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Abstract 

 
The aim of this paper is to shed some light on to what extent the process of making reality of Inclusion, as 

stated in International Declarations and in Government policies, has reached the actual educational 

activities in the school system. My chosen method is a case study, in which I have combined a survey 

with interviews in order to retrieve enough data for my analysis. I have also studied a number of policy 

documents and relevant literature. My analysis concludes, for the school that I have chosen to study, that 

there is still a lot to be done before inclusion becomes a reality. There are many obstacles to overcome, 

for instance; a constant struggle to obtain enough resources and to reach relevant levels of competence 

within the personnel. My study indicates that the current municipality states educational policies, 

regarding inclusion, that rest on the principal that there will be additional resources available in the 

classroom. However there is little chance that the school will have the means to apply such extra 

resources without additional financial and educational support from the municipality. Another worrying 

fact that appears through my study is that the system for student admission, as stated by the municipality, 

lets new pupils, often with special educational needs, continuously and directly in to the school. This 

system makes it difficult for the school management to produce endurable plans and achieve a balance in 

resources that align with the given financial frame. The study also shows the importance of how the 

interpretation of the concept of inclusion is being made. In the case of the studied school the 

interpretation has lead to a massive workload on the regular classroom teachers, who have been given an 

extensive responsibility for the teaching and documentation of every student. This responsibility does not 

match the capability, which has lead to the up building of an extensive non-inclusive activity, just to be 

able to keep up and to be able to “survive”. 
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1 Inledning 

När jag påbörjande min utbildning till speciallärare hösten 2011 levde jag i 

föreställningen att jag i min kommande yrkesroll främst skulle arbeta enskilt, eller 

möjligtvis i mindre grupper, med de elever som bäst behövde min ”expertishjälp”. Mitt 

specialpedagogiska synsätt präglades, utan att jag själv var medveten om det, av ett 

starkt kompensatoriskt perspektiv. Vilket i realiteten betyder att orsakerna till elevens 

svårigheter går att söka hos den enskilda eleven och att min främsta uppgift som 

speciallärare skulle vara att försöka kompensera elevens brister genom riktade insatser.  

 

2011 fick vi en ny skollag och en ny läroplan, Lgr 11. Enligt Gadler (2010) går det 

kompensatoriska synsättet stick i stäv med Lgr 11 och skollagens intentioner. Skolans 

styrdokument och de internationella deklarationer som Sverige förbundit sig att följa har 

enligt Gadler ett relationellt perspektiv, vilket i praktiken betyder att om en elev 

misslyckas i skolan, på vilket sätt det än må vara, är det inte eleven som har problem 

utan det är skolans miljö som inte är anpassad efter elevens behov, varför det är skolan 

och dess verksamhet som äger problemet. Styrdokumenten är också tydliga i att skolan 

ska verka för en inkluderande verksamhet då det gäller barn i behov av särskilt stöd. 

Då jag under mina år som lärare aldrig har kommit i kontakt med någon annan 

specialpedagogisk verksamhet än en exkluderande verksamhet ville jag genom mitt 

arbete undersöka hur en enskild skola organiserade sin specialpedagogiska verksamhet i 

relation till rådande styrdokument samt vilka faktorer som påverkade verksamhetens 

utformning.   

1.1 Bakgrund 

För att förstå den verklighet vi lever i, behöver vi förstå historien den är sprungen ur. 

Därför har jag valt att göra en historisk tillbakablick och beskriva skolans framväxt i det 

svenska samhället, sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Jag beskriver också de 

olika teoretiska perspektiven som anses avgörande för utformningen av de special-

pedagogiska insatserna samt en beskrivning av den specialpedagogiska utbildningen. 

Kapitlet avslutas med att jag belyser tidigare forskning inom mitt forskningsområde. 

1.1.1 Från allmän folkskola till grundskola 

Under 1800-talet och i början på 1900-taletpräglades barns situation av utsatthet och 

fattigdom, såväl när det gällde utbildning som det rent materiella. År 1842 togs ett 

politiskt beslut att alla församlingar var skyldiga att inrätta en skola där staten skulle stå 

för utbildade lärare, men detta var definitivt inte en folkskola för alla, då de mer 

privilegierade barnen undervisades i hemmen av guvernanter eller i privatskolor. 

(Fejan-Ljunghill, 1992) 

 

1842 års folkskolestadga gav vissa elevkategorier möjlighet att genomgå en ”minimi-

kurs”. Detta gällde i första hand barn som på grund av fattigdom inte hade möjlighet att 

gå i skolan under längre tid samt de barn som saknade ”erforderlig fattningsförmåga att 

förvärva det fulla kunskapsmått som undervisningen erbjuder”(Stukát och Bladini, 
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1986, s. 2). Minimikurs innebar inte, vilket man kan föranledas att tro, att eleverna 

placerades i separata klasser eller fick något separat stöd, utan minimikursernas enda 

åtgärd var lägre kunskapskrav. I slutet av 1800-talet hördes många kritiska röster från 

lärare som ansåg att fattigdom inte skulle få medföra att vissa elever fick en sämre 

utbildning än andra. År 1900 avskaffades därför minimikurser och istället inrättades 

hjälpklasser. Enligt Stukát och Bladini (1986) växte hjälpklasserna, och då framför allt i 

storstadsregionerna, i ganska snabb takt. Hjälpklasserna var varje skoldistrikts 

angelägenhet och det var också de lokala skolmyndigheterna som utformade tim- och 

kursplaner. Detta betydde i praktiken att det fanns olika kursplaner för olika 

hjälpklasser. Hjälpklasser i början av 1900-talet riktade sina insatser mot gruppen 

”svagbegåvade elever”, något de sakkunniga på området ställde sig mycket positiva till 

bland annat för att man ansåg det som ett hinder för undervisningen att blanda begåvade 

och obegåvade elever. Det blev också modernt att använda sig av intelligenstest för en 

vidgad differentiering. På kort tid steg andelen som ansågs i behov av hjälpklass från 2 

procent till 13 procent (Ahlström, 1986). 

 

Elever, som på grund av att de inte uppfyllt kunskapskraven för uppflyttning till näst-

kommande årskurs, fick gå om en eller flera klasser. Detta kallades kvarsittning. Vid 14 

års ålder fick dessa elever sedan avsluta skolan i den årskurs hon eller han befann sig. 

Enligt Stukat och Bladini (1986) var det inte ovanligt att elever var kvarsittare mer en 

än gång. Detsamma gällde elever som läst minimikurs. Denna metod, kvarsittning, 

visade sig emellertid medföra en rad nackdelar. Det visade sig över tid att eleverna vare 

sig blev mer kunniga eller skötsamma, utan oftare mer passiva, modlösa eller 

aggressiva. (Ahlström, 1986). 

 

I SOU 1936:31 (Stukát och Bladini, 1986) står det att den vanliga skolundervisningen 

företrädesvis var inriktad på att lära eleverna läsa, skriva och räkna och att de svagt 

begåvade eleverna hade svårt att tillgodogöra sig denna form av teoretisk undervisning. 

Åtminstone konstaterades det att de svagt begåvade barnen hade svårt att göra det i 

samma omfattning och i samma tempo som normalbegåvade barn. 

Även om den svagt begåvade i början gör allvarliga försök att följa med, blir han snart ohjälpligt 

efter. Han vänjer sig vid att betrakta skolarbetet som någonting, som egentligen inte angår honom, 

och sköter det därefter. Men den största olägenheten är dock icke, att en sådan undervisning för 

barn av detta slag blir utan nämnvärt resultat. Värre är, att den dagligen upprepade erfarenheten att 

icke nöjaktigt kunna utföra, vad som fordras, i hög grad verkar nedbrytande för självtilliten och 

arbetsglädjen. Därigenom minskas den redan förut klena prestationsförmågan, inte bara i fråga om 

skolarbete, utan även med avseende på arbete över huvudtaget och sålunda även möjligheten till 

framtida försörjning. (SOU 1936:31, s.10-11) 

Enligt Stukát och Bladini (1986) kom SOU 1936:31”Betänkande med utredning och 

förslag angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt 

efterblivna i barn- och ungdomsgruppen” i hög grad att påverka specialundervisningens 

utformning i flera årtionden framöver. Stukát och Bladini jämför 1936 års betänkande 

med det inflytande som SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete) kom att få från mitten 

av1970-talet och framåt. I och med 1936 års betänkande utkom för första gången ett 

rikstäckande regelverk för hjälpklasser. 
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I ett senare betänkande (SOU 1946:11) föreslogs att även skolmognadsklasser borde 

prövas, så att ”icke skolomogna sjuåringar” skulle kunna få en undervisning anpassad 

efter deras mognad. Elowson (1995) menar att skolmognadsklasser kom att fungera som 

en ”rekryteringsbas” till hjälpklasserna.  1946 års Skolkommission var positiv till fort-

satt utökning av hjälpklasser och ansåg att de var gynnsamma och jag-stärkande sam-

tidigt som kommissionen också, motsägelsefull kan tyckas, talade om vikten av indi-

vidualisering inom klassens ram. 

 

Den positiva synen på hjälpklasser genomsyrade även 1957 års skolberedning. Skol-

beredningen ansåg även att ”särskild specialundervisning”, det vill säga pedagogiska in-

satser för elever som undervisades i vanlig klass, kunde vara ett bra stöd. Framför allt 

ansågs särskild specialundervisning ge de barn som bodde på mindre orter möjlighet till 

experthjälp, utan att dessa elever skulle behöva utsättas för långa tröttsamma skolresor. 

Den särskilda specialundervisningen kallades klinikundervisning (Stukát och Bladini, 

1986). Det bör dock tilläggas att 1957 års skolberedning inte var främmande för en 

sammanhållen odifferentierad högstadieskola, men samtidigt ansåg skolberedningen att 

det inte var praktiskt genomförbart på grund av att det skulle ställa för höga krav på 

förnyad pedagogisk metodik, förbättring av lärares resurser, förnyelse av läroboks-

beståndet och övriga hjälpmedel att skolberedningen fann att: 

Under sådana förhållanden har beredningen funnit, att grundskolan inte nu kan organiseras med en 

i hela sin längd sammanhållen undervisning. (SOU 1961:30, s. 291) 

1.1.2 Grundskolans införande 

1962 tog riksdagen beslut om att införa en gemensam, obligatorisk enhetsskola, med 

gemensam skollag och gemensam skolstadga. Det nya enhetsskolan fick namnet 

Grundskolan, och samma år fick grundskolan sin första läroplan, Lgr 62. Under 60-talet 

skedde en explosion av antalet specialklasser och i början av 70-talet fanns det bland 

annat skolmognadsklasser, hjälpklasser, observationsklasser, läs- och skrivklasser, 

matematikklasser, tal-, hörsel- och synklasser, klasser för barn med rörelsehinder, 

gymnastikklasser samt skoldaghem. Det hade också skett en förskjutning av de special-

pedagogiska resurserna, från svagt begåvade elever till elever med ämnesknutna 

svårigheter. Stukát och Bladini (1986) skriver: 

Av allt att döma fanns det i den nya grundskolan ett starkt behov att differentiera genom special-

undervisning. De liberala reglerna för stadsbidrag till sådan undervisning, särskilt i dess 

samordnade form, gjorde det möjligt för kommunerna att tillsätta många nya speciallärartjänster. 

1971 sattes dock ett tak för specialundervisning vid 0,3 lärarveckotimmar per elev, vilket 

motsvarande ungefär en speciallärare på fyra klass- eller ämneslärare. (s. 15) 

Anledningarna till denna flora av specialklasser var flera. Bland annat bedrev 

hjälpklassförbundet under den här tiden kurser för skolledare för att inspirera dem till att 

starta nya klasser. Ett annat skäl var de generösa stadsbidragsbestämmelserna 

(Skolverket, 2005). Under 1970-talet konstateras det i SIA-utredningen(skolans inre 

arbete, SOU 1974:53) att mellan 35-40 procent, ibland upp till 60 procent av eleverna 

fick någon form av specialundervisning, men samtidigt utfördes endast 27 procent av 

densamma av specialutbildade lärare (Persson, 2007). 
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Med SIA-utredningen, som utkom 1974, förändrades det officiella synsättet på 

specialundervisning (Skolverket, 2005). I SIA:s granskning och analys av 

skolsvårigheter var utredningen kritisk till den dåvarande differentieringen med 

specialklasser och kliniker, då utredarna ansåg att sådana arbetsformer påverkade 

omgivningens förväntningar och elevernas självuppfattning, vilket i sin tur kunde bli ett 

första steg till uteslutning från det övriga samhället. De ansåg också att det låg en fara i 

att ha en fast organisation, då denna kunde försvåra en fortgående process mot 

integrering och normalisering. Vidare kritiserade SIA skolorna för att främst inrikta sig 

på utredningar som metod för att finna lämpliga placeringar av elever, istället för att ge 

specialpedagogisk vägledning: 

Man har inte gjort klar åtskillnad mellan specialpedagogik som en kvalitativ, metodisk resurs i 

skolan och specialundervisningen som en organisationsform (specialklass eller samordnad 

specialundervisning). I sina åtgärder för elever med svårigheter måste skolan sträva efter bästa 

möjliga utnyttjande av specialpedagogisk metodik. Att låsa denna till ett fåtal organisatoriska 

former är inte förenligt med kravet på effektivitet och anpassning till elevernas varierande behov. 

(SOU 1974:53, s. 160-161) 

Enligt Stukát och Bladini (1986) gav SIA:s utredning uttryck för flera viktiga 

tidstypiska tendenser, nämligen: 

Integrationsutvecklingen inom handikappområdet, kritiska attityder mot testning i urvalssyfte, 

ökad pedagogisk medvetenhet om samspelet mellan faktorer inom och utom skolan, ökat lokalt 

beslutsansvar. (s. 16) 

Till skillnad mot tidigare utredningar ansåg SIA att skolans mål, organisation och 

arbetsformer hade del i om en elev hade skolrelaterade svårigheter. SIA skrev: 

Begreppet elever med skolsvårigheter kan i viss mån ersättas av begreppet skola med 

undervisningssvårigheter. (SOU 1974:53, s. 126) 

När det gällde skolrelaterade elevsvårigheter så förslog SIA två åtgärder. Den ena var 

att tillgängliga medel inte skulle ”öronmärkas” till exempelvis differentierade grupper. 

Den andra var att stödåtgärder inte borde preciseras i centrala bestämmelser utan kunna 

avgöras lokalt. I och med SIA:s utredning skedde en förskjutning från central 

regelstyrning mot målstyrning. SIA ansåg även att specialundervisningen inte skulle 

särskiljas från övrig undervisning, utan istället skulle specialpedagogisk metodik ges så 

stor spridning och genomslagskraft som möjligt i hela skolans arbete. För att detta 

skulle kunna genomföras i praktiken, föreslog SIA att skolans personal skulle bilda 

arbetslag. Arbetslagen förmodades bestå av klass-/ämneslärare, speciallärare och 

fritidpedagog som tillsammans borde lösa flertalet elevproblem inom arbetslaget. SIA 

föreslog att det skulle genomföras en månadslång specialpedagogisk fortbildning av 

lärare och annan skolpersonal. Utbildningen var framförallt tänkt att fokusera på arbete 

med åtgärdsprogram (Stukát och Bladini, 1986). 

 

I 1980 års läroplan tonades vikten av specialundervisning ner. Istället betonades att de 

elever som fick specialpedagogisk hjälp så fort som möjligt skulle återgå till sin 

ordinarie grupp (Persson, 2007). I början av 1990-talet, samtidigt som kommunerna tog 

över huvudmannaskapet för skolan, drabbades Sverige av en djup ekonomisk kris, 



9 

vilket tvingade kommunerna till stora sparkrav och neddragningar inom skolan. Enligt 

Persson (2007) konstaterade Skolverket att antalet lärartimmar per elev minskade 

måttligt mellan åren 1992-98, men att de specialpedagogiska resurserna minskade med 

närmare 30 procent. Detta, menar Persson, har i förlängningen betytt att de barn som 

varit i behov av särskilt stöd inte har fått den hjälp de varit berättigade till. Detta visade 

sig bland annat genom att anmälningarna till Skolverket, avseende bristande stöd, ökade 

kraftigt under perioden. 

1.1.3 Specialundervisningens roll i läroplanerna och skollagen 

Lgr 62 

Sedan grundskolan införandes 1962 och fram till dagens Lgr 11 har det funnits ett antal 

läroplaner, vilka legat till grund för skolans arbete. Den första läroplanen, Lgr 62, 

fastställdes 1962 - samma år som grundskolan skapades. I Lgr 62 går att läsa följande 

rörande specialpedagogisk verksamhet:  

Anordnandet av specialundervisning ingår som ett betydelsefullt led i skolans strävanden att skapa 

betingelser för en studiegång, som är avpassad efter den enskilde elevens förutsättningar och 

behov. (Lgr 62, s. 62) 

Detta betydde i realiteten att specialundervisningen fortsatte i samma form som den haft 

redan innan grundskolans genomförande. Trots att det stod uttalat i Lgr 62 att det var 

viktigt att noga överväga vad eleven kunde vinna eller förlora med en placering i 

specialklass fortsatte konceptet med specialklasser och framför allt klinikundervisning 

att öka ända fram till 1966. Stukát och Bladini (1986) skriver: 

Det är anmärkningsvärt att den läroplan som introducerade den odifferentierade grundskolan 

samtidig var den som innehöll det mest differentierade systemet av såväl specialklasser som olika 

former av särskild specialundervisning. (s. 37 ) 

Under denna period blev det också modernt med diagnostiska och färdighetstränande 

material. Tanken var att materialet skulle kunna användas flexibelt och ta hänsyn till 

varje individs enskilda behov och förutsättningar. Många försök gjordes med så kallade 

självinstruerande inlärningsmetoder, där tanken var att elever själva skulle kunna arbeta 

utan lärarens hjälp (Ahlström, 1986). 

 

Lgr 62 klargjorde också att samma läroplan och betygssystem skulle gälla för alla elever 

samt att när en elev gick tillbaka till ordinarie klass, från specialklass, skulle eleven 

placeras i den årskull eleven tillhörde. I Lgr 62 lyfts det också fram att ett samarbete 

mellan klasslärare och speciallärare är något att sträva efter. 

 

Lgr 69 

Nästa läroplan kom redan 1969, Lgr 69, och i den stod det bl.a. att; 

undervisningen måste utformas differentierat och nyanserat med utgångspunkt i elevens 

dominerande handikapp. (s. 4) 

Sambandet mellan vanlig undervisning och specialundervisning betonades tydligare än i 

Lgr 62. Bland annat skulle specialundervisningen samordnas med ordinarie 

undervisning, så kallad ”samordnad specialundervisning” (Stukát och Bladini, 1986). 

Det gavs också beskrivningar av olika handikapp samt åtgärdsalternativ. Begreppet 

”hjälpklasselever” ersattes av ”intellektuellt utvecklingshämmande elever”. Hjälp-
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klassens positiva effekter ansågs bero på kontinuerlig undervisning i liten grupp samt 

elevens personliga kontakt med läraren. Skolmognadsundersökningar, vilka upptog ett 

stort utrymme, var till för att kontrollera om eleven hade de kunskaper som behövdes 

för att påbörja första klass. I skolmognadsundersökningarna togs det även hänsyn till 

elevens sociala och emotionella egenskaper. Elever med skolsvårigheter, vad det än 

bestod i, benämndes som handikappade (Stukát och Bladini, 1986). När det gäller 

specialundervisningen betonades det att speciallärarens främsta uppgift vara att: 

…utföra diagnostiska undersökningar, genomföra individualiserande undervisning och utarbeta 

undervisnings- och träningsprogram för det fortsatta arbetet i den vanliga klassen. (Stukát och 

Bladini, 1986, s. 44) 

 

Lgr 80 

Lgr 80 skiljer sig markant från sina föregångare och det är uppenbart att Lgr 80 var 

starkt präglad av SIA-utredningen (SOU 1974:53). I Lgr 80 fanns inte längre 

”specialundervisning” med som ett begrepp, istället talade man om ”Elever med särskilt 

behov”. Även begrepp som ”specialklass” och ”samordnad specialundervisning” togs 

bort. Problemfokus flyttades från eleven till skolan. 

Om eleven får svårigheter i arbetet är det nödvändigt att först pröva, om skolans arbetssätt kan 

ändras.” (s. 46) 

Enligt Stukát och Bladini(1986) hänvisar läroplanen till: 

ökade möjligheterna till behovsinriktade resursfördelning genom förstärkningsresurs och 

kommunala insatser som för de mest utsatta skolorna kan innebära ökad lärartäthet, fler utbildade 

speciallärare, förstärkt skolledning, större insatser av kuratorer, fritidspersonal, skolbibliotekarier, 

skolvärdar, elevassistenter och skolpsykologer, över huvud ett ökat antal vuxna per barn. (Stukát 

och Bladini, s. 47) 

Stukát och Bladini talar om att den decentralisering som skedde i och med Lgr 80 och 

som innebar ett ökat lokalt ansvar för elever i behov av särskilt stöd, hade skapat ett nytt 

och mer flexibelt organisationsläge. De problem som uppstod skulle i första hand lösas 

av arbetsenheten. Elevens behov skulle sättas i centrum och åtgärderna skulle antingen 

sättas in på organisations-, grupp- eller individnivå. Om det visade sig att arbetsenheten 

inte kunde lösa elevens skolsvårigheter hade denne möjlighet att få delta i särskild 

undervisningsgrupp. Tanken i Lgr 80 var att kunna övergå till ett mer flexibelt elevstöd, 

där specialpedagogik hade en kvalitativ, snarare än en organisatorisk, innebörd. 

 

Lpo 94 

När Lpo 94 infördes 1994 hade skolan övergått från att vara statligt styrd till att vara 

varje kommuns ansvar. Läroplanen hade också skiftat från att vara regelstyrd till 

målstyrd. I Lpo 94 betonades vikten av varje enskild individs frihet och integritet samt 

att all undervisning skulle bedrivas genom demokratiska arbetsformer i nära samarbete 

med samhället. Läroplanen betonade, som ett led i detta, vikten av ett nära samarbete 

mellan skolan och hemmet samt vårdnadshavares rätt till inflytande i och påverkan av 

sitt barns skolsituation.   

 

Enligt Lpo 94 skulle varje elev vara delaktig i den dagliga undervisningen, för att på så 

sätt utveckla sin förmåga att utöva inflytande, initiativförmåga och ansvar: 
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Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (s. 5)  

Lpo 94 betonar också att skolan skulle främja förståelse för andra människor och att 

ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för 

annan kränkande behandling. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter. (s.6) 

När det gällde elever i behov av särskilt stöd, så finns det i Lpo 94 inte ett spår av 

specialpedagogisk undervisning i någon form. Dock påtalar läroplanen:  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s. 6) 

Ansvaret för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd hade alla som arbetade i 

skolan. Alla hade också ansvar för att göra skolan till en god miljö för utveckling. 

Läraren hade ansvar för att 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (s. 14) 

och läroplanen menade att skolan måste ge utrymme för olika kunskapsformer och 

där dessa former balanseras och blir till en helhet.(s. 8). 

Hur denna balansgång skulle ske, står det dock ingenting om, utan det var upp till varje 

enhet att själv avgöra. 

 

Enligt Lpo 94 skulle det också etableras ett nära samarbete mellan förskoleklass, skola 

och fritidshem, för att man på så sätt särskilt skulle kunna uppmärksamma de elever 

som var i behov av särskilt stöd. I slutänden var det rektorn som hade huvudansvaret för 

verksamheten och rektorn var tvungen att se till att: 

- undervisningen och elevvårdsverksamheten utformades så att eleverna skulle få 

det särskilda stöd och den hjälp de behövde, 

- kontakt upprättades mellan skola och hem, om det uppstod problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

- resursfördelningen och stödåtgärderna anpassades till den värdering av elevernas 

utveckling som lärarna gjorde samt att 

- personalen fick den kompetensutveckling som krävdes för att de professionellt 

skulle kunna utföra sina uppgifter. 

 

Lgr 11 

I Lgr 11 står att läsa att alla som arbetar i skolan skall stödja elever i behov av särskilt 

stöd och att alla i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. (s. 

9) 

Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. 

Lärare ska genom samarbete med andra lärare samverka för att nå utbildningsmålen. 
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Det står också, precis som i Lpo 94,att eleven ska få utvecklas efter sina egna 

förutsättningar och stimuleras till att använda och utveckla hela sin förmåga: 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de lever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s. 8) 

All personal är skyldig att anmäla till rektor om en elev inte kommer att nå 

kunskapskraven eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.  Rektorns 

ansvar är då att skyndsamt utreda om eleven behöver särskilt stöd. Vad dessa 

svårigheter kan bestå av, definieras dock ej: 

Det kan finnas många olika orsaker till att en elev är i behov av särskilt stöd. Många elever stöter 

någon gång under sin skoltid på svårigheter och behöver under kortare tid särskilda stödåtgärder. 

Andra elever behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, 

funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker. 

(Skolverket, 2012) 

Rektor ansvarar för att personalen får den kompetensutveckling de behöver samt rektorn 

ska också se till att de anställda har kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig till, när det gäller utbildning. 

 

Skollagen 

I den nya skollagen står uttryckligen angående särskilt stöd: 

7 § särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet skall ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning. (SFS 2010:800, s.12) 

Dessa klargöranden i skollagen kan ses som resultatet av den skolpolitiska diskurs som 

råder i Sverige och i den övriga världen: 

Genom konventionen om barns rättigheter, Salamancadeklarationen, Konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättningar (2008) och FN:s standardregler strävar alla mot en skola 

för alla och i samtliga dokument framkommer att elever i behov av särskilt stöd så långt som 

möjligt ska erhålla undervisning inom ramen för den reguljära skolan.(Brodin och Lindstrand 

2004, s. 162)   

När det gäller just särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning står det 

följande: 

11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 §för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. (SFS 

2010:800, s. 13) 

I skollagen står det också att det är rektorn som beslutar om en elev skall ha ett åtgärds-

program och att rektorn inte får överlåta sin beslutsrätt till någon annan då det gäller om 

stöd skall ges i annan elevgrupp, enskilt eller genom anpassad studiegång. Om eleven är 

i behov av särskilt stöd ska det upprättas ett åtgärdsprogram. Det finns tydliga riktlinjer 

om vad åtgärdsprogrammet ska innehålla. I åtgärdsprogrammet ska det uttryckligen stå 

vilket/vilka behov eleven har, hur elevens behov ska tillgodoses samt hur och när 

uppföljning och utvärdering av det särskilda stödet skall ske. Om vårdnadshavare är 

missnöjda med skolans insatser eller åtgärdsprogrammets utformning kan 
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åtgärdsprogrammet överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Det går att 

överklaga både beslut om åtgärdsprogram eller inte samt åtgärdsprogrammets innehåll. 

 

När det gäller dokumentation står det i skollagen att varje huvudman och enskild enhet 

inom skolväsendet, skall systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen. Varje enskild enhet skall dessutom bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 

där elever, deras vårdnadshavare, lärare och övrig personal på skolan skall delta. Det 

systematiska kvalitetsarbetet skall dokumenteras. Inriktningen på det systematiska 

kvalitetsarbetet skall vara de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra 

föreskrifter. 

1.2 Internationella dokument 

Idag uppmärksammas barns rättigheter även internationellt där Förenta Nationerna 

spelar en viktig roll för att säkerställa barns rättigheter. Brodin och Lindstrand (2004) 

beskriver att internationella dokument utgörs av deklarationer och konventioner som 

Sverige har undertecknat. Genom att underteckna konventioner, som är rättsligt 

bindande, förbinder sig Sverige och övriga länder som undertecknat dessa att följa vad 

som står i konventionerna. Till skillnad från en konvention är en deklaration inte 

juridiskt bindande. Viktiga konventioner för barn och ungdomar är FN:s konvention om 

barns rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, Salamancadeklarationen. 

1.2.1 Konventionen om barns rättigheter 

Förenta Nationernas generalförsamling antog 1989 ”Konventionen om barns rättigheter 

(Barnkonventionen)”. Sverige var ett av de första länderna att underteckna 

konventionen. Som barn räknas i Sverige varje människa som är under 18 år. Enligt 

Barnkonventionen måste ett barnperspektiv läggas på frågor som rör barn och deras 

livssituation. I artikel 28 och 29 går det att läsa om barns rätt till utbildning. Bland annat 

står det in artikel 29: 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att (a) utveckla barnets 

fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga; 

1.2.2 Salamancadeklarationen 

I juni 1994 samlades drygt 300 representanter från sammanlagt 92 regeringar och 25 

internationella organisationer i den spanska staden Salamanca för att delta på den 

internationella konferensen om specialundervisning. Syftet med konferensen var att 

förverkliga målet om en skola för alla elever. På konferensen diskuterades därför de 

grundläggande kursändringarna som var tvungna att komma till stånd inom 

skolväsendet för att skolor skulle kunna betjäna alla elever, och då inte minst de elever 

som var i behov av särskilt stöd (Salamancadeklarationen, 1996). 

Den utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen 

måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg 

fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur. En pedagogik som sätter barnet i 

centrum är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället. (s. 14) 
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1.2.3 Integrering och inkludering 

Genom att underteckna Salamancadeklarationen har Sverige förbundit sig att följa dess 

intentioner gällande undervisning för barn i behov av särskilt stöd. Grundtanken är att 

alla elever så långt det är möjligt ska vara inkluderade inom den reguljära skolan. Enligt 

Salamancadeklarationen är den grundläggande principen att alla barn ska undervisas 

tillsammans och att inkluderad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp 

solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater: 

Att sända barn till särskilda skolor – eller att sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar 

inom en viss skola på varaktig basis – bör vara en undantagslösning att förordas endast i de 

sällsynta fall där det har klart påvisats att undervisningen i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 

undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn till det barnets eller 

andra barns bästa. (s. 17) 

Enligt Salamancadeklarationen är det grundläggande för en inkluderad skola är att 

skolan måste se till elevers olikheter och anpassa sin undervisning utifrån detta. Men 

påtalar samtidigt att ”en reform av samhällsinstitutioner inte bara är en teknisk uppgift – 

det beror framför allt på övertygelsen, engagemanget och den goda viljan hos de 

enskilda människor som utgör ett samhälle.” (s.16) Begreppet inkludering ska tolkas så 

att ingen ska föras in någonstans ifrån, till skillnad från integrering, utan att alla är med 

redan från början. Med inkludering menas en gemenskap där alla har en naturlig 

tillhörighet vilket kräver aktivt deltagande och full delaktighet (SOU 2003:35). Matson 

(2003) beskriver skillnaden mellan integrering och inkludering med att integrering inne-

bär att individen får vara med så länge det passar gruppen eller systemet, medan 

inkludering innebär att individen är med i gruppen/klassen/skolan på samma villkor som 

alla andra. 

1.2.4 Differentiering och segregering i skolan 

När det talas om segregering handlar det oftast om att en elev tas ur sin ordinarie klass 

och istället arbetar i en mindre grupp (Vernersson, 2002). Enligt Tideman m.fl.(2004) 

grundar sig givetvis inte skolans segregering av vissa elever på ont uppsåt, utan är 

istället något som sker i all välmening. De elever som skolan ”utnämner” till avvikare 

anses av skolan vara i behov av individuellt stöd och deras undervisning kräver extra 

resurser (Tideman m.fl. 2004). Enligt Haug (1998) ligger specialundervisningen 

närmare segregerande integreringen än inkluderande integrering. I praktiken betyder det 

att värdegrunden i skolan bygger på en kompensatorisk inställning.  Barnet måste 

kvalificera sig för att fullt ut får tillhöra skolans värld (Haug, 1998). 

1.3 Teoretiska perspektiv 

Enligt Nilholm (2003) finns det två grundläggande perspektiv inom specialpeda-

gogiken, det traditionella perspektivet, även kallat både kategoriskt- eller kompen-

satoriskt perspektiv och det kritiska perspektivet även kallat relationellt perspektivet 

eller dilemmaperspektiv. Isaksson (2009) tar upp ett tredje perspektiv, det social-

konstruktivistiska perspektivet. Enligt Nilholm (2003) är valet av specialpedagogiska 

insatser helt avhängt av vilket perspektiv som är det rådande och Brodin och Lindstrand 

(2004) anser att den vetenskapliga syn som finns på individens utveckling påverkar de 

metoder och modeller som ligger till grund för att hjälpa de elever som är i behov av 
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särskilt stöd. Brodin och Lindstrand menar vidare att förklaringsmodeller/perspektiv till 

barns svårigheter oftast säger mer om lärarens förhållningssätt än barnets reella 

problem.  

 

Precis som Nilholm (2003) talar Persson (1998) om relationellt – och kategoriskt pers-

pektiv och menar att de två perspektiven utgör radikalt olika sätt att se på och förstå 

elevers skolsvårigheter. Själv förespråkar Persson att man bör se på specialpedagogisk 

verksamhet ur ett rationellt perspektiv. I nedanstående kapitel görs en kortfattad 

presentation av respektive perspektiv samt en figur presenteras som enligt Persson, visar 

vilka konsekvenser relationellt kontra kategoriskt perspektiv får i den specialpeda-

gogiska verksamheten. 

1.3.1 Det traditionella/kompensatoriska/kategoriska perspektivet 

Det kompensatoriska perspektivet utgår från att orsakerna till elevens svårigheter går att 

söka hos den enskilda individen. Perspektivet tar sin utgångspunkt i medicinsk och 

neuropsykiatrisk forskning och anser att det är viktigt att kartlägga/diagnostisera 

elevens svårigheter för att kunna kategorisera den enskilda eleven till en speciell grupp/-

diagnos. Forskningens mål inom detta perspektiv är att hitt rätt undervisningsmetoder 

för de olika diagnostiserade grupperna. Kompensatoriska hjälpmedel, undervisning i 

liten grupp eller exkluderade grupper baserat på barnets diagnos/svårighet är några 

vanliga arbetssätt inom det kompensatoriska perspektivet. Specialpedagogiken är inom 

detta perspektiv är underordnad de psykologiska och medicinska rönen (Nilholm, 

2003). 

1.3.2 Det kritiska/relationella perspektivet 

Anhängare av det kritiska perspektivet anser att specialpedagogiken inom det 

kompensatoriska perspektivet inte accepterar människors (barns) faktiska olikheter, utan 

istället marginaliserar och pekar ut barnen. Vidare anser anhängare av det kritiska pers-

pektivet att misslyckanden inte kan lastas den enskilde eleven utan bör sökas utanför 

eleven och att det är skolan som system som skapar problem och inte eleven själv. 

Anhängare till det kritiska perspektivet är starkt kritiska till diagnostisering av elever, 

eftersom man menar att själva kategoriseringen och marginaliseringen som sker genom 

diagnoser är till nackdel för elever då de förhindrar att ”problemets kärna”, d.v.s. dagens 

skolsystem, tvingas till förändring (Nilholm, 2003). Persson (1998) menar att special-

pedagogik ska ske i interaktion med övrig verksamhet i skolan, eftersom förändringar i 

elevens omgivning påverkar dennes förutsättningar att uppfylla de krav som ställs. 

Enligt Gadler (2011) är det relationella perspektivet som är framskrivet i gällande 

styrdokument. Hon påtalar att relationen mellan individ och miljö betonas i styr-

dokumenten och fokus ligger på att miljön ska anpassas för att kunna möta elevers olika 

förutsättningar, sett ur både ett lärande och ett socialt perspektiv. 

 



16 

1.3.3 Jämförelse av relationellt perspektiv kontra kategoriskt perspektiv enligt 

Persson (1998) 

Tabell 1 Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivet efter 

Persson, 1998 ( s.31 Figur 6) 

 Relationellt perspektiv Kompensatoriskt perspektiv 
 

Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning 
och stoff till skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna 

 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Uppfattning av special-
pedagogisk kompetens 

 

Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och 
stoff 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 
till elevers uppvisade svårigheter 

Orsaker till 
specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. Svårigheter 
uppstår i mötet med olika företeelser 
i utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna. 

Tidsperspektiv 

 

Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för special-
pedagogiska åtgärder 

 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk 
verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och lärare med 
aktivt stöd från rektor. 

Speciallärare, specialpedagoger 
och elevvårdspersonal. 

 

1.3.4 Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

Enligt Isaksson (2010) är skillnaden mellan det relationella perspektivet och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet att den som är anhängare av det relationella 

perspektivet framför allt ser samhället och organisationer som främsta anledningarna till 

funktionshinder och skolsvårigheter, medan det socialkonstruktivistiska perspektivet 

fokuserar på skolsvårigheter och funktionshinder ur en social dimension, där den sociala 

kontexten spelar en avgörande roll. Isaksson (2010) menar att det är i samspelet med 

andra människor som roller, självbilder och identitet skapas. Det är i samspel med andra 

som funktionshinder eller skolsvårigheter får sin innebörd för den enskilda individen. 

Detta kan resultera i nedvärderande och stigmatiserande attityder kan ha förödande 

konsekvenser för den enskilda individen. Isaksson skriver: 

Vidare kan den sociala mening som tillskrivs en viss kategori, i det här fallet elever i behov av 

särskilt stöd i skolan, bli en självuppfyllande profetia för den som blir kategoriserad. Individen 

försöker identifiera sig med och leva upp till den tillskrivna sociala innebörden av denna kategori. 
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1.3.5 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet har enligt Nilholm(2003) vuxit fram som en kritik mot det kritiska 

perspektivet. Anhängare av dilemmaperspektivet är kritiskt mot att forskningen alltför 

mycket kretsat kring vissa gruppers exkludering istället för att forska kring frågor som 

rör hela utbildningssystemet. Dilemmaperspektivet utgår från att moderna 

utbildningssystem alltid står inför vissa grundläggande dilemman. Ett centralt socialt 

dilemma är att skolan skall ge alla elever liknande kunskaper och färdigheter samtidigt 

som det skall anpassa sig till elevers olikheter. Dilemman kan ses som motsättningar 

som inte kan lösas, men som kräver ett ställningstagande. Exempelvis ska 

utbildningssystemet ge alla barn en likvärdig utbildning, men samtidigt är varje elev är 

unik och besitter olika erfarenheter, förmågor och egenskaper. Detta ger då upphov till 

en rad olika dilemman. Anhängare av dilemmaperspektivet anser att specialpedagogiken 

har som uppgift att överbrygga differentieringen hos elevgrupper (Nilholm, 2003). 

 

I min studie använder jag mig av de olika teoretiska perspektiven för att identifiera 

skeenden och synsätt gällande den specialpedagogiska verksamheten. 

1.4 Specialpedagogisk utbildning 

1962 startade en ettårig speciallärarutbildning på 40 akademiska poäng. Utbildningen 

inriktades framför allt på diagnostisering av elever med handikapp samt undervisnings-

metoder och skolåtgärder för att anpassa eleverna i samhället. Orsakerna till elevers 

svårigheter kopplades främst ihop med individuella brister eller egenskaper och sågs ur 

ett relativt ensidigt perspektiv (Vernersson, 2002). 

 

I och med SIA-utredningen och Lgr 80 förändrades synens på elever i behov av särskilt 

stöd. Då specialläraryrket med dess inriktning av särskiljanden, differentiering och 

exkludering rimmade illa med rådande diskurs lades speciallärarutbildningen ned1988. 

Under en 20-års period (1988-2008) har speciallärarutbildningen legat nere på samtliga 

lärosäten i Sverige. Istället startade 1990 specialpedagogutbildningen. Tanken var att 

specialpedagogutbildningen skulle ge skolorna en bredare specialpedagogisk kompe-

tens. Specialpedagogen skulle, till skillnad mot specialläraren, arbeta med att undanröja 

hinder i lärandemiljöer, handleda lärare och skolledare samt vara drivande i skol-

utvecklingsfrågor och arbeta för en skola för alla (Landsheim, 2010). Men samtidigt 

som detta skulle ske, fortsatte alltjämt specialundervisningen på landets skolor.  Det har 

visat sig i flera studier att specialpedagogens främsta uppgift, trots sin utbildning, har 

varit att arbeta med specialundervisning. (Landsheim, 2010). Tideman m.fl. (2004) 

pekar på ett mycket begränsat genomslag för specialpedagogens egentliga uppdrag i 

skolan, där handledning och skolutveckling ska vara prioriterade områden och 

arbetsuppgifter (s. 228): 

Det tycks vara så att en yrkeskategori som fortfarande efterfrågas i stor skala avskaffades innan 

skolan hade beredskap att möta de specialpedagogiska frågor och problem som faktiskt finns i 

svensk skola. (Vernersson, 2002, s. 21) 

Med bakgrund av detta kan det inte anses speciellt uppseendeväckande att lärare anser 

att de är skickligare på att upptäcka elever i behov av särskilt stöd, än att ge adekvat 

stöd till dessa elever (Skolverket, 2006). 
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2005 utvärderades specialpedagogutbildningen av Högskoleverket. Kritiken var hård, 

både när det gällde utbildningens innehåll och genomförande. Högskoleverket ansåg att 

ämnets ursprung var en teoretisk reflektion över speciallärarverksamhet och ställde sig 

mycket tveksam till utbildningens berättigande (Lansheim, 2010). Våren 2007 lades ett 

förslag till en ny speciallärarutbildning, som ett komplement till den förändrade 

specialpedagogutbildningen (Persson, 2007) och hösten 2008 återinfördes speciallärar-

utbildningen. Utbildningen är nu lagd på avancerad nivå och är tre terminer lång. Enligt 

Lansheim (2010) kan förekomsten av dessa två utbildningar ses som ett försök att skapa 

ett nätverk av olika typer av stödjande specialpedagogiska insatser i skolorna. Risken 

finns dock, anser Lansheim, att vågskålen kommer att väga över till förmån för mer 

traditionell specialpedagogisk verksamhet. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Diskrepans mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan 

Gadler (2011) pekar på att styrningen under årens lopp har sett olika ut med avseende 

på kontroll av enskilda elevers mål och resultatuppfyllelse. Mellan åren 1962 – 1990 var 

skolan regelstyrd och det fanns en direkt koppling mellan den statliga nivån 

(makronivån) till mikronivån (elevnivå) och det var staten som stod för kunskaps-

överföringen när det gällde styrdokumentens innehåll. Staten fördelade resurser och 

kontrollerade att styrdokumenten var synliga i skolans verksamhet. Implementering och 

kontroller genomfördes enligt strikt regelstyrning av statliga tjänstemän vid landets 

länsskolnämnder. 

 

Från år 1991 och framåt har styrningen antagit en annan form. Idag är det fortfarande 

staten som formulerar styrdokumenten (makronivå), men därefter tolkas dessa 

styrdokument av varje enskild kommun (mesonivå). På mesonivån omformuleras 

styrdokumenten till kommunala skolplaner och det är den enskilda kommunen som 

ansvarar för fördelningen av resurser till de enskilda skolorna och ger skolornas 

personal uppdraget att utföra utbildningsuppdraget utifrån kommunens tolkning av 

styrdokumenten (mikronivå). Gadlers studier avseende två tjänstemannagrupper, 

rektorer och specialpedagoger, och deras tolkning av styrdokumenten, visar på en 

mångfald av tolkningar som de enskilda specialpedagogerna respektive rektorerna gör 

av styrdokumentens innehåll.  Det framgår i studien att de enskilda tjänstemännen 

känner till styrdokumenten som generella dokument. Däremot visar det sig i Gladlers 

studie att när styrdokumenten skall tolkas mer specifikt brister det i informanternas 

kunskaper: 

Kopplingen mellan styrdokumentens innehåll och de avtryck som dokumenten har satt hos 

informanterna är svag, dvs diskrepansen mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan blir i 

de här båda studierna tydliga. (s. 138) 

Vidare pekar Gadlers studier på att de informationskällor som står för överföring av 

styrdokumentens innehåll kan variera. Detta medför, enligt Gadler, att intentionerna 

med innehållet i rådande styrdokument kan förändras i styrkekedjeprocessen från 

makro- och mesonivån till mikronivån. 

 

Mycket av arbetet med att konstruera ny läroplan (Lgr 11) och ny skollag har fokuserats 

på att återupprätta ordningen i skolan, med motiveringen att eleverna skall ges 

förutsättningar till att utveckla basfärdigheterna, men, påtalar Gadler (2011), det som nu 

har uppstått i den svenska skolpolitiken är att det uppstått en skiljelinje mellan: 

dem som anser att det är det enskilda barnet som ska kontrolleras och bedömas med avseende på 

såväl kunskapsutveckling som social utveckling och de som anser att det är miljön, dvs. skolans 

organisation och personalens människosyn och kunskapssyn som har en stark påverkan på elevens 

möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. (s.10) 

 

Enligt Isaksson (2010) har den skolpolitiska utvecklingen med dess styrdokument, gått 

från differentiering av elever i behov av särskilt stöd, till en tydligare strävan mot 
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integrering och sedermera inkludering, men samtidigt menar Isaksson, har det visat sig i 

många utvärderingar och rapporter att segregerande arbetsformer i skolorna har ökat 

under det senaste decenniet och att det, trots den skolpolitiska inkluderingstrenden, 

råder en stark segregeringstrend inom skolan. En studie av kommuners arbete med 

elever i behov av särskilt stöd visar att särskiljande lösningar är vanliga, även om det 

finns en ambition om mer inkluderande lösningar (Skolverket, 2008).  

 

Även Wislie (2003) belyser detta. Enligt Wislie är grundstenen för inkludering att över-

huvudtaget inte kategorisera elever, men trots detta uppvisar länder som Finland, 

Danmark och Norge, vilka alla har antagit policyn om inkluderande utbildning, höga 

siffror när det gäller andelen elever som har kategoriserats till att ha ett behov av särskilt 

stöd, sett på hela elevpopulationen (Finland ca. 15 %, Danmark 12 %, Norge 6,5 % jmf 

Sverige 1,7 %, 1996). Denna omfattande kategorisering till trots är det liten del av de 

kategoriserade eleverna som inte får stöd inom ramen för ordinarie skolverksamhet. Av 

de elever som Finland, Danmark och Norge har kategoriserat i behov av särskilt stöd, 

lyckas man inkludera 85, 86 respektive 92 % att jämföra med Sveriges 53 %.  

 

Skolverket (2006) skriver att det är vanligt att samla ihop elever i behov av särskilt stöd 

i särskilda undervisningsgrupper, antingen på den egna skolan eller i kommun-

övergripande grupper. Enligt skolverket visar forskning att den typen av verksamhet 

oftast snarare kan beskrivas som omsorg än som undervisning. Det är inte ovanligt att 

undervisningen i dessa grupper är begränsad till ämnena svenska, matematik och 

engelska.  

 

Trots den rådande inkluderande utbildningsdiskursen fastställd i skollag och läroplan så 

konstaterar Berhanu (2011) att de olika politiska respektive utbildningsmässiga 

diskurserna innehåller flera motsättningar och dilemman: 

Within the past decades, however, Sweden has undergone a dramatic transformation. The changes 

are framed within neo-liberal philosophies such as devolution, market solutions, competition, 

effectivity, and standardization, coupled with a proliferation of individual/parent choices for 

independent schools, all of which potentially work against the valuing of diversity, equity and 

inclusion. Marginalization and segregation of socially disadvantaged and ethnic minority groups 

has increased. Result and resource differences have widened among schools and municipalities 

and among pupils. (s.128) 

Berhanu (2011) tar upp några exempel på hur motsägelser och dilemman, enligt ovan, 

kan yttra sig; 

 Föräldrars rätt att välja en segregerad skola – i motsättning till barnets rätt till 

inkludering. 

 Handikappade barns önskan om att vara tillsammans med andra barn med 

liknade handikapp, beaktande det mänskliga behovet av att känna samhörighet 

och att kunna knyta an till sin omgivning. 

 Elever med ett behov av en lugn och strukturerad inlärningsmiljö – i en 

inkluderad miljö där man ska samsas med utåtagerande/våldsamma elever med 

beteende- samt känslomässiga störningar 
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Emanuelsson m.fl. (2005) konstaterar att trots att Sverige etablerat en politisk styrning 

där inkludering har en stark förankring, så finns det en diskrepans mellan det politiska 

budskapet gällande inkludering och den skolverksamhet som bedrivs i praktiken. 

the school act, the School ordinances and the National Curricula all emphasise the importance of 

solidarity, the right to education of equal value and the right for pupils who experience difficulties 

for various reasons to receive the help and support they need. Local schools, however, often find 

this unrealistic, which indicates that the gap between political intentions and practical realities is 

considerable. (s.122) 

2.2 Inkludering, förhållningssätt och det specialpedagogiska arvet 

Tinglev (2005) beskriver i sin avhandling” Inkludering i svårigheter?” skolornas under-

visning som enstämmig, vilket innebär en undervisning som är auktoritär och normativ, 

och i vilken läraren har makten och kontrollen över vilka krav, normer och värderingar 

som ska gälla. Tinglev menar att de elevgrupper som i mindre grad passar in på den 

givna normen, då det gäller socialt, språkligt eller kulturellt ofta marginaliseras. Detta 

sker genom att dessa elevers erfarenheter inte används som utgångspunkt för 

undervisningen. Istället marginaliseras och kategoriseras dessa som ”elever med svårig-

heter”. Tinglev menar att de elever som inte har förmågan eller förutsättningen att 

passar in i den enstämmiga praktikens villkor inkluderas in i svårigheter.  Enligt Kurz 

och Paul (2005) beskriver många lärare inkluderande metoder som ännu ett hinder för 

en fungerande undervisning. Tinglev anser att ett hinder för skolornas inkluderings-

process, är bristen på samarbete mellan special- och ordinarie undervisning. För att 

inkludering ska bli verklighet krävs att skolorna i grunden ändrar sin struktur avseende 

såväl organisation, verksamhet och pedagogiska metoder (Berhanu, 2011).  

2.3 Specialpedagogikens negativa arv 

Groth (2007) menar att segregerande eller segregerande/integrerande specialpeda-

gogiska åtgärdsstrukturer påverkar elevernas självbild och lärande i negativ riktning 

med stämpling och utanförskap som följd. Samtidigt menar Groth att det verkar vara 

just den specialpedagogiska strukturen, förknippad med skolproblematik och skolmiss-

lyckanden, som bidrar till detta. Han drar en parallell till en elev som lämnar sin 

ordinarie klass för att göra något som eleven upplever som positiv, exempelvis för att 

spela ett instrument, så innebär det positiva särskiljande inget negativt för elevens 

självbild. Groth menar att ”för att avskiljandet skall kunna påverka eleven negativt så 

måste avskiljandet vara förknippat med något negativt.” (s.161)  
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3 Syfte 

Min undersökning är avsedd att belysa hur eller om den nationella formuleringsarenan i 

form av skollag och läroplan har fått genomslag i den specialpedagogiska verksamheten 

som bedrivs vid en enskild skola.  

 

Rapporten avser även att ge en bild av vilka faktorer som eventuellt kan utgöra hinder 

för att den enskilda skolan att följa styrdokumentens intentioner, sett ur ett inkluderande 

perspektiv. 

3.1 Syfte och frågeställningar; 

Nedan följer de explicita frågeställningarna.  

 

- Hur organiserar den enskilda skolan sin specialpedagogiska verksamhet i 

relation till gällande styrdokument? 

 

- Vilka yttre förutsättningar påverkar den enskilda skolans organisation och 

utformning av den specialpedagogiska verksamheten? 

 

- Vilka inre förutsättningar påverkar den enskilda skolans organisation och 

utformning av den specialpedagogiska verksamheten? 
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4 Metod, urval och genomförande 

4.1 Fallstudie 

Fallstudier eller fallundersökningar som metod är inget nytt, menar Merriam (1988). 

Enligt Merriam så lämpar sig fallstudier för att utforska den pedagogiska praktiken och 

de skeenden den rymmer. 

Fokus för den kvalitativa fallstudien ligger på process snarare än resultat, på kontext snarare än på 

specifika variabler och på att upptäcka snarare än på att bevisa. (Merriam, 1988) 

Enligt Bell (2006) är den stora fördelen med fallstudiemetoden att det ger forskaren 

möjlighet att koncentrera sig på en specifik händelse eller företeelse och därigenom kan 

forskaren försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen, vilket i denna studie 

handlar om hur en skola organiserar sin specialpedagogiska verksamhet i förhållande till 

styrdokumentens intentioner. I min fallstudie använder jag mig av metodtriangulering, 

det vill säga att jag använder mig av flera olika metoder för att på så sätt försöka få fram 

ett sammantaget resultat med större tillförlitlighet (Stukát, 2011). Fallstudien innebär 

stor närhet till analysobjekten och enligt Ejvegård (2009) inbjuder fallstudien forskaren 

att få nya idéer och upplevelser. Fallstudier anses ofta vara den bästa metoden att 

angripa sådana problemområden där det krävs en gedigen förståelse innan man kan 

förbättra praktiken (Merriam, 1988).  

 

Den kritik som riktats mot fallstudier handlar i första hand om att det alltid finns en risk 

för snedvridna resultat eftersom det är svårt att via oberoende källor att kontrollera 

informationen. Kritikerna ifrågasätter även värdet av att studera en enskild händelse 

eller företeelse (Bell, 2006). I min undersökning avser jag att dels använda mig av inter-

vjuer och dels av enkäter. Syftet med enkäterna är framförallt att öka reliabiliteten i det 

resultat som intervjuerna ger. Genom enkäterna kan jag bekräfta information som ges i 

intervjuerna och genom detta få en starkare reliabilitet eller så ger enkäterna en motsatt 

eller annan bild jämfört med intervjuerna, varpå reliabiliteten i intervjuerna försvagas 

och jag kan tona ner mitt resultat.  

 

Resultaten redovisas genom att jag analyserar och kategoriserar mina informanters olika 

uppfattningar om samma fenomen (Dimenäs, 2010). Jag har valt att, mer i detalj, 

redogöra för detta under rubriken ”Analys”. 

4.1.1 Val och motivering av datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att använda mig av tre olika metoder i min studie. Dessa metoder är enkät-

undersökning, kvalitativ djupintervju samt dokumentstudier. Enligt Stukát (2011) kan 

användandet av flera metoder belysa en aspekt tydligare och mer mångfacetterat. 

 

Min tanke är att genom dokumentstudier skapa mig en uppfattning av hur den nationella 

inriktningen av specialpedagogisk verksamhet har förändrats över tid samt hur den de 

facto ser ut idag. 

 

Genom att använda mig av djupintervjuer undersökte jag hur skolans ledning respektive 
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skolans lärare med specialpedagogisk kompetens styr och leder skolans 

specialpedagogiska verksamhet. Genom enkätundersökningen fick jag en uppfattning 

om hur lärarna rent konkret ser på den specialpedagogiska verksamheten samt hur de 

upplever att det specialpedagogiska arbetet genomförs i praktiken.  

 

En annan del i metoden innebär att jag gör en jämförelse av skolledningens och de 

specialpedagogiskt utbildade lärarnas förhållningssätt till de nationella styrdokumenten. 

Utifrån denna jämförelse kan jag dra slutsatser huruvida de nationella styrdokumenten 

fått genomslag i skolans ledning.  

 

Motiven för mina val av datainsamlingsmetoder grundar sig på att sammantaget ger 

metoddelarna en bild över om och i vilken omfattning de nationella styrdokumenten har 

fått genomslag i den undersökta skolans praktiska verksamhet. Dessutom ges en bild 

över vilka utvecklingsområden som den enskilda skolan behöver ta sig an i syfte att 

ytterligare förbättra sin specialpedagogiska verksamhet. 

4.1.2 Enkät 

Syftet med enkätundersökningen var att under en begränsad tidsperiod kunna nå ut med 

samma frågor till många lärare, vilket förhoppningsvis ger en kvantitativt god grund för 

en analys av svaren med relativt välgrundade slutsatser som resultat. Enkäten är också 

att föredra, när man som i mitt fall, är mer intresserad av kollektivet än av enskilda 

individer. Styrkan i att använda en enkät är enligt Dimenäs (2010) att man kan nå många 

människor på relativ kort tid. 

 

Genom enkätundersökningen ville jag försöka få fram en generell bild av lärarnas 

uppfattning om den specialpedagogiska verksamheten. Nackdelen med enkätunder-

sökning är att mottagarna dels riskerar att göra egna tolkningar av frågeställningarna, 

dels lägger mer eller mindre tid/tankekraft till att svara på enkäten eller avstår att delta. 

Ejlertsson (2005) påtalar just att nackdelen med enkätundersökning är att i en enkät ges 

inte möjligheten till alltför komplicerade frågor eller icke planerade följdfrågor utan när 

enkäten är färdigkonstruerad finns det inga möjligheter till ytterligare information. 

 

Jag genomförde en mindre pilotstudie på fem lärarkollegor och fick därefter omarbeta 

en av mina frågor. Därefter skickade jag enkäten till min handledare för godkännande. 

Enkäten innehåller 17 frågor som är uppdelade i fyra områden. Fråga 1-8 är så kallade 

bakgrundsfrågor, vars främsta uppgift är att få en uppfattning om informantens 

bakgrund och nuvarande elevgrupp. Frågorna 9, 10, 11, 12 och 13 vill belysa lärarens 

uppfattning om vilka insatser denne anser vara de mest effektiva, vilket stöd läraren 

anser att eleverna i dagsläget i första hand får, vilka faktorer som läraren anser vara 

viktigast för dennes arbete samt vilka faktorer som läraren anser vara viktigast för att 

förbättra och utveckla skolans arbete med barn i behov av särskilt stöd.  Frågorna 14, 15 

och 16 avser att belysa lärarens uppfattning om styrdokumentens inverkan på skolans 

specialpedagogiska verksamhet. Den sista frågan, fråga 17, är en öppen frågeställning 

som är tänkt att ge läraren möjlighet att med egna ord beskriva de arbetssätt/metoder/ 

insatser som denne använder sig av i det dagliga arbetet. 
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Då jag redan från början av min studie visste att antalet informanter som skulle besvara 

enkäten, i bästa fall, skulle vara samma antal som det finns lärare på skolan, valde jag 

att till stor del använda mig av flervalsfrågor och även en avslutande öppen fråga. Jag 

valde att utforma enkäten på det viset eftersom jag visste att enkätundersöknings-

gruppen skulle omfatta en förhållandevis liten grupp informanter och genom att välja 

flervalsfrågor med graderingar, gav det mig en möjlighet att få mer nyanserade svar än 

vad en enkät med endast ett svarsalternativ har möjlighet att ge. Då de flesta frågorna är 

flervalsfrågor och graderas utifrån en numrerad skala om 1, 2 och 3, där 1 skattas högst, 

två näst högst och så vidare, ger det mig möjlighet till en mer tillförlitlig tolkning än om 

varje fråga endast hade kunnat besvaras med ett svarsalternativ (Stukát, 2011). 

4.1.3 Informanter i enkäten 

Av dem som har svarat på enkäten har 50 % arbetat på skolan i två år eller kortare. 25 % 

uppger att de har någon form av specialpedagogisk fortbildning, och då räknas även 

kortare kurser om ADHD och liknande in samt kurser i montessoripedagogik. Samtliga 

informanter har lärarexamen, tagen någon gång mellan åren 1968 och 2012. 

Informanternas behörighet sträcker sig från småskollärarexamen till gymnasielärar-

examen. Det går inte genom enkätsvaren utröna om informanterna arbetar utifrån 

ämnesbehörighet. Alla informanter utom en har klassläraransvar och klassernas 

storlekar varierar från 19 elever till 27 elever. 

4.1.4 Intervju 

Då målgruppen ”rektor samt lärare med specialpedagogisk kompetens” är begränsad till 

ett fåtal personer anser jag att djupintervjumetoden är bättre än enkätundersöknings-

metoden. Bristen på kvantitet kan därmed kompenseras genom en ökad kvalitet, vilken 

kan erhållas genom att genomföra undersökningen för denna målgrupp i intervjuform. 

Semistrukturerade intervjuer är enligt Kvale (1997) varken ett öppet samtal eller ett 

stängt strukturerat frågeformulär. Fördelen med den semistrukturerade intervjun är att 

informanten och intervjuaren kan be om förtydliganden av frågor och svar, vilket gör att 

intervjun blir mer konkret och omväxlande (Kvale, 1997). Genom djupintervjuformen 

kan jag erhålla tydligare och mer utvecklade svar på mina frågor. Jag kan alltså med 

intervjuformen som grund dra relevanta slutsatser trots att informanterna var få till 

antalet. 

 

I min intervjuguide har jag delat upp mina frågor inom fyra olika teman. Det första 

temat är Egen bakgrund samt hur stöd till barn med särskilda behov är utformat vid 

skolan. Det andra temat behandlar hur och i vilken omfattning Lgr11 har betydelse för 

och koppling till det givna stödet. Tema nummer tre belyser hur skolan identifierar barn 

i behov av särskilt stöd samt definition av insatser, metoder och hinder i verksamheten. 

Avslutningsvis så fokuserar mitt fjärde tema på frågor kring utveckling och framtid. 

 

Jag provade mina utarbetade intervjufrågor på två personer. Den ena personen har en 

lärarexamen och har tidigare arbetat som lärare under ett flertal år. Den andra personen 

har bland annat en bakgrund som kvalitetschef och har i sitt nuvarande arbete som 

luftvärdighetsinspektör stor erfarenhet av att genomföra kvalitativa djupintervjuer. 
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Dessa två personer, sett utifrån var och ens kompetensområde, var mig till stor hjälp vid 

utformningen av frågorna. Mina frågor baserar sig på mitt syfte med studien, 

litteraturstudier, dokumentstudier samt egen erfarenhet. Mina frågor är tänkta att utgå 

från informanten och dennes erfarenhet av specialpedagogisk verksamhet, om 

informantens egna tankar kring skolans specialpedagogiska verksamhet och dess 

förankring i styrdokumenten samt informantens personliga visioner då det gäller arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd.  Jag försöker genom ett anpassat förhållningssätt 

konstruera mina frågor så att jag får en bild av den livsvärld som den intervjuade 

upplever och förhåller sig till, och som jag genom mina frågor försöker få förståelse för. 

4.1.5 Dokumentstudier 

För att kunna dra slutsatser om de nationella styrdokumentens genomslag i skolans 

ledning och verksamhet, så måste jag naturligtvis läsa in mig på dessa dokument; 

 Skollagen 

 Läroplanerna (Lgr 62 – Lgr 11) 

 Internationella konventioner 

 Kommunala styrdokument, verksamhetsplaner, kvalitetsredovisningar etc. 

 

Syftet med att inte bara läsa de nuvarande styrdokumenten utan även tidigare, är att få 

en förståelse för hur dels de aktuella styrdokumenten vuxit fram och dels för att kunna 

identifiera när man i den praktiska verksamheten eventuellt ”sitter fast” i gamla synsätt. 

Det ger mig också en möjlighet att urskilja om trender inom specialpedagogiken har en 

reell grund i rådande styrdokument eller om det kan finnas andra bakomliggande 

orsaker. 

4.2 Val och motivering av undersökningsgrupp 

Under denna rubrik redovisar jag mitt val av kommun, skola samt informanter. 

4.2.1 Val av kommun och skola 

Mina kriterier var följande: Jag ville undersöka en specialpedagogisk verksamhet som 

arbetade med de yngre eleverna (åk 1-6). Jag ville undersöka en verksamhet, som 

åtminstone på ytan, verkade fungera väl, varför jag medvetet valde bort de skolor som 

ligger i de värst utsatta stadsdelarna och som av allmänheten ses som ”lågstatusskolor”.  

Jag ville undersöka hur en ”högstatusskola” inom kommunen organiserar sin 

specialpedagogiska verksamhet. 

 

Jag valde att genomföra min studie i en större kommun i Mellansverige, vars skol-

resultat enligt Skolverket är bland de lägsta i landet. Den enskilda skolan, vid vilken jag 

genomförde min fallstudie, är stadens äldsta kommunala skola och ligger centralt 

placerad mitt i staden. Skolan har 347 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 7. 

Enligt biträdande rektor har skolan rykte om sig att vara en övre medelklasskola med en 

hög andel elever som har svenska som modersmål, men detta är enligt rektorn, något 

som har förändrats radikalt under de senaste 7-8 åren.  

 

Idag har 73 % av eleverna något annat modersmål än svenska. Enligt Skolverket är det 

55 % av dessa elever som deltar i modersmålsundervisning och drygt 40 % av eleverna 
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bedöms utifrån Svenska som andraspråk. Den enskilda skolan har 8,2 heltidstjänster per 

100 elever, vilket ligger i linje med övriga riket som har 8,2. Också andelen lärare med 

pedagogisk högskoleutbildning ligger i linje med riket i övrigt. Skolan har 7,1lärare 

med adekvat utbildning per 100 elever och riket i stort har 7,2. Ovanstående uppgifter 

var okända för mig då jag inledde min studie. Mitt val av skola var inte slumpartat, men 

samtidigt passade mina kriterier in på ett antal skolor inom kommunen.  

4.2.2 Urval av informanter 

Då jag beslutat mig för att i min studie försöka belysa den specialpedagogiska 

verksamheten kopplat till styrdokumenten vid en enskild skola, föll sig valet av 

informanter förhållandevis naturligt. Jag valde att inrikta min studie på att undersöka 

lärare, lärare med specialpedagogisk kompetens samt skolledningens syn och 

förhållningssätt till det specialpedagogiska verksamhetsområdet, kopplat till historik 

och styrdokument. Givetvis hade jag kunnat undersöka fenomenet ur ett elevperspektiv, 

men med tanke på uppsatsens omfång, valde jag medvetet bort elevperspektivet. 

 

I enkätundersökningen ombads alla lärare som arbetade i någon av årskurserna 1 till 7 

att delta. De informanter som deltog i intervjuundersökningen arbetade som special-

pedagog, speciallärare respektive biträdande rektor. 

 

Samtliga informanter har sin anställning på den enskilda skolan där studien genom-

fördes. Totala antalet informanter uppgick till 25 personer. Av dessa deltog 12 infor-

manter i enkätundersökningen. Nio informanter valde att avstå enkätundersökningen. 

Enligt biträdande rektorn kan bortfallet bero på att lärarna under en flerårsperiod varit 

föremål för ett stort antal undersökningar och enkäter. Tre informanter intervjuades på 

sin arbetsplats. 

4.2.3 Presentation av intervjuade informanter 

Nedan följer en närmare presentation av de intervjuade informanterna. Samtliga namn 

är fingerade.  

Speciallärare Sonja 

Sonja är 67 år och har arbetat som lärare i 44,5 år. Hon är utbildad småskollärare och 

tog sin examen 1968. Sonja jobbar idag heltid, men har bestämt sig för att gå ner till 60 

% efter jul. Sonja har jobbat inom kommunen hela sitt yrkesverksamma liv, förutom två 

år, då hon jobbade i Skåne. Förutom sina år i Skåne och tre år på en annan skola inom 

kommunen, har Sonja varit skolan trogen.  

 

Sonja har framför allt arbetat som klasslärare i årskurserna 1-3. Under många år 

arbetade hon i åldersblandade klasser, något som hon enligt egen utsago tyckte var ”helt 

suveränt!” 2005 blev hon erbjuden en tjänst som läspedagog på skolan. Hon arbetade då 

tillsammans med eleverna i något hon kallade ”Ordstugan”. Till ”Ordstugan” fick elever 

komma enskilt och lästräna, men då den nya specialpedagogen kom, lades ”Ordstugan” 

ner. Det senaste året har Sonja framför allt arbetat med nyanlända elever. Under hösten 

har hon arbetat med nyanlända elever, en elev som har ett funktionshinder samt ”stöttat” 

lästräningen i årskurs 2. Till våren är det tänkt att hon framför allt ska arbeta med eleven 
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som har ett funktionshinder. Ett arbete Sonja upplever som både spännande och 

utmanande. 

Specialpedagog Petra 

Petra är 40 år och är utbildad specialpedagog. Hon tog sin specialpedagogexamen 2004. 

I grunden är Petra utbildad grundskollärare 1-7 lärare i sv/so. Sin lärarexamen tog hon 

1994.  Efter sin lärarexamen var Petra hemma under längre perioder med sina tre barn. 

När hon inte var hemma med barnen arbetade hon som vikarie på många olika skolor. 

Enligt Petra var det ett medvetet val, då hon hade en ambition att se så många olika 

skolkulturer som möjligt. År 2000 började Petra arbeta i en liten undervisningsgrupp, 

med elever, som hon själv uttrycker det, ” var ganska utåtagerande, svåra barn”. Detta 

gjorde hon under ett år, och under denna tid blev hon också rekommenderad att söka 

Specialpedagogutbildningen.  Parallellt med utbildningen arbetade Petra samt läste 

enstaka kurser i bland annat grupprocesser, handledning samt läs-och skriv. Petra har 

aldrig innehaft någon traditionell klasslärartjänst. Sin nuvarande tjänst har Petra haft i 4 

år. 

Biträdande rektor Bosse 

Bosse är 42 år och har jobbat på skolan sedan i augusti 2012 som biträdande rektor. 

Tjänsten är Bosses första biträdande rektorstjänst. Innan sin nuvarande tjänst arbetade 

Bosse som gymnasielärare i religion och historia under cirka 13-14 år, varav 12 år inom 

kommunen. Som barn bodde Bosse på flera olika orter i Sverige, men även utomlands i 

både Tyskland och England. Under sin uppväxt kom Bosse i kontakt med olika typer av 

skolor, något som han upplever har inspirerat honom i hans eget arbete som lärare. 

Bosse trivdes väldig bra som lärare de första åren, men upplevde att det under de 

senaste åren har skett en märkbar förändring. Enligt Bosse har det blivit mindre 

undervisning och istället mera administration, kontakter med hemmen och sociala 

problem kring eleverna. Med tiden började Bosse fundera över om han skulle fortsätta 

hela sitt yrkesverksamma liv som lärare eller om, som ha uttrycker det själv; ”eller ska 

jag se om jag själv kan bidra till någon form av förändring?”  Bosse lockades av den 

biträdande rektorstjänsten eftersom skolan på sikt även ska innefatta högstadium. Bosse 

är framför allt anställd för att ansvara för det nya högstadiet och hans förordnande är på 

fyra år. Idag ansvarar han för mellanstadiet och årskurs 7. 

4.3 Procedur 

Innan jag påbörjade min studie träffade jag biträdande rektor på den berörda skolan. I 

samband med mötet, där jag förklarade syftet med studien, lämnade jag också skriftlig 

information om syfte, genomförande och kontaktuppgifter (bilaga 1). Vi kom överens 

om att biträdande rektor skulle informera om min studie till all berörd personal. Vi 

bestämde också att jag skulle lämna min enkät till honom för vidare distribution samt att 

jag via mail skulle ta kontakt med de speciallärare och specialpedagoger jag vill 

intervjua.  
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Jag lämnade min enkät med tillhörande missivbrev (bilaga 2) på överenskommen dag. I 

missivbrevet beskrev jag syftet med min studie, vem enkäten vände sig till, hur många 

frågor samt hur lång tid som enkäten beräknades ta, att svaren skulle behandlas 

anonymt och att det i den färdiga uppsatsen inte skulle finnas spårbarhet till vare sig 

kommun, skola eller deltagare. Jag informerade även om att medverkan var frivillig och 

att det när som helst gick att avbryta sin medverkan. Vidare fanns det i missivbrevet 

kontaktuppgifter till både mig och min handledare samt uppgifter om hur enkäten skulle 

samlas in och när sista svarsdagen var. 

 

Jag skickade mail till tre berörda specialpedagoger/speciallärare. Jag fick snabbt svar av 

en speciallärare och bokade tid för intervju. Efter några dagar skickade jag via mail en 

påminnelse till de andra två, utan att det resulterade i något svar. Det visade sig att den 

ena specialpedagogen var sjuk, därav uteblivet svar. Den andra specialpedagogen hade 

enligt egen utsago glömt bort att svara, men henne passade jag på att söka upp 

personligen samma dag som jag intervjuade specialläraren. Specialpedagogen var 

positiv till att medverka och vi bokade in en tid redan veckan därpå. Specialpedagogen 

besvarade förövrigt mitt mail samma dag som vi skulle träffas, vilket jag såg som ett 

bevis på att hon tagit ordentlig del av min information och i och med det visste vilka 

förutsättningar som gällde inför intervjun. Då, som jag tidigare nämnt, den tredje läraren 

med specialpedagogisk kompetens var sjuk och det inte fanns fler att tillgå på den 

enskilda skolan var jag tvungen att endast använda mig av två informanter med 

specialpedagogisk kompetens i min studie, istället för tre. Därtill kommer intervjun med 

biträdande rektor, som jag genomförde dagen efter att jag intervjuat specialläraren. 

 

Samtliga intervjuade informanter fick välja dag, tid och plats för intervjun. Den första 

intervjun genomförde jag med specialläraren. Vi träffades på dennes arbetsrum. Jag 

utgick från de frågor jag utarbetat inför intervjun (bilaga 3) och även om samtalet tog 

många olika vändningar försökte jag ha mina frågor i bakhuvudet och styra tillbaka 

samtalet till dessa. Efter godkännande av specialläraren, spelade jag in vårt samtal på 

min mobil. Samtalet tog nästan två timmar, något som jag tog upp med specialläraren 

när jag insåg att tiden började rinna iväg. Jag erbjöd mig då att skynda på med mina 

frågor, för att på så vis hålla den i förväg utsatta tidsåtgången, men tidsaspekten var 

inget som specialläraren ansåg viktigt, vilket möjliggjorde den långa intervjun. 

 

Den andra intervjun genomförde jag med biträdande rektor. Även vi träffades på dennes 

arbetsrum och även denna gång fick jag godkänt att använda min mobil för inspelning. 

Inför mötet med biträdande rektor hade jag utarbetat frågor (bilaga 4) som ett stöd för 

samtalet. Intervjun tog en knapp timme. 

 

Den tredje intervjun skedde med specialpedagogen. Först var tanken att vi skulle sitta i 

dennes arbetsrum, men efter några minuter kom informanten på att vi skulle bli störda 

av elever som skulle ut på rast. Vi fick då byta rum och fortsätta intervju i ett 

närliggande rum. Intervjun tog drygt en timme och även specialpedagogen godkände att 

jag spelade in vårt samtal. När det gällde mina frågor till specialpedagogen, var min 
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första tanke att använda samma frågor som jag använt till specialläraren, men efter mina 

intervjuer med denne och biträdande rektor, bestämde jag mig för att omformulera ett 

antal frågor (bilaga 5). Detta i ett försök att i än högre grad försöka belysa 

problemområdet utifrån informanternas olika roller på den enskilda skolan. Merriam 

(1988) styrker mitt agerande då hon beskriver att en kvalitativ forskningsanalys startar i 

och med den första intervjun och hon menar vidare att nya insikter och idéer styr vad 

man gör härnäst. Just detta sätt att arbeta använde jag mig av inför min intervju med 

både biträdande rektor och specialpedagogen.  

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Under denna rubrik redogör jag för reliabiliteten och validiteten i den genomförda 

studien.  

4.4.1 Enkätundersökningen 

Vid min första kontakt med skolan, som jag valt att genomföra min studie vid, fick jag 

uppgift om att det fanns cirka 40 stycken lärare i årskurs 1 till och med årskurs 7. Detta 

bidrog till att jag valde att genomföra en enkätstudie, då jag såg att jag skulle kunna få 

in ett bra underlag. Senare visade det sig att jag fått felaktiga uppgifter då det endast 

fanns 21 stycken lärare att tillgå. När sedan bortfallet gjorde att jag endast kunde få in 

12 enkätsvar, så kan jag med facit i hand konstatera att underlaget från min enkätunder-

sökning inte blev så omfattande som jag först hade hoppats på. Om jag från början hade 

vetat detta så hade jag antingen kunnat ge ut enkäter även till övrig personal som arbetar 

i klass, exempelvis elevassistenter och fritidspedagoger, eller valt att avstå från enkät-

undersökning till förmån för fler djupintervjuer och då även med lärare. I efterklok-

hetens tecken så inser jag även att jag förmodligen kunde ha fått ett mindre bortfall om 

jag personligen hade informerat mottagarna av enkäten istället för som jag nu gjorde, att 

jag överlät till biträdande rektorn att informera lärarna om undersökningen. Det fram-

kom även att kommunen m.fl. har genomfört ett stort antal undersökningar i 

kommunens skolor, vilket kan ha bidragit till att personalen tröttnat på att medverka, 

även utifrån detta faktum hade en av mig, muntlig och personlig presentation av min 

forskning, kunnat bidra till en högre motivation att medverka. 

 

I det 43 procentiga externa bortfallet i enkätundersökningen, medföljer en osäkerhets-

faktor avseende huruvida de som inte svarat har andra uppfattningar än de som valt att 

svara. Denna osäkerhetsfaktor minskar på ett olyckligt sätt reabiliteten i under-

sökningens resultat. Även det faktum att jag endast fått in 12 enkätsvar bidrar till att 

minska undersökningens trovärdighet, då ett mer omfattande svarsunderlag ger ett bättre 

underlag att dra slutsatser från, sett ur ett statistiskt perspektiv. En annan del av 

bortfallet är internt och beror på att en informant vid ett tillfälle valt att på en enskild 

fråga kryssa för fler alternativ än vad frågeställningen tillät. Detta svar blev därmed 

ogiltigt på den enskilda frågan. 

 

Enligt Ejlertsson (2005) ger enkätundersökningar alltid ett visst bortfall och ibland till 

och med ett betydande bortfall. Ett visst internt bortfall måste man räkna med och 
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Ejlertsson hävdar att ju sämre konstruerade frågorna är desto större blir det interna 

bortfallet.  Jag kan dock konstatera att trots det relativt sett stora externa bortfallet så 

blev det interna bortfallet väldigt litet, vilket tyder på att enkätfrågorna fungerade 

tillfredställande utifrån syftet. 

 

En annan svaghet i enkätmetoden är risken att informanterna gör olika tolkningar av 

frågornas innebörd, vilket riskerar att försämra validiteten i frågeställningarna och kan 

bidra till en sämre reliabilitet i svaren. För att motverka sådan feltolkning och öka 

validiteten måste enkätfrågorna hållas relativt enkla vilket begränsar enkätens effekt och 

metoden riskerar att, på ett bristfälligt sätt, förenkla en mer komplex verklighet. 

Ejlertsson (2005) påtalar just att nackdelen med enkätundersökning är att i en enkät ges 

inte möjligheten till alltför komplicerade frågor eller icke planerade följdfrågor utan när 

enkäten är färdigkonstruerad finns det inga möjligheter till ytterligare information. För 

att i någon mån motverka detta har jag givit möjligheten att välja flera av de givna 

alternativen, istället för endast ett svarsalternativ. För vissa av alternativen gavs även en 

möjlighet att förtydliga sitt svar – Ex: ”Om ”Ja” på vilket sätt:______________”. 

Enkäten avlutas med en ”öppen” fråga där utrymme ges till ett beskrivande svar istället 

för, som i majoriteten av frågorna, givna svarsalternativ. 

4.4.2 Intervjuer 

Det finns en risk att jag i min ambition att erhålla ett bra samtalsklimat, under 

intervjuerna omedvetet, genom den så kallade intervjueffekten påverkar den som 

intervjuas på ett, för resultatet, negativt sätt. Stukát (2011) beskriver intervjueffekten 

enligt följande: 

Med intervjueffekt avses att intervjuaren uppträder med ordval, tonfall, ansiktsuttryck på ett sådant 

sätt att den som intervjuas förstår – medvetet eller omedvetet – vad som förväntas av dem. Svaren 

blir inte riktigt ärliga och sanna. (s.43) 

Vissa frågor kan göra att informanten upplever en lojalitetskonflikt gentemot skolan, 

vilket kan påverka ärligheten i svaret negativt. Dock är risken för detta relativt liten då 

jag dels informerat om att det inte kommer att finnas någon spårbarhet till kommunen, 

skolan och informanten i den färdiga rapporten och dels då undersökningen endast fyller 

ett syfte i min utbildning och inte kommer att medföra någon direkt påverkan på skolans 

och informanternas verksamhet. Då skolan däremot har rätt att ta del av min rapport så 

finns det en risk, i skolans interna hantering av rapporten, att vissa uppgifter kan spridas 

och spåras. 

 

Då det inom skolan finns interna meningsskiljaktigheter så utgör det en risk att dessa 

bidrar till en sämre objektivitet i de erhållna svaren. 

4.4.3 Etiska överväganden 

Jag har tagit del av Vetenskapsrådets Forskningens principer (Vetenskapsrådet, 2002) 

och vid min enkätundersökning och mina intervjuer utgått från Vetenskapsrådets fyra 

etiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 
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4.4.4 Informationskravet 

Jag informerade biträdande rektor, som tog det avgörande beslutet att jag fick 

genomföra min studie, både muntligt och skriftligt gällande mitt syfte med under-

sökningen samt hur undersökningen var tänkt att genomföras (se procedur). Biträdande 

rektorn tog på sig att informera övrig personal om min studie utifrån den skriftliga 

information han erhållit. I missivbrevet beskrev jag syftet med min studie, vem enkäten 

vände sig till, hur många frågor samt hur lång tid som enkäten beräknades ta, att svaren 

skulle behandlas anonymt och att det i den färdiga uppsatsen inte skulle finnas 

spårbarhet till vare sig kommun, skola eller deltagare. Jag informerade även om att 

medverkan var frivillig och att det när som helst gick att avbryta sin medverkan samt 

uppgifter om hur enkäten skulle samlas in och när sista svarsdagen var. 

 

När det gäller de tre intervjuerna informerade jag skriftligen tre de tilltänkta infor-

manterna mitt syfte med intervjun samt hur intervjun var tänkt att genomföras (se 

procedur). Detta upprepade jag också muntligt innan intervjuns genomförande. 

4.4.5 Samtyckeskravet 

Då utförlig information medföljde missivbrevet anser jag att samtycke har lämnats av 

informanten när enkäten returnerades ifylld. När det gällde intervjuerna redogjorde jag 

återigen för mitt syfte med intervjun. Jag frågade ännu en gång om informanten ville 

ställa upp samt att informanten när som helst var i sin fulla rätt att avbryta intervjun 

eller välja att avstå att besvara vissa frågor, utan att behöva motivera sitt val.  

4.4.6 Konfidentialitetskravet 

Då undersökningsgruppen var förhållandevis liten upplevde jag att det fanns en 

svårighet i att avidentifiera samtliga informanter. Jag avstod därför att lägga resultaten 

av enkätsvaren som bilaga, då jag ansåg att det försvårade konfidentialitetskravet 

avsevärt. Jag har valt att använda mig av fingerade namn på mina informanter samt 

avidentifierat såväl skola som kommun. 

4.4.7 Nyttjandekravet 

Jag informerade om att denna undersökning kommer att användas i mitt examensarbete 

och att skolan gärna får ta del av den färdiga rapporten om så önskas. Jag informerade 

om att denna studie var mitt examensarbete och att ljudfilerna skall raderas så snart de 

är transkriberade. 

4.4.8 Svagheter i min forskningsetik 

De svagheter jag kan finna i min forskningsetik är att jag i efterhand inser att jag, 

genom att bli allt för engagerad under intervjuerna, riskerade att utsätta mina 

informanter för en omedveten och indirekt påverkan, genom bland annat mitt tonläge, 

ansiktsuttryck, ordval samt kroppsspråk, den så kallade ”intervjueffekten” (se under 

rubriken Studiens tillförlitlighet).  Ett annat etiskt dilemma, är det faktum att jag lämnat 

information till informanterna där jag försäkrar att det inte kommer att finnas någon 

spårbarhet från min rapport till vare sig kommun, skola eller deltagare. Någon sådan 

anonymitet går svårligen att garantera, då det, för en person med insikt om lokala 

förhållanden, naturligtvis är möjligt att spåra såväl kommun som skola och kanske även 
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deltagare. Det är också svårt att utröna vilka delar ur min rapport som eventuellt skulle 

kunna åsamka de intervjuade informanterna skada på kort och/eller lång sikt. 

4.5 Analys 

Jag har valt att göra en kvalitativ tolkning av resultatet från den kvantitativa enkätunder-

sökningen. Detta då jag anser att en rent statistisk sammanställning inte i någon 

nämnvärd omfattning bidrar till en tydligare bild. Statistiskt sett gör det låga antalet 

enkätsvar (12 stycken), i kombination med det relativt stora externa bortfallet (9 

stycken), att reliabiliteten i min enkätundersökning inte blivit så hög som jag hade 

önskat. 

 

Den kvalitativa tolkningen har jag utfört genom att nyttja resultatet från 

enkätundersökningen dels för att se om den stärker eller försvagar den bild jag fått 

genom mina genomförda intervjuer och dels för att se om den på något sätt kan 

komplettera resultatet från intervjuerna. 

 

Intervjuerna har jag spelat in på min mobil och därefter ordagrant transkriberat dem. 

Varje intervju genererade mellan 11 och 16 sidor (Word, storlek 12). Under trans-

kriberingen har jag kunnat reflektera över intervjusvaren och därigenom påbörjat 

processen att skapa mig en djupare förståelse av skolans verksamhet, samarbetsformer, 

metoder och processer. 

 

Efter analys av de transkriberade intervjuerna markerade jag sådana partier som jag 

ansåg vara av särskilt intresse. Dessa partier kom att bli mina informationsenheter 

(Merriam 1988). I min vidare analys av dessa informationsenheter så skapade jag 

kategorier, under vilka jag därefter inordnade mina informationsenheter. Kategorierna 

med informationsenheter bildar tillsammans med resultatet från enkätundersökningen 

och de granskade dokumenten det som Merriam kallar för fallets databas eller 

falljournal. 

 

För att underlätta mitt vidare analysarbete såg jag det som nödvändigt att organisera 

informationen, så att jag på ett mer överskådligt sätt skulle kunna se mönster och dra 

slutsatser. 

 

Jag skapade en variant som går ut på att jag, i MS Excel, först skrev in mina identi-

fierade kategorier överst i kolumner. Under respektive kategorinamn så kopierade jag 

därefter in mina informationsenheter under varandra. För att ha kvar spårbarheten till 

vem som givit informationen så färgkodade jag även informationsenheterna utifrån de 

olika informationskällorna. 

 

När jag hade registrerat samtliga informationsenheter (185 stycken) under tillämpliga 

kategorier (17 stycken), skrev jag ut kalkylbladet och klippte isär de respektive 

kategorierna, där varje kategori utgjorde en mer eller mindre lång kolumn (pappers-

remsa). Samtliga pappersremsor lade jag sedan ut på golvet där analysen kunde fortsätta 
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och fördjupas. Bland annat parade jag ihop närbesläktade kategorier för att kunna 

sammanställa ett resultat utifrån mina forskningsfrågor. 

 

Utifrån ovan beskrivna analysmetod har jag åstadkommit ett resultat i deskriptiv form. I 

resultatet ges min bild av hur jag, utifrån genomförd undersökning, uppfattar att 

fallstudiens skola arbetar inom det specialpedagogiska verksamhetsområdet. Utifrån 

denna bild drar jag slutsatser avseende hur skolan arbetar med inkludering, vilka styrkor 

och svagheter som skolan har inom detta område, vilka utmaningar som skolan står 

inför samt i vilken grad skolans (och kommunens) verksamhet lever upp till 

intentionerna i skollagen och Lgr11.  
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5 Resultat 

5.1 Skolans yttre förutsättningar 

Skolan får inte säga nej till elever som skrivs in inom skolans upptagningsområde. Med 

tanke på den inflyttningsström av flyktingar som råder i kommunen ställer det extra 

höga krav på skolorna. Biträdande rektor Bosse förklarar:  

Är man skriven i vårt upptagningsområde ska man hit. Är de skrivna i XX stadsdel så ska de dit 

och så vidare. Och det där känns inte bra av flera skäl. Ett: det är också ekonomin för vem kan 

budgetera för i augusti om det kommer ytterligare 17 elever?  

På frågan om varför skolan inte kan säga nej, svarar han:  

Nej, nej…det kan vi inte göra om de tillhör vårt upptagningsområde…så det är ett olustigt system 

(suck). Där borde man tänka om – rejält. En annan mycket, mycket märklig sak är om vi i vårt 

upptagningsområde har en elev som tillhör oss, men kanske har ett handikapp, kanske är blind 

eller döv och ska gå i dövskola, då är det vi, vår skola, som bekostar den utbildningen. Visserligen, 

vi får skolpeng, elevpeng, för eleven, men den går ju direkt vidare till den skolan eller institutionen 

där det här barnet hamnar, men oftast är det ännu dyrare och då dras pengarna från vår verksamhet. 

Vet man om det i förväg kan man ju så att säga budgetera för det …men vad händer om det flyttar 

in en familj i vårt upptagningsområde i oktober? 

Borde det inte vara så att XX kommun eller någon annan kommun, om man på kort tid får väldigt 

många nyanlända, som inte kan svenska… Jag ser inget fel i att skapa klasser med bara de 

eleverna under första året…sen ska de ut i vanliga klasser. 

Även Sonja har upplevt svårigheter kopplat till elevintaget till skolan. 

Vi har väldigt många som söker hit, framför allt till 6-årsverksamheten, för kommer man in där har 

man automatiskt plats, även om man flyttar. Så då tar man in fullt på 6-års och så flyttar det in folk 

i våran del, så att säga, och då måste vi ta emot dom. 

Sen är de ju så fiffiga att när de får hit släktingar som är flyktingar då skriver dom sin c/o adress 

inom vårt område och då måste vi ta emot dem, fastän de har fått lägenhet någon annanstans, så 

står de skrivna på en c/o adress hos någon släkting, och sen flyttar, då får de ju gå kvar här. 

Det ramlar ju in barn. Vi skrev in 7 nyanlända bara nu vid novemberlovet. Det kommer nya nu 

efter jul också. 

Under förra hösten fick Sonja en förfrågan av rektor att ansvara för alla nyanlända 

elever. 

Javisst, sa jag. Då får jag sköta mig själv. Tack. Sen hade jag ju inte tänkt mig att de skulle bli 

nitton stycken innan året var slut, men det var ju en annan sak, då var det bara att bita i det sura 

äpplet. Jag brukar lägga krutet på ettorna under våren så att de kommer igång, men det hade jag 

inte tid med eftersom jag hade så många invandrarbarn. 

De nyanlända eleverna placeras direkt i en ordinarie klass. Både biträdande rektor Bosse 

och speciallärare Sonja hävdar att XXX kommunen har tagit bort möjligheten att 

anordna förberedelseklass.  Bosse säger: 

Jag tror till och med att det är direktiv att majoriteten av, merparten av timmarna, ska vara i 

klassen. Och de som har tänkt till här, menar ju att det är också ett sätt att integreras i ett svenskt 

samhälle. 

Kommunen uttrycker det på följande sätt i sin utvecklingsstrategi för skola och förskola. 

De flerspråkiga eleverna är en heterogen grupp med stora individuella skillnader, bland annat när 

det gäller erfarenheter och behov. 
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För att ta hänsyn till varje elevs erfarenheter och behov förespråkar kommunen att 

skolorna i större utsträckning ska ta tillvara på modersmålslärarnas kompetens. 

För att skapa meningsfulla sammanhang för flerspråkiga elever är modersmålslärarna en tillgång 

som skolan måste ta vara på bättre. 

Biträdande rektor Bosse har en annan bild av kommunens satsning på modersmåls-

undervisningen.  

Sen har ju XXX kommun också modersmålslärare som ska ge studiehjälp… studie-

handledning…och det började ju olyckligt, för den enheten hade budgetproblem så dom drog ner 

den hjälpen…ja, det var mer innan jag började här, men då vet jag att alla rektorer var upprörda 

här i augusti att…att det drogs in på liksom, studiehandledningen. Vi ska i och för sig skilja på 

modersmålsundervisningen, som är efter skoltid, men vi har också det som heter 

studiehandledning, ofta är det samma lärare då som är inblandad. Och studiehandledningen drogs 

det in på väldigt. 

På frågan hur stor omfattning studiehandledning ges, berättar Bosse att det rör sig om 

sammanlagt 60 minuter i veckan.  

 

När det gäller inkludering av elever skriver kommunen följande i sin utvecklings-

strategi: 

Alla barn och elever ska på olika sätt inkluderas i undervisningen för att nå bättre resultat. Istället 

för att satsa på resurser i smågrupper utanför klassrummet kan man ofta nå betydligt längre genom 

att tillföra resurser och elevstöd i klassrummet. Det gör att stödet blir mer flexibelt och 

individanpassat och kan sättas in tidigt. 

Men verkligheten ser annorlunda ut. Sonja berättar att det kan vara 27-28 elever per 

klass på en lärare. 

På mellanstadiet är dom ju själva och på lågstadiet är det en fritidspedagog också, inte alla veckans 

timmar, men många. 

Bosse upplever att många lärare känner sig frustrerade inför rådande inkluderingstrend. 

Förr var det tydligare vems ansvaret var för då hade de flesta skolor en eller flera anställda som tog 

hand om den här typen av elever, men nu är vindarna snarare att elever ska vara knutna till en stor 

klass och vara med i klassrummet så stor del av skoldagen som möjligt. Möjligen gå ifrån någon 

enstaka timme. Ähm… och det tror jag att många lärare upplever som frustrerande, för att det 

bromsar ju lite hela undervisningen om man säger så…om man har elever i klassrummet som 

kanske inte riktigt är med på det man pratar om. 

På frågan hur Bosse tror att utbildningsnämnden resonerar svarar han: 

Ja, jag är lojal tjänsteman, så självklart så vet jag ju att de har skolans bästa för ögonen och så 

vidare, men jag kan ju som skattebetalare i Xxx kommun tycka att det har varit väldigt kortsiktigt 

tänkt senare år, det har varit omorganisationer hit och dit och man lägger skolor ena dan och vill 

flytta skolor andra dan och jag saknar liksom långsiktigheten. Det har också varit ganska stor 

omsättning av chefer i kommunen i stort, men även på utbildningskontoret. Visst, det här med 

kvalitetssäkring det måste vi ju ha precis som andra verksamheter och jag hoppas att det system vi 

har nu, det vi har börjat med, får i så fall finnas kvar, och inte bara i ett år, utan i tio år, för många 

lärare har ju varit med om nymodigheter som försvinner efter två år och sen är det något annat som 

tar vid och så har man lagt ner en massa tid och energi på något som inte blev varaktigt. 

Man kan ju tycka som någon sa ”Låt skolan vara skola”. Låt lärare syssla med undervisning. 
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5.2 Förutsättningar i form av personal och kommunalt stöd 

På skolan arbetar det en klasslärare i varje klass. I årskurserna 1-3 finns det även en 

fritidspedagog knuten till klassen under ett antal lektionstimmar i veckan. Det finns fyra 

elevassistenter på skolan. Det finns tre specialpedagoger. Petra som har det över-

gripande ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten, en specialpedagog som 

arbetar i årskurs 7 har i sin nuvarande tjänst 20 % specialpedagogiskt ansvar, något som 

kommer att utökas till 100 % när högstadiet är fullt utbyggt. Det finns dessutom en 

specialpedagog som under höstterminen har arbetat som klasslärare i årskurs 1, då den 

ordinarie läraren är långtidssjukskriven. Förutom dessa tre specialpedagoger finns det 

en speciallärare, Sonja, som är anställd som läspedagog och som framför allt arbetar 

med ett barn med funktionsnedsättning, med nyanlända som inte får plats i Verkstan 

samt årskurs 2. I den exkluderande verksamheten Verkstan och Ateljen arbetar det två 

lärare. Det finns också ett antal modersmålslärare som arbetar vissa timmar på skolan, 

anställda av kommunens modersmålsenhet. 

 

I kommunen finns en övergripande resursenhet och i den ingår, för skolornas räkning, 

modersmålsenheten, kostenheten, ungdomsmottagning, skolakut (för elever som har 

hög frånvaro), skolhälsovård samt kommunens utvecklingslärare. När det gäller 

kommunens fyra utvecklingslärare som anställdes hösten 2012 på 50 %, är deras 

främsta uppgift att hjälpa de enskilda skolorna att utveckla sin verksamhet för att på så 

sätt nå en högre måluppfyllelse. Utvecklingslärarna har ingen specialpedagogisk 

kompetens utan beskrivs av ansvarig på kommunen som ”väldigt duktiga lärare.” ’ 

 

Den bild som framkommer under intervjuerna av kommunens övergripande stödenhet 

till kommunernas skolor är negativ. Specialpedagog Petra beskriver verksamheten på 

följande sätt:  

Ja…dom handleder lärare ute runt olika funktionshinder…när dom kommer hit så är det i princip 

för att jag inte hinner göra, jag hinner inte göra mer än jag gör…Dom placerar barn tycker jag, 

verkar det som. Placerar runt barn…barn som har svårigheter till kommunövergripande 

grupper…och det placerar dom ju… 

I den här kommunen gör man bara psykologutredningar i syfte att sätta barn i särskola eller 

inte…man gör det inte i syfte att söka kunskap utan man gör det i syfte att se om barnet ska 

skickas till särskola. 

…dom har skapat arbetsgrupper för att ordna mallar för åtgärdsprogram till exempel och 

pedagogisk utredning, men det…det är deras enda jobb! Jag tycker att dom gör…jag gör…dom är 

för osynliga! Dom…dom…det krävs mod och det krävs stryka för  att liksom strukturera upp 

någonting och sätta ner foten och jobba mot det och det tycker inte jag att dom gör…vi ser 

ingenting av deras arbete, vi har inget utav deras arbete egentligen. Inte nånstans. 

Dom är alldeles för osynliga, alldeles för ostrukturerade. Jag vet inte vad dom gör egentligen, jag 

vet inte vad dom gör. Så är det! 

Även Bosse är kritisk till kommunens satsning på övergripande specialpedagogisk 

kompetens. 

På senare år känns det snarare som om XX kommun valt att ha speciallärarna på ett ställe och så 

rycker de ut vid behov. 
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Dom gör utredningar, det är min bild, men det är min bild, snarare från den tid jag var lärare än 

vad jag har sett här. Men jag upplever som att…specialpedagoger sitter på ett ställe, åker ut till 

olika skolor, är där några dar och kring en elev och det blir någonting som lärare sen måste 

verkställa och det är inte riktigt så vi vill ha det, tror jag. Utan speciallärare/specialpedagoger ska 

naturligtvis finnas ute i verksamheten. 

Jag tycker att en specialpedagog ska vara knuten till en skola och finnas på skolan bland elever, 

inte i ett kommunhus, i ett eget kontor bland en massa andra specialpedagoger och liksom göra 

brandkårsutryckningar till de skolor som har problem för att sen rycka ut till en annan skola. 

5.3 Arbetet med implementeringen av den nya skollagen och Lgr 11 

Enligt Petra har kommunens arbete med att implementera nya skollagen och Lgr 11 gått 

till på så sätt att en person från varje skola har utsetts till så kallad ”spjutspets” och suttit 

med i en kommunövergripande ”spjutspetsgrupp”. Petra har fram till i höstas varit 

skolans ”spjutspets” och hennes uppgift som ”spjutspets” har varit att förmedla 

kunskaperna vidare till samtliga kollegor på skolan. Petra anser att den kommunöver-

gripande gruppen som hon deltagit i har varit bra, men att hon från och med i höstas har 

varit tvungen att frånsäga sig uppdraget då hon känt att inte tiden räcker till. Kommunen 

har också ordnat så kallade bedömningsgrupper, vilket i praktiken betyder att lärare från 

olika skolor som undervisar i samma ämne har sammanförts för att diskutera och 

bedöma olika elevarbeten, men här anser Petra att kommunen har brustit i sitt ansvar, då 

lärarna inte har fått något annat stöd i detta arbete än att diskutera med varandra. 

 

Även biträdande rektor Bosse nämner kommunens arbete med bedömningsgrupperna.  

Vi har haft under den här terminen två tillfällen bedömningsträffar. Då träffar våra lärare från 

andra skolor och pratar, men det är aldrig någon som leder en sånt arbete, utan det är mera att 

lärare ska träffas och få i uppgift att ta med ett bedömningsunderlag ”så kan ni resonera om det”. 

Och det märker jag när lärare kommer tillbaka från…En del är helnöjda, en del är inte nöjda alls 

och många pratar nog allt annat än skola för de träffar en gammal kollega och så där och så har vi 

vid nått tillfälle haft en allmän storföreläsning för många lärare om bedömning och …så jag tror 

att…man kan inte beskylla kommunen för att inte ha gjort någonting, för det har de faktiskt gjort. 

På frågan om Lgr 11 avspeglar sig i den specialpedagogiska verksamheten svarar 

Bosse: 

Ibland, inte alltid tror jag. Men jag tror inte, det kanske inte lät så bra…men så är det på alla 

skolor, man får höra att detta är en process, vi är liksom inte bekväma än med ny läroplan och att 

vi ska sätta betyg, dessutom efter en ny betygsskala, så vi jobbar på det och vi lägger ner väldigt 

många timmar på det. 

Han fortsätter: 

Sen…önskar ju många att vi ska ha svart på vitt, så här gör man, så här gör man inte, men det får 

man ju inte nu förtiden. 

 

Petra är kritisk till att kommunen hävdar att implementeringsarbetet skall ses som en 

process. 

Kommunen är otroligt mån om processen och man hänvisar till Skolverket som också i och för sig 

pratar om processen, men att alla ska genomgå processen och verkligen förstå så det hamnar i 

ryggmärgen, och för mig finns det två dilemman i det. Och det ena är att jag är rädd att när den här 

processen har satt sig har vi en ny läroplan, ungefär. Och det andra är att det kommer och går 
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lärare på skolan, och det finns dom som i alla fall inte kommer vara med i den här processen. Vi 

bytte 6 lärare på den här skolan förra året!  

Sonja beskriver arbetet med implementeringen av läroplan och skollagen på följande 

sätt:  

Oj, vi har haft många långa genomgångar och genomläsningar och diskussioner, men vi känner oss 

inte klara ändå med det. 

5.4 Hur stödet organiseras i den enskilda skolan 

På skolan har man från och med hösten 2012 inrättat något som man kallar för Verkstan 

och Ateljen. Verkstan är till för nyanlända elever och Ateljen är till för elever med 

svaga studieresultat. Verkstan och Ateljen är inrymda i samma lokal och där jobbar två 

lärare på heltid, en med utbildning mot de lägre åldrarna och en mellanstadielärare. 

Ansvarig för Verkstan och Ateljen är Petra, specialpedagogen. Petra beskriver 

verksamheten så här: 

Och sen har jag ansvar för den så kallade Ateljen och Verkstan som vi byggt upp från i höst. Och 

det är en exkluderande verksamhet där eleverna måste ha åtgärdsprogram. Det är inte så att alla 

med åtgärdsprogram kommer dit, men de som har åtgärdsprogram kan få gå dit. 

Petra beskriver tillkomsten av den nya organisationen så här: 

Kan vi inte ta hand om de här eleverna ute i klasserna så måste vi göra något annat, vad jag än 

tycker om det, så måste vi det. 

Jag har jobbat här i 3 år för att få till att vi måste klara alla eleverna i klasserna, men jag har ju 

varit tvungen nu att inse att det finns lärarsituationer där det går så fruktansvärt långsamt, så 

eleverna hamnar så mycket i kläm, så vi var tvungna att göra en sån här verksamhet 

När inte lärarna, dom klarar inte av att ta hand om de här eleverna, så vi måste göra någonting, så 

därför blev det den här Ateljen och det är ju en exkluderande verksamhet. 

Enligt Petra finns det ungefär 100 elever som har åtgärdsprogram, vilket är nästan en 

tredjedel av samtliga elever på skolan. Av dessa 100 elever tar Verkstan och Ateljen 

emot cirka 50 elever, resterande elever ska alltså få hela sitt behov av stöd tillgodosett 

inom den ordinarie klassundervisningen. Det exkluderande stödet som ges i Verkstan 

och Ateljen för de ”utvalda” eleverna sker vid 4-5 tillfällen i veckan. Vanligtvis arbetar 

lärarna med grupper om fyra till tio elever i varje grupp. Petra upplever att den största 

svårigheten med Verkstan är att de inte kan ta emot flera elever just nu. Detta har skolan 

tillfälligt löst genom att Sonja har tagit ansvar för fem nyanlända elever. 

 

Enligt Petra omfattar Ateljen i första hand elever med svag teoretisk begåvning och inte 

primärt elever med psykosociala svårigheter. 

Vi måste kunna ha elever från olika klasser, olika årskurser, olika ämnen samtidigt, och då går det 

inte att ha elever som klättrar runt på väggarna. 

Jag vill inte ha eleverna med utåtagerande beteende där (Verkstan/Ateljen), vi måste jobba på 

andra sätt med dom. 

För att komma tillrätta med utåtagerande elever använder sig skolan av framför allt två 

elevassistenter som arbetar mycket med olika elevsituationer i de olika klasserna. Det är 

Petra och rektorn som tillsammans beslutar vilka elever eller grupper som elev-

assistenterna ska arbeta med. Petra anser att elevassistenterna gör ett väldigt bra jobb 
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och hon beskriver även personalen som arbetar i Ateljen och Verkstan i positiva 

ordalag, något som hon återkommer till vid flera tillfällen under intervjun. 

Dom är ju så otroligt flexibla, för som jag sa, så sitter dom ju med olika årskurser och olika ämnen, 

dåligt språk, väldigt icketeoretiska elever, väldigt svagbegåvade, det är inte särskola, men det är 

typ de här ´hjälpklasseleverna’ som har väldigt mycket, och ganska svåra sociala delar också, så 

dom gör ett väldigt flexibelt och bra jobb. 

Enligt Petra måste det vara en kontinuitet om man ska plocka ut barnen från ordinarie 

undervisning. ”…för att det verkligen gagnar eleven och att eleverna tycker att det är 

okej att gå ifrån och att det ger någonting.” Att som tidigare, innan hon fick ansvar för 

den specialpedagogiska verksamheten, plocka ut elever vid två tillfällen i veckan är inte 

något Petra förespråkar. Hon säger: 

För fyra år sedan, så var det ju en specialpedagog som arbetade i typ en skrubb och det kom då 

elever från klasser och varje klass fick två tider i veckan och så fördelade lärarna dom eleverna 

som dom ville. 

Om nån annan tar hand om de här eleverna två timmar i veckan så kan vi lika gärna låta det vara, 

för det ger inget. Det ger en mysig stund och en trevlig stund då alla är nöjda och glada men det 

ger ingenting i längden. 

Sonja, specialläraren, beskriver den forna specialpedagogiska verksamheten på följande 

sätt: 

Då hade vi en specialpedagog som tog sig an barn, kanske i lite för stor utsträckning för hon tog 

grupper och då kände väl klasslärarna att dom inte hade något ansvar längre, men hon orkade inte 

strida för sin sak, lika mycket som Petra har gjort. Men jag har ju hela tiden stridit för de mindre 

barnens möjlighet att få hjälp att lära sig läsa, för läsningen är ju grunden till allt, även till matte, 

alltså. 

Sonja beskriver sin egen tidigare exkluderande verksamhet så här: 

och sen har jag varit paria, eftersom jag tagit ut barn och de som har kommit till mig i ett litet rum 

som kallades för ”Ordstugan”. Och där vi läste helt enkelt. Och sen förra hösten har jag vägrat ingå 

i den här specialpedagoggruppen. 

Hon berättar vidare: 

Petra har jobbat här 3-4 år och tjatat om att man ska inte ta ut barnen ur klassrummet, det ska vara 

integrerat och jag har vägrat flytta från mitt lilla rum där uppe och barnen har kommit till mej och 

läst. Nu helt plötsligt ska barnen gå till Ateljen. Jag vill inte vara i den organisationen då, sa jag. 

Då går jag väl i pension då, jag har ju det vapnet liksom. 

I intervjun med Petra blottläggs hennes skepsis mot att ta ut elever ur den ordinarie 

undervisningen för att lästräna, utan att det först gjorts en pedagogisk kartläggning. 

Jag anser att det är klasslärarens jobb å lära barn läsa. 

Vi måste ha kunskap om hela det här spektrat, okej, han har svårt att läsa, men hur ser helheten ut 

och det tycker jag är det stora, att man börjar se på barnen utifrån olika synvinklar och 

reflekterar…och det är inte bara så att han är lat, han vill inte. 

Och jag anser att…om man ska sätta in en lästräning så måste man veta att det är det man ska göra, 

annars är det en jäkla lyx…visst, man kan sitta och läsa med eleverna, ungefär som Sonja gör nu, 

och nu bryr jag mig inte om vad hon gör, hon är ju snart pensionär, men…alltså…man måste titta 

bredare. 
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Petra hävdar att hon har upplevt vilken negativ inverkan det kan ha på elever om man 

först inte går till botten med vad som är det verkliga problemet. 

Och jag har fått upp elever som inte vill gå dit, som gråter, som inte vill gå dit, som sitter i 3:an, 

4:an som har dyslexi, det är språkstörningar, neuropsykologi…där problemet egentligen är 

någonting helt annat. 

Sonja i sin tur förespråkar en till en undervisning. 

Ja, en till en. Absolut. För jag menar, om jag ska gå in i klassrummet, då ska jag ha massor av 

grejor med mig för utifall att vi skulle behöva något och sen sitter den här stackarn då och ska 

traggla igenom nån text och är rädd att kompisarna hör. De kommer till mig och sitter och får den 

tid de behöver för att få tänka efter, och så kommer alla andra och frågar; När får jag komma till 

dig? Så att det blir en positiv grej, att alla vill. 

Och alla säger; jag vill också! Och det är ju bra, då gör jag H4 prov med hela klassen och då har 

dom ju varit här allihopa. Så vi vet att de är på banan. 

Så det är mycket papper hos mig också, men på ett annat sätt, kan man säga. Det här har jag kört 

under hösten och då har jag bara gått in och hämtat ett barn så har vi kört om det passar och så har 

jag koll på att jag har följt upp det. 

Biträdande rektor Bosse beskriver fördelen med dagens organisation i följande ordalag: 

Fördelen är att det är två lärare som jobbar där på heltid…De är rutinerade lärare, med stor 

empati…Jag ser ju elever som nästa lider ibland i sitt eget klassrum att de inte förstår, men när de 

väl kommer dit så skiner de upp och blir omhändertagna på ett sätt, där har vi det här med lilla 

gruppen egentligen, att bli sedd. Så det tycker jag är bra, absolut. 

Bosse beskriver den specialpedagogiska verksamheten med att 

Verkstan, det är nyanlända rakt av. 

Det är så här, i Ateljen, inte i Verkstan, så är ju tanken att elever kan gå dit under tre veckor om de 

ligger efter i något moment, men sen behöver inte samma elever komma tillbaka… kanske… så då 

förändras det lite grann.” 

5.5 Vägen till Verkstan eller Ateljen 

Specialpedagog Petra har arbetat fram skolans handlingsplan för ”elever som har 

särskilda rättigheter.”  I handlingsplanen står det uttryckligen att det är styrdokumenten 

som ligger till grund för skolans arbete och att det är inkludering som är normen i 

samtliga styrdokument. Vidare går att läsa att eleven i minsta möjliga mån ska särskiljas 

från sin grupp och om undervisning ges på annan plats ska detta behov vara tydliggjort 

efter en pedagogisk planering. Det är undervisande pedagog som har huvudansvaret att 

uppmärksamma elevens behov.  

 

För att en elev ska kunna få stöd utanför sin ordinarie grupp måste samtliga 

undervisande lärare fylla i en pedagogisk utredning, kallad Steg 1. I utredningen skall 

samtliga lärare gemensamt beskriva följande punkter: 

1. Elevens klassituation, antal elever i klassen samt antal flickor respektive pojkar. 

2. Elevens språkliga situation, hemspråk, studiehandledning, ev. tid i Sverige etc. 

3. I vilka/vilket ämne elever riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. 

4. Vilka hinder/möjligheter finns för elevens lärande. 

5. Vilka insatser/åtgärder har gjorts för att underlätta för eleven att nå målen.  

6. Vad har framkommit i samtal med elev/vårdnadshavare. 
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7. Relation till eleven. 

8. Hur påverkas eleven av arbetsklimatet i klassrummet? Behöver något ändras. 

9. Uppvisar eleven andra svårigheter i sin skolsituation. Beskriv vilka och hur de 

visar sig. 

10. Önskat stöd. 

 

Enligt Petra är det kommunen som bestämt att det ska göras en Steg 1 utredning för de 

elever som riskerar att inte klara kunskapskraven. Steg 1 utredningen är ett måste för att 

eleven ska kunna få ett åtgärdsprogram, vilket är ett krav för att få hjälp i Ateljen och 

Verkstan. 

Ja, och där ska alla undervisande lärare skriva tillsammans och nu är jag så där hård att har dom 

inte gjort det, så får dom tillbaka det, så nu är jag jättetjurig, för nu har jag sagt det i över ett års 

tid. 

För att underlätta för lärarna berättar Petra att: 

så har vi ordnat dokumentationstid en gång i månaden eller var tredje vecka eller vad det är, två 

timmar på tisdagen, och då får man väl säga att nu vill jag att alla kommer till den här eleven. 

När Steg 1 är gjort, tas elevärendet upp i Elevvårdsteamet som träffas varannan vecka. 

Rektorn är med varannan gång eller vid behov. Elevvårdteamet träffas i ett slutet rum 

och enligt Bosse skrivs det inget protokoll. I elevvårdsteamet beslutas det om åtgärds-

program skall upprättas och/eller om eleven skall få hjälp i Verkstan/Ateljen.  

 

Om Elevvårdsteamet beslutar att eleven ska ha åtgärdsprogram är det läraren som är 

ansvarig för att upprätta ett sådant. Om Elevvårdteamet dessutom beslutar att eleven ska 

få hjälp i Ateljen eller Verkstan ska läraren förutom åtgärdsprogram, skriva en Studie-

plan. I Studieplanen ska läraren ange exakt vad eleven ska arbete med i Ateljen eller 

Verkstan och Studieplanen ska upprättas utifrån LPP, lokal pedagogisk planering, som 

skrivs av läraren inför varje nytt arbetsområde. Både åtgärdsprogram, LPP och 

studieplan ska lämnas innan eleven får komma till Verkstan eller Ateljen. Förutom 

upprättandet av dessa dokument ska läraren även ha ett nära samarbete med de moders-

målslärare som ger studiehandledning 60 minuter i veckan till de elever i klassen som 

har svenska som andraspråk. Det åligger också klassläraren att genomföra och följa upp 

olika diagnoser utifrån en diagnosplan. 

 

För att underlätta för lärarna när de skriver åtgärdsprogram har Petra gjort en folder som 

ger exempel på vad som kan stå under varje rubrik. Hon säger: 

Jag ska inte säga att alla skriver, det är långt ifrån alla som skriver perfekt ÅP. Dom skriver 

åtgärdsprogram, dom fattar att det är dom som ska göra det, att jag gärna hjälper dom, men dom 

måste känna ansvaret själva. 

Petra medger att hon vet att många lärare tycker att det är jobbigt och tidkrävande med 

all dokumentation, men säger samtidigt: 

Många menar att det är mycket papper, att det är för trögt, men vi måste ha utredningen och vi 

måste i elevvårdsteamet besluta om åtgärdsprogram. Visst är det enklare att göra som Sonja, hon 

plockar bara in elever eller som Eva gjorde ”skicka in två”, men dom här hade ju ingen koll på, 

Sonja har ju ingen koll på, hon har ju fasen igen koll på vad dom kan. Det är så mycket elever som 
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har så stora svårigheter, men nu struntar jag i det, men jag har ryat mycket om det här, för vi måste 

ha någon ordning på vad vi gör. 

…sen försöker jag lyssna mycket på dom som är klasslärare…jag kan ju tycka synd om dom, och 

jag försöker hjälpa den, men det är ju till syvende och sist den som måste ha ansvaret för 

åtgärdsprogram exempelvis och jag tycker att dom börjar rulla på, det börjar bli bra. 

För att ha en policy och arbetsgång samt underlätta för lärarna har Petra utformat en 

omfattande handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd som Petra är upphovskvinna 

till. Sonja uttrycker att ”det är en fantastisk grej egentligen”, men säger samtidigt ”men 

jag vet inte om all den tid hon har lagt ner på det här, vet jag inte om hon skulle ha lagt 

på eleverna istället. Hon jobbar ju ingenting med eleverna.” 

 

Samtidigt visar hon det dokumentationskort som ska föras på varje elev och berättar: 

Jag har använt mig av det här ett par gånger då föräldrarna kommer och säger att deras barn inte 

har fått hjälp och då har vi kunnat räkna här, det har varit 30 minuter här, 25 minuter där och så 

vidare och att det har varit uppåt 65 timmar under en termin som han har fått hjälp. En till en. Då 

blir de tysta. Den här är inte alls dum. 

Sonja har inställningen att istället för att skriva en massa papper anser hon att det är 

bättre att arbeta med barnen och menar att det är där Petra och hon skiljer sig åt. 

Samtidigt tillstår Sonja att den nya läroplanen kräver att man dokumenterar, ”men inte i 

den omfattningen som sker på den här skolan.” 

 

Bosse ser problem med all dokumentation ur ett tidsperspektiv. 

Problemet är snarare att det tar lite lång tid att omsätta i praktiken då, eftersom det ska skrivas 

papper i förväg då. Det tar ju faktiskt några veckor med en elev innan man exakt kan dokumentera 

alla förmågor och brist på förmågor och har man då ett, ja, jag vet inte riktigt vad vi ska ta för 

exempel, men om man läser om en period i historia där jag intuitivt känner att ”du vet inte ens vad 

medeltiden är”, men så ska man ändå utifrån LPP vad gör klassen här. Så kan man ju tycka ”Kom 

igen, det är inte det du ska börja med. Du ska börja med att lära dig svenska först och allmänt vad 

historia är för nåt. 

Det känns som man har delegerat ut ansvaret på många. Och jag kan tycka nu, sen jag kom hit, det 

tar tyvärr lite för lång tid från det att vi får en elev med speciella behov till innan vi på allvar sätter 

in…innan vi kan hjälpa på rätt sätt. Det ska dokumenteras. Det ska skrivas. Det ska…i princip i 

varje ämne så måste läraren eller lärarna…fylla i papper på vad eleven kan…när man rent intuitivt 

direkt känner att den här eleven kom till Sverige för två månader sen, kan inte så mycket, kan 

kanske inte språket, i värsta fall inte ens alfabetet och då tycke jag att det går onödig tid och 

onödig…produceras onödigt mycket papper…innan vi kan komma till skott. 

Och vissa lärare mer än andra, är väldigt obekväma att, allt det här pappersarbetet…jag märker ju 

när man besöker arbetslagsträffar och på APT att det finns ett missnöje över all denna byråkrati. 

Men det är nog inte bara det här arbetet, utan det är också det att skriva de här LPP:erna…så det är 

många lärare som känner en väldig frustration över allt detta pappersarbete. 

Samtidigt menar Bosse att han ser vilka direktiv en rektor har och menar på att rektorn 

inte kan säga nej till LPP, eftersom det är ett direktiv ovanifrån. 
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5.6 Samarbete 

Specialpedagog Petra berättar att hon har ansvar för de fyra elevassistenterna samt de 

två lärarna som arbetar i Verkstan/Ateljen. Hon är nöjd med samarbetet, även om det i 

hennes ”arbetslag” finns personer som absolut inte kan arbeta tillsammans, men som 

hon säger: ”De gör ett jättebra jobb, var för sig.” 

 

På frågan om det ”lyfts” elever på arbetslagen svarar Petra: ”Jag vet inte om de har 

något… Jag är inte med i deras arbetslag.” 

 

Hon berättar vidare: 

Utan dom säger till mig om dom vill mig något som arbetslag och jag säger till om jag vill dom 

något som ett arbetslag. Så vi står egentligen utan arbetslag, jag och dom i Ateljen, konstigt nog. 

Men rektorn har, han säger att det är hans dåliga samvete, han vet inte riktigt vad han ska göra av 

oss…Vi deltar inte i nåt arbetslag. 

På frågan om hon saknar det, svarar hon: 

Ja, det gör jag…Ja, det gör jag. För jag tycker att det är ett väldigt bra forum…jag har ju tid varje 

vecka med dom i Ateljen och assistenterna…men det är ju ingenting så, att vi sitter ner allihopa. 

Enligt Petra det finns ett tydligt samarbete mellan klasslärare och personalen i Ateljen. 

Det funkar väldigt bra i den här Ateljen och det samarbetet, så lärarna får andas lite, så får dom i 

små portioner ta sig an sina svåra elever. 

Petra anser att hon samarbetar närmast med elevassistenterna, lärarna i Ateljen samt 

Elevvårdsteamet. Hon har också ett nära samarbete med skolledningen och det är hon, 

tillsammans med rektorn, som fördelar de specialpedagogiska resurserna. 

5.7 Specialpedagog Petras roll i skolans organisation 

 Petra beskriver sin roll på skolans som handledande, något som i viss mån har varit 

svårt för lärarna att acceptera. 

När jag kom hit på våren innan jag skulle börja på hösten, så det första man gjorde var att sticka 

upp listor under hakan på mig. ”Du tar väl dom här eleverna?” Hela första hösten fanns en outtalad 

fråga – När ska hon komma igång och jobba? 

Petra beskriver sin roll som specialpedagog på följande sätt: 

Mitt arbete handlar mycket om att se elevers behov och anpassa inlärningssituationer till det och 

vara tydlig och handledande och också vara en hjälp till lärarna i det arbetet, så det är en stor del 

av mitt arbete. 

Och det har jag jobbat jättemycket med lärarna, hur kan vi göra? Hur kan vi förstå det här? Vilket 

material och så. Så att det är ja...så jag ser det som att jag inte ska behövas. Det är mitt jobb 

någonstans, att få lärarna att klara det själva. 

Så jag har jobbat jätte, jättemycket med lärarna, med deras inställning och attityd…å till sina 

elever. Att dom elever du har här är dina elever. That´s it alltså! 

Sen måste man jobba väldigt mycket inkluderande, man måste jobba i varje lärandesituation. 
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Som jag ser det så är ju specialpedagogrollen som du beskriver, mer övergripande om mer 

handledande roll, medan specialläraren jobbar, har ju mera verktyg för att jobba med den faktiska 

undervisningsdelen på ett annat sätt. 

Jag jobbar ju mycket bredare, vi kommer åt alla eleverna. 

 

Just detta ”bredare perspektiv” är Sonja skeptisk till. Hon säger: 

men då har man liksom stött klassläraren genom att tala om att ”nu är det bara att du sätter dig 20 

minuter om dagen med den eleven”, med 27 andra som sitter bredvid, men hon har inte gjort det 

själv, utan hon har bara talat om hur man ska göra och sen har hon gått därifrån. 

När det gäller specialpedagogens handledande roll är Sonja än mer kritisk: 

Ja, och det är ju specialpedagogens roll att vara handledande, men därifrån får man ju inte tappa 

kontakten med de fysiska barnen, och sen har hon gjort en massa utredningar. Och sen har lärarna 

och föräldrarna fått tagit del av utredningarna och så har det skrivits en massa listor på saker som 

lärarna ska göra i klassen. 

När biträdande rektor Bosse får frågan var någonstans den specialpedagogiska 

kompetensen används i verksamheten svarar han först svävande: 

Om vi börjar med de svaga elever så har ju dom, alla elever som har olika former av diagnoser… 

Det är specialpedagogens uppgift att hålla koll på vilka elever på skolan det gäller. 

Ja, där har vi mycket kvar att arbeta med…och jag tror att om du frågar lärare skulle nog svaret bli 

att man tycker kanske att speciallärarna ska ta ett större ansvar eller specialpedagogen ska ta ett 

större ansvar. Det finns kanske en spänning mellan lärare och speciallärare/specialpedagog vem 

som ska gör vad. Eh.. men visst, jag kan väl så här…i och med att jag är ny här…att 

specialpedagogen kanske borde jobba mer med elever, men det är ju lätt att säga, och vi ska ju inte 

hamna i ”lilla gruppen”- tänket, för det ska vi ju inte, men jag tror att vi har en del att jobba på 

eller med…att lärare och specialpedagoger/speciallärare ska samverka mer. 

5.8 Sammanfattning av intervjuerna 

Enligt kommunens riktlinjer får den enskilda skolan inte neka någon elev, som är 

skriven inom skolans upptagningsområde, att börja i den enskilda skolan. De elever som 

kommer nya till skolan börjar direkt i en ordinarie klass, oberoende av bakgrund och 

tidigare erfarenheter. Det är inte ovanligt att elever skrivs in på en så kallad c/o adress 

inom skolans upptagningsområde för att på så sätt komma in på skolan. Det innebär i 

realiteten, med tanke på den stora flyktingströmmen till kommunen, att skolans 

förutsättningar ständigt förändras.  

 

Skolan har cirka 350 elever, varav cirka 73 % har ett annat modersmål än svenska. I 

varje klass går i genomsnitt 27-28 elever. I årskurs 1-3 finns stöd i form av en fritids-

pedagog under större delen av dagen, men från och med årskurs 4 arbetar pedagogerna i 

stort sett ensamma. Skolan har en lärartäthet om 8,1 lärare per 100 elever, vilket är 

samma som genomsittet i övriga riket. Den specialpedagogiska verksamheten utgörs till 

största delen av en exkluderande verksamhet, vilken består av det som kallas för Ateljen 

och Verkstan. Verkstan är uteslutande för de nyanlända eleverna och Ateljen för de 

lågpresterande eleverna. Verkstan och Ateljen inrättades så sent som höstterminen 2012. 

Petra anser att Verkstan/Ateljen har varit ett lyft för skolan samtidigt som hon 
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poängterar att hon är väl medveten om att det går emot skollagen och Lgr 11´s 

intentioner samt hennes egen mångåriga strävan efter en inkluderande skola. 

 

Av skolans elever är det cirka hundra som har ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar 

nästan en tredjedel av alla elever på skolan. Av dessa hundra elever är det cirka femtio 

elever som har fått tillgång till Verkstan/Ateljen vid fyra till fem tillfällen i veckan. I 

Verkstan och Ateljen, som är inrymda i samma lokal, arbetar lärarna med eleverna i 

mindre grupper om 6-10 elever. Elever med utåtagerande problematik är inte välkomna 

till Verkstan/Ateljen, utan dessa elever får hanteras i klassrummet och då, i vissa fall, 

med hjälp av elevassistent. I Verkstan och Ateljen arbetar två lärare på heltid. Ingen av 

dessa lärare har specialpedagogisk utbildning, men handleds varje vecka av Petra som 

har huvudansvaret för den specialpedagogiska verksamheten. Petra handleder också 

övriga pedagoger samt gör klassrumsobservationer. 

 

Petra har utformat en omfattande handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. 

Handlingsplanen baserar sig på kommunens krav på de enskilda skolorna och hand-

lingsplanen ställer stora krav på den enskilda pedagogen då det gäller kartläggning och 

dokumentation av enskilda elever. För att underlätta pedagogernas arbetsbelastning har 

skolledningen beslutat att avsätta cirka två timmar i månaden för pedagogerna till så 

kallad dokumentationstid.  

 

För att de elever som är i behov av särskilt stöd ska kunna få hjälp krävs att den 

undervisande läraren anmäler elevens behov genom att fylla i en ”Steg 1 utredning”. Är 

det flera lärare som är berörda måste samtliga skriva en gemensam ”Steg 1 utredning”. 

Därefter tas ärendet upp i Elevhälsoteamet som beslutar om eventuella stödinsatser samt 

om ett åtgärdsprogram ska upprättas. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka och 

rektorn är med varannan gång eller vid behov. Enligt biträdande rektorn protokollförs 

inte dessa möten. Om det i Elevhälsoteamet beslutas att en elev ska få hjälp i 

Verkstan/Ateljen krävs det att den eller de undervisande lärarna upprättar följande 

dokument: Åtgärdsprogram och en Studieplan som är baserad på undervisande lärares 

LPP (lokal pedagogisk planering). I Studieplanen ska det klart framgå mot vilka 

kunskapskrav eleven skall arbeta mot i Verkstan respektive Ateljen. Dessa tre dokument 

skall lämnas in och godkännas av Petra innan eleven får möjlighet att komma till 

Ateljen/Verkstan.  

 

Förutom Ateljen/Verkstan har de undervisande lärarna tillgång till modersmålslärare 

som varje vecka har 60 minuter enskild studiehandledning med de elever som inte har 

svenska som modersmål. 

 

Lärarna och Petra har inte någon gemensam schemalagd tid då de träffas för att 

diskutera verksamheten eller enskilda elevärenden. Petra vet inte om arbetslagen disku-

terar elevärenden på sina respektive arbetslagstider, Vare sig Petra, lärarna som arbetar i 

Verkstan/Ateljen eller elevassistenterna tillhör något arbetslag. 
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När det gäller implementeringen av den nya skollagen samt av Lgr 11 bestod 

kommunens stöd till de enskilda skolorna bl.a. av en så kallad ”Spjutspetsgrupp”. 

Gruppen bestod av en ansvarig från kommunen samt personal från samtliga skolor inom 

kommunen. Dessa ”spjutspetsar” fick sedan i uppgift att implementera de nya styr-

dokumenten på sin respektive skola. Kommunen ordnade även så kallade bedömnings-

träffar. Där lärare som undervisar i samma ämne fick möjlighet att träffas och diskutera 

olika elevarbeten.  

 

När det gäller kommunens övriga riktlinjer till de enskilda skolorna upplever de inter-

vjuade att dessa ofta har ändrats. Som stöd till skolorna har kommunen en kommun-

övergripande specialpedagogisk enhet vars syfte är att stödja de enskilda skolornas 

arbete. Inom denna enhet arbetar ett antal specialpedagoger. Dessa har sin bas i 

kommunhuset, men skall vara tillgängliga för alla kommunala skolor inom kommunen. 

Kommunen har även sedan hösten 2012 anställt fyra utvecklingslärare på 50 procent. 

Tanken är att dessa utvecklingslärare, som inte har någon specialpedagogisk utbildning, 

ska hjälpa enskilda skolor att höja kvaliteten på undervisningen och därigenom också 

förbättra måluppfyllelsen. 

5.9 En kort sammanfattning av resultatet kopplat till lärarnas 
enkätundersökning 

I analysen av lärarnas enkätsvar går det att finna en koppling till de yttre förut-

sättningarna, i form av många nyanlända flyktingar, och de stora elevgrupperna. Jag 

tolkar också enkätsvaren som att lärarna upplever ett behov av mer stöd i klassrummet. 

 

Enligt enkäten anser de flesta lärare att de effektivaste hjälpen till elever i behov av 

särskilt stöd är möjlighet till undervisning i liten grupp, små klasser samt fler lärare i 

undervisningen. Värt att notera är att ingen lärare har valt alternativet åtgärdsprogram, 

inom ramen för ordinarie undervisning, vilken är den åtgärd, som enligt lärarnas enkät-

svar, är det främsta stödet som i dagsläget ges till barn i behov av särskilt stöd. På 

frågan vilken faktor som är viktigaste för läraren i sitt arbete med barn i behov av 

särskilt stöd svarar en övervägande majoritet möjlighet att få undervisa i liten grupp, 

därefter kommer extra resurs i klassrummet och på tredje plats stöd från speciallärare/-

specialpedagog.  

 

När det gäller dokumentation är 100 % av informanterna medvetna om att det finns 

skriftliga krav på dokumentation när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Infor-

manterna är också medvetna om vem som utformat dessa. Två av enkäterna innehåller 

kommentarer till frågan. ”Specialpedagogen, men allt ansvar ligger på klassläraren.” 

”Specialpedagog. För mycket dokumentation!!” 

 

När lärarna själva beskriver de arbetssätt/metoder och insatser de gör för elever i behov 

av särskilt stöd i sitt dagliga arbete är användningen av tekniska och interaktiva hjälp-

medel ett vanligt svar, men även tas placering i klassrummet upp, tillgång till konkret 

material, hörselkåpor, nära kontakt med hemmet, arbetsschema, lärarledda lektioner, 
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tydliga ramar och individuella instruktioner, halvklassundervisning samt att de elever 

som är i behov av särskilt stöd får gå till Ateljen några lektioner. När eleverna går till 

Ateljen handlar det om att de får gå dit och arbeta med uppgifter som de inte klarar i 

helgrupp.  

 

Den svårighet som beskrivs i enkätsvaren är ”ensamheten”. En lärare skriver: 

”I stor grupp där jag alltid är ensam är det mycket svårt. ”En annan lärare skriver: 

”Jag är för det mesta ensam med 27 elever, varav 2 nyanlända, så det är väldigt svårt 

med särskilda insatser.” En tredje lärare skriver: ”Dessvärre anpassar jag nog nivån 

till dessa elever(särskilt stöd) vilket högpresterande elever blir lidande av.” 
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6 Diskussion 

6.1 Skolans yttre och inre förutsättningar 

När det gäller skolans yttre förutsättningar finns det tecken i min studie som tyder på att 

skolan anser att stödet från kommunen har varit och är otillräcklig. Skolan upplever att 

kommunen saknat en långsiktig hållbar vision och att direktiven från kommunen, har 

ändrats både en och två gånger under de senaste åren. 

 

Kommunens modell för elevantagning försvårar skolans arbete med att planera för er-

forderliga resurser. Detta då skolan inte kan säga nej till nya elever. Skolan får därmed  

problem med sin resursbalans, med anledning av den ständiga strömmen av nya elever. 

Ofta har dessa elever behov av särskilt stöd, för vilket skolan inte har haft möjlighet att 

anpassa befintliga resurser. Skolan hamnar därmed i ett ständigt efterläge där pengar 

och resurser i bästa fall tillförs i efterhand, men med detta system är det svårt att uppnå 

ett stabilt läge med resursbalans, vilket får stor påverkan på den specialpedagogiska 

verksamheten. 

 

Frågan om bristande resurser blir särskilt tydligt i det att kommunen i sina styrdokument 

anger att alla elever skall inkluderas i undervisningen och att det är nödvändigt att till-

föra resurser och elevstöd i klassrummet för att uppnå målet. Däremot medverkar inte 

kommunen till att säkerställa att dessa ”extra” resurser och elevstöd i realiteten kan av-

sättas vid skolorna. Kommunen har i stället valt att stötta skolorna genom att ha ett antal 

lärare med specialpedagogisk kompetens knutna till en kommunövergripande enhet. 

Denna kommunövergripande verksamhet kostar pengar, vilka hade kunnat tillföras de 

enskilda skolornas verksamhet. Utifrån min genomförda studie väcks tvivel huruvida 

den kommunövergripande verksamheten är det mest effektiva sättet att nyttja dessa 

medel. Detta är något som skulle behöva studeras närmare. I min studie fann jag dock 

ett påtagligt missnöje gällande kommunens kommunövergripande stödfunktion. 

Specialpedagogen ansåg att de specialpedagoger som arbetar kommunövergripande var 

alldeles för osynliga och ställde sig frågande till vad de egentligen gjorde, förutom att 

placera elever i särskilda undervisningsgrupper. Biträdande rektorn var också skeptisk. 

Han ansåg att de specialpedagogiska resurserna istället borde vara knutna till en skola 

och finnas inom skolans ordinarie verksamhet och inte på ”ett kontor i ett kommunhus 

bland en massa andra specialpedagoger”.  

 

Det råder alltså, precis som Gadler (2010) belyser i sin rapport, en stor diskrepans 

mellan formuleringsarenan, ur såväl ett makro- som mesoperspektiv, och skolans 

specialpedagogiska verksamhet (genomförandearenan) ur ett mikroperspektiv. Det 

beror, enligt min mening, till stora delar på att ansvaret för den rådande inkluderande 

diskursen, formulerad i skollag och läroplan och ansvaret för implementeringen av 

diskursen i den praktiska verksamheten involverar olika aktörer; Det är staten som anger 

diskursen, det är kommunen som skall tolka och säkerställa efterlevnaden av diskursen 

och se till att erforderliga medel avsätts och det är slutligen den enskilda skolan som 

skall implementera innebörden av diskursen i den konkreta pedagogiska verksamheten.  
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Det är upp till den enskilda skolan att planera för och organisera verksamheten utifrån 

kommunens skolplan. Skolledningen har utgått från en tolkning av begreppet 

inkludering som har inneburit att nästan allt ansvar faller på ordinarie lärare. Detta utan 

att några extra specialpedagogiska resurser eller elevstöd har tillförts i någon nämnvärd 

omfattning. När det dessutom har tillförts omfattande dokumentationsuppgifter för de 

ordinarie lärarna så har även det bidragit till en ohållbar arbetsbelastning. Det som 

därmed har uppstått är en situation där ordinarie lärare till fullo ansvarar för planeringen 

av de specialpedagogiska insatser som skall genomföras såväl inom ramen för det egna 

klassrummet som för de insatser som bedrivs inom ramen för skolans exkluderande 

verksamhet, Verkstan och Ateljen. Detta ansvar som skolan avkräver de ordinarie 

lärarna kan konstateras vara väl stort, i förhållande till såväl den aktuella utbildnings- 

och erfarenhetsnivån som till den övriga arbetsbelastningen som den ordinarie 

verksamheten kräver. Den exkluderande verksamheten, vid Verkstan/Ateljen, inrättades 

så sent som hösten 2012 för att kompensera för den ohållbara situation som uppstått för 

klasslärarna och som skolan uttrycker sig ”skapa andrum för lärarna”.  

 

Något som också framkommit i min studie är att det på den enskilda skolan dras 

paralleller mellan tvåspråkighet och behov av särskilt stödinsatser. Tinglev (2005) 

hävdar att de elevgrupper som inte passar in i den, av skolan givna normen, vad det 

gäller socialt, språkligt eller kulturellt ofta marganaliseras och kategoriseras som ”elever 

med svårigheter”. Enligt Tinglev beror detta på att skolan inte använder sig av skolans 

erfarenheter som en utgångspunkt i undervisningen. Om det föreligger på den 

undersökta skolan besvarar inte min studie, utan det är möjligtvis ett framtida 

forskningsområde. 

 

Studien pekar på att skolan har fått organisera sitt arbete utifrån en ”överlevnads-

strategi” snarare än utifrån styrdokumenten. Både Gadler (2010) och Emanuelsson m.fl. 

(2005) påtalar i sina respektive studier att kopplingen mellan styrdokumentens innehåll 

(formuleringsarenan) och dess realiseringsarena (den enskilda skolan) oftast är svag. 

Emanuelsson m.fl.(2005) beskriver att gapet mellan politiska intentioner och den prakt-

iska verkligheten är markant, vilket den enskilda skolans organisation av sin special-

pedagogiska verksamhet också pekar på. 

 

En slutsats, som jag också kan dra utav min studie, är att skolans ledning inte fullt ut tar 

tillvara på den specialpedagogiska kompetens som i dag finns på skolan. De special-

pedagogiska resurserna utgörs idag av en specialpedagog, som inte arbetar direkt med 

elever utan har ett övergripande och utredande ansvar, en speciallärare som framför allt 

arbetar med riktade insatser till ett barn, en specialpedagog som av resursbristskäl för 

närvarande arbetar som klasslärare i årskurs 1samt en specialpedagog som arbetar 20 % 

som specialpedagog och resterande tid som klasslärare. De lärare som arbetar i den av 

skolledningen organiserade specialpedagogiska verksamheten, Ateljen och Verkstan, 

saknar specialpedagogisk utbildning. Trots detta förväntas de, tillsammans med 

klasslärarna, bära ett stort ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd.  
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Av ovanstående bild av skolans resurser relativt antal elever samt andel elever i behov 

av särskilt stöd, kan jag inte dra någon annan slutsats än att skolledningen inte i 

erforderlig omfattning har analyserat och anpassat sina resurser och sin organisation 

utifrån vare sig styrdokumentens intentioner om en inkluderande skola eller utifrån de 

specialpedagogiska resurserna som idag finns på skolan. En fråga man kan ställa sig, är 

varför inte skolan använder sig av den specialpedagogiska kompetens som finns på 

skolan till den specialpedagogiska verksamheten?  

 

En anledning kan vara att skolledningen inte själva besitter tillräcklig kompetens för att 

på ett optimalt sätt ta tillvara den specialpedagogiska kompetens som finns på skolan. 

En annan viktig aspekt är att det i dagens organisation inte finns något gemensamt 

forum för de som ansvarar för den specialpedagogiska verksamheten och övriga 

pedagoger. Det saknas helt enkelt en gemensam formulerings- och realiseringsarena för 

klasslärarna, lärarna i Ateljen/Verkstan, elevassistenterna och specialpedagogerna. Just 

denna avsaknad av ett nära samarbete mellan special- och ordinarie undervisning är 

något som Tinglev (2005) påtalar är ett stort hinder för inkluderingsprocessen.  

För att motverka detta borde skolan påbörjar ett arbete med att skapa samarbetsformer 

och samarbetsgrupper som inkluderar olika kategorier av kompetens. Detta i syfte att 

åstadkomma en mer effektiv organisation, vilket krävs för att klara de konkreta behoven 

inom den specialpedagogiska verksamheten.  

 

Utifrån mina intervjuer kan jag konstatera att det råder en konflikt mellan den ansvariga 

specialpedagogen och specialläraren om hur den specialpedagogiska verksamheten 

borde bedrivas.  Kopplar man denna schism till de teoretiska perspektiven i form av 

relationellt perspektiv kontra kompensatoriskt perspektiv, där Persson (1998) och 

Nilholm (2003) menar att de två perspektiven utgör radikalt olika sätt att se och förstå 

elevers skolsvårigheter får man en större förståelse för den pågående konflikten. Både 

specialpedagogen och specialläraren är engagerade och hängivna sitt uppdrag i skolan 

och brinner för de elever som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagog Petra är tydlig 

med att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv, både då det gäller elevers svårigheter 

och själva verksamheten innan man sätter in specialpedagogiska insatser. Speciallärare 

Sonja i sin tur, anser inte att dokumentation är oviktigt, men att den i dagsläget är 

alldeles för omfattande. Just den omfattande dokumentationen finns det indikationer på i 

min studie är något som upplevs som ett problemområde hos lärarna. Även biträdande 

rektor anser att det är för mycket pappersexercis och tar för lång tid innan enskilda 

elever får hjälp.  

 

I min studie kan jag också ana en frustration från lärarnas sida att ha en ansvarig 

specialpedagog som inte arbetar med riktade elevinsatser, utan istället delegerar detta 

ansvar på lärarna. Denna diskrepans, mellan vad lärarna önskar för specialpedagogiskt 

stöd och vad de i realiteten får, är ett problem för många av landets skolor. Enligt 

Landsheim (2010) lades speciallärarutbildningen ner 1988, men samtidigt fortsatte 

alltjämt specialundervisningen på landets skolor och oftast då av en specialpedagog vars 
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egenliga utbildning är, förutom att arbeta med elever, att undanröja hinder i 

lärandemiljö, handleda lärare och skolledare samt vara drivande i skolutvecklingsfrågor. 

På den skolan där jag genomfört min studie arbetar den ansvariga specialpedagogen 

utifrån sin kompetens, men det upplevs inte bland lärarna vara ett tillräckligt 

specialpedagogiskt stöd. 

 

Idag ifrågasätts specialpedagogutbildningens berättigande (Landsheim, 2010). 

Specialpedagogutbildningen har funnits i över tjugo år, men fortfarande är 

specialpedagogens roll oklar för de allra flesta som arbetar inom skolans värld. Precis 

som Tideman m.fl. (2004) betonar har specialpedagogens uppdrag i skolans värld haft 

ett mycket begränsat genomslag och Vernersson (2002) konstaterar att speciallärarna 

försvann innan skolan hade beredskap att möta de specialpedagogiska frågorna som 

speciallärare ansvarade för. I samband med att speciallärare som yrkeskår försvann, 

försvann också en yrkeskår inom skolan med fördjupade specialpedagogiska metoder. 

Enligt Landheim (2010) kan den nuvarande förekomsten av både speciallärar- och 

specialpedagogutbildning skapa ett nätverk för olika typer av stödjande specialpeda-

gogiska insatser, något som den enskilda skolan är i stort behov av och som ansvarig 

specialpedagog också önskar ska finnas i en framtida specialpedagogisk verksamhet. 

6.2 Inkludering – Ett begrepp fritt för tolkning? 

Kommuner och skolor har via nationella styrdokument fått sig ålagt att bedriva special-

pedagogisk verksamhet enligt ett inkluderande perspektiv, men enligt bland annat Haug 

(1998) och Isaksson (2010) pekar nationell forskning på att trenden går i motsatt 

riktning. Varför då kan man fråga sig?  

 

Det kan handla om hur begreppet inkludering definieras och tolkas, såväl på kommunal 

nivå som på den enskilda skolan. Den uppfattning av begreppet inkludering som råder 

på den enskilda skolan där jag genomförde min studie, liknar det begrepp som Tinglev 

(2003) beskriver som inkluderad till exkludering. Utifrån min intervju med 

specialpedagogen, som ansvarar för utformningen av skolans specialpedagogiska 

organisation, tolkar jag hennes definition av begreppet inkludering likställt med att varje 

enskild elev till varje pris skall vara i tillsammans med sin klass, i sitt klassrum och med 

sin klasslärare. Enligt Haug (1998) krävs något mycket mer när man pratar om 

inkludering, än en organisatorisk förflyttning av alla elever in i klassrummet. Enligt 

Haug (1998) löser det inte särskilt många problem, utan tvärtom är risken att 

inkluderingen genom ett sådant förfarande blir det samma som osynliggörande och 

avsaknad av individuell anpassning. Matson (2003) beskriver förenklat begreppet 

inkludering som ”att ingen ska föras in någonstans ifrån, utan alla är med redan från 

början och har en naturlig tillhörighet.”  

 

Begreppet inkludering är inte ett rum bestående av fyra väggar, och inom vars väggar 

allting ska ske. Inkludering är någonting som kräver både resurser, kompetens och 

samarbete. Haug (1998) anser att elever måste få möta en skola som är anpassad till 

olika elevers förmågor och förutsättningar och han hävdar att en skola som inkluderar 
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alla behöver resurser och professionellt stöd för att fungera optimalt. En inkluderande 

organisation måste vara kompetent, flexibel, anpassningsbar och präglas av en förmåga 

till nytänkande.  

 

När jag granskat hur kommunen har formulerat sitt mål för inkludering går dessa att 

tolka som att kommunen i sina styrdokument likställer inkludering med undervisning 

inom klassrummets fyra väggar.  

Alla barn och elever ska på olika sätt inkluderas i undervisningen för att nå bättre resultat. Istället 

för att satsa på resurser i smågrupper utanför klassrummet kan man ofta nå betydligt längre genom 

att tillföra resurser och elevstöd i klassrummet. Det gör att stödet blir mer flexibelt och 

individanpassat och kan sättas in tidigt. 

Berhanu (2011) tror att om inkludering ska bli verklighet krävs att skolorna i grunden 

ändrar sin struktur avseende såväl organisation, verksamhet och pedagogiska metoder. I 

realiteten skulle det betyda en total förändring av de grundvalar som den traditionella 

skolan vilar på. Frågan som då obönhörligt dyker upp är, vem eller vilka besitter den 

kompetens som krävs för att genomföra dessa förändringar? Hur många av de som 

arbetar inom kommuner och på skolor och som gör avgörande tolkningar och fattar 

avgörande beslut om den specialpedagogiska verksamheten har den kompetens som 

krävs? Vilka utbildningar/kompetenser skall man ha för att kunna anses vara kompetent 

nog för att vara med och göra dessa tolkningar och fatta dessa beslut?  

 

Det blir lätt bara vackra ord i internationella deklarationer, nationella styrdokument och 

kommunala handlings- och skolplaner. Formuleringsarenan spelar i en division och 

realiseringsarenan i en annan och att de två på ett naturligt sätt skulle mötas, ter sig 

nästa lika otroligt som att Real Madrid skulle möta Åshöjdens FF i fotboll.  

 

Om inkludering ska kunna bli verklighet så tror jag att staten måste ta ett större ansvar 

för landets skolor. Utan en gemensam grund att stå på för skolor och kommuner riskerar 

systemet att definiera elever i behov av särskilt stöd på ett rättsosäkert sätt, helt 

avhängigt av om eleven bor i en rik eller fattig kommun, i ett invandrartätt område eller 

ej samt av vilken kompetens som finns att tillgå inom kommunen respektive den 

enskilda skolan. Utan en kraftig ökning av den centrala styrningen och fördelning av 

statliga medel utifrån behov kommer skillnaderna att fortsätta att öka, vilket i sin tur 

riskerar att en gång för alla ta död på ”det svenska folkhemmet” och ”en skola för alla”. 
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 BILAGA 1 
 

Talbystrand 2012-10-20 
 
 
Hej 
 
Jag heter Charlotte Johansson och läser min sista termin till speciallärare i 
svenska.  
 
Under denna termin skriver jag ett examensarbete (D-uppsats) vars syfte är att 
belysa hur den specialpedagogiska verksamheten organiseras på en enskild 
skola samt vilka insatser lärare, lärare med specialpedagogisk kompetens samt 
rektor anser vara viktigast för att varje elev ska nå de fastställda 
kunskapskraven.  Studien avser även att belysa specialpedagogisk 
undervisning – sett ur ett historiskt perspektiv. 
 
Studien är tänkt att genomföras på följande sätt: 

 Klasslärare/ämneslärare besvarar en enkät. Enkäten beräknas ta ca 15 
minuter. 

 Intervju av lärare med specialkompetens 

 Intervju av rektor  
 
Intervjuerna beräknas att ta ca 45 minuter per intervju. 
 
 
Viktig information 
Samtliga respondenters svar kommer att behandlas anonymt. I det färdiga 
examensarbetet kommer det inte finnas någon spårbarhet till vare sig skola 
eller kommun. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och det går när som 
helst att avbryta sin medverkan.  
 
Examensarbetet kommer inte att användas i något annat syfte. Däremot är det 
min förhoppning är att ni ska kunna använda er av mitt arbete i den ständigt 
pågående pedagogiska skolutvecklingen.  
 
Studien är tänkt att genomföras under november månad. 
 
Vänliga hälsningar 
 

Charlotte Johansson 
 
 

Charlotte.johansson68@hotmail.com 
 

Telefon: 07x-xxx xx xx 
 
 

Min handledare vid Umeå universitet 
 

Ulla Damber, Institutionen för språkstudier 
Ulla.damber@sprak.umu.se 
 

Telefon: 0xx-xxx xx xx 

mailto:Charlotte.johansson68@hotmail.com
mailto:Ulla.damber@sprak.umu.se
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Talbystrand 2012-11-03 
 
Hej! 
 
Jag heter Charlotte Johansson och läser min sista termin till speciallärare i svenska. 
 
Under denna termin skriver jag ett examensarbete (D-uppsats) vars syfte är att belysa hur 
den specialpedagogiska verksamheten organiseras på en enskild skola samt vilka 
insatser lärare, lärare med specialpedagogisk kompetens samt rektor anser vara viktigast 
för att varje elev ska nå de fastställda kunskapskraven. Studien avser även att belysa 
specialpedagogisk undervisning – ur ett historiskt perspektiv. 
 
Den här enkäten vänder sig till Dig som arbetar som lärare i årskurs 1-7. 
 
Enkäten består av 17 enkätfrågor och beräknas att ta ca. 20 minuter att besvara. 
 
Samtliga svar kommer att behandlas anonymt. I det färdiga examensarbetet kommer det 
inte finnas någon spårbarhet till vare sig skola eller kommun. Deltagandet i under-
sökningen är frivilligt och det går när som helst att avbryta sin medverkan. 
 
Examensarbetet kommer inte att användas i något annat syfte. Däremot är det min 
förhoppning att ni ska kunna använda er av mitt arbete i den ständigt pågående 
pedagogiska skolutvecklingen. 
 
Stort tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 

Charlotte Johansson 
 

E-post: charlotte.johansson68@hotmail.com 
 

Telefon: 07x-xxx xx xx 
 
Min handledare vid Umeå universitet 
Ulla Damber, Institutionen för språkstudier 
 

E-post: ulla.damber@sprak.umu.se 
 

Telefon: 0xx-xxx xx xx 
 

Enkäten lämnas i förslutet kuvert till XXX eller i XXX fack 
senast tisdagen  13/11  
 

 Enkäten startar på nästa sida

mailto:charlotte.johansson68@hotmail.com
mailto:ulla.damber@sprak.umu.se
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1. Vilken årskurs arbetar du huvudsakligen med? 
 
 åk 1  åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 åk 7 
 

 

2. Vilken utbildning har du?  3. Vilket år tog du din lärarexamen? 
 
  __________________________  År: _____________  
 
  __________________________      Har ej lärarexamen 
 

 

4. Hur länge har du haft din nuvarande 5. Har du någon utbildning/fortbildning i  
 tjänst?   specialpedagogik? 
 

  __________________________      Nej Ja 
 

   Om Ja  vilken/vilka?  ______________  
   
 

6. Hur många elever, i din klass, 7. Hur många elever, i din 8. Antal elever i din 
 anser du vara i behov av stöd klass, har ett särskilt klass? 
 för att uppnå kunskapsmålen? åtgärdsprogram? 
   
  ______________________  ________________   _____________  
 

 

9. Vilka metoder, av nedanstående alternativ, anser du vara de mest effektiva för 
elever i behov av särskilt stöd? (välj tre av nedanstående alternativ – Skriv 1 för det 
mest effektiva och därefter 2 resp. 3) 

 
Undervisning i liten grupp 

 

Enskild specialundervisning – När så behövs 
 

Elevassistent 
 

Stöd från specialpedagog/speciallärare i verksamheten 
 

Flera lärare i undervisningen 
 

Stöd från specialpedagog/speciallärare vid pedagogiska planeringar 

 

Små klasser (max 18 elever) 
 

Nära samarbete mellan skolan och hemmet 
 

Kompensatoriska hjälpmedel (ex. dator, ljudböcker) 
 

Genom att upprätta och följa ett åtgärdsprogram - inom ramen för  
ordinarie undervisning 
 

Annat: _________________________________________  
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10. På vilka sätt anser du att elever, i behov av särskilt stöd, främst får hjälp? 
 (Välj tre alternativ, sätt 1 för det alternativ som främst tillämpas och därefter 2 resp. 3) 
 

 

 Undervisning i mindre grupper 
 

 Enskild specialundervisning 
 

 Extra resurs i klassen (annan lärare alt. speciallärare/-pedagog) 
 

 Elevassistent 
 

 Aktörer utanför skolan (familjen, BUP, Socialtjänst, etc.) 
 

 Kompensatoriska hjälpmedel (ex. dator, ljudböcker) 
 

 Arbetet planeras och genomförs utifrån elevens åtgärdsprogram 
 

 Stöd från andra elever 
 

 Inom ramen för den ordinarie undervisningen (inga särskilda åtgärder vidtas) 
 
 

Annat:  ____________________________________________________  
 

 

 

 

11. Vilka av nedanstående punkter anser du vara viktigast för dig som lärare, då det 
 gäller arbete med barn i behov av särskilt stöd? (Välj tre av nedanstående 
 alternativ – Skriv 1 för det viktigaste och därefter 2 resp. 3) 
 

Tillgång till kompensatoriska hjälpmedel (datorer, ljudböcker, etc.) 
 

Stöd från specialpedagog/speciallärare 
 

Extra resurs i klassrummet 
 

Möjlighet till undervisning i mindre grupper 
 

Fortbildning i specialpedagogik 
 

Pedagogiska diskussioner inom arbetslaget 
 

Utredning/kartläggning av elevens svårigheter 
 

Utredning/kartläggning av elevens undervisningsmiljö 
 

Åtgärdsprogram 
 

Stöd av rektor/skolledning 
 
 

Annat:  ____________________________________________________  
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12. På vilka grunder uppfattar du att de specialpedagogiska resurserna fördelas? 
 (Rangordna två alternativ, 1 resp. 2, som du uppfattar som oftast förekommande) 

 

 Utifrån diagnos 
 

 Utifrån elevens upplevda behov 
 

 Utifrån skolans syn på elevens svårigheter 
 

 Utifrån föräldrars oro 
 

 Ej uppnådda kunskapskrav 
 

 Föreliggande risk för ej uppnådda kunskapskrav 
 
 

Annat:  ____________________________________________________  
 
 

 

13. Vilka två, av nedanstående punkter, anser du vara viktigast för att förbättra/-
 utveckla skolans arbete med barn i behov av särskilt stöd? 
 

Ökat samarbete mellan lärarna 
 

Ökad kompetens i personalgruppen – om barn i behov av särskilt stöd 
 

Förbättrad dialog mellan skolledningen och lärarna 
 

Förbättrad dialog mellan skolan och hemmet 
 

Mindre klasser 
 

Högre lärartäthet 
 

Bättre samverkan mellan olika aktörer (ex. BUP, Socialtjänst, m.fl.) 
 

Fler speciallärare/specialpedagoger i organisationen 
 

Förbättrad handledning av personalen 
 

Bättre styrning, utvärdering och uppföljning av de specialpedagogiska   
resursernas fördelning 

 
 

Annat:  ____________________________________________________  
 

 

 

14. Finns det i din verksamhet några skriftliga krav på hur ärenden, avseende barn i 
behov av särskilt stöd, skall dokumenteras? 

 

 Ja Nej Vet ej 
 

 Om ”Ja”, vem har utformat dessa?:  __________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
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15. I vilken grad anser du att du är delaktig i att utvärdera de specialpedagogiska 
 resurserna i verksamheten? 
 

  I mycket hög grad I hög grad 
 

  I låg grad  I mycket låg grad 
 

 

 

16. Anser du att styrdokumentens innehåll avspeglar sig i den specialpedagogiska 
 verksamheten? 
 

 Ja Nej Vet ej 
 
 

 Om ”Ja”, på vilket sätt?:   _________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 

  

17. Beskriv de arbetssätt/metoder/insatser som du använder i det dagliga arbetet, när 
 det gäller elever i behov av särskilt stöd. 
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________  

- Använd baksidan om du behöver mer skrivutrymme. 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din hjälp och din tid… 
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1. Berätta om dig själv och din bakgrund! 

 

2. Beskriv din nuvarande arbetssituation och hur du ser på din roll som 

speciallärare. Hur mycket du jobbar, med vilka barn etc.? 

 

3. Vilken typ av vidareutbildningar har du fått under din yrkesverksamma 

karriär? 

 

4. Hur är den specialpedagogiska verksamheten utformad på skolan? 

 Vilka fördelar ser du med dagens organisation? 

 Finns det utvecklingsområden, och i så fall vilka?  

 

5. Har du någon uppfattning om på vilka grunder den specialpedagogiska 

verksamheten har utformats? 

 

Upplever du att du har varit med och påverkat utformningen av det 

specialpedagogiska stödet? 

 

---------------------------------------- 

7 . Har organisationen i något avseende förändrats sedan den nya 

läroplanen och nya skollagen trädde i kraft? 

 Om, jag, på vilket sätt? 

 

8. I vilka sammanhang har den nya skollagen och Lgr 11 diskuterats och 

implementerats?  

 

9. Anser du att det finns någon påtaglig skillnad mellan Lgr 11 och Lpo 

94 när det gäller barn i behov av stöd? 

   vilken? 

 

--------------------------------------------- 

 

10. Vilka barn definieras var i behov av särskilt stöd? Och av vem?  

 

11. Vilka insatser ges i dagsläget till dessa elever? 

 

12. Vilka metoder upplever du ger bäst resultat? 

 

13. Vilka är de största hindren för att inte alla elever når upp till 

kunskapskraven? 

 

14. Vilka samarbetar du främst med och hur ofta? Berätta hur ni arbetar 

med åtgärdsprogram. 
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--------------------------------------- 

 

15. Vilka, anser du, är de viktigaste förutsättningar för att du ska känna 

tillfredställese med ditt arbete/uppdrag? Hinder för detta? 

 

16. Hur har ditt uppdrag som speciallärare förändrats under årens lopp? 

 

17. Om du med din erfarenhet fick bestämma, hur skulle du då vilja att 

den specialpedagogiska verksamheten eller hela organisationen var 

utformad? Vad är ditt drömscenario? 
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1. Berätta om dig själv och din bakgrund! 

 

2. Berätta om din nuvarande tjänst. Hur länge? Vilka är dina 

ansvarsområden? Vad brinner du för? 

 

3. Vilka är dina tidigare erfarenheter av det specialpedagogiska 

verksamhetsområdet? Positiva, negativa 

 

4. Hur är den specialpedagogiska verksamheten utformad på din skola? 

 Vilka fördelar ser du med dagens organisation?  

 Finns det utvecklingsområden, och i så fall vilka?  

 

5. I vilket eller vilka forum diskuteras de specialpedagogiska frågorna? 

 

6. EHT – vilka ingår? 

---------------------------------- 

7. Vilka barn definieras var i behov av särskilt stöd? Och av vem?  

 

8. Vilka insatser ges i första hand till de elever som bedöms vara i behov av 

särskilt stöd? 

 

9. Vem ansvarar samt fördelar resurserna när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

10. Vilka, upplever du, är de största hindren för att inte alla elever når upp till 

kunskapskraven? 

 

11. Hur kvalitetssäkras de specialpedagogiska insatserna?  

 

---------------------------------------- 

12. Har den specialpedagogiska organisationen i något avseende förändrats 

sedan den nya läroplanen och nya skollagen trädde i kraft? 

 Om, jag, på vilket sätt? 

 

13. Anser du att innehållet i Lgr 11 avspeglar sig i den specialpedagogiska 

verksamheten? 

 

14. I vilka sammanhang har den nya skollagen och Lgr 11 diskuterats och 

implementerats? Vilket ansvar har kommunen tagit i detta? 

 

15. Vilka faktorer är det som ligger bakom höstens förändring av 

specialundervisningen? 
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16.  Vilka faktorer anser du vara viktigast när det gäller att 

utveckla/förbättra skolans arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

 

17.  Om du fick utforma den specialpedagogiska verksamheten, hur skulle 

den då se ut? Vilket är ditt drömscenario? 
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1. Berätta om dig själv och din bakgrund! 

 

2. Berätta om din nuvarande tjänst. Hur länge? 

 

3. Hur ser din roll och ut (ansvarsområde)? Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 

 

4. Vilka är dina tidigare erfarenheter av det specialpedagogiska 

verksamhetsområdet? Positiva, negativa 

 

5. Hur är den specialpedagogiska verksamheten utformad på din skola? 

 Vilka fördelar ser du med dagens organisation?  

 Finns det utvecklingsområden, och i så fall vilka?  

 

6. Vilka faktorer är det som ligger bakom höstens förändring av 

specialundervisningen? 

 

7. Har den specialpedagogiska organisationen i något avseende förändrats 

sedan den nya läroplanen och nya skollagen trädde i kraft? 

Om, jag, på vilket sätt? 

 

8. Anser du att innehållet i Lgr 11 avspeglar sig i den specialpedagogiska 

verksamheten? På vilket sätt? 

 

9. Anser du att det finns någon påtaglig skillnad mellan Lgr 11 och Lpo 94 

när det gäller barn i behov av stöd? 

 

10. I vilka sammanhang har den nya skollagen och Lgr 11 diskuterats och 

implementerats? Vilket ansvar upplever du att kommunen tagit i detta? 

 

11. I vilket eller vilka forum diskuteras de specialpedagogiska frågorna? 

 

12. Vem eller vilka samarbetar du främst med och hur ofta? 

 

 

---------------------------------- 

13. Vilka barn definieras var i behov av särskilt stöd? Och av vem?  

 

14. Vilka insatser ges i första hand till de elever som bedöms vara i behov av 

särskilt stöd? 

 

15. Vem ansvarar samt fördelar resurserna när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd? 
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16. Vilka, upplever du, är de största hindren för att inte alla elever når upp till 

kunskapskraven? 

 

17. Berätta hur ni arbetar med åtgärdsprogram  

 

-------------------------------------- 

 

18.  Vilka faktorer anser du vara viktigast när det gäller att utveckla/förbättra 

skolans arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

 

19.  Om du fick utforma den specialpedagogiska verksamheten, hur skulle 

den då se ut? Vilket är ditt drömscenario? 
 


