformningen av den 

specialpedagogiska handledningen. Trots att specialpedagogen ej var fysiskt 

placerad i glesbygdsskolan, existerade en fördjupad och förtätad 

samverkande handledning. Handledningen kännetecknades av ett 

professionellt förtroende och kunskapsutbyte mellan klasslärare och 

specialpedagoger. Avsikten var att utgöra varandras specialpedagogiska 

komplement och därigenom tillrättalägga en lärmiljö som passar för alla 

elevers utveckling och lärande. Specialpedagogens handledningsstrategiska 
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kompetens inspirerade klassläraren till att fokusera hur lärmiljön ska 

utformas för att ge varje elev det bästa stödet.  

 

Avhandlingens kunskapsbidrag gäller även fristående glesbygdsskolor. 

Jämfört med tidigare studier om fristående skolor har denna avhandling 

bidragit till en mer nyanserad bild av friskolan. Avhandlingen visar att den 

fristående glesbygdsskolan har andra ledningsmässiga, ekonomiska och 

organisatoriska förutsättningar relaterat till specialpedagogisk verksamhet, 

något som inte framkommit i tidigare studier. Utifrån specialpedagogiska 

implikationer kan avhandlingen synliggöra att skolans ledning medvetet 

strävar efter att ha få elever i varje klass och hög personaltäthet eftersom 

styrelsen tror att en sådan skolorganisation är gynnsam för elevernas 

utveckling och lärande. Undervisande rektorer i de fristående 

glesbygdsskolorna var ytterligare en skillnad som förmodligen har en 

specialpedagogisk betydelse.  

  

Jag har inte genom avhandlingen specifikt studerat skolor ur ett 

likvärdighetsperspektiv, men eftersom specialpedagogik har starka band till 

en likvärdig skola (jfr Assarsson, 2007; Jobér, 2015) så vågar jag nog påstå 

att resultatet även pekar mot att lärmiljön i avhandlingens glesbygdsskolor, 

genom den specialpedagogiska verksamheten, bidrar till en likvärdig lärmiljö 

för alla elever. Avhandlingsresultatet bidrar på så vis med kunskap om vilka 

möjligheter som lägger en grund i lärmiljön för att bedriva inkluderande 

specialpedagogisk verksamhet, som i sin tur är ett viktigt incitament för 

likvärdighet. De inkluderande lärmiljöerna pekar mot att ett 

likvärdighetsarbete pågår trots att glesbygdsskolan kan ha ytterligare 

ojämlika villkor, än vad som framkommit i denna avhandling (jfr Isling 

Poroma, 2016).  Det betyder att avhandlingen är ett viktigt komplement till 

tidigare studier med avseende på ny kunskap om specialpedagogisk 

verksamhet i glesbygdsskolor och till arbetet för en likvärdig skola. 

Kunskapsbidraget synliggör att det i glesbygdsskolans lärmiljöer finns 

pedagoger som trots vikande elevunderlag och bristande resurser inte har 

släppt idén om det specialpedagogiska uppdraget, utan tillvaratar elevers 

olikheter i syfte att utveckla en acceptans för skillnader mellan elever. 

 

Avhandlingsresultatet visar dessutom på vikten av att den nationella 

policynivån ger alla skolgrupper förutsättningar för att arbeta i en 

inkluderande riktning.  Inkluderande lärmiljöer och adhokratiska arbetssätt 

är betydligt svårare att fokusera när inte inkluderande värden och 

adhokratiska arbetssätt skrivs som centrala i skolans styrdokument. Det 

betyder inte att skolor per automatik kan ställa om, men det betyder att 

skolan måste ges förutsättningar med stöd i styrdokumenten att arbeta i en 

inkluderande riktning. Den nationella nivån som ska representera alla skolor 
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måste även synliggöra samtliga skolgrupper. Men det räcker inte, för att alla 

skolor ska kunna nå lika långt måste en del skolor få lite mer. Det betyder att 

resurssvaga glesbygdskommuner behöver uppmärksammas och ges den 

extra skolpeng som Skolverket (2000) påtalade som en nödvändighet för 

glesbygdsskolor. Det skäl som Skolverket angav var att den ekonomiska 

bördan var viktig att kompensera eftersom kostnaderna för att bedriva 

glesbygdsskola är högre än i andra skolor (jfr Solstad, 2009). Den nationella 

policynivån borde dessutom ta ett ansvar för att initiera ett nationellt samtal 

om vikten av utbildning i glesbygd i likhet med det som myndigheterna i 

England gjorde (jfr Hargreaves, 2009). Sådana nationella samtal och 

insatser i Sverige skulle, i likhet med England, kunna synliggöra alla 

grundskolegrupper i landet samt i viss mån stävja skolnedläggningar. 

 

Avhandlingen utgör även ett bidrag till kommunala beslutsfattare, rektorer, 

lärare och specialpedagoger inom och utanför glesbygdsskolegruppen då 

resultatet kan inspirera till att använda den adhokratiska, interaktiva och 

samspelande specialpedagogiska verksamheten som motor för inkluderande 

lärmiljöer och skolutveckling. 

 

Fortsatt forskning 

 

Denna avhandling har som tidigare nämnts rört sig i ett tämligen outforskat 

område, vilket har inneburit att jag som forskare stundom haft svårt att 

avgränsa projektet. En anledning till avgränsningsproblematiken är att det 

finns så många områden som jag vidrört och sett potentialen i men varit 

tvungen att lämna på grund av tidsbrist och avgränsningsbehov. Av den 

anledningen är det relativt okomplicerat att peka på fortsatta relevanta 

studier inom specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor.  

 

Med tanke på avhandlingens resultat så bedömer jag att longitudinella 

studier är viktiga för att bidra med ytterligare kunskap om de fenomen som 

existerar i glesbygdsskolans lärmiljö och den specialpedagogiska 

verksamheten. Inom ramen för en sådan studie skulle klassrumsperspektivet 

fokuseras eftersom det saknas i denna avhandling.   Ett annat relevant och 

intressant angreppssätt skulle vara att fokusera elev- och 

föräldraperspektivet i en fallstudie. Syfte med en sådan studie skulle vara att 

skapa kunskap om samtliga nyckelaktörers synsätt på den 

specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan. Motivet för en sådan 

studie är att det saknas kunskap om elev- och föräldraperspektivet i 

specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor.  

 

Det som framkommit i mina studier talar för att följeforskning skulle kunna 

ge värdefull kunskap. Följeforskningsprojekt kan med fördel ske i samverkan 
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mellan forskaren, skolhuvudmannen och en skolmyndighet och ta 

utgångspunkt i specialpedagogernas konsulterande och handledande 

uppdrag enligt policydokumenten (Skollagen, 2010:800; SKOLFS 2014, s. 

40). Innehållet kan bestå av att kompetensutveckla pedagoger inom det 

specialpedagogiska verksamhetsområdet och kan med fördel utformas som 

ett lokalt skolsamarbete (jfr Ainscow m.fl., 2012). För att uppnå detta är det 

nödvändigt att komplettera utvecklingen inom den enskilda skolan med 

insatser som länkar samman skolor med varandra. Parallellt med en sådan 

kompetenshöjande insats kan följeforskning bedrivas för att söka svar på hur 

kompetenshöjande specialpedagogiska insatser omsätts i glesbygdsskolor, 

något som den nationella nivån torde ha ett stort intresse av. Ytterligare en 

följeforskningsstudie skulle kunna fokusera på rektorsperspektivet i 

glesbygdsskolor. En relevant ingång utifrån föreliggande avhandling är 

följeforskning som tar avstamp i att utveckla kunskap om de rektorer i 

fristående glesbygdsskolor som både undervisar och leder skolans 

pedagogiska uppdrag i enlighet med rektorsuppdraget. Sådana undervisande 

rektorer har i sina dubbla uppdrag en god inblick i den specialpedagogiska 

verksamheten och en sådan kompetens torde vara viktig att få kunskap om, 

inte minst för rektorsutbildningen.  

 

Ytterligare ett tänkbart följeforskningsprojekt och aktuellt tema som 

uppmärksammats i denna avhandling är IKT-stöd som verktyg för den 

specialpedagogiska handledningen. IKT-stöd torde vara ett viktigt 

komplement till fysiska träffar och en resurssparande insats för att 

underlätta kommunikationen mellan främst specialpedagoger och 

klasslärare.  Ett närliggande forskningsprojekt som uppmärksammats i 

samband med denna avhandling, men inte omnämnts är fjärrundervisning. 

Det är inte bara viktigt och innovativt utan även nödvändigt att förstå vad 

fjärrundervisning kan betyda i form av möjliggörande och begränsande 

betingelser för t.ex. nyanländas utbildning i glesbygdsskolor. En sådan 

studie skulle även i ett vidare perspektiv kunna bidra till att synliggöra vad 

fjärrundervisning har att bidra med i det svenska utbildningssystemet. 
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Epilog  
 

Under de knappa fyra åren som förflutit under min forskarutbildning har jag 

kommit till den tidpunkten då jag kan blicka tillbaka och summera 

forskarutbildningstiden. Avhandlingsarbetes innehåll har genomförts 

ungefär som jag planerade från början. Det betyder inte att 

avhandlingsprojektet varit enkelt. Det har snarare bestått av långa perioder 

av ensamarbete och under de perioderna har det varit riktigt snärjigt, 

snirkligt och stundom mycket svårt. De stunderna kändes det som om jag 

ofta talade om min avhandling som ett overkligt objekt, ett ting som jag inte 

riktigt visste hur jag skulle hantera.  

 

Det betyder dock inte att forskarutbildningen och avhandlingsarbetet varit 

en heltidsplåga. Tvärtom har jag har i långa perioder med intresse läst kurser 

och delat tankar med doktorandkollegor och seniora kollegor. Njutit av att 

äntligen hitta och läsa tidigare forskning och teoretiska ingångar som 

bidragit till ny förståelse för mitt avhandlingsarbete. Njutit av att presentera 

och diskutera mitt avhandlingsprojekt på forskarkonferenser och vid 

skolkonferenser för pedagoger. Njutit av att inhämta och analysera en 

innehållsrik empiri. En empiri som skolaktörerna frikostigt delat med sig av 

till mig. Jag återger ett exempel bland många som visar på klasslärarnas 

beskrivning av ”olikhetsnormalitet”: 

 
Vi är olika, hen var ca 4 år när jag flyttade till byn och då det var ingen som 

reflekterade över att hen var annorlunda trots att hen skilde sig från mängden 

eftersom hen var en särskoleelev. Men på nåt sätt det har alltid varit så här att 

man får vara som man är. (klasslärare) 

 

Det är glädjen i den typen av citat som gett mig energin att fortsätta att 

skriva, att leva med min avhandling. Det var glädjen i upptäckten av att jag, 

via min avhandling, kunde bidra både till vetenskapssamhället och till alla 

skolaktörer som delat sina tankar, upplevelser och funderingar med mig 

gällande den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolor. Det sista 

intensiva året har jag dock inte bara levt med avhandlingen utan även i den 

och för den. Nu är det dags att släppa taget och låta andra ta del av mitt 

arbete. Det känns spännande, men framför allt hoppas jag att mitt arbete 

möts med nyfikenhet och intresse och bidrar till att öka kunskapen om den 

specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolor och den 

”olikhetsnormalitet” som tycks råda. 
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Intervjuguide för Norge, Sverige och Finland 

Informant: 

Kön, Ålder  

Utbildning 

Fortbildning och/eller påbyggnadsutbildning 

Bostadsort - I skoleområdet/Utenfor skoleområdet 

Restid till skolan 

Skolan: 

Antal elever, antal lärare, kvinnor/män.   

Størlek på skolen. Antal pojkar och flickor 

Elever med lärandesvårigheter: Vilka svårigheter? 

Klassläraren: 

Lärarens erfarenhet av undervisning på glesbygdsskolan: 

Antal år som du undervisat. 

Undervisningsområde/n. 

Erfarenheter/Kompetenser: 

Erfarenhet av åldersblandad undervisning (antal år, i bestämda sammanhang) 

Specialpedagogisk erfarenhet/åtgärder (ämnesområde, andra sammanhang) 

Pedagogisk erfarenhet i arbete med elever med lärandesvårigheter 

Vilka olika typer av svårigheter finns i skolan 

Vad ser du som viktig pedagogisk kompetens för att kunna ta på sig ansvaret för 

elever med lärandesvårigheter? 

I vilka sammanhang blir lärandesvårigheterna tydliga? 

Vilka åtgärder vidtar du som lärare för att stödja eleven? 

Resurser och samarbete: 

Vilka resurser i skolmiljön stärker utvecklingen hos elever i lärandesvårigheter?  

Hjälpmedel i skolan?  

Vilka former av hjälpmedel är viktiga för vad och för vem?  

Vad skulle ha funnits på din skola för att kunna erbjuda bättre åtgärder till den 

enskilda eleven, eller till dig som lärare i sådana tillrättalagda sammanhang?  

Vad menar du är av allra största vikt att gripa tag i för att bidra till ett bättre lärande 

hos elevgruppen?  

Vilka styrkor och svagheter har den här lärandemiljö för elever med 

lärandesvårigheter? 

I vilka sammanhang blir ditt behov som lärare tillvarataget?  

Vilka barriärer finns för att kunna skapa ett bättre lärande för elever med speciella 

lärandebehov 

Lärarens erfarenhet av samarbete utanför skolan när det gäller elever med behov av 

hjälp och stöd för sitt lärande 

Föräldrar (i vilka sammanhang). 

Lokala resurspersoner (i vilka sammanhang). 

I vilka sammanhang är lokalmiljön en resurs och för vem?  

Den omgivande lokalmiljön som resurs for elever med lärandesvårigheter, styrkor 

och svagheter 



 
 

I vilka sammanhang är elever med lärandesvårigheter delaktiga och eventuellt 

betraktade som likvärdiga i interaktion med andra 

Vilken form för åtgärder bidrar lokalmiljön med till unga människor med behov av 

stöd i sitt vardagliga lärande 

Lärarens erfarenhet av interaktion och samarbete innanför skolan när det gäller 

elever med behov av hjälp och stöd i sin skolvardag 

Kollegialt stöd, i vilka sammanhang 

Specialpedagogiskt team och specialpedagogiska resurser utanför 

skolan: 

Råd- och erfarenhetsutbyte 

Vilken hjälp och vilka åtgärder kan erhållas samt i vilka sammanhang? 

Hjälpinstans utanför skolan, vad finns 

Vilka former av hjälp får du av resurspersoner utanför skolan? 

Hur gör hjälpinstansen sig känd med skolan och den med den enskildes behov? 

Vilka former av stöd och eventuella åtgärder bidrar hjälpinstansen med? 

När och i vilka sammanhang möter hjälpinstansen eleven med lärandesvårigheter? 

Vilka former av lärandesvårigheter är betjänt av hjälpinstansen? 

Vad är orsaken till att hjälpinstansen blir kontaktad? 

Vilken hjälp ges? 

Framtida behov av åtgärder riktade till elever med lärandesvårigheter 

  



 
 

Bilaga 2  

Pilotomgång inför datainsamling för studie 1 

Introduktion 

Glesbygdskolors (distriktskolers) situasjon – et spesialpedagogisk 

perspektiv 

Forskningsgruppen i samarbeidsnettverket Gemensamma Vägar, ønsker å bidra til 

utvikling og vekst i de glebygde (grissgrendte) områder. Gjennom at vi i fellesskap 

kan aktualisere relevante utviklingsområder i det spesialpedagogiske feltet, vil dette 

gi grunnlag for utvikling av problemstillinger eller hypoteser. Gjennom 

aksjonsforskning og læring i praksisfellesskapet har vi et mål om å være sammen 

om utvikling av nødvendig kompetanse og utvidelse av ressurser som eksisterer i 

skolene eller lokalsamfunnet. Et første steg i denne prosessen er å få en innsikt i 

innholdet av styrke og svakheter som befinner seg ute i de aktuelle skolemiljøene. 

Svarene på spørsmålene vil bli drøftet, tolket og diskutert av oss i 

forskningsnettverket. Ut fra vår forståelse vil vi henvende oss til dere igjen for å gi 

en orientering om hvordan vi oppfatter situasjonen og forslag til en eventuell 

utviklingsprosess. Ut fra hva vi blir enige om, vil vi arbeide for å få i gang en 

aksjonsrettet utvikling (økonomiske bidrag, prosjekt, forskningssamarbeid med 

andre, osv). Alle svar og tilbakemeldinger oppfatter vi som konfidensielle. Som 

informanter vil alt som kan bidra til ettersporing bli anonymisert. Så får vi håpe at 

din skole og ditt miljø kan være en ”utviklingsstasjon” for dere selv og for oss som 

ikke befinner seg i ditt hjemmemiljø: 

1. Skolen din: 

Nasjonalitet: 

Antall elever: 

Antall lærere: 

Antall årstrinn: 

2. Reise: 

2.1 Hvordan kommer elevene seg til skolen? 

2.2 Hvor lang tid tar skolereisen? 

2.3 Er lærer bosatt i nærheten av skolen? 

2.3.a I tilfelle nei – hvorfor? 

2.4 Finnes det elever bosatt utenfor skoledistriktet? 

2.4 a. I tilfelle ja – hvorfor? 

3. Spesielle skoletilbud 

3.1 Er det elever som kommer til din skole fra andre distrikt? 

3.1.a. I tilfelle ja, hva består skoletilbudet av? 

4. Hva mener dere er spesielt ved deres skole? 

4.1 a. Hva er den store ressursen for den enkeltes læring ved skolen? 

4.2.b. Hva mener dere kan utvikles? 

4.2.c. Hva mener dere er et savn ved skolen? 

4.2.d. I hvilke sammenhenger er foreldre og elever med i planlegging av skoledagen 

5. Hva er spesielt med lokalmiljøet? 

5.1.a. I hvilke sammenhenger har lokalmiljøet betydning for elevenes læring? 

5.1.b. Er det spesielle elever som har utbytte av lokalmiljøet som læringsressurs? 

5.1.c. I hvilke sammenhenger blir den enkeltes personlige utvikling ivaretatt 

(identitet, selvfortroende (selvtillit), personlige talent, sosiale kompetanse)? 



 
 

Bilaga 3  

Specialpedagogisk insats i små lärandemiljöer 

Kära deltagare i pilotstudien! 

Som titeln till denna studie ger förväntningar om har vi satt fokus på situationen för 

elever med lärandesvårigheter i skolan liksom deras situation ute i sparsamt 

befolkade områden i de tre nordiska länderna i Sverige, Finland och Norge. 

Tillsammans har vi bildat ett forskningsnätverk inom Gemensamma vägar. En 

målsättning med studien är att förstå hur lärande konstrueras för elever med 

speciella behov i dessa lärandemiljöer. Det är också en målsättning att utveckla 

förståelse för vilken kompetens som kan vara nödvändig för lärare och andra som ska 

tillgodose behoven hos elever med lärandesvårigheter. Eventuella data ska också vara 

med när det gäller att utveckla motiveringar och argumentation för en 

projektansökan inriktad mot att utnyttja resurserna för utveckling hos barn, 

ungdomar och vuxna i detta sammanhang. Utifrån varje lands skolpolitiska riktlinjer 

finns en enighet om att skolan är till för alla elever. Detta omfattar bland annat elever 

med behov av speciell uppföljning i sitt vardagliga lärande. Urklippet från 

styrdokumentet8 för nätverket pekar på målsättningen för nätverket: 

Målet är att initiera och genomföra praxisorienterad pedagogisk forskning 

tillsammans med skolpersonal om hur goda utbildnings- och lärandemiljöer kan 

skapas för elever i behov av särskilt stöd. Denna fördjupade kompetens syftar till 

att förändra/utveckla pedagogiska handlingsmönster i skolan i riktning mot mer 

inkluderande verksamhetsmodeller genom t ex distansöverbryggande teknolog. 

Ytterligare är målet att sprida utvecklingsprocesser och forskningsresultat vid 

konferenser samt i form av olika slag av publikationer.  

Om information och användning av resultat. 

Vi har erfarenhet av att personer som är informanter i undersökningar inte önskar bli 

igenkända. Ditt bidrag kommer inte att kunna spåras till skola eller skolmiljö. Inget 

namn kommer heller att nämnas i forskningsarbetet. Om du önskar veta någonting 

om resultaten och det vidare arbetet får du möjlighet till detta. Vi kommer att skriva 

en forskningsrapport som du får tillgång till. 

 

Tack så här långt! 

Umeå, 9 oktober 2009, Forskningsnätverket. 

                                                             
8 Ur dokumentet Gemensamma Vägar, Projektbeskrivning. Nordiskt samarbete mellan de nordligaste 

universiteten och högskolorna i Sverige, Norge och Finland. 



 
 

Bilaga 4 

Till Särskolenätverket Norr för vidare befordran till samtliga kommuner i de fyra 

nordligaste länen. 

 

Önskan om hjälp med kontaktuppgifter till rektorer som har ansvar för 

glesbygdsskolor. 

Min avhandling handlar om specialpedagogisk verksamhet i glesbygdens skolor. I det 

sammanhanget behöver jag kontaktuppgifter till rektorer för samtliga 

glesbygdsskolor i de fyra nordligaste länen, vilket jag hoppas Du kan hjälpa mig med. 

I Sverige finns fortfarande relativt många glesbygdsskolor, trots detta är det 

förhållandevis låg forskningsaktivitet kring frågor och fenomen som gäller 

glesbygdens skolor rent allmänt och mer specifikt den specialpedagogiska 

verksamheten i dessa skolor. Av den anledningen avser jag att under oktober månad 

skicka en webenkät till rektorer för kommunala glesbygdsskolor och friskolor i 

glesbygd. Dessa grundskolor i glesbygden kan vara kustnära, finnas i inlandet eller i 

fjälltrakterna. Min definition på glesbygdsskola är en skola som har 55 elever eller 

färre och som har få lärare som i huvudsak undervisar årskursblandat. 

I bifogade bilagor finns de fyra länens samtliga kommuner specificerade samt de 

kontaktuppgifter jag önskar för respektive kommun, skola och rektor. Jag är mycket 

tacksamt för att respektive länssamordnare i Särskolenätverket Norr samlar in och 

sammanställer kontaktuppgifterna på länsnivå och skickar dem till mig, senaste 15 

oktober. 

Frågor, välkommen att höra av Dig!  

Med vänlig hälsning  

Gerd Pettersson 

Doktorand i pedagogik, inriktning specialpedagogik 

Pedagogiska institutionen  

Umeå universitet 

gerd.pettersson@umu.se  

  



 
 

Bilaga 5  

Brev som bifogades enkäten, Bilagaa 6. 

Hej, Jag heter Gerd Pettersson och jag är doktorand vid Pedagogiska institutionen, 

Umeå universitet. Min forskning handlar om specialpedagogisk verksamhet i 

glesbygdens skolor. I Sverige finns fortfarande relativt många glesbygdsskolor, 

kustnära, i inlandet och i fjälltrakterna. Trots detta är det förhållandevis låg 

forskningsaktivitet kring frågor och fenomen i glesbygdens skolor rent allmänt och 

i än lägre grad har den specialpedagogiska verksamheten uppmärksammats. 

Webenkäten vänder sig till Dig som är rektor i ledningsfunktion och med ansvar för 

verksamhet i en eller flera glesbygdsskolor.  Med glesbygdsskolor avses 

grundskolor i områden som är glest befolkade i inlandet, i fjälltrakterna eller 

kustregionen. Min definition på glesbygdsskola är en kommunal eller fristående 

grundskola som har 55 elever eller färre och enkäten berör rektorer som ansvarar 

för dessa glesbygdsskolor. 

Mot bakgrund av att det finns få tidigare svenska studier om specialpedagogisk 

verksamhet i glesbygdsskolor är enkäten relativt omfångsrik. Jag ber Dig därför 

avsätta cirka 30-40 minuter för att besvara enkätens frågor. Jag hoppas Du har 

möjlighet att delta och bidra i datainsamlingen som i förlängningen avser att ge 

ökad förståelse och kunskap om den specialpedagogiska verksamheten i 

glesbygdsskolor. 

Jag är tacksam om Du uppger ditt namn, e-postadress och skolans/skolornas namn 

eftersom jag kan behöva kontakta Dig för uppföljande frågor. Resultaten kommer 

att ingå som en del i en pedagogisk avhandling och redovisningen av resultatet 

kommer inte att möjliggöra att enskild person eller skola kan identifieras. Enkäten 

ska besvaras individuellt. Har Du frågor gällande enkäten, vänligen hör av Dig till 

mig. 

Enkäten som ska besvaras individuellt återfinns via länken nedan. 

http://surveyh09.ped.umu.se/index.php?sid=35134&lang=sv 

Uppmärksamma att alla stjärnmärkta frågor* i enkäten måste vara ifyllda innan 

enkäten kan skickas in. 

Varmt tack för Din medverkan! 

Gerd Pettersson  

Doktorand i pedagogik, inriktning specialpedagogik  

Pedagogiska institutionen 

Umeå universitet  

gerd.pettersson@umu.se  

 

http://surveyh09.ped.umu.se/index.php?sid=35134&lang=sv
mailto:gerd.pettersson@umu.se
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Enkät till rektor i glesbygdsskolor 

Denna webbenkät är en del i en större studie som sätter fokus på specialpedagogik i 

glesbygdsskolor. Trots att Sverige i likhet med övriga Norden har relativt många 

glesbygdsskolor är det förhållandevis få vetenskapliga studier som uppmärksammar 

och problematiserar detta ur ett specialpedagogiskt perspektiv.  Denna enkät syftar 

därmed till att öka kunskapen om rektorers uppdrag i glesbygdsskolor utifrån arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd och den specialpedagogiska verksamheten i 

klassrummet. 

Enkäten vänder sig till Dig som är rektor i ledningsfunktion och med ansvar för 

verksamhet i en eller flera glesbygdsskolor.  Med glesbygdsskolor avses grundskolor i 

områden som är glest befolkade i inlandet, i fjälltrakterna eller kustregionen. 

Enkäten berör rektorer som ansvarar för skolor som har 55 elever eller färre. 

Om Du är rektor med ansvar för fler än en glesbygdsskola ber vi Dig att, om inte 

annat anges, besvara enkätens frågor för samtliga glesbygdsskolor i ditt 

rektorsområde. Observera, att definitionen för en glesbygdsskola är skolor som har 

55 elever eller färre 

Jag är tacksam om Du uppger ditt namn, e-postadress och skolans/skolornas namn 

eftersom jag kan behöva kontakta Dig för uppföljande frågor. Resultaten kommer att 

ingå som en del i en pedagogisk avhandling och redovisningen av resultatet kommer 

inte att möjliggöra att enskild person eller skola kan identifieras. Enkäten ska 

besvaras individuellt. Har Du frågor gällande enkäten, vänligen hör av Dig till mig. 

Gerd Pettersson 

Doktorand i pedagogik, inriktning specialpedagogik 

Pedagogiska institutionen 

Umeå universitet 

gerd.pettersson@umu.se  

 

Definitioner och förklaringar 

För att bringa klarhet i vad som avses med vissa begrepp i enkäten så tillämpas 

följande begreppsdefinition gällande närskola, glesbygdsskola och klasslärare. 

Närskola - med närskola avses den grundskola som fysiskt ligger närmast elevens 

hem. 

Glesbygdsskola - med glesbygdsskola avses grundskolor med 55 elever eller färre. 

Klasslärare - Med klasslärare avses de lärare som till större del av sin anställning 

undervisar i glesbygdsskolans klasser. 

*Stjärnmärkta frågor måste vara ifyllda innan enkäten kan skickas in. 

1 Jag som besvarar denna enkät heter * 

2 Min e-postadress adress är * 

3 Upprepa din e-post: * 

4 Glesbygdsskolans namn?  

Namn på skola 1: Namn på skola 2: Namn på skola 3:  

Bakgrundsfrågor 

5 Kön *  

Kvinna Man  

6 Födelseår * 

mailto:gerd.pettersson@umu.se


 
 

7 Vilken högskoleexamen eller annan examen har du? Flera examina kan 

anges. 

8 Hur stor andel av en heltidstjänst arbetar du som rektor? Ange i % 

9 Vad arbetar du med på den % som inte är rektorsuppdraget? Välj alla 

som stämmer: 

Lärare Specialpedagog/speciallärare Arbetar ej heltid Annat, vad?: 

10 Antal år som du arbetat som rektor? * 

11 Antal år som du arbetat som rektor i glesbygdsskola? * 

12 Har du genomgått rektorsutbildning? * Välj bara en av följande: 

Ja Nej  

13 Ingick specialpedagogik i rektorsutbildningen? * Välj bara en av följande: 

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ja' at question '12' (Har du genomgått rektorsutbildning?) 

Ja Nej  

14 Var har du din fysiska arbetsplats? * 

15 Om du inte är fysiskt placerad i glesbygdsskolan, vad är då det främsta 

skälet till att du ej har din arbetsplats i glesbygdsskolan.  

16 Hur lång resväg har du från din arbetsplats till din 

glesbygdsskola/dina glesbygdsskolor?  

Antal km till skola 1: Antal km till skola 2: Antal km till skola 3:   

17 Hur ofta vistas du i glesbygdsskolan? * Välj bara en av följande: 

Varje dag  

Ett par gånger i veckan  

En gång i veckan  

Mindre än en gång per vecka  

18 Har du rektorsansvar för fler skolor än ovan namngivna 

glesbygdsskolor? * Välj bara en av följande: 

Ja Nej  

19 Skolan/skolornas elevantal läsåret 2014/2015  

skola 1: skola 2: skola 3:  

20 Har elevantalet minskat eller ökat sedan läsåret 2013/2014? Välj det 

korrekta svaret för varje punkt: 

  minskat ökat 

Skola 1: 
  

Skola 2: 
  

Skola 3: 
  

21 Vem är skolans utbildningsanordnare? (Ange endast ett alternativ) Välj 

alla som stämmer: 

Kommunen  

Fristående skola som är företagsstyrd  

Fristående skola som är föräldrastyrd  

Fristående skola som är ett personalkooperativ  

Annan utbildningsanordnare: 

22 Hur många av skolans elever har behov av ett särskilt stöd? Skriv 

ditt/dina svar här: 

A. Totalt antal elever i skola 1:  



 
 

A. Totalt antal elever i skola 2:  

A. Totalt antal elever i skola 3:  

B. Varav pojkar i skola 1:  

B. Varav pojkar i skola 2:  

B. Varav pojkar i skola 3:  

C. Varav flickor i skola 1:  

C. Varav flickor i skola 2:  

C. Varav flickor i skola 3:  

23 Vilka är de vanligaste orsakerna till att elev har behov av särskilt stöd?  

24 Anser du att elever (i dina glesbygdsskolor) som har behov av särskilt 

stöd, ges sådant? Välj bara en av följande: 

Överensstämmer helt  

Överensstämmer till viss del  

Överensstämmer till en mindre del  

Överensstämmer ej  

25 I vilken utsträckning upplever du att din glesbygdsskola/dina 

glesbygdsskolor ger stöd till de elever som behöver det? * Välj bara en av 

följande: 

Mycket hög utsträckning  

Ganska hög utsträckning  

Ganska låg utsträckning  

Mycket låg utsträckning  

26 Finns elever som är mottagna i grundsärskolan vid någon av de 

glesbygdsskolor du har ansvar för? * Välj bara en av följande: 

Ja Nej  

27 Om ja, hur många elever fördelat på antalet skolor? Välj alla som 

stämmer och skriv en kommentar: 

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ja' at question '26' (Finns elever som är mottagna i grundsärskolan vid någon av de 

glesbygdsskolor du har ansvar för?) 

Elever i skola 1:  

Elever i skola 2:  

Elever i skola 3:  

28 Du som är rektor för en kommunal skola, finns någon fristående skola 

i närområdet som eleverna kan välja att gå i? Välj bara en av följande: 

Ja Nej  

29 Om ja, hur många elever från närområdet kring glesbygdsskolan går i 

den fristående skolan? (Antal elever?)  

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ja' at question '28' (Du som är rektor för en kommunal skola, finns någon fristående 

skola i närområdet som eleverna kan välja att gå i?) 

30 Du som är rektor för en fristående skola, finns någon kommunal skola 

i närområdet som eleverna kan välja att gå i? Välj bara en av följande: 

Ja Nej  

31 Hur många elever från närområdet väljer den kommunala skolan? 

(Antal elever)  



 
 

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ja' at question '30' (Du som är rektor för en fristående skola, finns någon kommunal 

skola i närområdet som eleverna kan välja att gå i?) 

32 Vilka uppfattar du vara de viktigaste skälen till att elever från 

närskolans upptagningsområde går i en annan skola än i närskolan? 

Markera 1-3, av de viktigaste skälen. Rangordna, genom att sätta ett nummer i 

varje ruta, från 1 till 8 

Föräldrars arbete på annan ort.  

Föräldrars önskemål om en skola med en särskild inriktning för sitt barn.  

Elevens fritidsintressen.  

Lärarnas kompetens.  

Bristande kompetens i särskilt stöd för eleven.  

För få kamrater i närskolan.  

Elevens önskemål.  

Annat, (skriv "vad" i fråga 33)  

33 Om du valde "annat" i fråga 32. Vad?  

34 Hur väl överensstämmer dina åsikter med följande påståenden? 4 

svarsalternativ: Överensstämmer helt med min åsikt, Överensstämmer till stora delar 

med min åsikt, Överensstämmer endast i mindre omfattning med min åsikt, 

Överensstämmer ej med min åsikt 

Påståenden:  

Det är bra att elevens skolväg ej är för lång. 

Politiker i kommunen anser att glesbygdsskolan lägger en god grund för alla elevers 

lärande och utveckling. 

Glesbygdsskolan tär hårt på kommunens budget. 

Glesbygdsskolan tär hårt på rektorsområdets budget. 

Klasslärarna erbjuder en hög kvalitet i undervisningen. 

Glesbygdsskolan är betydelsefull för lokalsamhällets/byns överlevnad. 

Politiker i din kommun anser att glesbygdsskolan är kostsam. 

Specialpedagoger och speciallärare erbjuder hög kvalitet i undervisning/handledning. 

Glesbygdsskolan får ta del av lokalsamhällets/byns resurser. 

35 Har du andra åsikter kring fråga 34? I så fall vad?  

Glesbygdsskolans personal 

36 Antal klasslärare per glesbygdsskola? (räkna alla oavsett 

tjänstgöringsgrad)  

Antal lärare i skola 1:  

Antal lärare i skola 2:  

Antal lärare i skola 3:  

37 Antal klasslärare som tjänstgör i glesbygdsskolan 70 % eller mer av en 

heltid?  

Antal lärare i skola 1:  

Antal lärare i skola 2:  

Antal lärare i skola 3:  

38 Klasslärarnas utbildning/examen? (I svaret nedan kan du per skola 

ange klasslärarnas olika utbildningar/examen ex. skola 1: Lärare 1-7 

sv/so, mellanstadielärare, lågstadielärare)  

I skola 1 har klasslärarna följande utbildning:  



 
 

I skola 2 har klasslärarna följande utbildning:  

I skola 3 har klasslärarna följande utbildning:  

39 Hur många år har klasslärarna i genomsnitt tjänstgjort i 

glesbygdsskolor? Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  0-3 år 4-6 år 7-10 år 
11 år eller 

mer 

Skola 1 ca: 
    

Skola 2 ca: 
    

Skola 3 ca: 
    

40 Antal specialpedagoger som finns till stöd för glesbygdsskolans 

specialpedagogiska verksamhet?  

Antal specialpedagoger i skola 1:  

Antal specialpedagoger i skola 2:  

Antal specialpedagoger i skola 3:  

41 Antal speciallärare som finns till stöd för glesbygdsskolans 

specialpedagogiska verksamhet?  

Antal speciallärare i skola 1:  

Antal speciallärare i skola 2:  

Antal speciallärare i skola 3:  

42 Antalet elevassistenter i glesbygdsskolan? (stöd för enskild elev)  

Antal elevassistenter i skola 1:  

Antal elevassistenter i skola 2:  

Antal elevassistenter i skola 3:  

43 Antalet klassassistenter? (stöd för klassläraren)  

Antal klassassistenter i klass 1:  

Antal klassassistenter i klass 2:  

Antal klassassistenter i klass 3:  

44 Hur väl stämmer följande påståenden med din åsikt om personalen i 

glesbygdsskolan?  

4 svarsalternativ: Överensstämmer helt med min åsikt, Överensstämmer till stora 

delar med min åsikt, Överensstämmer endast i mindre omfattning med min åsikt, 

Överensstämmer ej med min åsikt 

Påståenden: 

Glesbygdsskolan har skickliga klasslärare. 

Glesbygdsskolan har skickliga specialpedagoger/speciallärare. 

Glesbygdsskolans klasslärare och specialpedagoger/speciallärare är skickliga på 

samarbete 

45 Övriga åsikter om personalen i glesbygdsskolan.  

46 Hur väl stämmer följande påståenden med din erfarenhet av att 

rekrytera personal till glesbygdsskolan?  

4 svarsalternativ: Överensstämmer helt med min erfarenhet, Överensstämmer till 

stora delar med min erfarenhet, Överensstämmer endast i mindre omfattning med 

min erfarenhet, Överensstämmer ej med min erfarenhet 

Påståenden:  

Glesbygdsskolan har lätt för att nyrekrytera klasslärare. 

Glesbygdsskolan har lätt för att rekrytera specialpedagoger/speciallärare 



 
 

Glesbygdsskolan har lätt för att rekrytera olika assistenter 

47 Vad tycker du att specialpedagoger ska arbeta med i glesbygdsskolor?  

Rangordna svarsalternativen, där 1 betyder viktigast och 7 innebär minst 

viktigt.  Komplettera gärna med annat som du anser vara viktigt i fråga 

48.  

Individuellt inriktad specialundervisning.  

Handledning av arbetslag.  

Handledning av enskild klasslärare.  

Organisationsutveckling.  

Utredning och dokumentation.  

Stöd till rektor.  

Elevvårdsarbete.  

48 Annat, vad?  

49 Vad anser du att speciallärare ska arbeta med i glesbygdsskolor?  

Rangordna svarsalternativen, där 1 betyder viktigast och 7 innebär minst 

viktigt.  Komplettera gärna med annat som du anser vara viktigt i fråga 

50.  

Individuellt inriktad specialundervisning.  

Handledning av arbetslag.  

Handledning av enskild klasslärare.  

Organisationsutveckling.  

Utredning och dokumentation.  

Stöd till rektor.  

Elevvårdsarbete.  

50 Annat, vad?  

51 Var är specialpedagog/speciallärare fysiskt placerad? Ex. i 

glesbygdsskolan, i rektorsområdet, i kommungemensamt 

specialpedagogiskt team, i kommungemensamt elevhälsoteam eller 

annan plats, ange var?  

Skola 1: Skola 2: Skola 3:  

52 Vilka av följande personalkategorier anser du ha störst möjlighet att 

påverka lärandesituationen för barn i behov av särskilt stöd? Rangordna 

svarsalternativen genom att markera 1-5, där 1 betyder viktigast och 5 

innebär minst viktig.  Komplettera gärna med annan i fråga 53 som du 

anser vara viktigt.  

Rektor  

Klasslärare  

Specialpedagog/Speciallärare  

Skolsköterska/kurator/skolpsykolog  

Assistent/resurspersonal  

53 Annan, vem?   

54 Vilken stödfunktion anser du vara viktigast för dina beslut gällande 

specialpedagogisk verksamhet? Rangordna svarsalternativen, där 1 

betyder viktigast och 5 innebär minst viktig.  Komplettera gärna med 

annat som du anser vara viktigt i fråga 55.  

Andra rektorskollegor  

Klasslärare  



 
 

Specialpedagog  

Speciallärare  

Assistent/resurspersonal  

55 Annan, vem?  

Organisation och uppdrag 

56 Hur är klassammansättningen organiserad läsåret 

2014/2015?  Exempelvis; årskurs 1-6 eller årskurs 1-3 och 4-6  

Klassammansättning skola 1: Klassammansättning skola 2: Klassammansättning 

skola 3:  

57 Vad är, enligt din åsikt, ett specialpedagogiskt inslag i 

rektorsuppdraget? 4 svarsalternativ: Överensstämmer helt med innehållet i mitt 

uppdrag, Överensstämmer till stora delar med innehållet i mitt uppdrag, 

Överensstämmer endast i mindre omfattning med innehållet i mitt uppdrag, 

Överensstämmer ej med innehållet i mitt uppdrag 

Påståenden:  

Tillser att kartläggningar görs för att uppmärksamma elevers skolsituation 

Att leda möten med personalen som handlar om att följa upp åtgärder för elever i 

behov av särskilt stöd. 

Att leda möten där jag och personalen diskuterar den specialpedagogiska 

verksamheten och extra anpassningar. 

Att skapa rutiner för utredning av särskilt stöd. 

Att möjliggöra ett regelbundet samarbete mellan klasslärare och specialpedagogiskt 

utbildad personal. 

Tillse att klasslärarna erbjuds kompetensutveckling i specialpedagogiska frågor. 

Att som rektor ansvara för utredning vad gäller elevs behov av särskilt stöd. 

Att som rektor leda möten med föräldrar som handlar om elev i behov av särskilt 

stöd. 

Att tillse att tillräckliga resurser finns för att tillgodose elevers behov. 

Att regelbundet se över hur verksamheten organiseras på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. 

Att regelbundet träffa elev i behov av särskilt stöd i syfte att efterhöra elevernas 

uppfattning om det särskilda stöd som ges. 

Tillse att föräldrar har kännedom om extra anpassningar och särskilt stöd. 

Skapa rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram. 

58 Annat i ditt uppdrag som du uppfattar som ett specialpedagogiskt 

inslag, vad?  

59 Hur viktiga är följande styrdokument för arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd? 5 svarsalternativ: Mycket viktigt, ganska viktigt, ganska oviktigt, helt 

oviktigt, kan ej ta ställning 

Styrdokument:  

Skollagen 

Grundskoleförordningen  

Läroplanen 

Nationella kursplaner 

Skolverkets Allmänna råd - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram 

Statliga utredningar i området 



 
 

Utbildningsdepartementets policydokument 

Kommunal skolplan 

Barnkonventionen, FN:s standardregler för funktionsnedsättning 

Salamanca-deklarationen 

60 Hur tillämpbara för pedagogernas uppdrag anser du att de statliga 

riktlinjerna (ex. Skolverkets allmänna råd) är gällande elever i behov av 

särskilt stöd? * Välj bara en av följande: 

Mycket tydliga och lätta att tillämpa  

Ganska tydliga och ganska lätta att tillämpa  

Ganska otydliga och ganska svåra att tillämpa  

Mycket otydliga och mycket svåra att tillämpa  

61 Hur tillämpbara för ditt uppdrag anser du att de statliga riktlinjerna 

(ex. Skolverkets allmänna råd) är gällande elever i behov av särskilt stöd? 

*Välj bara en av följande: 

Mycket tydliga och lätta att tillämpa  

Ganska tydliga och ganska lätta att tillämpa  

Ganska otydliga och ganska svåra att tillämpa  

Mycket otydliga och mycket svåra att tillämpa  

62 Har skolan egna utarbetade rutiner för skolans arbete med elever i 

behov av särskilt stöd? (Om nej eller vet ej, gå till fråga 64) * Välj bara en 

av följande: 

Ja Nej Vet ej  

63 Hur tillämpbara är skolans egna rutiner i ditt arbete gällande elever i 

behov av särskilt stöd? Välj bara en av följande: 

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ja' at question '62' (Har skolan egna utarbetade rutiner för skolans arbete med elever 

i behov av särskilt stöd? (Om nej eller vet ej, gå till fråga 64)) 

Mycket tydliga och lätta att tillämpa  

Ganska tydliga och ganska lätta att tillämpa  

Ganska otydliga och ganska svåra att tillämpa  

Mycket otydliga och mycket svåra att tillämpa  

64 Vem i glesbygdsskolan ger vanligtvis eleven det särskilda stödet? * 

Rangordna, genom att sätta ett nummer i varje ruta, från 1 till 6 

Klassläraren  

Elevassistent  

Specialpedagog/speciallärare  

Klassassistent  

Vet ej  

Annan  

65 Annan, vem?  

66 Hur vanliga är följande organisatoriska lösningar för elev i behov av 

särskilt stöd i dina glesbygdsskolor? 4 svarsalternativ: mycket vanlig, ganska 

vanlig, ganska ovanlig, mycket ovanlig/förekommer ej 

Eleven undervisas i särskild undervisningsgrupp en del av undervisningstiden, övrig 

tid i ordinarie klass. 

Eleven undervisas i enskild undervisning en del av undervisningstiden, övrig tid i sin 

ordinarie klass. 



 
 

Eleven undervisas vanligtvis i sin ordinarie klass under ledning av klassläraren. 

Eleven undervisas vanligtvis i sin ordinarie klass under ledning av 

specialpedagog/speciallärare. 

Klassammansättningarna anpassas efter elevernas behov. 

Eleven har anpassad studiegång 

Eleven undervisas vanligtvis i sin ordinarie klass under ledning av elev-/klass-

assistent. 

Enskild undervisning till elev av speciallärare/specialpedagog en mindre del av 

undervisningstiden per vecka. 

Eleven undervisas i huvudsak av klassläraren som erhållit specialpedagogisk 

handledning av specialpedagog/speciallärare. 

Elever mottagna i särskolan undervisas i klassen större del av undervisningstiden. 

Annan organisatorisk lösning? 

67 Vilken annan organisatorisk lösning?  

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ganska vanlig' eller 'Mycket vanlig' at question '66' (Hur vanliga är följande 

organisatoriska lösningar för elev i behov av särskilt stöd i dina glesbygdsskolor?) 

Förebyggande arbete och specialpedagogik 

68 Vad orsakar, enligt dig, att behov av särskilt stöd uppstår hos elever? 

Ange de orsaker som du anser vara viktiga genom att rangordna 1-6, där 1 

betyder en viktig orsak och 6 innebär den minst viktiga 

orsaken.  Komplettera gärna med annat som du anser vara viktiga 

orsaker.  

De nationella målen  

Skolans organisation  

Klassen som eleven går i  

Lärarens undervisning  

Elevens hemmiljö  

Elevens förutsättningar  

69 Komplettera gärna med annat som du anser vara viktiga orsaker.  

70 Vad ska, enligt dig, innehållet i särskilt stöd bestå av? * 

71 Hur ofta möter du elever som har behov av särskilt stöd? * Välj bara en 

av följande: Varje dag Någon gång i veckan Väldigt sällan Nästan aldrig  

72 Hur ofta möter du föräldrar som uppger att deras barn har behov av 

särskilt stöd? * Välj bara en av följande: 

Varje dag Någon gång i veckan Väldigt sällan Nästan aldrig  

73 Hur ofta har du gemensamma möten med klasslärare och 

specialpedagog som handlar om elever i behov av särskilt stöd? * Välj bara 

en av följande: 

Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan Någon gång per månad Mer sällan  

74 Hur vill du beskriva specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolan? 

* 

4 svarsalternativ: Överensstämmer helt med min åsikt, Överensstämmer till stora 

delar med min åsikt, Överensstämmer endast i mindre omfattning med min åsikt, 

Överensstämmer ej med min åsikt 

Påståenden:  

En verksamhet i klassrummet riktad till enskild elev som har behov av särskilt stöd. 



 
 

En verksamhet i klassrummet, till nytta för alla elever. 

En verksamhet utanför klassrummet riktad till enskild elev som har behov av särskilt 

stöd. 

En verksamhet som specialpedagoger/speciallärare är utbildade för att genomföra. 

En verksamhet som klasslärare har i uppdrag att genomföra. 

En verksamhet som elevassistenter/klassassistenter genomför utifrån elevens behov. 

75 Annat som du vill beskriva gällande specialpedagogisk verksamhet?  

76 Anser du att den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan 

skiljer sig från specialpedagogisk verksamhet i tätortsskolor? * Välj bara 

en av följande: 

Ja Nej Vet ej  

77 Vad menar du är skillnaden?  

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ja' at question '76' (Anser du att den specialpedagogiska verksamheten i 

glesbygdsskolan skiljer sig från specialpedagogisk verksamhet i tätortsskolor?) 

78 Från vad, menar du att särskilt stöd till elever ska utgå?  

5 svarsalternativ: Överensstämmer helt, Överensstämmer till viss del, 

Överensstämmer till en mindre del, Överensstämmer ej, Vet ej.  

Påståenden: 

Bedömningar av klassläraren 

Bedömningar av specialpedagog 

Bedömningar av speciallärare 

Befintliga personella resurser 

Befintliga ekonomiska resurser 

Bedömningar av föräldrar/vårdnadshavare 

Medicinska bedömningar 

Sociala bedömningar 

Elevens egna uttalade bedömningar 

Skollag/läroplaner/statliga riktlinjer 

79 Vad anser du att den specialpedagogiska verksamheten ska syfta till? 

*5 svarsalternativ: Överensstämmer helt, Överensstämmer till viss del, 

Överensstämmer till en mindre del, Överensstämmer ej, Vet ej 

Påståenden:  

Att elever ges möjlighet att nå måluppfyllelse. 

Att elever ges möjlighet till lärande utifrån sin förmåga. 

Att elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 

80 Vad menar du är ett betydelsefullt innehåll i den specialpedagogiska 

verksamheten? *4 svarsalternativ: Mycket stor betydelse, Ganska stor betydelse, 

Ganska liten betydelse, Mycket liten betydelse 

Påståenden:  

Läraren använder varierade metoder i undervisningen. 

Klassrummet är väl utrustat för att stimulera elevens lärande 

Anpassade läromedel finns för alla elevers lärande 

Lärarna samverkar med lokalsamhället för elevernas lärande 

Tillgång till specialpedagogisk kompetens i skolan 

Tillgång till specialpedagogisk kompetens i kommunen 



 
 

81 Annat som du menar är ett betydelsefullt innehåll i den 

specialpedagogiska verksamheten?  

82 På vilket sätt tillser du att resurser finns för att bedriva 

specialpedagogisk verksamhet? 4 svarsalternativ: Överensstämmer helt med det 

jag gör, Överensstämmer till viss del med det jag gör, Överensstämmer till en mindre 

del med det jag gör, Överensstämmer ej med det jag gör 

Påståenden:  

Erbjuder specialpedagogisk kompetensutveckling till klassläraren 

Erbjuder specialpedagogisk kompetensutveckling till specialpedagog/speciallärare 

Tillser att specialpedagog/speciallärare har tid att vistas i klasserna 

Tillser att elev i behov av särskilt stöd ges möjlighet att besöka 

speciallärare/specialpedagog 

Tillser att skolsköterska ges tid för elever i behov av särskilt stöd 

Tillser att kurator ges tid för elever i behov av särskilt stöd 

Ger förutsättningar för att varierade läromedel finns i klassrummet 

Ger förutsättningar för att datorer finns som hjälpmedel 

Ger förutsättningar för att samarbete kan bedrivas mellan 

specialpedagog/speciallärare och klasslärare 

Tillser att tillgång till specialpedagogisk kompetens finns i glesbygdsskolan 

Tillser att tillgång till specialpedagogisk kompetens finns i kommunen 

83 Gör du något annat för att tillse att resurser finns för att bedriva 

specialpedagogisk verksamhet? I så fall vad?  

84 Hur genomförs den specialpedagogiska handledningen? *4 

svarsalternativ: Mycket vanlig, ganska vanlig, ganska ovanlig, mycket 

ovanlig/förekommer ej 

Påståenden: 

Specialpedagog/speciallärare finns med jämna mellanrum i glesbygdsskolan för 

handledning 

Klassläraren får handledning av specialpedagog/speciallärare via e-post 

Klassläraren får handledning av specialpedagog/speciallärare via telefon 

Klassläraren får handledning av specialpedagog/speciallärare via bild och 

ljudöverföring (ex Skype) 

Specialpedagog/speciallärare kommer till glesbygdsskolan när klassläraren har behov 

av handledning 

85 Genomförs någon annan form av handledning? I så fall vad?  

86 Hur vanligt förekommande är följande åtgärder, vad gäller arbetet 

med att stödja elev i behov av särskilt stöd? 4 svarsalternativ: Mycket vanlig, 

ganska vanlig, ganska ovanlig, mycket ovanlig/förekommer ej 

Påståenden:  

Eleven ges extra färdighetsträning inom ordinarie undervisning 

Klassläraren ges kompetensutveckling 

Anpassade läromedel används 

Anpassning av den fysiska miljön 

Anpassning av klass- och gruppsammansättningar 

Anpassning av arbetsformer 

Stöd av expert/konsult 

Förstärkning av assistent eller resurspersonal 



 
 

Extra tid ges till specialpedagog/speciallärare 

87 Vilken betydelse har en fastställd diagnos för att erbjuda eleven 

särskilt stöd? * Välj bara en av följande: 

Mycket stor betydelse  

Ganska stor betydelse  

Ganska liten betydelse  

Mycket liten betydelse  

88 Kan elev, enligt din åsikt, ges särskilt stöd utan att fastställd diagnos 

finns? * Välj bara en av följande: 

Ja Nej  

89 Vem avgör det särskilda stödet som ges?  

Only answer this question if the following conditions are met: ° Answer was 

'Ja' at question '88' (Kan elev, enligt din åsikt, ges särskilt stöd utan att fastställd 

diagnos finns?) 

90 Vad är då det vanligaste innehållet i det särskilda stödet?  

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ja' at question '88' (Kan elev, enligt din åsikt, ges särskilt stöd utan att fastställd 

diagnos finns?) 

91 Anser du att det finns skillnader mellan pojkars och flickors behov av 

särskilt stöd? * Välj bara en av följande: 

Ja Nej  

92 Vad menar du är den vanligaste skillnaden?  

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

'Ja' at question '91' (Anser du att det finns skillnader mellan pojkars och flickors 

behov av särskilt stöd?) 

93 Vilken form av särskilt stöd är vanligast förekommande för pojkar? 

Rangordna, genom att sätta ett nummer i varje ruta, från 1 till 8 

Elevassistent  

Lärarassistent  

Extra lärare i klassen  

Specialpedagog/speciallärare undervisar eleven i klassrummet  

Specialpedagog/speciallärare undervisar eleven utanför klassrummet  

Specialpedagogisk handledning till klassläraren där specialpedagogen/specialläraren 

finns på annan ort än skolorten  

Tekniska hjälpmedel finns till elevens förfogande (exempelvis individuella datorer, 

läsplattor)  

Annan form av särskilt stöd  

94 Beskriv annan form av särskilt stöd:  

95 Vilken form av särskilt stöd är vanligast förekommande för flickor? 

Rangordna, genom att sätta ett nummer i varje ruta, från 1 till 8 

Elevassistent  

Lärarassistent  

Extra lärare i klassen  

Specialpedagog/speciallärare undervisar eleven i klassrummet  

Specialpedagog/speciallärare undervisar eleven utanför klassrummet  

Specialpedagogisk handledning till klassläraren där specialpedagogen/specialläraren 

finns på annan ort än skolorten  



 
 

Tekniska hjälpmedel finns till elevens förfogande (exempelvis individuella datorer, 

läsplattor)  

Annan form av särskilt stöd  

96 Beskriv annan form av särskilt stöd:  

97 Påståenden om flickor och pojkar i dina glesbygdsskolor. Markera det 

som är vanligast förekommande. 4 svarsalternativ: Pojkar, flickor, Ingen 

skillnad i stöd till pojkar och flickor, vet ej 

Påståenden:  

Ges mer stöd i ämnesundervisningen 

Ges mer elevsocialt stöd 

Ges mer kurativt stöd 

Ges mer stöd från skolsköterska 

Ges mer stöd från assistent 

Särskilda anpassningar av den fysiska miljön 

98 Vilka är de förekommande diagnoserna, funktionsnedsättningarna 

och svårigheterna i dina glesbygdsskolor läsåret 2014/2015? Flera 

alternativ kan markeras. Välj alla som stämmer: 

ADHD/DAMP  

Autism  

Utvecklingsstörning  

Aspberger syndrom  

Andra diagnoser  

Synnedsättning  

Rörelsehinder  

Hörselnedsättning  

Tal-språk-/kommunikationssvårigheter  

Koncentrationssvårigheter  

Läs- och skrivsvårigheter  

Matematiksvårigheter  

Socioemotionella svårigheter  

Andra funktionsnedsättningar eller svårigheter  

Inga  

99 Du har angett att andra diagnoser förekommer, vilka?  

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

at question '98' (Vilka är de förekommande diagnoserna, funktionsnedsättningarna 

och svårigheterna i dina glesbygdsskolor läsåret 2014/2015? Flera alternativ kan 

markeras.) 

100 Du har angett att andra funktionsnedsättningar eller svårigheter 

förekommer. Vilka?  

Only answer this question if the following conditions are met: Answer was 

at question '98' (Vilka är de förekommande diagnoserna, funktionsnedsättningarna 

och svårigheterna i dina glesbygdsskolor läsåret 2014/2015? Flera alternativ kan 

markeras.) 

101 Hur många elever i dina glesbygdsskolor har fastställda diagnoser?  

Antal elever vid skola 1: Antal elever vid skola 2: Antal elever vid skola 3:  

102 Vad styr i huvudsak den ekonomiska resursfördelningen inom ditt 

rektorsområde? * 



 
 

 

Kontaktuppgifter till speciallärare och specialpedagoger 

I min studie kommer jag även att intervjua specialpedagoger och speciallärare som 

handleder klasslärare. Därför har jag behov av att komma i kontakt med 

specialpedagoger och speciallärare som handleder och tjänstgör i glesbygdsskolor. 

Kan Du vänligen fylla i namn och kontaktuppgifter så jag kan kontakta dem. Lämna 

gärna kontaktuppgifter till flera specialpedagoger och speciallärare. 



 
 

Bilaga 7 

Till klasslärare i xxx skola 

Kompletterande frågor gällande datainsamlingen Det autentiska 

handledningssamtalet mellan klasslärare och specialpedagog.  

Varmt tack för att Du tog Dig tid att bidra till datainsamlingen i min studie. Ditt 

engagemang och din entusiasm bidrog till att vi fick en mycket god inblick i Ert 

handledningssamtal. Nedan återfinns några bakgrundsfrågor som vi kom överens om 

att Du skulle besvara via e-post. I slutet av dokumentet ges det möjlighet för Dig att 

komplettera med ytterligare information gällande handledningssamtal eller tankar 

om den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan. Några av frågorna 

nedan kan du redan ha besvarat i intervjun och om så är fallet behöver du ej besvara 

den frågan i detta formulär.  

Uppstår frågor gällande detta formulär eller om Du muntligt önskar komplettera 

informationen till mig, välkommen att höra av dig via e-pst gerd.pettersson@umu.se 

eller via telefon 070-277 15 31. Med vänlig hälsning Gerd Pettersson, doktorand vid 

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

Bakgrund 

1. Namn 

2. Ålder 

3. Utbildning  

4. Examensår 

5. Hur länge har Du arbetet som lärare 

6. Hur många år har du arbetat vid denna glesbygdsskola? 

7. Har Du genomgått någon vidareutbildning eller kompetensutveckling av 

specialpedagogisk betydelse? Om ja, vilken?  

8. Din restid till glesbygdsskolan i relation till boendeorten? 

Beskrivning av glesbygdsskolan 

9. Antal elever? 

10. Antal personal (numeriskt),  

11. Klassammansättningar läsåret 2014/2015 (ex åk 1-3, åk 1-2) 

12. Har omgivningsfaktorer (exempelvis lokala resurspersoner, lokalmiljön) någon 

betydelse för skolans verksamhet i allmänhet? Om ja, beskriv kort dess betydelse. 

13. Ytterligare information som Du vill tillföra? 
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Till specialpedagog xxx skola 

Kompletterande frågor gällande datainsamlingen Det autentiska 

handledningssamtalet mellan klasslärare och specialpedagog.  

Varmt tack för att Du tog Dig tid att bidra till datainsamlingen i min studie. Ditt 

engagemang och Din entusiasm bidrog till att vi fick en mycket god inblick i Ert 

handledningssamtal. Nedan återfinns några bakgrundsfrågor som vi kom överens om 

att Du skulle besvara via e-post. I slutet av dokumentet ges det möjlighet för Dig att 

komplettera med ytterligare information gällande handledningssamtal eller tankar 

om den specialpedagogiska verksamheten i glesbygdsskolan. Några av frågorna 

nedan, under rubriken ”Beskrivning av glesbygdsskolan”, kan du redan ha besvarat i 

intervjun och om så är fallet behöver du ej besvara den frågan i detta formulär, 

hänvisa istället till intervjun. Om Du däremot önskar komplettera eller förtydliga det 

som framkom under intervjun så är jag tacksam om du tar Dig tid att tillföra den 

informationen. 

Besvara frågorna nedan och spara ner dokumentet, gärna med ditt namn, skicka 

sedan dokumentet till mig via e-post. Uppstår frågor gällande detta formulär eller om 

Du muntligt önskar komplettera informationen till mig, välkommen att höra av dig 

via e-pst gerd.pettersson@umu.se eller via telefon 070-277 15 31. Tacksam om jag har 

Ditt svar 2015-05-29. Med vänlig hälsning Gerd Pettersson, doktorand vid 

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

Bakgrund 

1. Namn: 

2. Ålder: 

3. Utbildningar (lärarutbildning och specialpedagogutbildning)? 

4. Examensår (lärarutbildning och specialpedagogutbildning)? 

5. Hur många år har Du arbetet som lärare?  

6. Hur många år har Du tjänstgjort som specialpedagog?  

7. Hur många år har Du arbetat som specialpedagog vid xxx skola?  

8. Har Du genomgått någon vidareutbildning eller kompetensutveckling av 

specialpedagogisk betydelse (utöver lärar- och specialpedagogutbildning)? Om ja, 

vilken/vilka? 

9. Din restid till xxx skola i relation till Din placeringsort?  

Beskrivning av glesbygdsskolan 

10. Anser Du att det finns något specifikt, av specialpedagogisk betydelse, med xxx 

skola, om ja, beskriv kortfattat vad Du menar är specifikt? Dina tankar om skolans 

inre lärmiljö?  

11. Har omgivningsfaktorer, enligt Din erfarenhet (exempelvis lokala resurspersoner, 

den yttre lokalmiljön) någon betydelse för skolans verksamhet? Om ja, beskriv kort 

dess betydelse.  

12. Är det enligt Din erfarenhet någon skillnad mellan glesbygdsskolans 

specialpedagogiska verksamhet och den stora skolans specialpedagogiska 

verksamhet? Om ja, beskriv skillnaden.  

13. Ytterligare information som Du vill tillföra? 
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Brev/uppföljande frågor delstudie 4 

Till rektor för fristående glesbygdsskolor 

Hej, Jag heter Gerd Pettersson och är doktorand vid Pedagogiska institutionen, 

Umeå universitet. Först vill jag framföra ett varmt tack till Dig för att Du tog Dig 

tid att delta i min tidigare enkätstudie, utskickad via e-post november 2014. 

Enkätsvaren från Er som arbetar vid de fristående glesbygdsskolorna väckte mitt 

intresse och jag har i samråd med mina handledare beslutat mig för att arbeta vidare 

med ytterligare en studie som syftar till att bidra med kunskap om den 

specialpedagogiska verksamheten i små fristående glesbygdsskolor. Av den 

anledningen behöver jag ställa några kompletterande frågor till Dig, se nedan. 

Definitionen av en glesbygdsskola är densamma som i tidigare enkät, d.v.s., att 

skolan finns i områden som är glest befolkade i inlandet, i fjälltrakterna eller i 

kustregionen och har 55 elever eller färre. Jag är medveten om att Din tjänstgöring 

och skolans elevantal kan ha förändrats sedan förra läsåret dvs. när den tidigare 

enkäten besvarades, därför ber jag Dig att ange det innevarande läsårets elevantal 

och Din tjänstefördelning läsåret 2015/2016.  För studien tillämpas forskningsetiska 

principer, vilket bland annat betyder att Ditt deltagande är frivilligt, att Du har rätt 

att avbryta Din medverkan i studien när Du vill och att Dina svar behandlas och 

redovisas så att ingen enskild rektor/lärare, skola eller ort ska kunna bli igenkänd.  

Spara detta dokument i din dator namngiven med glesbygdsskolans namn och 

ditt namn, skriv Ditt svar i löpande text direkt efter varje fråga och skicka 

dokumentet till mig gerd.pettersson@umu.se så snart som möjligt, dock senast 2015-

11-27.  Varmt tack för att Din medverkan!  Frågor, vänligen kontakta mig via e-post 

gerd.pettersson@umu.se eller mobil 070 277 15 31. Hälsningar Gerd Pettersson, 

doktorand i pedagogik, inriktning specialpedagogik, Pedagogiska institutionen, Umeå 

universitet. Frågor: 

1. Ditt namn, skolans namn och Ditt uppdrag i den fristående glesbygdsskolan (ex. 

rektor på 100 % eller tjänstgör både som rektor och som lärare, vänligen uppge i 

så fall den procentuella fördelningen mellan rektors- och läraruppdraget). 
2. Antal elever läsåret 2015/2016? 

3. Beskriv vad Du vet om orsaken till att glesbygdsskolan blev en fristående skola? 

4. Beskriv Din erfarenhet av byns, närsamhällets (ex. föräldrar, bybor och 

företagare) relation till skolan och skolans relation till närsamhället. 

5. Beskriv hur skolan styrs och vad som ingår i styrelsens ansvar och i 

rektors/lärarnas ansvar? 

6. Beskriv och exemplifiera skolans ekonomiska situation i allmänhet och i 

synnerhet den specialpedagogiska verksamheten?  

7. Beskriv och exemplifiera hur den specialpedagogiska verksamheten (för grupp 

och individ) kan genomföras vid skolan.  

8. Övrigt Du önskar beskriva?
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