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Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur den specialpedagogiska verksamheten 
är utformad på de kommunala grundskolorna i Västmanland och Södermanland utifrån rekto-
rernas perspektiv. Studien omfattar en webenkätundersökning där vi vände oss till alla rekto-
rer i Södermanland och Västmanland. Som stöd i arbetet med att tolka och förstå resultatet av 
undersökningens insamlade empiri har vi försökt att samla en bred bakgrundsbild av ämnes-
området, fördjupat oss i perspektiv som kom att bli vår teoretiska referensram samt tagit del 
av vad styrdokumenten säger om den specialpedagogiska verksamheten. Vi valde att utgå från 
Perssons (2001) båda perspektiv, det relationella- och det kategoriska perspektivet som ana-
lysverktyg i denna studie. Vi tog dessutom stöd i Nilholm m.fl. (2007) undersökning av den 
specialpedagogiska verksamheten från tjänstemän på en kommunal nivås perspektiv. 
Vårt resultat pekar på att den specialpedagogiska verksamheten förhåller sig både till det rela-
tionella perspektivet och det kategoriska perspektivet. Resultatet i sig är inte förvånansvärt 
eller utmärkande, i stora drag påvisar resultatet att elever uppfattas både som elever i behov 
av särskilt stöd och som elever med behov av särskilt stöd. De kan uppfattas som både inklu-
derade och stundtals också segregerade. Studiens resultat upplever vi spegla hur skolornas 
specialpedagogiska verksamhet ser ut, målet är att skolorna skall vara en skola för alla men de 
har ännu inte hittat vägen ända fram. 
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Förord 

 
Det har varit en mycket lång och krokig väg fram till denna uppsats i specialpedagogik. ”Att 
prioritera bland måsten och krav” stämmer inte bara som rubrik för skolledare/rektorer i de-
ras vardag utan även för oss arbetande, studerande trebarnsmammor med barn mellan nyfödda 
och tonåringar. Det har varit en spännande resa som vi gjort tillsamman från den första tre-
vande kursen på A-nivå.  
 
Till er skolledare/rektorer som tog av er tid till vår studie – utan er insats var detta arbete inte 
möjligt att genomföra. För att ett uppsatsarbete skall kunna genomföras krävs det handledning 
och vägledning. Ett stort tack till dig Kerstin Göransson, Docent i specialpedagogik och uni-
versitetslektor, för det värdefulla arbete du bidrog med till vår uppsats. Ett stort tack även till 
Fil Dr Carina Carlhed för ditt stöd med enkätens utformning och distribuering. 
  
Gunnar, vi lovade att lära oss datorns alla finesser till denna kurs och uppsats, det blev av nå-
gon anledning inte så – så än en gång tack för allt tekniskt stöd och värdefull tid. Till er, våra 
käraste barn, Sara, Gustaf, Elsa, Tara, Tindra och Tuwa, tack för allt tålamod med oss trötta 
mammor.  
 
Jenny och Anneli 
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1.0  Inledning 
Nilholm m.fl. (2007) nämner tre orsaker till varför kommuners arbete med elever i behov av 
särskilt stöd är så viktigt. För det första, dessa elever riskerar att få negativa erfarenheter av 
skolan vilket kan leda till att deras deltagande i samhället blir begränsat. För det andra är det 
stora summor pengar som kommunerna satsar på dessa elever. För det tredje är arbetet med 
dessa elever en viktig ideologisk fråga. Nilholm m.fl. nämner den diskussion som ofta före-
kommer i praktiken såväl som i litteraturen dvs. är det eleverna som bär med sig svårigheterna 
som skolan tvingas möta eller är det skolans arbetssätt som inte kan hantera elevers olikheter? 
Detta resonemang, anser vi, gäller inte bara för kommunernas arbete med elever i behov av 
särskilt stöd utan belyser även vikten av skolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd. 
 
1.1 Intresseområde och problemformulering  
Vår 61-90 uppsats var från början tänkt att handla om specialpedagogens uppdrag. Vi ville 
undersöka hur övriga pedagoger, speciallärare och specialpedagoger själva såg på specialpe-
dagogens intåg i skolan samt hur de såg på specialpedagogens roll i skolan, utifrån det rela-
tionella och det kategoriska perspektivet. Vi märkte snart att det fanns stora olikheter mellan 
skolorna vi undersökte. En del skolor hade inga specialpedagoger utan i stället speciallärare, 
och en del specialpedagoger arbetade mer som en speciallärare traditionellt gör. Vår uppsats 
kom att handla mer om specialpedagogisk verksamhet än om specialpedagogens uppdrag. 
Detta fick oss att fundera kring hur den specialpedagogiska verksamheten ser ut på grundsko-
lorna utifrån skolledarens perspektiv. Vi kom fram till att skolledarna/rektorerna har en stor 
roll i hur den specialpedagogiska verksamheten utformas då de är ytterst ansvariga för all pe-
dagogisk verksamhet på sina respektive grundskolor. Eftersom det saknas studier som belyser 
specialpedagogiskt stöd på ett övergripande plan på skolnivå kändes det än mer aktuellt för 
oss att göra denna undersökning. ”Rektorer leder lärare. Lärare leder elever som lär sig” 
(Ekholm m.fl., 2000 s. 11.) Så motiverar Ekholm m.fl. varför det är viktigt att forska om rek-
torer när man vill förändra skolan till det bättre. När rektorn fungerar bra fungerar lärarna bra 
och det påverkar hela skolan. Vi beslutade oss för att utifrån skolledarnas och rektorernas per-
spektiv undersöka hur den specialpedagogiska verksamheten är utformad på skolorna, detta 
med stöd av det relationella och kategoriska perspektivet (Persson, 2001). Vi hade också en 
förhoppning om att ha möjlighet att diskutera hur de berörda skolorna förhåller sig till inklu-
dering. Vidare väljer vi i uppsatsen att använda rektorer som en benämning för både skolleda-
re och rektorer. 
 
1.2 Vår förförståelse 
Detta problemområde är i högsta grad aktuellt för oss båda då vi har mångårig erfarenhet av 
grundskola, fritidsverksamhet, särskola och förskola tillsammans, denna delvis med fokus på 
den specialpedagogiska verksamheten. Vi har arbetat med elever som varit inskrivna i särsko-
lan men integrerade i den ordinarie gruppen, vi har även tagit emot elever som gått i grund-
skolan under många år för att senare placeras inom särskolan – dessa erfarenheter tillsammans 
med nuvarande arbete inom den specialpedagogiska verksamheten har format oss och våra 
tankar kring elever i behov av särskilt stöd. Tankar och förhoppningar om en skola för alla är 
ett ständigt återkommande diskussionsområde för oss båda, vilket föranlett att vi inriktat oss 
på den specialpedagogiska verksamheten även i denna studie. Vi har en förförståelse för pro-
blemområdet, men vi har fortfarande många frågor kvar att diskutera och fördjupa oss i. 
 
1.3 Uppsatsens upplägg 
I inledningen av uppsatsen redogör vi för bakgrunden till vårt forskningsområde, skriver om 
våra tidigare erfarenheter av området samt beskriver syfte och frågeställningar. Därefter följer 
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en litteraturgenomgång med inriktning på den specialpedagogiska verksamheten i nutid och 
med en historisk tillbakablick, elever i behov av särskilt stöd, inkludering och rektorer. Vi 
presenterar styrdokument på nationell och lokal nivå samt studiens teoretiska referensram. 
Detta följs av en beskrivning av undersökningens genomförande, de etiska aspekter vi tagit 
hänsyn till samt en presentation av hur analysen av materialet har gått till. Sedan följer resul-
tatredovisningen där vi presenterar det material vi fått fram i studien. Slutligen diskuterar vi 
undersökningens resultat och metod samt framför våra slutsatser och förslag på vidare forsk-
ning. 
 
2.0 Syfte/forskningsfrågor 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera den specialpedagogiska verksamheten på 
kommunala grundskolor utifrån rektorernas perspektiv, detta för att bilda oss en uppfattning 
om elever i behov av särskilt stöd stöds med inkluderande åtgärder eller segregerande åtgär-
der. 
 

• Hur är den specialpedagogiska verksamheten utformad på ett antal kommunala grund-
skolorna i Västmanland och Södermanland? 

• Hur förhåller sig den specialpedagogiska verksamhetens utformning, på skolorna i vår 
undersökning, till det relationella- och det kategoriska perspektivet? 

 
3.0 Litteraturgenomgång 
Vår litteraturgenomgång avser att ge en bred bakgrundsbild till vårt problemområde. Fokus 
ligger på den specialpedagogiska verksamheten, men eftersom vi i denna undersökning är 
intresserade av rektorer och deras uppfattningar har vi valt att även fördjupa oss i rektorers 
roll och ansvar med en historisk tillbakablick och i nutid. Vi ansluter oss till en i vid bemär-
kelse hermeneutisk kunskapssyn, detta på så sätt att vi anser att ”nutida fenomen” bäst förstås 
i ljuset av dess historia. Utan att göra anspråk på någon djupare analys väljer vi att kortfattat 
belysa såväl specialpedagogisk verksamhet som yrkesrollen rektor från ett historiskt perspek-
tiv. 
 
Vi har även valt att lägga litet fokus på elever i behov av särskilt stöd då vi anser att dessa 
barn, tillsammans med rektorerna, är centrala i den specialpedagogiska verksamheten. Vi an-
ser att den specialpedagogiska verksamheten inte kan förstås som ett isolerat fenomen, utan 
att den står i ett dynamiskt förhållande till såväl gruppen ”elever i behov av särskilt stöd” som 
till ”den allmänpedagogiska verksamheten”. Den specialpedagogiska verksamheten är bero-
ende av hur elevgruppen definieras, och hur den allmänpedagogiska verksamheten formuleras 
och utformas men även tvärtom.  Dessa kategorier är i ett beroendeförhållande till varandra.  
 
I Sverige talar vi om ”en skola för alla”, i Norge om inkludering och i Danmark om en skola 
som ”rymmer alla”. Matson (2007) menar att innebörden ändå är densamma, att det säger 
något om innehållet i skolans verksamhet och inte bara att det är en skola som tar emot alla 
elever. Vårt intresse ligger främst på den svenska skolan och vi har därför valt att begränsa 
oss till forskning som rör det svenska skolsystemet. Nilholm skrev i Nilholm m.fl. (2007) att 
de nästan 50 svenska doktorsavhandlingar som då var gjorda om specialpedagogik/- elever i 
behov av särskilt stöd, sedan millennieskiftet så var det få som fokuserade på den kommunala 
nivån, och ingen som fokuserade på kommuner generellt. Eftersom Nilholms m.fl. undersök-
ning är en rikstäckande undersökning finner vi det väldigt intressant att jämföra resultatet från 
vår studie med deras resultat, dvs. de frågor vi har gemensamt.  Vi har valt att kort beskriva 
vad litteraturen och forskningen säger om inkluderingsbegreppet samt hur vi väljer att tolka 
det, detta då inkluderingsbegreppet har en central roll i den specialpedagogiska verksamheten.  



 

3 

 
3.1 Specialpedagogisk verksamhet från ett historiskt perspektiv 
När folkskolan startade 1842 fick de elever som inte inhämtade kunskaper i normal takt, eller 
av andra skäl inte följde med i undervisningen gå om ett år i skolan. Vernersson (2007) menar 
att denna typ av kvarsittning länge var den vanligaste korrigeringsmetoden inom skolan.  Mi-
nimiklasser som syftade till att ge tillräcklig kunskap för eleverna att veta sin plats i samhället 
infördes för obegåvade och fattiga elever (Brodin & Lindstrand, 2004). Den första hjälpklas-
sen inrättades 1879 och idén om hjälpklasser och specialklasser spred sig därefter. Detta inne-
bar enligt Brodin & Lindstrand (2004) att den tidigare kvarsittningen minskade. Persson 
(2001) menar att det fanns en rädsla att de svaga och lägre begåvade barnen genom att delta i 
den vanliga undervisningen skulle utgöra en belastning för de normala barnen och skada folk-
skolans rykte.  
 
Vernersson (1998) presenterar en sammanställning av den historiska utvecklingen från 1930-
talet till 1990 inom den specialpedagogiska forskningen. Sammanställningen visar forskning-
ens konsekvenser, i stora drag, för speciallärarens yrkesroll i både folkskolan och grundsko-
lan.  
 
Tabell 1 Historisk utveckling från 1930-1990 inom den specialpedagogiska forskningen    
Idébakgrund                         Speciallärarens roll 
1930        Utvecklingspsykologi      klassläraren, testaren, (hjälpklass) 
1940        Individualpsykologi         klassläraren, testaren, (hjälp-,  särklass) 
1950        Inlärningspsykologi         klassläraren, testaren, (hjälp-,obs-, läsklass, B-klassläraren) 
1960        Undervisningsteknologi   klinikläraren, läsklassläraren, specialisten(testaren) 
1970        Utvecklingsekologi          samordnaren, ”hjälpgumman” 
1980        Interaktion                       förändringsagenten, resurspersonen i  arbetsenheten 
1990        Kvalitativ forskning        specialpedagogen, konsulten, handledaren, forskningsledaren 
(Vernersson, 1998, s.19) 
 
I 1946 års skolkommission kom tankarna på en enhetsskola, och under 1950-talet växte dessa 
tankar men specialklasser och hjälpklasser levde vidare. I och med att grundskolan infördes 
1962 blev frågan om individualisering viktig och kraven på en utbyggd specialundervisning 
ökade. 1969 legitimerades den så kallade samordnade undervisningen där specialläraren med-
verkade i klassrummet och det alltså inte krävdes någon utredning. Persson (2001) menar att 
det var först i läroplanen 1969 som miljön i skolan sågs som en möjlig orsak till att elever 
kunde ha svårt att nå skolans krav. Trots att skolan satsat på utökad specialundervisning var 
regeringen inte nöjd med effekterna och tillsatte därför en utredning om skolans inre arbete, 
den så kallade SIA-utredningen. Utredningen visade en klar brist på utbildade speciallärare. I 
och med SIA-utredningen 1974 upphörde segregerade specialklasser och skolor alltmer. Istäl-
let framhölls vikten av att den specialpedagogiska metodiken skulle genomsyra hela skolans 
verksamhet (Persson, 2001; Brodin & Lindstrand, 2004). Inriktningen i utredningen var att 
utforma ”en skola för alla”. 
  
1980-års läroplan, Lgr 80, minskade skillnaden mellan specialundervisning och vanlig under-
visning ytterligare menar Persson (2001). Brodin & Lindstrand (2004) menar också att Lgr 80 
kan ses som en demokratisyftande läroplan men att dagens Lpo 94 snarare står för ett främ-
jande av tävling och konkurrens framför samarbete och samlevnad. De ställer sig frågande till 
om vi på detta sätt kan skapa en skola för alla. Persson (2001) är kritisk till nedskärningarna 
både när det gäller lärartimmar per elev och när det gäller specialpedagogisk kompetens som 
har bidragit till att elever i behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp de har rätt till. 
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Specialpedagogiska insatser rör sig inte bara om att ge enskilda elever  
den hjälp de har behov av. Det handlar också om att arbeta för att utveckla  
den vanliga undervisningen och skolans inlärningsmiljö – specialpedagogik  
och ”vanlig” undervisning kompletterar varandra (Asmervik m.fl. 2001. s.340). 

 
Specialundervisningen har genom åren antagit olika skepnader, den har varit segregerande 
och syftat till att korrigera det som inte upplevts som ”normalt” och den har haft en inklude-
rande tanke såsom begreppet ”en skola för alla”. Nu 2009 står skolvärlden och specialpeda-
gogiken och gläntar på dörren till en ny läroplan, det är inte utan att tanken far i väg och vi 
funderar på vilken skepnad specialpedagogiken/specialundervisningen tar sig denna gång. 
 
3.2 Specialpedagogik och specialundervisning 
I skolverkets kvalitetsgranskning 1999 (Skolverket, 1999) riktades stark kritik mot skolornas 
specialundervisning. Egelund m.fl. (2006) menar att kritiken främst handlade om syftet med 
specialundervisningen. I många fall menar de att specialundervisningen används som avlast-
ning för lärarna, och att den undervisning som bedrivs under specialundervisningen ofta 
hänger dåligt samman med det som sker i klassrummet. Trots alla resurser och all tid som 
läggs ner på elevernas specialundervisning var resultaten ofta dåliga, menar Egelund m.fl. 
(2006). Utifrån detta skulle man kunna säga att all specialundervisning inte är specialpedago-
gisk utan att dessa begrepp snarare hänger ihop genom att specialundervisning är en del av 
den specialpedagogiska verksamhet som bedrivs i skolorna. Vernersson (2007) menar dock 
att utgångspunkten i grundskolans verksamhet är att utbildningen ska vara likvärdig. Med det 
menar hon dock inte att den skall vara lika för alla utan att elever som har problem skall få 
den hjälp de behöver för att ha samma förutsättningar som andra elever. 
 
Vernersson (1998) säger vidare att svårigheten att definiera specialpedagogisk kunskap samt 
specialundervisning kan länkas samman med ordet ”special” i begreppet. Vernersson säger 
också att det som i vissa sammanhang betraktas som speciellt, i andra sammanhang inte alltid 
så speciellt när man ser det i ett vidare perspektiv. Nilholm m.fl. (2007) menar att specialpe-
dagogiken blir speciell när man jämför den med den ”normala” pedagogiken. Historiskt sett 
kom specialpedagogiken till för att den vanliga pedagogiken inte räckte till. Även Persson 
(2001) hävdar när det gäller specialpedagogikens funktion, att dess insatser är nödvändiga att 
sätta in som åtgärd när den vanliga pedagogiken inte är tillräcklig.   
 
Persson (2001) framhåller att specialpedagogiken i den svenska skolan skall tolkas som en del 
av samhällets demokratiseringsprocess. Han anser att det är ett politiskt och ideologiskt feno-
men. Han säger att det skulle vara svårt att försöka sig på en generell definition av termen 
specialpedagogik eller specialundervisning. Svårigheten i att definiera begreppet kan härröra 
ur att specialpedagogiken är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar teori från flera 
discipliner. Dels är specialpedagogiken politisk normativ vilket handlar om hur samhället 
utrycker åsikter om hur människor med avvikelser skall leva och verka i nutid och framtid, 
dels att specialpedagogiken har funktioner i samhället och skolan att uppfylla. Dessa funktio-
ner är dock inte alltid klart uttryckta enligt Persson, som menar att få vetenskapliga undersök-
ningar har gjorts där man studerat specialpedagogisk verksamhet i ett helhetsperspektiv i rela-
tion till den vanliga pedagogiska verksamheten. En tänkbar förklaring kan vara att specialun-
dervisningen tjänat till att ge stöd till elever men också att avlasta klassläraren och att det där-
för inte har varit populärt att ifrågasätta specialundervisningens berättigande.  
 
Groth (2007) har undersökt hur självbilden, självvärdet och lärandet påverkas av specialpeda-
gogiska insatser och då främst specialundervisning. Groth menar att segregerande specialun-
dervisning kan ha en negativ påverkan på självbilden och självvärderingen framför allt i sam-
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band med andra faktorer. Även om Groths resultat tyder på att specialundervisning kan vara 
positivt för elevernas lärande menar Groth att resultatet kan tyda på att den specialpedagogis-
ka åtgärdsstrukturen, på de studerade skolorna, pekar mot stämpling och utanförskap vilket i 
sig påverkar elevernas självbild, självvärde och lärande i negativ riktning. Han ser däremot en 
tendens till motverkan av denna negativa trend genom speciallärarnas ambitioner att arbeta 
med att stärka självbilden, samt de specialpedagogiska insatserna. 
 
Skolledarna, rektorerna har en betydande roll i den pedagogiska verksamheten inom skolan, 
och där även i den specialpedagogiska verksamheten. Det är inte bara styrning och ledarskap 
som betonas i litteraturen, utan andra egenskaper som självtillit och självkännedom som bör 
vara framträdande hos skolledare idag. Barn i behov av särskilt stöd, vilka är extra sårbara, 
påverkas i sin tur mer av alla aktörer som verkar inom skolan, däribland rektor. 
 
3.3 Barn i behov av särskilt stöd  
Som vi ser det syftar inte begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” till en avgränsad grupp av 
barn. I olika situationer uppstår olika behov av stöd och detta behov varierar från situation till 
situation och barn till barn. Vi hittar inte heller i litteraturen någon enhetlig definition på vilka 
barn som är i behov av särskilt stöd. Utifrån detta ser vi det som viktigt att försöka utröna vil-
ka elever som anses vara i behov av särskilt stöd, vad som menas med begreppet. Vi gör här 
en presentation av vad som står i litteraturen och i tidigare forskning om detta område. 
 
Matson (2007) skriver att alla pedagoger har uppdraget att kunna möta alla barn. Hur man ser 
på barns utveckling och olikheter påverkar förhållningssättet och handlandet, och det är därför 
viktigt att vara medveten om sin egen ståndpunkt i dessa frågor. Även Brodin och Lindstrand 
(2004) skriver om detta, de menar att utgångspunkten ska vara att alla barn har samma grund-
läggande behov men att vissa barn även har behov av särskilt stöd. Ljusberg (2009) menar att 
när samspelet mellan eleven och skolan inte fungerar tillfredsställande är det inte alltid man 
ser till de olika aktörerna och deras inblandning utan man riktar ofta fokus på eleven. Eleven 
blir på så sätt bärare av problemet menar Ljusberg. Skolverket (2001) säger att det hos elever 
med funktionshinder finns ett missnöje med att inte fullt ut få delta i skolans aktiviteter vilket 
i sin tur kan försvåra utvecklingen på sikt. Det är inte bara den fysiska miljön som är viktig att 
ta ställning till utan även den sociala miljön för ett gott lärande.  
 
Matson (2007) talar om skolan som sortering av elever och menar att 1990-talets besparingar 
inom skolan och förskolan bidragit till den stora ökningen av barn till särskolan. En annan 
förklaring kan vara den förändrade synen på lärande där läraren fått större ansvar att se och 
möta elevers olikheter, samt skolans ansvar att alla elever ska nå betyget godkänt.  När barn-
grupperna och klasserna blir större och vuxentätheten i förskolan och skolan blir lägre drabbas 
alla, och fler och fler barn upplevs då vara i behov av särskilt stöd, menar Matson (2007). 
Läsåret 2008/2009 fanns 13 261 elever inskrivna i särskolan enligt skolverket 
(www.skolverket.se). 
 
Ekström (2004) skriver om formulerings- och styrprocesser i miljöer där beslut tas i frågor 
gällande specialpedagogik. Barn och ungdomar möter vid varje enskilt tillfälle en lärandemil-
jö eller lärandekultur med sina specifika villkor, möjligheter och hinder. Begreppet lärande-
miljön inkluderar alla aktörer som är delaktiga i att skapa skolan, dvs. även beslutsfattare som 
inte fysiskt återfinns på någon skola. Eleverna skolas in i denna ”skapade skola”. I denna sko-
la medverkar alla aktörer i olika ställningstaganden och processer där eleverna definieras och 
bedöms utifrån deras förväntade förmåga att nå målen för utbildningen. Här uppstår ”elever i 
behov av särskilt stöd” och även behovet att göra avgränsningar mellan eleverna. Detta be-
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nämner Ekström som ett definitionsbehov. Hur man ser på olika kunskaper, erfarenheter, för-
utsättningar och behov skiftar över tiden och hänger ihop med de samhällsförändringar som 
äger rum. Detta kan i sin tur påverka vilka elever som kommer att definieras som elever i be-
hov av särskilt stöd. Som exempel kan man under en viss tid definiera elever i behov av sär-
skilt stöd utifrån en föreställning att elevers olikheter är grunden till problem i skolan, och vid 
en annan tid tvärtemot se olikheter som en tillgång i skolan. Även hur kunskapskrav i kurs-
planer och hur betygsättningsnormer konstrueras påverkar vilka elever som anses vara i behov 
av särskilt stöd. Ekström menar att det inom svensk utbildningspolitik går att urskilja en spe-
cialpedagogisk diskurs,  
 

…nämligen elever i behov av särskilt stöd är de som inte bedöms nå utbildningsmålen  
och specialpedagogisk verksamhet är redskap för att variera och anpassa undervisnings- 
formerna utifrån individers behov och förutsättningar så att en högre måluppfyllelse  
kan erhållas (Ekström, 2004, s. 5). 
 

Karlsson (2007) menar att det är ett angeläget samhällsproblem att barn marginaliseras i ut-
bildningssammanhang. Detta beskriver hon som att det tar sitt uttryck i att många elever i 
samhället inte passar in i den ordinarie skolan utan hänvisas istället till särskilda undervis-
ningsgrupper. Resultatet i Karlssons studie pekar på att både skolan och eleverna värderar 
inkludering högst, men det kunde inte urskiljas om eleverna i den särskilda undervisnings-
gruppen var inkluderade eller exkluderade. Karlsson menar att det är just ideologin om inklu-
dering som gör att eleverna osynliggörs på grund av att de enligt ideologin inte ska finnas.  
Karlsson menar också att det råder en genomgående osäkerhet om vad som utgör elevernas 
svårigheter och hur dessa svårigheter bör beskrivas. Eleverna i den särskilda undervisnings-
gruppen som Karlsson studerat beskrivs som att de har skolsvårigheter, och definieras och 
tillskrivs en identitet som problem. Eleverna själva tillskriver sig problemen samtidigt som de 
motsätter sig skolans problemdefinitioner. Karlsson menar att det behövs nya sätt att se på 
dessa barn, och belyser vikten att lyfta fram deras förmågor och kompetenser. Även Ljusberg 
(2009) har undersökt hur det är att vara elev i en särskilt undervisningsgrupp. Hon har stude-
rat särskilda undervisningsgrupper på tio olika skolor och menar att det finns ett härskande 
synsätt att det är eleven som utgör problemet och eleverna själva blir också bärare av denna 
uppfattning. Detta gör att eleverna ser sig själv och de andra i gruppen som sådana som inte 
passar in i skolan. Eleverna i Ljusbergs undersökning går i särskilda undervisningsgrupper på 
grund av att de blivit bedömda som om att de har koncentrationssvårigheter, 55 % av dem 
saknade diagnos. 
 
Nilholm (2007) menar att begreppet specialpedagogik antyder att det finns tillfällen när inte 
den vanliga pedagogiken bedöms räcka till. De grupper av elever som man kan urskilja i den 
svenska specialpedagogiska verksamheten är enligt Nilholm: 

• Döva och hörselskadade barn. 
• Barn som har en synnedsättning eller är blinda. 
• Barn i problematiska lärandesituationer, exempelvis i psykosociala svårigheter, i läs-

svårigheter eller i generella svårigheter med lärande. 
• Barn med utvecklingsstörning. 

 
Persson och Andreasson, har på uppdrag av skolverket genomfört en kartläggning av åtgärds-
program och särskilt stöd i grundskolan (Skolverket, 2003). De kom bland annat fram till att 
det finns elever som skolorna bedömer vara i behov av särskilt stöd som inte får det stöd de 
behöver, trots de krav som anges i skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen. 17 % 
av eleverna fick särskilt stöd medan 21 % upplevdes vara i behov av stödet. Denna undersök-
ning belyser också att det är elevernas individuella problematik som först och främst beskrivs 
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i åtgärdsprogrammen och att dessa svårigheter sällan förstås relationellt.  Även Nilholm m.fl. 
(2007) skickade ut en enkät till alla landets kommuner där de bad den högst ansvarige tjäns-
temannen för den kommunala skolan att svara i varje kommun. Målet med deras undersök-
ning var att få en övergripande bild av kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd.  
Frågorna analyserades utifrån ett traditionellt perspektiv och ett alternativt perspektiv som 
författarna presenterade i bakgrunden. Dessa perspektiv påminner mycket om det relationella 
och det kategoriska perspektivet (Persson, 2001). Enligt det traditionella perspektivet ser man 
svårigheter som bundna till eleven, elever med svårigheter. Man är för kategorisering av ele-
ver och speciallösningar relaterade till diagnostiserade svårigheter hos individer. Enligt det 
alternativa perspektivet menar man att svårigheter finns i hela undervisningssituationen, ele-
ven är i svårigheter. Här ges stöd till elever som är integrerade/inkluderade samt till pedago-
ger för att differentiera undervisning och innehåll för att nå alla elever. Skolan utgår från ele-
vers olikheter. Även i denna undersökning blev resultatet att fler elever upplevdes vara i be-
hov av särskilt stöd än vad som fick stödet. Enligt Vernersson (2007) har det skett en ökning 
av elever i behov av stöd i den svenska skolan. Detta gäller främst elever med koncentrations-
svårigheter och elever med en läs- och skrivproblematik. Hon anser att denna ökning beror på 
diagnostiseringen och de förändrade arbetsuppgifterna för speciallärarna som nu antagit spe-
cialpedagoguppgifter som specialpedagogernas intåg i skolorna medfört. 
 
Åtgärdsprogrammen för barn i behov av särskilt stöd skall enligt ”Att lämna skolan med rak 
rygg” (SOU 1997: 108) ha sin utgångspunkt i elevens helhetssituation. Åtgärdsprogram och 
de framtagna åtgärderna skall ge förutsättningar för eleven att kunna delta i den reguljära 
klassens undervisning och aktiviteter oberoende av vilket stöd elever är i behov av. Det peda-
gogiska arbetet skall stå i centrum inte funktionsnedsättningar eller andra svårigheter hos ele-
ven. 
 
Barn i behov av särskilt stöd är alltså inte en tydligt avgränsad grupp individer med specifika 
egenskaper eller problem. Nilholms (2007) tankar om att specialpedagogiken behövs när den 
vanliga pedagogiken inte räcker till och Ekströms (2004) resonemang om hur det i skolan 
uppstår elever i behov av särskilt stöd när skolan sorterar eleverna utifrån sin förväntade för-
måga att nå skolans mål, belyser att det är än viktigare med en skola med ett inkluderande 
förhållningssätt där alla pedagoger i alla fall har som mål att kunna möta alla barn.  
 
3.4 Inkludering 
Även om vi inte valt att fokusera på inkluderingsbegreppet menar vi ändå att en inkluderande 
skola är målet. Vi valde att nämna detta begrepp då vi ansåg att det anknyter till Perssons 
(2001) perspektiv. Vi fann ingen klar gemensam definition i litteraturen och forskningen utan 
valde att tolka begreppet, genom vår studie, utifrån Skolverket (1998) dvs. i en inkluderande 
undervisning blir skillnaden mellan specialundervisning och den ordinarie undervisningen 
liten. Detta medför att alla pedagoger är i behov av tillräckliga kunskaper för att undervisa 
alla barn.  
 
Nilholm (2007) menar att det redan på 1950-60 talen lanserades begrepp som integrering och 
mainstreaming som stod för hur elever i behov av särskilt stöd skulle bli delaktiga i den ordi-
narie skolan. Ofta handlade det om att placera elever i miljöer som inte var anpassade efter 
deras behov. Som ett missnöje med integrering- och mainstreamingbegreppen lanserades in-
kluderingsbegreppet. Det som framförallt skiljer inkludering från integrering och mainstrea-
ming är att enligt inkludering ska hela undervisningssituationen förändras så att den anpassas 
till elevers olika förutsättningar. Göransson (2004) menar att idén om inkluderande undervis-
ning har sitt ursprung i ett handikappolitiskt idésammanhang under 1960 och 1970-talet. Detta 
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då idéer om normalisering och integrering var betydande i samhället. Nilholm (2007) säger att 
det var först i Lgr 1980 som man började tala om att problem i skolan inte behöver vara indi-
viduellt betingade utan kan uppstå på grund av brister i miljön, och att detta innebar en tydlig 
förändring av specialpedagogikens roll i skolan. I Sverige har vi specialskolor för döva/gravt 
hörselskadade barn, för elever med synskada och ytterligare funktionsnedsättningar samt för 
elever med grav språkstörning. Denna typ av specialskolor rekommenderas i Salamanca-
deklarationen, eftersom specialskolor ses som den bästa lösningen för att dessa barn ska få 
tillgång till en fullgod teckenspråkig undervisningsmiljö. Nilholm menar däremot att särsko-
lan med ca 1,5 % av skolans elever och förekomsten av ”små grupper” på skolorna kan ses 
som permanenta segregerande organisationsformer. 
 

Inkludering innebär med andra ord tydliga krav, förväntningar 
och skyldigheter när det gäller relationen mellan den enskilde  
och kollektivet, något som kravet på individuell anpassning ensamt  
inte innebär i samma utsträckning.  (Egelund m fl. 2006).  

 
Egelund m fl. (2006) beskriver begreppet vidare och hävdar att det är omöjligt att gynna den 
enskilde och kollektivet i samma utsträckning. Den ena parten måste vara överordnad den 
andra, i detta fall anses det vara kollektivet då hänsyn till individen med fördel skall tas tillva-
ra inom ramen för kollektivet. Eleven skall kunna förverkliga sig själv inom ramen för sina 
intresseområden, förväntningar och anlag, detta inom en social gemenskap där eleven är del-
tagare utifrån demokratiska villkor. Göransson (2004) är inne på samma linje dvs. att indivi-
duella planer inte hindrar inkludering i sig. Det viktigaste är hur de individuella planerna för-
håller sig till hela klassens verksamhet. 
 
Begreppet inkludering används främst i specialpedagogiska sammanhang och inte så mycket i 
en bredare pedagogisk diskussion. Inkludering kan ses som en kritik mot traditionell special-
pedagogik eftersom det står för en skola för alla och allas rätt till närvaro och delaktighet i 
klassrummet (Nilholm, 2007; Egelund m.fl., 2006). Göransson (2004) menar att det ligger i 
själva inkluderingsidén, en övergripande målsättning om att skapa en delaktighet för alla i ett 
sammanhang där olikheter ses som ett värde. För att skapa denna delaktighet räcker det inte 
med att förändra undervisningen i skolan utan att hela skolans verksamhet behöver utvecklas 
för att tala ett delaktighetens språk. En inkluderande skola kännetecknas inte av att alla elever 
tillbringar all sin tid i sin klass. Tvärtom ska eleverna ha möjlighet att lära på flera olika stäl-
len, i olika gruppkonstellationer och få ta del av nyskapande sätt att formulera undervisningen 
på. På så sätt minskar risken att någon elev blir betraktad som annorlunda på grund av sitt 
undervisningsbehov.  
 
I en sammanfattande rapport ”Inkluderande undervisning och goda exempel” gjord av Euro-
pean Agency for Development In Special Needs Education (www.european-agency.org, 
2003) visar resultatet på att lärarens attityder till elever i behov av särskilt stöd är en viktig 
faktor som påverkar graden av inkludering. Om läraren inte visar en acceptans för undervis-
ning av alla elever, detta som en väsentlig del av arbetet, kan det leda till att annan pedagog 
ansvarar för elever i behov av särskilt stöd. Detta åstadkommer en dold segregation i skolan i 
form av särskilda undervisningsgrupper mm. Rapporten betonar också vikten av organisatio-
nen på skolnivå, lärarna behöver flexibelt stöd inifrån skolan bl.a. från skolledningen. Rektors 
ledarskap är en avgörande faktor i inkluderande undervisning. Rektor ses som en nyckelper-
son som kan genomföra förändringar i skolan samt ta initiativet till utveckling. 
 
Skolverket (1998) säger att svensk skola i ett internationellt perspektiv kommit relativt långt 
när det gäller inkluderande undervisning. Anledningen till detta kan vara den demokratiska 
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lärarrollen eller det öppna förhållningssättet gentemot eleverna. Termen inklusion är ett väl 
använt begrepp i USA sedan 1980-talet när de skall beskriva god specialundervisning vilket i 
USA jämställs med god allmän undervisning. Inkludering eller inklusion avser att delta i en 
helhet enligt Skolverket (1998). Med det menar de att eleven får sin undervisning i den ordi-
narie klassen inklusive det särskilda stödet vilket gör att skillnaden mellan specialundervis-
ning och den vanliga undervisningen blir relativt liten. Eleven gynnas då i den sociala gemen-
skapen och samvaron prioriteras och eleven upplever acceptans och respekt. 
 
Att delta i en helhet (Skolverket, 1998) säger ganska mycket om vad inkludering handlar om 
anser vi. Att få utvecklas och vara en del i en helhet där man har förutsättningar att utvecklas 
optimalt. Detta ställer höga krav på omgivningen, i detta fall skolan. Vernersson (2007) går så 
långt som att säga att lärarnas attityder är avgörande för en verklig inkludering. Vi håller med 
Vernersson om detta, finns inte viljan och den rätta inställningen är det omöjligt att få till den 
rätta känslan. Och att känna sig inkluderad, att delta i en helhet handlar mycket om den rätta 
känslan. 
 
3.5 Rektorer 
Eftersom fokus i denna uppsats är specialpedagogisk verksamhet sett från rektorers perspektiv 
finner vi det intressant att ta med ett avsnitt om rektorer. Vår avsikt är inte att ge en heltäck-
ande bild av aktuell forskning om rektorer utan snarare ge en kort historik och nämna något 
om nuläget. Anledningen att vi väljer att blicka tillbaka är att vi anser att nuläget formats av 
historien och därför är av vikt. Begreppet rektor användes redan 1290 (Ullman, 1997). Under 
flera hundra år var sedan rektorn en företrädare för påven och sedan för kyrkan. I slutet av 
1800-talet var rektorns position väldigt stark, att vara rektor var då ett livstidsförordnade, och 
rektorn sågs som den goda patriarken. ”Han var en symbol för den bildade manlighetens 
kombination av kulturell förfining och oinskränkt auktoritet.” (Ullman, 1997. s. 74). Tydligt 
är att rektorernas uppdrag, ansvar och position i samhället har förändrats genom åren.  Från att 
ha varit en man med väldigt hög status i skolan och samhället har skolledarens roll blivit nå-
got mer otydlig. Idag är rektorn ofta mer av en kollega, ofta en kvinna, som finns bland oss 
andra, men samtidigt har det yttersta ansvaret på skolan.  
 
Under 1900-talet genomgick rektorsrollen och rektorstiteln stora förändringar. Från att ha 
varit förbehållen en avgränsad och väl förbunden grupp av män inom det svenska utbild-
ningsväsendet till att bli betydligt liberalare. I samband med skollagen från 1990 ändrades 
kraven på vem som får bli rektor. De tidigare kraven på pedagogisk examen togs bort och det 
viktigaste blev att man genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt. Chefer 
från näringslivet, lågstadielärare, fritidspedagoger och förskollärare utgjorde många av de 
nyrekryterade rektorerna. På tre år ökade då antalet kvinnliga rektorer från 27 till 47 % (Ull-
man,  1997). På Skolverkets hemsida finns att läsa att läsåret 2007/2008 fanns totalt 5842 
skolledare inom de kommunala grundskolorna i Sverige. Av dessa var 3752 kvinnor, alltså 
nästan 65 %. I samma tabell går att utläsa att 604 av dessa skolledare har tjänster där det ingår 
undervisning. Av dessa 5842 skolledare var 4290 rektorer och de övriga går under titeln övri-
ga skolledare (www.skolverket.se) 
 
1991 släppte staten ifrån sig det yttersta ansvaret för skolorna till kommunerna. I den nya 
skollagen skrevs rektor som juridisk person på ett helt annat sätt än tidigare och i de nya na-
tionella läroplanerna förstärktes och förtydligades rektorernas pedagogiska ansvar. Skolledar-
utbildningen döps om till rektorsutbildningen (Ullman, 1997). Enquist (1996) menar att det 
innan decentraliseringen av skolan ansågs som att målen för skolan blev nådda om man bara 
följde de uppsatta reglerna. Rektorerna har sedan dess fått nya krav på sig i och med att an-
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svaret nu ligger på varje kommun och på varje skola. Den som ytterst är ansvarig på varje 
skola är en rektor och som Enquist (1996) uttrycker det är det han eller hon som är den befatt-
ningshavare som ”äger” problemet.  
 
De flesta rektorer har gått en rektorsutbildning. Den statliga rektorsutbildningen förnyades 
2002. Uppdragsgivaren, Myndigheten för skolutveckling, ställde kravet att utbildningen skul-
le ha en närmare anknytning till forskning (Skolverket, 2002).  Från 1 oktober 2008 ligger 
uppdraget hos Skolverket att upphandla en ny befattningsutbildning för rektorer, biträdande 
rektorer och förskolechefer. Det aktuella läget är att Skolverket väntar på beslut från reger-
ingsrätten i ärendet. Den nya utbildningen är tänkt att sträcka sig över tre år och den främsta 
skillnaden mellan rektorsprogrammet och den tidigare rektorsutbildningen är den tydliga fo-
kuseringen på "Skoljuridik och myndighetsutövning" och "Mål- och resultatstyrning". Rek-
torsprogrammet kommer att examinera och en ytterligare skillnad är att rektorsprogrammet så 
småningom sannolikt kommer att bli obligatoriskt för nytillträdda rektorer 
(www.skolverket.se). 
 
I Utbildningsdepartementets (2001) skrift Lärande ledare talar man om rektorsuppdragets 
komplexitet. Att vara rektor innebär att man är ledare i en politiskt styrd organisation och man 
har då andra krav på sig än som ledare inom t ex näringslivet. En viktig skillnad mot t ex när-
ingslivet är också att verksamheten man leder, inte först och främst syftar till ekonomisk lön-
samhet utan har målet att tillfredställa behov åt både samhället och den enskilda människan. 
Offentlighetsprincipen gör att allt en rektor gör ska ske öppet och när som helst kunna förkla-
ras för allmänheten. Som rektor ska man både verkställa politiska beslut och fatta egna beslut 
inom angivna ramar, beslut som många gånger påverkar enskilda elevers rättigheter. Många 
rektorer känner sig kluvna av relationen mellan effektivisering och kunskapssyn, massutbild-
ning och kunskapsstandard, elev- lärarinflytande, föräldraengagemang och föräldrakrav 
samt demokratisering och svårigheten att styra skolan. (Utbildningsdepartementet 2001, 
s.17). Även Brüde Sundin (2009) talar om komplexiteten i att vara rektor. Som rektor ska du 
dels vara arbetsgivarrepresentant och dels vara nära personalen. Du ska dessutom vara en de-
mokratisk ledare och samtidigt en disciplinerad ordningsskapare. Slutligen ska du både vara 
en stabilisator och en förändringsledare. 
 
Även om många rektorer arbetar engagerat och målinriktat är miljön de arbetar i många gång-
er otillfredsställande och deras arbetsdagar kännetecknas av många korta möten som oftast 
blir avbrutna. Brüde Sundin (2009) beskriver rektorers vardag som sönderhackad i många 
olika varierande arbetsuppgifter. Det sker ständiga avbrott i det som rektorerna håller på med 
för stunden och många beslut måste fattas på stående fot. Skillnader i medarbetarnas elevsyn 
och kunskapssyn, skillnader mellan privata värderingar och de värderingar som medarbetarna 
förväntas ha i sin yrkesroll, detta får konsekvenser för rektorns möjligheter att bedriva ett ut-
vecklande ledarskap och kan förklara varför en del handlingar och uppgifter prioriteras fram-
för andra (Utbildningsdepartementet, 2001). Att prioritera mellan måsten och krav, som en 
rektor i vår undersökning uttryckte det. 
 
3.6 Sammanfattning 
Redan vid folkskolans start 1842 användes det korrigeringsmetoder för att ”rätta till” det som 
inte fungerade väl hos eleven. Att korrigera elevens brister är fortfarande vanliga åtgärder 
även i dag, trots att läroplanen 1969 enligt Persson (2001) initierade att miljön i skolan sågs 
som en möjlig orsak till att elever kunde ha svårt att nå skolans krav.  Regeringen tillsatte 
SIA-utredningen 1974 då de inte ansåg att den segregerande specialundervisningen var till-
räcklig, detta medförde att synen på den specialpedagogiska metodiken förändrades. Tanken 
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var att den skulle genomsyra hela skolans verksamhet (Persson, 2001; Brodin & Lindstrand, 
2004). Inriktningen i utredningen var att utforma ”en skola för alla”. Tydligt är att alla skolans 
aktörer är viktiga och påverkar elever i behov av särskilt stöd, vilka är extra sårbara, rek-
tor/skolledare inte minst då de har ett så stort inflytande över den allmänpedagogiska och den 
specialpedagogiska verksamheten. För att skolan skall vara inkluderande, så att alla deltar i en 
helhet (Skolverket, 1998), ställs det stora krav på skolan och dess aktörer. 
 
4.0 Styrdokument 
I detta avsnitt har vi valt att presentera grundskolornas styrdokument från statlig/nationell 
nivå till de lokala. Därigenom utelämnar vi beskrivningar av internationella deklarationer och 
konventioner. Vi anser att dessa styrdokument är av vikt då de berör vår studie, men vi väljer 
att inte diskutera dessa gentemot studiens resultat. Staten har makt att styra kommunernas 
verksamhet genom lagar och förordningar. Dessa lagar och förordningar tolkas sedan aktivt 
av varje kommun.  Detta påverkar den specialpedagogiska verksamhetens utformning i 
grundskolorna. Vi gör här en kort genomgång av vad styrdokumenten säger om barn i behov 
av särskilt stöd eftersom det är dessa barn som återfinns i den specialpedagogiska verksamhe-
ten vi undersöker. I undersökningen efterfrågar vi rektorernas uppfattningar bl.a. om hur dessa 
styrdokument påverkar utformningen av den specialpedagogiska verksamheten.  
 
4.1 Skollagen 
Skollagen består av riksdagen fastställda fundamentala bestämmelser gällande skolans verk-
samhet. I 1 kap. Allmänna föreskrifter 9-12§§ sägs att inom de ramar som stadsmakterna drar 
upp står det huvudmannen fritt att välja sina vägar för att nå de mål som lagts fram för skolan 
Skollag (1990). I skollagen, (SFS 1985:1100) står följande: ”I utbildningen skall hänsyn tas 
till elever i behov av särskilt stöd” (kap 1, § 2),  ”Särskilt stöd ska ges till de elever som har 
svårigheter i skolarbetet.”  (kap 4, § 1). 
 
4.2 Grundskoleförordningen 
Skolformsförordningen är en underordnad lag som beslutas av regeringen utan riksdagens 
medverkan. Det finns förordningar gällande alla skolformer. Grundskoleförordningen kapitel 
5 beskriver olika stödinsatser som skolorna är skyldiga att erbjuda såsom studiehandledning 
på modersmålet, stödundervisning, särskild undervisning och anpassad studiegång. Av dessa 
är stödundervisning det mest förekommande stödet och det som vi riktar fokus mot. 
 

Grundskoleförordningen säger att: ”särskilt stöd skall ges till elever som har  
svårigheter i skolarbetet. ” (4 kap. 1§). ”Om det genom uppgifter från skolans 
personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit  
att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att ett åtgärdsprog- 
ram  utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta  
vid utarbetandet av programmet.” (2000:1108). 

 
I 5 kap. 4§ står: ”En elev skall ges stödundervisning, om det befaras att eleven 
inte kommer att nå målen som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte  
och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver stöd.  
Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen 
eller som ett komplement till sådan utbildning.”  

 
5 kap. 5§ ger direktiv om olika slag av stödåtgärder: ”Särskilt stöd skall ges till 
elever i behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand  
ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl,  
får sådant stöd istället ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall  
efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens 

  placering i en särskild undervisningsgrupp” (SFS 2000:1108). 
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4.3 Läroplanen 
Läroplanen är en förordning med nationella mål och riktlinjer som är gällande för bland annat 
den obligatoriska skolan (Lpo-94, 1998). I Lpo-94 framkommer att rektor, som pedagogisk 
ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för att 
verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn ansvarar dessutom 
för att en lokal arbetsplan upprättas, att skolans resultat följs upp och utvärderas, detta i rela-
tion till de nationella målen, målen i skolplanen samt den lokala arbetsplanen.  
 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: 
– undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får 
det särskilda stöd och den hjälp de behöver, 
– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem 
och svårigheter för eleven i skolan, 
– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 
elevernas utveckling som lärare gör, 
– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. (Lpo-94, 1998). 

 
I Lpo 94 står det tydligt att: 
- Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen (s.6). 
- Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd (s.14). 
- Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 
svårigheter, samarbeta med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen (s.14). 

 
4.4 Kommunal skolplan  
Den kommunala skolplanen är fastställd av kommunfullmäktige och visar hur kommunens 
skolor och dess verksamhet skall utformas och utvecklas. I dokumentet skall det tydligt fram-
gå vilka åtgärder som den aktuella kommunen företar för att genomdriva de nationellt uppsat-
ta målen för skolan (www.skolverket.se). 
 
4.5 Lokal arbetsplan 
Denna arbetsplan upprättas av pedagoger och övrig personal, samt av representant för elever-
na och dess vårdnadshavare inom respektive skola. Den lokala arbetsplanen som visar hur de 
nationellt och lokalt fastlagda målen för skolans utbildning skall uppnås bestäms sedan av 
rektor (www.skolverket.se). 
 
4.6 Individuella utvecklingsplanen (IUP) 
Den individuella utvecklingsplanen skall omfatta omdömen om elevens kunskapsutveckling 
och en plan för hur skolan skall arbeta för att gynna elevens utveckling mot de nationella må-
len på bästa sätt. Den skall även innefatta vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och an-
svara för. Denna skriftliga information, i den individuella utvecklingsplanen, har som avsikt 
att komplettera och belysa den muntliga informationen vid utvecklingssamtalet 
(www.skolverket.se). 
 
5.0 Teoretisk referensram  
Som teoretisk referensram har vi använt oss av Perssons (2001) två perspektiv som vi ansåg 
vara användbara och tillgängliga i arbetet med att försöka förankra och tolka resultatet i vår 
studie.  
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5.1 Det relationella- och det kategoriska perspektivet 
Persson (2001) skiljer på ett relationellt perspektiv och ett kategoriskt perspektiv. Att se på 
specialpedagogisk verksamhet ur ett relationellt perspektiv innebär att se denna verksamhet i 
interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan menar Persson (2001). ”I ett sådant 
perspektiv blir det viktigt vad som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan 
olika aktörer” Persson (2001, s.143). Persson menar att en individs beteende eller uppträdan-
de inte alltid utgör förståelsegrunden till handlandet. Enligt det relationella perspektivet inne-
bär det att även elevens förutsättningar i flera avseenden kan ses som relationella. Med det 
menas att förändringar i elevens omgivning borde inverka på elevens möjligheter att uppfylla 
krav eller mål vilka är på förhand uppställda. Med hänsyn till forskningens fokus inom det 
relationella perspektivet kan det på ett generaliserbart sätt uttryckas som ”elever i svårigheter” 
snarare än ”elever med svårigheter”.  Emanuelsson m.fl. (2001) trycker på vikten av tids-
aspekten om man förstår specialpedagogiken ur ett relationellt perspektiv. Med det menar de 
att lösningar inte längre kan ses som kortsiktiga ”akututryckningar”, utan långsiktiga arbets-
strategier måste istället läggas upp.  
 

Detta innebär att ett specialpedagogiskt arbete inom ramen för ett relationellt 
perspektiv innebär utmaningar som ställer höga krav på bl.a. kunskaper om 
komplexiteten i utbildningsmiljön. Det kräver också tänkande och planering i  
längre tidsperspektiv, som sträcker sig inte bara över enstaka terminer eller läsår, 

                          utan också över skolformer och lokal och kommunal utbildningsplanering i vid  
mening. För att anknyta till ett i dag vanligt förekommande begrepp - det handlar 
i många avseenden om förutsättningar för ”ett livslångt lärande” och detta i  
både individuell och kollektiv mening.  (Emanuelsson m.fl. 2001. s.24). 

 
Persson (2001) säger att det kategoriska perspektivet innebär att man reducerar en elevs svå-
righeter till en effekt av t ex låg begåvning eller svåra hemförhållanden vilket kort kan beskri-
vas som elever med svårigheter. Dessa svårigheter har enligt tradition beskrivits och definie-
rats med diagnoser utifrån individers avvikelser från det som benämns som medicinskt och 
psykologiskt normalt. Den specialpedagogiska verksamheten arbetar för det mesta utifrån det 
kategoriska perspektivet trots att våra nationella styrdokument riktar sina blickar mot en mer 
relationell förståelse av den specialpedagogiska problematiken. En av orsakerna till det tror 
Persson är tidsaspekten. Den specialpedagogiska verksamheten i dag arbetar i stor utsträck-
ning med mer eller mindre akuta problem. Målet med den specialpedagogiska verksamheten 
måste bli ett långsiktigt arbete och med uppmärksamheten mot elevens kontext. 
 

Begreppet ”kategorisk” kan ha en negativ konnotation i betydelsen ”doktrinär, 
dogmatisk”. Det är viktigt att framhålla att det inte är i denna betydelse begreppet 
används utan närmast i betydelsen ”obetingad, absolut, ovillkorlig (Emanuelsson 
 m.fl. 2001. s.23). 

 
Den teoretiska modellen (tabell 2) som visar konsekvenserna för skolans specialpedagogiska 
verksamhet beroende på perspektivval har vi hämtat ur Persson (2001, s.143). Den är ur-
sprungligen en sammanfattning av det internationella forskningsläget i specialpedagogik, pre-
senterad av professor Alan Dyson som hade Storbritannien som utgångspunkt vid arbetet med 
den schematiska sammanställningen. Sammanställningen hade fokus i tid vilket Emanuelsson 
m.fl. (2001) ansåg för begränsande. Detta i sin tur föranledde till Bengt Perssons förslag på en 
teoretisk modell. Persson (2001) vill illustrera de två perspektiven och dess konsekvenser i 
tabellen nedan (tabell 2). Han säger vidare att dessa perspektiv har radikalt olika sätt att förstå 
elevers skolsvårigheter men skall inte betraktas som varandra uteslutande.  
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Perspektiven skall förstås som ”idealtyper” dvs. mentala konstruktioner  
avsedda att påvisa skillnader mellan de fenomen som beskrivs ”idealtypiskt”  
och verkligheten (eller andra idealtypiska fenomen). Idealtypen är således 
inte en objektiv förefintlig företeelse utan ett slags verktyg med vars hjälp  
en del av verkligheten bättre kan förstås (Persson, 2001. s.144). 

 
 
Tabell 2 Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval 
  Relationellt perspektiv  Kategoriskt perspektiv 
 
Uppfattning av   Förmåga att anpassa under-  Ämnesspecifik och  
pedagogisk kompetens visning och stoff till skilda  undervisningscentrerad 
  förutsättningar för lärande 
  hos eleverna 
  
Uppfattning av special- Kvalificerad hjälp att planera in  Kvalificerad hjälp direkt 
pedagogisk kompetens differentiering i undervisning   relaterat till elevers upp- 
  och stoff   visade svårigheter 
 
 
Orsaker till special- Elever i svårigheter. Svårigheter  Elever med svårigheter. 
pedagogiska behov uppstår i mötet med olika   Svårigheter är antingen 

företeelser i uppväxt- och   medfödda eller på  
  utbildningsmiljön  annat sätt individbundna 
 
 
Tidsperspektiv   Långsiktighet                                                     Kortsiktighet 
 
 
Fokus för special- Elev, lärare och lärandemiljö  Eleven 
pedagogiska åtgärder 
 
 
Förläggning av ansvaret Arbetsenheter (-lag) och lärare  Speciallärare, special- 
för specialpedagogisk med aktivt stöd från rektor  pedagoger och elevvårds- 
verksamhet     personal 
 
(Persson, 2001. s.143) 
 
 Emanuelsson m.fl. (2001) säger att de använder den teoretiska modellen utifrån tre syften: 

• För att ge struktur till vår kartläggande sammanställning av den  
forskning som vi identifierat som specialpedagogiskt relevant  
utifrån ovan beskrivna definitioner och begränsningar.  

• För det andra används modellen för att kategorisera känne- 
Tecknande drag i de svenska forsknings- och utbildningsmiljöer  
inom området specialpedagogik som vi funnit, dels genom  
insamlingen av information om pågående och rapporterad  
forskning, dels också genom en genomgång av kurser och ut- 
bildningar inom ramen för specialpedagogiska program  
och/eller akademiska kurser i specialpedagogik.  

• För det tredje används modellen som grundstruktur i den  
sammanfattning av forskningsläget och analys av den forskning  
som vi presenterar.  (s.20). 

 
6.0 Forskningsstrategi och metod  
Syftet med vår studie är att försöka beskriva och analysera hur den specialpedagogiska verk-
samheten är utformad på de kommunala grundskolorna i Västmanland och Södermanland 
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utifrån rektorernas perspektiv. Vi bestämde oss för att göra en enkätundersökning, eller som 
det också kallas, surveyundersökning detta för att få en bred bild, en kartläggning av området 
vi hade för avsikt att undersöka. Några av de beslut som forskaren behöver fatta är valet mel-
lan bredd och djup, mellan kvalitet och kvantitet samt mellan en eller flera metoder, enligt 
Denscombe (2000). Vi valde att använda oss av en webenkät som skickades ut till samtliga 
rektorer på de kommunala grundskolorna i Södermanland och Västmanland.  
 
En av fördelarna med en surveyundersökning är att den förväntas innehålla information från 
säker källa. Med det menas att forskaren ger sig ut på fältet och letar och undersöker. Dens-
combe (2000) säger vidare att undersökandet är målmedvetet och strukturerat, vilket kan få 
följden att surveyundersökningar ofta fokuserar mer på data än teori. Till detta skall nämnas 
att bra undersökningar inte saknar teori helt utan det är en fråga om tyngdpunkt. En annan 
fördel är att det är lätt att göra en undersökningsplanering och kostnadskalkyl medan en av 
nackdelarna kan vara att undersökningen riskerar att förlora djup till förmån för bredd. Det 
finns fler begränsningar med den ansats och den metod vi valt att utgå ifrån. Enkätundersök-
ningar tenderar att ge relativt stora bortfall, där har konstruktionen av enkäter en betydande 
roll. Ju bättre konstruerade frågor desto mindre bortfall (Eijlertsson, 2005). Vid konstruktio-
nen av enkäter bör man begränsa antalet frågor, detta då det inte bör ta längre tid än ca en halv 
timma att svara på frågorna. Undersökningens karaktär gör att respondenten inte har möjlighet 
att ställa några följdfrågor för att förtydliga det som kanske uppfattas som oklart, detta kan ge 
svar som bygger på feltolkningar av frågor. Detta är brister som inte går att korrigera i efter-
hand utan måste förebyggas vid konstruktionen. Detta gäller även åt det motsatta hållet. Som 
konstruktör har du inte möjlighet att ställa följdfrågor som vid en intervju skulle kunna leda 
till en fördjupning. Detta kan till viss del avhjälpas med att man använder sig av öppna frågor. 
Att ta hänsyn till, när det gäller bortfallsrisken, är också de personer som har läs- och skriv-
svårigheter eller är av utländsk härkomst med svårigheter att använda sig av det svenska språ-
ket, detta känns dock inte som en betydande risk i vår urvalsgrupp. Däremot kan vi inte garan-
tera respondentens identitet fullständig säkerhet, vilket alltid är en begränsning och kanske 
också en betydande bortfallsrisk.  
 
Dessa begränsningar och styrkor med metoden fanns i bakhuvudet vid konstruktionen och vi 
försökte minimera metodvalets begränsningar i den mån vi kunde. Vi hade tillgång till tidiga-
re genomförda enkäter inom detta problemområde bl.a. ovan nämnda kommunenkät (Nilholm 
m.fl. 2007) vid vår konstruktion av frågor. Vi tog del av dessa enkäter, använde oss av ett 
antal frågor bl.a. från Nilholm m.fl. (2007) detta i syfte att kunna jämföra resultaten mellan 
den undersökningen och vår. Vi kompletterade med egna frågor som vi tyckte saknades. När 
vi upplevde att vi var i stort sett klara med konstruktionen av enkäten fick vi stöd av det spe-
cialpedagogiska kollegiet på Mälardalens högskola med att mata in frågorna samt de aktuella 
mailadresserna i Netigate. Netigate är ett undersökningsföretag vilket erbjuder ett enklare 
enkätverktyg (www.netigate.se). För att försöka minska bortfall och uppnå hög validitet re-
spektive reliabilitet, pga. frågornas konstruktion bad vi därefter två testpersoner ta del av en-
käten och lämna synpunkter. Detta resulterade i några ändringar i enkätfrågorna och layouten. 
Enkäten distribuerades till skolornas rektorer via mail, detta bl. a för att underlätta hanteringen 
av enkäterna rent praktiskt vid utskick och påminnelser, men även av miljöskäl. Andra förde-
lar vi såg med en elektronisk enkät var efterarbetet samt en ökad säkerhet av respondentens 
identitet. Vi använde oss av Denscombes (2000) checklista vid produktion av frågeformulär 
(s.129) som stöd i vårt arbete. 
 
Här vill vi också nämna att val av metod var från början inte var självklar. Intervjuer hade 
varit en annan för problemområdet bra metod. Vi hade då haft en annan utgångspunkt dvs. 
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djup. Genom att använda intervjuer hade vi dock inte kunnat göra den kartläggning vi var ute 
efter, utan snarare undersökt färre rektorers uppfattningar mer på djupet. 
 
6.1 Datainsamling 
Inledningsvis gjorde vi en grovplanering av hur arbetet med vår undersökning skulle se ut för 
att få en översikt. Vi såg också det av stor vikt att göra en noggrann tidsplanering för arbetet 
med denna undersökning, för att respondenterna skulle ha ordentligt med tid för att ta sig an 
vår enkät. Vi hade också för avsikt att skicka ut enkäterna i ett så tidigt skede som möjligt för 
att ha gott om tid till det omfattande arbetet som det innebär att ta sig an resultatet. Vi skicka-
de ut enkäterna i februari 2009 och därefter skickade vi sedan ut sammanlagt tre påminnelser 
och i april 2009 stängdes enkäten för flera svar. Enkäten var tillgänglig i totalt sex veckor för 
respondenterna. Vi har utifrån Skolverkets uppdaterade listor på skolor i Södermanland re-
spektive Västmanland manuellt sammanställt maillistor för skolledare på skolorna. Detta var 
ett omfattande och tidskrävande arbete då alla kommuner har olika system för hur adresserna 
handhas, många skolledares adresser gick inte att söka sig fram till på annat sätt än per tele-
fon.  
 
6.2 Urval  
Enkäterna (bilaga 2) distribuerades till rektorer och i vissa fall biträdande rektorer i samtliga 
kommunala grundskolor i Södermanland och Västmanland dvs. en totalundersökning. Vår 
population bestod alltså av rektorer på sammanlagt 219 skolor.  Syftet med att vända oss till 
samtliga kommunala skolor i de båda länen var för att på så sätt få ett tillräckligt stort under-
lag för att bilda oss en uppfattning om hur de specialpedagogiska verksamheterna utformas i 
de olika kommunerna. 
 
6.3 Etiska aspekter 
Vi har haft Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav vid forskning som riktlinjer genom vår 
studie enligt följande: I samband med vår enkät till de kommunala grundskolornas rektorer i 
Södermanland och Västmanland lämnade vi ut ett missivbrev (bilaga 1) tillsammans med en-
käten. I missivbrevet tydliggjorde vi vår avsikt med studien och på vilket sätt vi ämnade an-
vända insamlade uppgifter, detta i enlighet med Informationskravet. I missivbrevet skall det 
tydligt framgå att all medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan när 
helst de vill, båda dessa är utifrån Vetenskapsrådets Samtyckeskrav. Konfidentialitetskravet 
säger att respondenterna ska garanteras största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
skall lagras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi garanterade rektorerna 
att de insamlade uppgifterna endast kom att användas i studiesyfte samt att de skulle förstöras 
efter databearbetningen allt i enlighet med Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
6.4 Kvalitetskriterier 
Validiteten innebär att man mäter det man har för avsikt att mäta. Reliabiliteten innebär att 
upprepade undersökningar skall ge samma resultat. Ejlertsson (2005) säger att reliabiliteten 
och validiteten båda är beroende av att frågorna ställs på ett riktigt sätt. En hög reliabilitet når 
man enligt Holme & Solvang (1997) genom att ha uttömmande svarsalternativ, där respon-
denterna kan förstå intentionerna med frågorna. Även analysarbetet är i detta syfte viktigt, att 
man är tillräckligt noggrann och låter mönstren i materialet komma till uttryck utan att läsa ut 
mer av informationen än vad det finns grund för. Holme & Solvang (1997) menar också att 
reliabiliteten påverkas av vilken situation respondenterna befinner sig i och hur stort bortfall 
man får. Dåligt formulerade frågor kan göra att det blir stor slumpvariation i svaren vilket ger 
en låg reliabilitet. Följaktligen låg validitet om frågan mäter något annat än det vi avsåg att 
mäta. Olsson & Sörensen (2007) påtalar vikten av att göra en bortfallsuppföljning vid ett 
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eventuellt stort bortfall. Detta med anledning av att utan en bortfallsanalys är resultaten inte 
generaliserbara och syftet är inte uppfyllt. Vi hade naturligtvis för avsikt att uppnå hög validi-
tet och reliabilitet i vår studie och tog hänsyn till ovan nämnda kvalitetskriterier under kon-
struktionen av enkätfrågorna och svarsalternativen, samt vid resultat och analysarbetet. I och 
med det stora bortfallet ansåg vi det nödvändigt med en bortfallsredovisning för att tydliggöra 
studiens bortfall och för att få en bild av hur vi påverkade deltagandet med våra utskick av 
påminnelser.  
 
7.0 Databearbetning  
Efter att enkäten stängdes för respondenterna fick vi ta del av deras svar. Genom enkätverkty-
get Netigate (www.netigate.se) hämtade vi hem det samlade resultatet via tabeller, diagram 
och rektorernas eventuella kommentarer. Vi började med att titta på allas svar tillsammans, 
för att snart konstatera att bortfallet blivit stort. Av 219 tänkta respondenter hade 79 valt att 
delta i vår undersökning, dvs. endast 36 %. Detta stora bortfall påverkade hur vi skulle angri-
pa resultatet samt möjligheten att dra slutsatser. Tankar som att jämföra länen, olika kommu-
ner med hjälp av demografiska faktorer mm. föll. Efter det konstaterade stora bortfallet be-
stämde vi oss för att titta på alla svar som en helhet. Vi sammanställde resultatet utifrån enkät-
frågornas kategorier för att se vad rektorerna svarat och få en överblick av materialet. Efter 
denna första granskning av vårt samlade resultat försökte vi pröva resultatet mot våra forsk-
ningsfrågor, detta med stöd av Perssons (2001) perspektiv, det relationella- och det kategoris-
ka perspektivet. Därefter gjorde vi en jämförelse med Nilholms m.fl. (2007) undersökning då 
vi inledningsvis valde att använda oss av några frågor från deras kommunenkät. Nilholm m.fl. 
genomförde en totalundersökning av landets kommuner. Av 290 kommuner inkom 262 svar, 
det innebär en svarsfrekvens på 90,3 %. När undersökningstiden var slut hade mindre än hälf-
ten av kommunerna besvarat deras enkät, men en påminnelse i form att ett postkort ökade 
svarsfrekvensen ordentligt. Även en påminnelse via telefon och senare via mail genomfördes. 
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7.1 Bortfallsredovisning 
För att tydliggöra studiens bortfall samt visa hur stort antal svar påminnelserna genererade 
valde vi att göra en enklare bortfallsredovisning. 
 
Tabell 3 Undersökningens svarsfrekvens och bortfall 
Svarsfrekvens                  Utskick     Bortfall 
(antal)      48 171              
(procent)  22 78 

 
Svarsfrekvens  Påminnelse 1 Bortfall 
(antal)  28  143    
(procent)   13  65 
 
Svarsfrekvens Påminnelse 2 Bortfall 
(antal)   3 140 
(procent)  1 64 
 
Svarsfrekvens Påminnelse 3 Bortfall 
(antal)  0  140 
(procent)  0  64 
 
Redovisningen visar tydligt att de respondenter som valt att delta i studien gjorde det i ett in-
ledande skede. Påminnelse 2 genererade endast tre svar och den tredje påminnelsen inga svar. 
Det hade varit intressant att försöka skapa oss en uppfattning om det finns skillnader mellan 
de två grupperna dvs. de som svarat och de som inte svarat. Hade de som inte svarat, svarat 
annorlunda än dem som svarat? Tyvärr hade vi inte den möjligheten att följa upp detta reso-
nemang då respondenterna är anonyma för oss. Men som vi ser det finns det ingen större an-
ledning att tro att de rektorer som inte deltog i undersökningen har ett, från de övriga rekto-
rerna, avvikande resonemang.  
 
8.0 Resultat  
Rektorerna som deltagit i vår studie arbetar på skolor i kommuner från både Södermanland 
och Västmanland. Om deltagandet blivit större hade det varit spännande att göra en jämförel-
se mellan kommunerna och/eller länen. Då bortfallet var så stort och vi anser att vi saknar 
möjlighet att göra denna jämförelse presenterar vi resultatet på frågorna som en helhet. För att 
ge en samlad och konkret bild av studiens resultat har vi valt att visa resultatet från enkätun-
dersökningen utifrån våra forskningsfrågor samt visa hur vi bearbetat resultatet med hjälp av 
Perssons (2001) perspektiv. 
 
8.1 Bakgrund 
Vi finner det intressant att här delge information om vilka som valt att delta i vår undersök-
ning eftersom vi anser att det har betydelse för resultatet på så sätt att resultatet ser ut som det 
gör på grund av att de som svarat har svarat. Eftersom vi vänder oss till så många kommuner 
med skiftande storlek och geografiskt läge vill vi redovisa detta som en grund för resultatet. 
 
8.1.1 Deltagande rektorer i undersökningen 
Här följer en presentation av hur stor andel av rektorerna i varje kommun som valt att delta i 
vår undersökning. Vi valde att inte ta med den rektor i Södertälje som fått vår enkät, eftersom 
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det blir missvisande att endast ha med en rektor i Södertälje i detta sammanhang, 219 möjliga 
rektorer handlar det om. Fyra rektorer mailade oss och sa att de av olika anledningar inte skul-
le delta i vår undersökning, en rektor i Skinnskatteberg, en i Kungsör, en i Köping och en i 
Västerås. Anledningarna till att avstå var tidsbrist, ny i tjänsten och ansåg att det var svårt att 
svar på frågorna, en ansåg att frågorna inte var relevanta och inte gav den aktuella skolans 
specialpedagogiska verksamhet en rättvis bild. 
 
Tabell 4 Rektorer som deltar i undersökningen 

Kommuner           
Antal  
rektorer 

Rektorer 
i procent  

Västerås 58 24 
Nyköping 25 8 
Eskilstuna 24 42 
Katrineholm 17 24 
Strängnäs 11 55 
Köping 11 45 
Sala 9 44 
Hallstahammar 8 50 
Oxelösund 8 25 
Kungsör 8 13 
Fagersta 6 33 
Arboga 5 40 
Vingåker 5 60 
Gnesta  5 80 
Flen  4 25 
Surahammar 4 50 
Trosa 4 75 
Norberg 3 67 
Skinnskatteberg 3 67 
 
Vi kan se att det är ett ganska lågt deltagande i de kommuner med flest skolor, med undantag 
för Eskilstuna där 43 % av skolornas rektorer valde att delta. I de kommuner med få skolor är 
deltagandet ganska stort med undantag för Flen där 25 % deltog och i Kungsör där endast 14 
% valde att delta.  
 
Bakgrundsfrågorna i enkäten visade att 55 % var kvinnor och 45 % var män av de rektorer 
som svarat på enkäten. 77 % svarar att de har gått den statliga rektorsutbildningen och 23 % 
svarade nej på den frågan. Den vanligaste grundutbildningen var grundskollärarutbildning och 
de flesta svarar att de arbetat mellan 11 och 20 år efter sin grundutbildning innan de blev rek-
torer. Efter att de blivit rektorer har de flesta också arbetat länge. 57 % säger sig ha arbetat 
mer än tio år som rektor, 24 % säger sig ha arbetat 6 – 10 år och endast 19 % säger sig ha ar-
betat som rektor mindre än 5 år. 
  
8.2 Utformningen av den specialpedagogiska verksamheten på de kommunala grund-
skolorna i Västmanland och Södermanland? 
Vi försöker i detta avsnitt att svara på forskningsfrågan om hur den specialpedagogiska verk-
samheten är utformad på de kommunala grundskolorna i Västmanland och Södermanland. 
Resultatet är indelat i kategorier utifrån det mest framträdande i den specialpedagogiska ut-
formningen. 
 
8.2.1 Identifiering av gruppen elever i behov av särskilt stöd 
Rektorerna  fick frågan om hur stor del av skolans elever de bedömde var i behov av särskilda 
stödåtgärder. Det var stor variation i svaren, mellan 3 % och 100 %. Snittet blev att 
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skolledarna i vår undesökning ansåg att nästan 18 % av eleverna på deras skolor var i behov 
av särskilda stödåtgärder. Som en uppföljning på denna fråga frågade vi hur stor andel av 
skolans elever som får särskilt stöd.  Även här var det stor variation i svaren, men snittet blev 
att 17 % av skolans elever fick särskilt stöd.  
 

 
Figur 1  Andel rektorer, i procent, som angett att barn i behov av särksilt stöd får de stöd de har rätt till. 
 
Detta resultat (figur 1) visar att rektorerna ansåg att på deras skolor får nästan alla elever det 
stöd de har rätt till.  
Vi frågade efter vilken betydelse medicinsk diagnostisering har för att erhålla särskilt stöd och 
där gick svaren isär. 55 % av de svarande rektorerna anser att medicinsk diagnostisering har 
stor eller ganska stor betydelse medan 45 % anser att det har ganska liten eller ingen 
betydelse. 
 

 
Figur 2  Andel rektorer, i procent, som angett hur stor betydelse den medicinska diagnostiseringen borde ha. 
 
Som en uppföljning på betydelsen av medicinsk diagnostisering för att erhålla stöd frågade vi 
hur stor betydelse rektorerna ansåg att medicinsk diagnostisering borde ha när det gäller rätten 
att få särskilt stöd för eleverna (figur 2). Även här går svaren isär, 44 % anser att medicinsk 
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diagnostisering borde ha stor eller ganska stor betydelse och 56 % svarade att det borde ha 
ganska liten eller ingen betydelse när det gäller rätten till särskilt stöd. Utifrån detta verkar det 
som om rektorerna i vår undersökning anser att medicinsk diagnostisering i viss mån har stör-
re betydelse än vad det borde när det gäller elevernas rätt till särskilt stöd. 
 
Tabell 5 Hur vanliga är följande anledningar till att barn är i behov av särskilt stöd? 

 
Mycket 
vanligt 

 

Ganska 
vanligt 

 

Ganska 
ovanligt 

 

Mycket ovan-
ligt/Förekommer inte 

 

Ingen upp-
fattning 

 
1 Läroplanens mål är för svåra för 
dessa elever  13 (24%) 32 (58%) 8 (15%) 2 (4%) 0 (0%) 
2 Barnen har individuella brister 10 (18%) 34 (62%) 5 (9%) 2 (4%) 4 (7%) 
3 Skolan är dåligt anpassad för att 
hantera olikheter 6 (11%) 18 (33%) 26 (47%) 5 (9%) 0 (0%) 
4 Barnen har brister i hemmiljön 4 (7%) 28 (51%) 20 (36%) 1 (2%) 2 (4%) 
5 Vissa lärare har brister 1 (2%) 22 (40%) 29 (53%) 3 (5%) 0 (0%) 
6 Vissa grupper/klasser fungerar 
dåligt 1 (2%) 20 (36%) 28 (51%) 5 (9%) 1 (2%) 

7 Annat 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 2 (17%) 9 (75%) 
Vi efterfrågade anledningar till varför barn är i behov av särskilt stöd (tabell 5). 82 % av 
rektorerna har svarat att det är mycket eller ganska vanligt att läroplanens mål är för svåra för 
dessa elever, 80 % har svarat att det är mycket eller ganska vanligt att barnen har individueller 
brister. Brister i hemmiljön är också en faktor som rektorerna ser som en vanlig orsak till att 
barn blir i behov av särskilt stöd, 58 % anser att det är  mycket eller ganska vanligt att brister i 
hemmiljön är  en orsak till att barn blir i behov av särskilt stöd. 40 % av rektorerna menar att 
det är mycket eller ganska vanligt att skolan är dåligt anpassad för att hantera olikheter, 
medan 56 % av dem svarat tvärtemot, att det är ganska ovanligt eller mycket ovanligt/ej 
förkommande att skolan är dåligt anpassad för att hantera olikheter. 42 % av rektorerna tror 
att det är mycket vanligt eller ganska vanligt att vissa lärare har brister som bidrar till att barn 
blir i behov av särskilt stöd, medan 57 % av rektorerna tror tvärtom, att det är ganska ovanligt 
eller mycket ovanligt/ej förekommande att brister hos vissa lärare kan bidra till ett ökat behov 
av stöd hos elever. 60 % av rektorerna tror att det är ganska ovanligt eller mycket ovanligt/ej 
förekommande att barn blir i behov av särskilt stöd för att klassen/ gruppen fungerar dåligt . 
 
8.2.2 Personal 
Rektorerna bedömer överlag den samlade lärarkompetensen på skolorna som ganska god för 
att ge stöd åt elever i behov av särskilt stöd. 57 % bedömde pedagogernas kompetens att ge 
stöd till elever med läs- och skrivproblematik som mycket god. 86 % av de tillfrågade 
rektorerna säger att de har högskoleutbildade specialpedagoger/speciallärare anställda på 
skolan. Endast 2 % säger att de inte har tillgång till sådan kompetens på skolan. 
 
Tabell 6 Hur har specialpedagogernas arbetsuppgifter förändrats under de senaste fem åren? 

 
ökat 

 
minskat 

 
i stort sett oförändrat 

 
1 Individuellt inriktad specialundervisning 12 (22%) 17 (31%) 26 (47%) 
2 Handledning för lärarlag/lärare 39 (74%) 4 (8%) 10 (19%) 
3 Handledning av elever 25 (46%) 6 (11%) 23 (43%) 
4 Organisationsutveckling 26 (47%) 4 (7%) 25 (45%) 
5 Utredning och dokumentation 45 (82%) 1 (2%) 9 (16%) 
6 Elevvårdsarbete 33 (65%) 2 (4%) 16 (31%) 
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Rektorerna i vår undersökning fick svara på frågan hur de ansåg att specialpedagogernas 
arbetsuppgifter förändrats under de senaste fem åren (tabell 6). 47 % av rektorerna ansåg att 
den individuellt inriktade specialundervisningen är i stort sett oförändrad. 74 % såg i stället att 
handledning för lärarlag/arbetslag hade ökat. Utredningar och dokumentation är en annan 
tydlig förändring i specialpedagogernas arbetsuppgifter. Dessa har enligt 82 % av rektorerna 
ökat.  
 
46 % av rektorerna anser att specialpedagoger främst skall arbeta med handledning av 
arbetslag/lärarlag. 21 % säger att specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att ägna sig åt 
individuellt inriktad specialundervisning. Rektorerna var överens om att specialpedagogerna 
bör arbeta på skolorna/förskolorna. 
 
Samtliga rektorer ingår i skolans elevvårdsteam, i de flesta elevvårdsteam ingår även 
skolsköterska (98 %), specialpedagog eller speciallärare (89 %) och kurator (54 %). I vissa 
fall ingår även skolpsykolog (18 %) och ibland även ytterligare personer exempelvis lärare 
med svenska som andraspråk, Syokonsulent eller klasslärare. 
 
52 % av rektorerna anser att klasslärare/mentorer är den personalkategori som har störst möj-
lighet att påverka situationen för barn i behov av särskilt stöd. 27 % anser att de som rektorer 
är den grupp som påverkar situationen för dessa barn mest.  
 
8.2.3 Organisationsformer i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
 
 
 
Tabell 7 Hur vanligt förekommande är olika organisatoriska eller personella lösningar för barn i behov av 
särskilt stöd? 

 
Mycket 
vanligt

 

Ganska 
vanligt

 

Ganska 
ovanligt

 

Mycket ovan-
ligt/förekommer 

inte 
 

Ingen 
uppfatt-

ning 
 

1 Elever undervisas i särskild under-
visningsgrupp mer än 50 % av tiden 0 (0%) 7 (12%)

15 
(26%) 34 (60%) 1 (2%) 

2 Elever undervisas både i stor och 
liten grupp (mindre än 50 % av tiden 
i den lilla gruppen) 

11 
(20%) 

23 
(41%) 

15 
(27%) 6 (11%) 1 (2%) 

3 Eleven ingår i sin ordinarie 
klass/grupp och får handledning av 
specialpedagog 

13 
(23%) 

31 
(54%) 9 (16%) 2 (4%) 2 (4%) 

4 Anpassning av klasstorlek 4 (7%)
14 

(25%) 
22 

(39%) 16 (28%) 1 (2%) 

5 Integrering i grundsärskolegrupper 0 (0%) 4 (7%)
10 

(19%) 31 (57%) 9 (17%) 

6 Extra lärarresurs i klassrummet 5 (9%)
25 

(45%) 
19 

(35%) 5 (9%) 1 (2%) 

7 Tillgång till assistent i klassrummet 4 (7%)
16 

(28%) 
20 

(35%) 15 (26%) 2 (4%) 
8 Särskild undervisning av speciallä-
rare/specialpedagog under viss tid av 
veckan 

24 
(42%) 

27 
(47%) 2 (4%) 3 (5%) 1 (2%) 

9 Eleven får anpassad studiegång  0 (0%)
10 

(18%) 
27 

(47%) 17 (30%) 3 (5%) 

10 Annat 1 (6%) 1 (6%) 1 (6%) 2 (12%) 12 
(71%) 
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Vi efterfrågade organisatoriska och personella lösningar för barn i behov av särskilt stöd 
(tabell 7). 12 % av rektorerna menar att det är ganska vanligt att det finns elever som vistas i 
en särskild grupp mer än halva undervisningstiden, medan 60 % av rektorerna menar att det är 
mycket ovanligt eller ej förekommande med sådana grupper. 61 % av rektorerna menar att det 
mycket vanligt eller ganska vanligt att elever undervisas i både stor grupp och liten grupp, 
men mindre än halva tiden i mindre grupp. 77 % av rektorerna menar att det är mycket vanligt 
eller ganska vanligt att en elev i behov av särskilt stöd går kvar i sin ordinarie klass men får 
handledning av specialpedagog eller speciallärare. 89 % av rektorerna upplever att det är 
mycket vanligt eller ganska vanligt att eleven får särskild undervisning av specialpedagog 
eller speciallärare under viss tid av veckan. Att klassens storlek anpassas upplever 32 % av 
rektorerna som mycket vanligt eller ganska vanligt. 54 % av rektorerna menar att det är 
mycket vanligt eller ganska vanligt med en extra lärarresurs i klassrummet. 76 % av 
rektorerna menar det är ganska ovanligt eller mycket ovanligt/ inte förekommande med 
integering i grundsärskolegrupp för elever i behov av särskilt stöd. 
 
På frågan om vilka faktorer som är viktiga för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
ska bli framgångsrikt framgår av rektorernas svar att samtliga svarsalternativ är mer eller 
mindre viktiga. 95 % av rektorerna har svarat att lärarkompetens och anpassning av arbetssätt 
är mycket viktiga faktorer. 88 % av rektorerna har svarat att  tillgång till specialpedagogisk 
kompetens är en mycket viktig faktor och 86 % har svarat att  barnets motivation är mycket 
viktigt. Även  föräldrars attityder och åsikter och anpassade läromedel är  faktorer som 
rektorerna värderar högt. Placering i liten grupp, förstärkning med assistent/ resurspersonal 
och  förändring av klass/gruppsammansättning är de faktorer som rektorerna värderar lägst, 
drygt 50 % av rektorerna klassar placering i liten grupp som ganska eller mycket oviktigt och 
drygt 40 % klassar förstärkning med assistent/resurspersonal som ganska eller mycket 
oviktigt. 
 
28 % av rektorerna medger att det finns särskilda undervisningsgrupper där elever tillbringar 
mer än 50 % av undervisningstiden i. Vi efterfrågade också om de eventuella särskilda under-
visningsgrupperna på skolan har en inriktning mot typer av diagnoser/problem. 39 % av rek-
torerna sa att undervisningsgrupperna har en inriktning mot ADHD/DAMP. 33 % har inrikt-
ningen Aspergers syndrom, likaså har 33 % av rektorerna organiserat undervisningsgrupperna 
med inriktning mot psykosocial problematik. Endast 22 % har en inriktning mot läs- och 
skrivproblematik. 
 
 
8.2.4 Riktlinjer för utvärdering av arbetet 
90 % av rektorerna  upplever att de statliga riktlinjerna är mycket eller ganska tydliga medan 
riktlinjerna från kommunerna upplevs som mycket eller ganska tydliga av 71 % av rektorerna 
som svarat på denna fråga. Skolornas egna riktlinjer upplevs som mycket eller ganska tydliga 
av 86 % av rektorerna som svarat. De styrdokument som  som rektorerna angett vara viktigast 
för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd är: 
Grundskoleförordningen vilken 100 % av rektorerna anser vara mycket eller ganska viktig. 
Läroplanen, 98 % av rektorerna anser denna vara mycket eller ganska viktig. De nationella 
kursplanerna anser 97 % av rektorerna vara mycket eller ganska viktig. Skollagen, 97 % av 
rektorerna anser denna vara mycket eller ganska viktig. Den kommunala skolplanen, 77 % av 
rektorerna anser denna vara mycket eller ganska viktig. Statliga utredningar, 
salamancadeklarationen mm. upplevs som viktiga men inte i samma utsträckning som 
styrdokumenten. 
 



 

24 

Vi frågade rektorerna hur de väljer att utvärdera och följa upp skolans arbete med barn i be-
hov av särskilt stöd. 98 % utvärderar tillsammans med skolans pedagoger. 52 % använder sig 
av egen reflektion/utvärdering. 46 % redovisar till kommunen. 55 % låter barn och föräldrar 
utvärdera. 69 % av rektorerna anser att kommunerna följer upp skolornas arbete med elever i 
behov av särskilt stöd detta främst genom skolornas kvalitetsredovisning. 
 
8.2.5 Åtgärdsprogram 
I snitt utarbetas åtgärdsprogram för 16,5 % av skolornas elever enligt de tillfrågade 
rektorerna. Tre rektorer svarade att alla elever som är i behov av särskilt stöd får det. En av 
rektorerna sa att hela skolan är ett åtgärdsprogram. 
 
På frågan om vilka personer som vanligtvis deltar aktivt i utarbetandet av åtgärdsprogram för 
enskilda elever säger rektorerna att klasslärare/mentorer/ämnesläraren alltid deltar aktivt. I 93 
% av fallen deltar specialpedagog/specialläraren och föräldrar till 80 %. Eleven själv deltar  
aktivt i 68 % av åtgärdsprogrammen och rektorn vid 18 %. 
 
Tabell 8 Hur vanligt förekommande är följande lösningar i åtgärdsprogram? 

 
Mycket 
vanligt 

 

Ganska 
vanligt 

 

Ganska ovan-
ligt 

 

Mycket ovan-
ligt 

 
1 Placering av eleven i liten grupp 0 (0%) 4 (7%) 19 (35%) 32 (58%) 
2 Särskild färdighetsträning 17 (31%) 30 (55%) 6 (11%) 2 (4%) 
3 Anpassade läromedel 16 (29%) 35 (64%) 4 (7%) 0 (0%) 
4 Anpassning av den fysiska arbetsmiljön 10 (18%) 26 (47%) 13 (24%) 6 (11%) 
5 Förändring av klass/gruppsammansättning 1 (2%) 13 (24%) 31 (56%) 10 (18%) 
6 Stöd av expert/konsult 4 (7%) 26 (48%) 21 (39%) 3 (6%) 
7 Förstärkning av assistent/resurspersonal 4 (7%) 10 (19%) 26 (48%) 14 (26%) 
8 Anpassning av arbetsformer/arbetssätt i un-
dervisningen 25 (45%) 27 (48%) 4 (7%) 0 (0%) 

Vi efterfrågade hur vanligt förekommande ovanstående lösningar är i åtgärdsprogram (tabell 
8) detta är en sammanställning av rektorernas svar: 
7 % av rektorerna säger att det är ganska vanligt att åtgärdsprogram innehåller placering av 
eleven i särskild undervisningsgrupp. 86 % av rektorerna säger att det är ganska eller mycket 
vanligt med förekomst av särskild färdighetsträning i åtgärdsprogram. 7 % av rektorerna säger 
också att det är ganska ovanligt med anpassning av arbetsformer/arbetssätt i åtgärdsprogram. 
58 % säger att det är mycket ovanligt med beslut om placering i särskild undervisningsgrupp. 
47 % hävdar att det är ganska vanligt att åtgärdsprogrammen innehåller förändringar av den 
fysiska arbetsmiljön. 48 % av rektorerna svarar att det är ganska vanligt i åtgärdsprogram med 
anpassning av arbetsformer/arbetssätt i undervisningen. 
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Tabell 9 Sammanställning av rektorernas uppfattningar om hur vanliga utredningar och bedömningar är som 
underlag för utarbetande av åtgärdsprogram. 

 
Mycket 
vanligt 

 

Ganska 
vanligt 

 

Ganska 
ovanligt 

 

Mycket 
ovanligt 

 
1 Normerade test (ex läsförståelsetest med 
stanineskala) 17 (31%) 30 (55%) 8 (15%) 0 (0%) 

2 Nationella prov 14 (25%) 28 (51%) 11 (20%) 2 (4%) 
3 Bedömning av elevens kunskaper 21 (38%) 34 (62%) 0 (0%) 0 (0%) 
4 Bedömning av interaktionen i klassen 8 (15%) 34 (62%) 13 (24%) 0 (0%) 
5 Intervju/observation av eleven 6 (11%) 25 (45%) 21 (38%) 3 (5%) 
6 Pedagogisk utredning 15 (27%) 30 (55%) 10 (18%) 0 (0%) 
7 Medicinsk utredning 4 (7%) 17 (31%) 28 (52%) 5 (9%) 
8 Psykologisk utredning 5 (9%) 26 (47%) 21 (38%) 3 (5%) 
9 Socialutredning 1 (2%) 16 (29%) 30 (55%) 8 (15%) 
10 Samtal med föräldrar/vårdnadshavare 29 (54%) 23 (43%) 2 (4%) 0 (0%) 
11 Bedömning av arbetssätt/arbetsformer i 
undervisningen 19 (35%) 25 (46%) 10 (19%) 0 (0%) 
12 Bedömning/utvärdering av den fysiska skol-
miljön 7 (13%) 21 (39%) 21 (39%) 5 (9%) 

Som underlag för åtgärdsprogram verkar utredningar och bedömningar vara av stor betydelse 
(tabell 9). Majoriteten av rektorerna uppfattar att normerande test, nationella prov, 
bedömningar av kunskaper, pedagogiska utredningar är ganska vanliga som underlag. 47 % 
anser att psykologiska utredning är ganska vanliga medan 52 % anser att medicinsk utredning 
i stället är ganska ovanliga. Samtal med föräldrar anser 54 % av rektorerna vara mycket 
vanligt som underlag för åtgärdsprogram.   
 
8.2.6 Inflytande 
79 % av rektorerna anser sig ha mycket stort eller ganska stort inflytande över fördelningen av 
de ekonomiska resurserna för barn i behov av särskilt stöd. 62 % av rektorerna anser att speci-
alpedagoger/speciallärare också har mycket stort eller ganska stort inflytande över fördelning-
en av de ekonomiska resurserna för barn i behov av särskilt stöd. När det gäller möjligheterna 
att påverka det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd är siffrorna omvända, 
70 % av rektorerna anser att specialpedagoger/speciallärare har mycket stora möjligheter och 
de resterande 30 % av rektorerna svarade att specialpedagoger/speciallärare har ganska stora 
möjligheter att påverka. När det gäller rektorerna själva anser sig 30 % ha mycket stora möj-
ligheter att påverka det pedagogiska innehållet och 62 % ganska stora möjligheter och 7 % 
ganska små möjligheter.  
 
8.3 Hur förhåller sig den specialpedagogiska verksamhetens utformning, på skolorna i 
vår undersökning, till det relationella och det kategoriska perspektivet? 
Vi försöker i detta avsnitt att svara på forskningsfrågan gällande hur den specialpedagogiska 
verksamhetens utformning på de aktuella skolorna förhåller sig till det relationella- och det 
kategoriska perspektivet (Persson, 2001). Detta är vår tolkning av de svar på enkätfrågorna 
som rektorerna gett. 
 
8.3.1 Det relationella perspektivet. 
Här presenterar vi det i resultatet som talar för det relationella perspektivet. 
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• 77 % av rektorerna menar att det är mycket vanligt eller ganska vanligt att en elev i 
behov av särskilt stöd går kvar i sin ordinarie klass men får handledning av 
specialpedagog eller speciallärare. 

• 58 % av rektorerna anser att det är mycket ovanligt med beslut om placering i särskild 
undervisningsgrupp. 

• 56 % av de tillfrågade rektorerna anser att medicinsk diagnostisering borde ha ganska 
liten eller ingen betydelse när det gäller rätten till särskilt stöd. 

• Hälften av rektorerna ansåg att specialpedagoger främst ska arbeta med handledning 
av arbetslag/lärarlag. 

• 57 % av rektorerna i vår undersökning bedömde pedagogernas kompetens, att ge stöd 
till elever med läs- och skrivproblematik, som mycket god.  

• 69 % av rektorerna i vår undersökning anser att kommunerna följer upp skolornas ar-
bete med elever i behov av särskilt stöd, detta främst genom skolornas kvalitetsredo-
visning. 

 
8.3.2 Det kategoriska perspektivet 
Här presenterar vi det i resultatet som talar för det kategoriska perspektivet. 

• 55 % av rektorerna anser att medicinsk diagnostisering har stor eller ganska stor 
betydelse för att erhålla stöd medan 44 % anser att medicinsk diagnostisering borde ha 
stor eller ganska stor betydelse. 

• 80 % av rektorerna har svarat att det är mycket eller ganska vanligt att barnen har 
individueller brister som en orsak till att de behöver särskilt stöd.  

• 60 % av rektorerna tror att det är ganska ovanligt eller mycket ovanligt/ej 
förekommande att barn blir i behov av särskilt stöd för att klassen/ gruppen fungerar 
dåligt. 

• 89 % av rektorerna upplever att det är mycket vanligt eller ganska vanligt att eleven 
får särskild undervisning av specialpedagog eller speciallärare under viss tid av 
veckan. 

• 86 % av rektorerna säger att det är ganska eller mycket vanligt med förekomst av 
särskild färdighetsträning i åtgärdsprogrammen. 

 
8.3.3 Sammanfattning 
Som en sammanfattning och för att få en enhetlig bild av rektorernas svar granskade vi vårt 
resultat för att se vilka frågor rektorerna var överens om. Här följer de frågor där det är tydligt 
att rektorernas svar är lika. 
 
Frågor som rektorerna är eniga om: 

• 97 % av rektorerna svarade att alla eller de flesta elever som har rätt till särskilt stöd 
får det stöd de behöver. 

• Rektorerna var eniga om att individuella brister hos eleven är en orsak till att eleven 
behöver särskilt stöd, de var även eniga om att en orsak är att läroplanens mål var för 
svåra för dessa elever. 

• Rektorerna var relativt eniga om att utredning och dokumentation var en arbetsuppgift 
som har ökat för specialpedagoger, även handledning av lärare och arbetslag och elev-
vårdsarbete. Förutom när det gäller individuellt inriktad specialundervisning var rekto-
rerna överens om att de flesta arbetsuppgifter har ökat eller är oförändrade för special-
pedagoger. 

• Rektorerna var överens om att specialpedagoger bör arbeta på skolorna/förskolorna. 



 

27 

• Rektorerna var överens om att lärarkompetens och anpassning av arbetssätt är viktiga 
faktorer i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Majoriteten av rektorerna var 
även överens om att tillgång till specialpedagogisk kompetens och elevens motivation 
är viktiga faktorer i detta arbete. 

• De flesta rektorer var eniga om att eleverna på deras skolor inte grupperas utifrån för-
kunskaper eller uppmätta studieresultat. 

• De statliga riktlinjerna, de kommunala riktlinjerna och skolans riktlinjer upplevdes 
som tydliga av de flesta rektorer. 

• Grundskoleförordningen, Läroplanen, de nationella kursplanerna, Skollagen, den 
kommunala skolplanen är viktiga styrdokument ansåg de flesta rektorer.  

• När det gäller åtgärdsprogrammens innehåll var de flesta rektorer överens om att de 
innehåller anpassade läromedel, särskild färdighetsträning och anpassning av 
arbetssätt  och arbetsformer. Rektorerna var även överens om att placering av eleven i 
särskild undervisningsgrupp, förändring av klass/gruppsammansättning och 
förstärkning av assistent/resurspersonal är ovanliga lösningar i åtgärdsprogrammen. 

• Normerande test, ex läsförståelsetest med stanineskala, nationella prov och bedömning 
av elevens kunskaper, pedagogiska utredning, psykologisk utredning, bedömning av 
arbetssätt/arbetsformer i undervisningen och samtal med förälder/vårdnadshavare 
svarade de flesta rektorer att de uppfattar som ett vanligt underlag för åtgärdsprogram.  

• De flesta rektorerna ansåg att de har ganska stort eller stort inflytande över 
fördelningen av de ekonomiska resurserna och det pedagogiska innhållet på skolorna. 

 
 
9.0 Diskussion och slutsatser 
9.1 Resultatdiskussion 
I dessa avsnitt diskuterar vi vårt resultat utifrån våra valda perspektiv (Persson, 2001) samt 
gör en mindre jämförelse med kommunenkäten som Nilholm m.fl. (2007) tidigare genomfört.   
 
9.1.1 Utformningen av den specialpedagogiska verksamheten på de kommunala grund-
skolorna i Västmanland och Södermanland 
Resultatet av vår studie anser vi svarar på forskningsfrågan där vi efterfrågar hur utformning-
en av den specialpedagogiska verksamheten på de kommunala grundskolorna ser ut. Resulta-
tet i sig är inte förvånansvärt eller utmärkande, i stora drag påvisar resultatet att elever uppfat-
tas både som elever i behov av särskilt stöd och som elever med behov av särskilt stöd. De 
kan uppfattas som både inkluderade och stundtals också segregerade. Studiens resultat upple-
ver vi spegla hur skolornas specialpedagogiska verksamhet ser ut, målet är att skolorna skall 
vara en skola för alla men de har ännu inte hittat vägen ända fram. 
 
Vi finner skillnaderna i svaren hos rektorerna som mycket intressanta dvs. trots liknande ar-
betsuppgifter, samma styrdokument på nationell nivå och liknande styrdokument på lokalnivå 
tycker de så olika om en verksamhet som strävar efter likvärdighet. Om vi stannar upp vid den 
medicinska diagnostiseringens betydelse för att erhålla särskilt stöd var det tydligt att det var i 
stort sett lika många respondenter utav dem som valt att delta som antingen ansåg att denna 
diagnostisering var av stor eller ganska stor betydelse eller inte alls eller ganska liten betydel-
se. Även vid uppföljningen på frågan där vi frågade efter hur de ansåg att det borde vara skilj-
de det sig markant. Det hade varit intressant om vi hade haft möjlighet att fördjupa oss i rekto-
rernas resonemang med en öppen fråga eller med följdfrågor vid en intervjusituation. Detta är 
intressant på så sätt att det verkar ha ett inflytande över utformningen av den specialpedago-
giska verksamheten då det påverkar resursfördelningen på skolorna. En annan intressant iakt-
tagelse i resultatet är specialpedagogernas förändrade arbetsuppgifter enligt ett stort antal av 
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respondenterna. Dessa anser att handledning inom arbetslagen samt utredningar och doku-
mentation har ökat till stor del. Detta anser vi också kan ha viss betydelse för den specialpe-
dagogiska verksamhetens utformning då det påverkar den enskilda undervisningstiden. Är det 
så att den enskilda undervisningstiden minskar på grund av att specialpedagogens tid går till 
annat, eller är det ett medvetet val för att undervisningen skall bli mer inkluderande? Perssons 
(2001) relationella perspektiv syftar till en mer långsiktig planering/lösning med fokus på 
eleven, läraren och lärmiljön. Med en sådan utgångspunkt för en specialpedagogisk verksam-
het torde handledning gentemot arbetslagen vara mer inriktad mot inkludering än den enskilda 
specialundervisningen. 
 
Resultatet gällande resursfördelning var ungefär detsamma i vår undersökning som i Nilholms 
m.fl. (2007) rapport, där 16,9 % av eleverna upplevdes vara i behov av särskilt stöd och 15,4 
% av eleverna angavs få särskilt stöd. Jämför vi med Persson och Andreassons  undersökning 
(Skolverket, 2003) säger deras resultat att 21 % av eleverna upplevs vara i behov av särskilt 
stöd och att 17 % får särskilt stöd. Tre oberoende undersökningar pekar på att de flesta elever 
som är i behov av särskilt stöd får det, detta är positivt. Resultatet säger dock inget om hur 
eleverna och deras föräldrar uppfattar detta särskilda stöd måste vi förtydliga. Det hade varit 
intressant att fördjupa sig i och komplettera resultatet från rektorernas svar om vi även 
inkluderat dessa kategorier i undersökningen. "I en resursminskad verksamhet som försko-
la/skola befinner sig i känner jag stor oro för att dessa elever inte kan få vad de behö-
ver" (Anonym rektor). Är det så att smärtgränsen är nådd snart för de ekonomiska neddrag-
ningarna? Hur länge till håller sig dessa siffror på denna nivå? Det är fortfarande rektorn på 
respektive skola som är ansvarig för att åtgärdsprogram upprättas samt att elever får det stöd 
de är i behov av. Detta inte alltid i form av specialpedagog timmar utan kan även vara i form 
av kompetens, kunskap och engagemang (SOU 1997:108). Hur klarar en rektor under en hårt 
ansträngd ekonomi att tillgodose dessa resursbehov hos skolans elever? Trots en förskjutning 
av ansvaret till den ordinarie verksamheten, vad beträffar insatser, från ett mer specialläraran-
svar, är det ändå kostnader för en resurskrävande verksamhet som skolan är skyldiga att an-
svara för. 
 
I vår undersökning svarade 90 % av rektorerna att de statliga riktlinjerna för elever i behov av 
särskilt stöd var mycket eller ganska tydliga. I Nilholms m.fl. (2007) undersökning är samma 
siffra 73,7 %. Rektorerna i vår undersökning upplever alltså de statliga riktlinjerna som 
tydligare i någon större mån än de kommunala tjänstemännen i Nilholms m.fl. undersökning. 
De styrdokument som lyfts fram som  viktigast för arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
är ungefär detsamma i vår undersökning och i Nilholms mfl. dv.s. skollagen, 
grundskoleförordningen och läroplanen, men även de andra styrdokumenten betraktas som 
viktiga. De nationella kursplanerna uppfattades som viktigare hos rektorerna än hos 
tjänstemännen. 97 % av rektorerna svarade att de nationella kursplanerna är ganska eller 
mycket viktiga och bland de kommunala tjänstemännen i Nilholms m.fl. undersökning är 
samma siffra drygt 70 %. En förklaring kan vara att rektorerna i sitt arbete arbetar mer med de 
nationella kursplanerna än vad tjänstemännen gör. Detta resultat pekar på att rektorerna och 
deras medarbetare på de tillfrågade grundskolorna i vår undersökning har stöd och vägledning 
av styrdokumenten men även här hade det varit intressant att kunna fördjupa sig i detta 
område. Hur uppfattar pedagogerna på skolorna dessa styrdokument, hur implementerade är 
de i vardagen? 
 
I vår undersökning frågade vi efter vem som hade mest inflytande över fördelningen av de 
ekonomiska resurserna för barn i behov av särskilt stöd. 79 % av rektorerna anser att de har 
mycket eller ganska stort inflytande och 62 % av rektorerna anser att specialpeda-
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gog/speciallärare också har mycket stort eller ganska stort inflytande över fördelningen av de 
ekonomiska resurserna för barn i behov av särskilt stöd. I Nilholms m.fl. undersökning var 
frågan ungefär detsamma men med andra svarsalternativ. Där bedöms tjänstmän och rektorer 
ha störst inflytande, och även personal med specialpedagogisk utbildning. Hur ser detta infly-
tande över fördelningen av de ekonomiska resurserna ut för de speciallärare/specialpedagoger 
som rektorerna anser ha ett mycket stort eller ganska stort inflytande? I detta sammanhang 
hade det varit spännande att göra en liten djupdykning inom detta område. Är det så att speci-
allärare/specialpedagoger är med och beslutar hur stora de ekonomiska resurserna är eller 
påverkar de endast vilka barn som får del av det särskilda stödet?  Enquist (1996) poängterar 
att rektorn är den som är ytterst ansvarig på varje skola och att det är han eller hon som är den 
befattningshavare som ”äger” problemet. Med inflytande kommer ansvar.  
 
Vårt resultat ger inte en enhetlig bild av hur den specialpedagogiska verksamheten är utfor-
mad på skolorna i Västmanland och Södermanland. Resultatet säger däremot att det finns sto-
ra variationer i hur rektorer resonerar kring elever i behov av särskilt stöd och i hur skolorna 
formar sina verksamheter. En del likheter går ändå att läsa ut ur resultatet: 
- Alla rektorer säger sig ingå i skolans elevvårdsteam. 
- Majoriteten av skolorna saknar särskilda undervisningsgrupper där eleverna spenderar mer 
än 50 % av sin skoldag. 
- Att eleven går i sin klass och får handledning av specialpedagog är en vanlig lösning. Även 
att eleven får särskild undervisning av specialpedagog viss tid i veckan. 
- Majoriteten av rektorerna utvärderar arbetet med elever i behov av särskilt stöd tillsammans 
med skolans pedagoger. 
 
Majoriteten av rektorerna i vår undersökning har arbetat länge inom skolans värld, hur har det 
påverkat resultatet? Det hade varit mycket intressant om vi vetat hur resultatet sett ur om de 
64 % av rektorerna som av en eller annan anledning inte svarade på vår enkät, hade deltagit.  
 
Trots att endast 36 % av rektorerna deltog i vår undersökning undrade vi om det var möjligt 
att relatera statistiken om rektorerna till något nationellt genomsnitt. Vi fann att vårt urval var 
representativt på några variabler på riksnivå enligt Skolverkets hemsida (www.skolverket.se).   
Fördelningen mellan kvinnor och män i vår undersökning visade sig vara 55 % kvinnor och 
45 % män. Detta stämmer ganska väl överens med hur fördelningen mellan kvinnor och män 
ser ut på riksnivå. Läsåret 08/09 fanns det 3798 yrkesverksamma kvinnliga rektorer och 2019 
manliga dvs. 65 % kvinnliga och 35 % manliga. I vår undersökning var det ett litet överskott 
på manliga respondenter för att motsvara den genomsnittliga riksnivån fullt ut. Vi fann också 
att på riksnivå har 86,7 % av rektorerna en pedagogisk högskoleexamen vilket överensstäm-
mer mycket väl med de rektorer som deltagit i vår undersökning. Vi är försiktiga genom vår 
studie med att göra generaliseringar då vi anser att vi inte har ett tillräckligt stort deltagande 
och resultat. Dock var det ändå intressant att se, att de variabler vi fann att jämföra ”våra” 
rektorer med ett mer nationellt genomsnitt, så motsvarade ”våra” de övriga väl. 
 
9.1.2 Det relationella perspektivet  
Hur förhåller sig den specialpedagogiska verksamhetens utformning, på skolorna i vår under-
sökning, till det relationella och det kategoriska perspektivet var en av våra forskningsfrågor. 
Vi använde oss av Perssons (2001) perspektivmodell vid analys av vår studies resultat för att 
få en överblick hur den specialpedagogiska verksamheten var utformad och tedde sig. Vi såg 
mycket i resultatet som anknöt till det relationella perspektivet men också mycket som anknöt 
till det kategoriska perspektivet.  
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Majoriteten av rektorerna i vår undersökning menar att det är mycket vanligt eller ganska 
vanligt att en elev i behov av särskilt stöd går kvar i sin ordinarie klass men i sin tur får 
handledning av specialpedagog eller speciallärare. Det framkommer också av resultatet att en 
stor del av rektorerna anser att det är mycket ovanligt eller ej förekommande med elever som 
vistas i en särskild grupp mer än halva undervisningstiden. Istället menar rektorerna att det är 
mycket vanligt eller ganska vanligt med en extra lärarresurs i klassrummet. Dessa resultat 
anser vi härröra från det relationella perspektivet genom att ansvaret för de 
specialpedagogiska åtgärderna främst förläggs hos arbetsenheten/arbetslaget dvs. hos läraren 
med stöd av rektor. Vernersson (2007) poängterar vikten av en integrerande miljö och 
upplevelsen av god samvaro och stimulans då detta kan leda till en ökning av elevens 
självförtroende och på sikt även en ökning av kunskapsinhämtandet. 
 
Vi efterfrågade i enkäten hur vanligt förekommande det är i åtgärdsprogrammen med beslut 
om placering i särskild undervisningsgrupp och 58 % ansåg att det var mycket ovanligt med 
sådana beslut i ett åtgärdsprogram. Detta kan tolkas som att det är få placeringar i särskilda 
undervisningsgrupper eller att det inte är rätt forum att ta sådana beslut. När det gäller 
organisatoriska och personella lösningar för elever i behov av särskilt stöd ligger siffrorna 
något högre i Nilholms m.fl. (2007) undersökning än i vår undersökning. I vår undersökning 
svarade exempelvis 12 % av rektorerna att det är ganska vanligt förekommande med särskilda 
undervisningsgrupper där eleven tillbringar mer än 50 % av sin  skoltid, medan tjänstemännen 
i Nilholms m.fl. undersökning, där drygt 20 % har svarat att det är en vanlig lösning med 
liknande grupper. På liknande sätt skiljer sig siffrorna åt i alla svarsalternativ förutom 
anpassning av klasstorlek där 32 % av rektorerna i vår undersökning svarat att detta är ganska 
vanligt eller mycket vanligt och endast 20 % av tjänstemännen i Nilholms m.fl. undersökning 
svarat detsamma. Dessa tjänstemän ser dock anpassning av klasstorlek som eftersträvansvärt. 
Alltså upplever tjänstemännen i Nilholms m.fl. undersökning att  alla organisatoriska och 
personella lösningar för elever i behov av särskilt stöd mer vanligt förekommande än 
rektorerna i vår undersökning med undantag för anpassning av klasstorlek. Vi funderar över 
hur insatta dessa tjänstemän med högt skolansvar är i varje skola. Att exempelvis anpassa 
klasstorleken  kanske sker utan inblandning av kommunens tjänstemän många gånger.   
 
56 % av de tillfrågade rektorerna anser att medicinsk diagnostisering borde ha ganska liten 
eller ingen betydelse när det gäller rätten till särskilt stöd. Tolkar vi dessa siffror tenderar mer 
än häften av rektorerna att vara av åsikten att fokus för de specialpedagogiska åtgärderna skall 
ligga inte bara på eleven utan även hos läraren och lärmiljön. Trots detta resultat verkar det 
ändå som om rektorerna i vår undersökning anser att medicinsk diagnostisering i viss mån har 
större betydelse än vad det borde när det gäller elevernas rätt till särskilt stöd. Eleven hamnar i 
fokus för specialpedagogiska åtgärder istället för elev, lärare och lärmiljön. Matson (2007) 
belyser att hur man ser på barns utveckling och lärande påverkar hur man förhåller sig till 
barnet och hur man agerar, detta, anser vi, är viktigt att beakta.  
 
Lärarkompetens, anpassning av arbetssätt,  tillgång till specialpedagisk kompetens, barnets 
motivation, föräldrars attityder och åsikter och anpassade läromedel är de faktorer som 
rektorerna värderar högst för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska bli 
framgångsrikt. "Vi prioriterar samarbetet med föräldrarna för att nå framgång "(Anonym 
rektor). Persson (2001) säger att konsekvenserna för skolornas specialpedagogiska 
verksamhet ur ett relationells perspektiv  när det gäller uppfattningar av den pedagogiska och 
den specialpedagogiska kompetensen är att skolan har en förmåga att anpassa undervisningen 
och innehållet till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna. Skolorna har också genom 
specialpedagoger och speciallärare kvalificerad hjälp att planera in diffrentiering i 
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undervisningen och innehållet. 47 % hävdar att det är ganska vanligt att åtgärdsprogrammen 
innehåller förändringar av den fysiska arbetsmiljön, och 48 % av rektorerna svarar att det är 
ganska vanligt i åtgärdsprogram med anpassning av arbetsformer/arbetssätt i undervisningen. 
Skolverket (2001) påtalar att åtgärdsprogram bör ses som hela skolans ansvar med påföljden 
att det torde påverka hela skolans arbete. Man bör vid utformandet av stödet ta hänsyn till hur 
skolans hela verksamhet påverkar elevens förutsättningar och behov av stöd. 
 
Vernersson (1998) säger att när specialpedagogik är som bäst, skall den leda till att vidga 
synen på all undervisning och ge insikt i problem som uppstår i skolan. Skolverket (1998) 
utvecklar detta resonemang vidare och säger att med ett specialpedagogiskt förhållningssätt 
och kännedom om hur man på bästa sätt stöttar elevers lärande i en gynnsam lärande miljö, 
och detta vid rätt tillfälle, kan lärandet ses i ett längre perspektiv och svårigheter kan 
elimineras.  
 
Vi efterfrågade i enkäten orsaker till specialpedagogiska behov. 40 % av rektorerna ansåg att 
det är mycket eller ganska vanligt att skolan är dåligt anpassad för att hantera olikheter . Lika 
många av rektorerna säger att det är mycket vanligt eller ganska vanligt att vissa lärare har 
brister som bidrar till att barn blir i behov av särskilt stöd. 82 % av rektorerna har svarat att 
det är mycket eller ganska vanligt att läroplanens mål är för svåra för dessa elever. Dessa 
rektorer tänker elever i svårigheter. Dvs. svårigheterna uppstår i mötet med olika företeelser i 
uppväxt- och utbildningsmiljön (Persson, 2001). Tittar vi på resultatet igen slår det oss hur 
många som tänker det motsatta dvs. elever med svårigheter. 
 
Hälften av rektorerna ansåg att specialpedagoger främst ska arbeta med handledning av 
arbetslag/läraralag. Detta anser vi  talar för att många av rektorerna i vår undersökning har en 
syn på specialpedagogisk verksamhet som bottnar i det relationella perspektivet.  
 
När det gäller lärarkompetensen på skolorna bedömer rektorererna den  som ganska god för 
att ge stöd åt elever i behov av särskilt stöd. 57 % av rektorerna i vår undersökning bedömde 
pedagogernas kompetens att ge stöd till elever med läs- och skrivproblematik som mycket 
god. Det tolkar vi som en bra grund för en inkluderande skola, att drygt hälften känner att det 
klarar av att möta läs- och skrivproblematik. Det är viktigt att lärarna känner att de har stöd 
hos rektorn. European Agency for Development In Special Needs Education 
(www.eurpopean-agency.org) menar i sin rapport att rektorers ledarskap är en avgörande 
faktor i en inkluderande skola. Vernersson (2007) menar att också lärarnas attityder är avgö-
rande för en verklig inkludering. Vi tror att alla vuxna på skolan behöver ha rätt attityd och 
sträva mot samma mål för att man ska nå framgång på detta och andra områden.   
 
69 % av rektorerna i vår undersökning anser att kommunerna följer upp skolornas arbete med 
elever i behov av särskilt stöd, detta främst genom skolornas kvalitetsredovisning. I Nilholm 
m.fl. svarar 87,5 % av kommunerna att de följer upp arbete med elever i behov av särskilt 
stöd främst genom kommunens kvalitetsredovisning. Vi ser det som viktigt för en inkluderan-
de skola att utvärdera och följa upp för att kunna utveckla sitt arbete. 

 
Som man kan se finns det en del i svaren hos rektorerna i vår undersökning som talar för det 
relationella perspektivet, i rektorernas tankar om den specialpedagogiska verksamheten.  
Persson (2001) säger att en specialpedagogisk verksamhet ur ett relationellt perspektiv kan 
vara svårt att motivera då lösningarna inte märks här och nu, de är långsiktiga. Det relationella 
- och det kategoriska perspektivet bör verka parallellt för att på sikt gynna det relationella 
perspektivets genomslagskraft. 
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9.1.3 Det kategoriska perspektivet 
I vår undersökning anser majoriteten av de svarande rektorerna  att medicinsk diagnostisering 
har stor eller ganska stor betydelse medan något färre anser att det har ganska liten eller ingen 
betydelse, för resursfördelningen. I Nilholms m.fl. undersökning ansåg 37,5 %, dvs. betydligt 
färre än i vår undersökning att medicinsk diagnostisering har stor eller ganska stor betydelse, 
medan 62,5 % svarat att det har ganska liten betydelse eller ingen betydelse. Våra svar på 
denna fråga, pekar på att det finns ett mer individinriktat, kategoriserande synsätt hos 
rektorerna än hos de tjänstemän med skolansvar som deltagit i Nilholm m.fl. undersökning. 
Att så många som 44 % av rektorerna anser att medicinsk diagnostisering borde ha stor eller 
ganska stor betydelse för att erhålla särskilt stöd talar för att det individfokuserade kategoriska 
perspektivet råder i skolorna även om det inte är majoriteten av rektorerna som står bakom 
dessa svar.  
 
Rektorerna i vår undersökning angav som främsta orsak till att barn blir i behov av särskilt 
stöd, att läroplanens mål är för svåra för dessa elever och att barnen har individueller brister. 
Även brister i hemmiljön är en  faktor som rektorerna ser som en vanlig orsak till att barn blir 
i behov av särskilt stöd. Majoriteten av rektorerna i vår undersökning svarade att det är ganska 
ovanligt eller mycket ovanligt/ej förekommande att orsaken skulle ligga i att skolan är dåligt 
anpassad, att vissa klasser/grupper fungerar dåligt  eller att det är brister hos vissa lärare som 
skapar ett ökat behov av stöd hos barnen. Nilholm m.fl. fick delvis liknande svar i sin 
undersökning. Där svarade flertalet att det var brister i hemmiljön, att skolan har för svåra mål 
för dessa elever, elever har individuella brister och att skolan är dåligt anpassad för att hantera 
olikheter. Färre svarade att vissa lärare har brister och att vissa klasser/grupper fungerar 
dåligt. Jämför vi Nilholm m.fl. resultat med resultatet på denna fråga i vår undersökning kan 
man se att rektorerna tenderar att i något större utsträckning förlägga orsaken till problemet på 
brister hos eleven och mindre på skolan, än tjänstemännen med skolansvar som deltog i 
Nilhom m.fl. undersökning. Ekström (2004) skriver om det definitionsbehov som uppstår när 
skolan ”sorterar” elever utifrån deras förväntade förmåga att nå målen. Hur man ser på kun-
skap och hur målen är formade avgör ju på så sätt vilka elever som anses vara i behov av sär-
skilt stöd.  
 
89 % av rektorerna upplever att det är mycket vanligt eller ganska vanligt att eleven får 
särskild undervisning av specialpedagog eller speciallärare under viss tid av veckan. Det är 
något fler än vad tjänstemännen i Nilholms m.fl. (2007) undersökning har svarat. Här hade det 
varit intressant att undersöka hur denna särskilda undervisning av 
specialpedagog/speciallärare ser ut. Det framkommer ej av frågan och svarsalternativen om 
det är i klassrummet eller utanför klassrummet. Känner sig eleven inkluderad eller 
exkluderad? Detta är ett svårtolkat resultat då vi inte har tillgång till hela sammanhanget. 
Resultatet i  Karlssons (2007) undersökning pekade på som vi nämnt tidigare att skolan och 
eleverna värderade inkludering högst, men att det var svårt att bedöma om eleverna i de 
särskilda undervisningsgrupperna var exkluderade eller inkluderade. Är det så att eleverna 
själva känner sig inkluderade fast de inte är det eller är det tvärt om? Tittar vi på vårat resultat, 
89 %, rakt av är det ett resultat som anses anknyta till det kategoriska perspektivet där eleven 
är i fokus för specialpedagogiska åtgärderna. Persson (2001) säger att ett dilemma med speci-
alundervisningen kan vara dess blotta existens, vilken kan leda till åtgärder vilka i sin tur le-
der till exkludering och segregation. Han menar att de specialpedagogiska inslagen i lärarut-
bildningen, har lärare från specialpedagogiska enheter, vilket säkert å ena sidan genererat ett 
slags kvalitetsgaranti, men å andra sidan kanske bidragit till att lärare i pedagogik/metodik 
m.fl. ämnen kunnat undvika problem som är relaterade till elevers svårigheter. Detta har i sin 
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bidragit till att dessa elever setts som ”ett annan slags problem” som specialister på svårighe-
ter skall lösa. Persson säger också att det i lärarutbildningssammanhang återfinns problem 
kring detta ämne, då traditionella förväntningar på specialundervisning påträffas i lärarutbild-
ningen bl.a. hur tillrättaläggning av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd framstår 
som en uppgift för specialpedagogiken. Amservik m.fl. ( 2001) poängterar att specialpedago-
giska insatser inte bara bör handla om enskilda elever och dess behov, utan även om att ut-
veckla den vanliga undervisningen så att den vanliga undervisningen och specialpedagogiken 
kan komplettera varandra. 
 
28 % av rektorerna medger att det finns särskilda undervisningsgrupper där elever tillbringar 
mer än 50 % av undervisningstiden . Placering i liten grupp, förstärkning med assistent/ 
resurspersonal och  förändring av klass/gruppsammansättning är de faktorer som rektorerna 
värderar lägst  för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska bli framgångsrikt. Då 
frågar vi oss varför det är så vanligt med placering i mindre grupp trots att rektorerna inte 
värderar åtgärden som framgångsrik för elever i behov av särskilt stöd? Kan en orsak vara att 
många pedagoger saknar kompetens för att möta dessa elever eller finns önskemål från elev 
och dess vårdnadshavare  
 
Vi efterfrågade också i enkäten om de eventuella särskilda undervisningsgrupperna på skolan 
hade en inriktning mot typer av diagnoser/problem.  1 av 3 av rektorer sa att de har en inrikt-
ning mot ADHD/DAMP, Aspergers syndrom eller psykosocial problematik. Endast 1 av 5 
rektorer sa att de har en inriktning mot läs- och skrivproblematik. I Nilholm m.fl. (2007) un-
dersökning fann man att ungefär hälften av kommunerna har särskilda undervisningsgrupper 
för elever med viss diagnos/viss problematik. Det var framförallt grupper riktade mot sociala 
problem och uppmärksamhetsproblem som var vanligast. 7 av 10 av de kommuner som har 
dessa särskilda undervisningsgrupper har grupper för psykosocial problematik, 6 av tio för 
Aspergers syndrom, drygt 4 av 10 för ADHD/DAMP, drygt en tredjedel för språkstörning, ca 
en av fem för hörselnedsättning, ca 1 av 7 för läs- och skrivsvårigheter och drygt 1 av 10 för 
rörelsehinder. Dessa resultat talar för att skolorna har ett kategoriserande synsätt och använder 
sig av diagnostisering som ett sätt att fördela resurser och exkludera dem från den ordinarie 
lärmiljön. Nilholm (2007) belyser just att förekomsten av ”små grupper” på skolorna kan ses 
som en segregerande organisationsform. Vi säger inte med detta att det inte kan vara gynn-
samt för elever med en speciell problematik att arbeta med andra elever med samma proble-
matik. Då skolornas samtliga pedagoger inte har den kompetens som krävs för att kunna un-
dervisa alla elever utifrån de individuella behov som finns, är detta segregeran-
de/exkluderande arbetssätt kanske skolornas enda möjlighet att stötta dessa elever i nuläget. 
Att en femtedel av rektorerna anser att specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att ägna sig 
åt individuellt inriktad specialundervisning talar också för att det segregerande arbetssättet är 
djupt rotat fortfarande. Egelund m.fl. (2006) säger att trots att utvecklingen har varit inriktad 
på att minska omfattningen av den segregerande specialundervisningen upplever de att den 
inriktningen börjar avstanna. De menar att en förklaring kan vara att den grupp av elever som 
inte går i den ordinarie skolan är så komplicerade att arbeta med. En annan förklaring kan 
vara att anslutningen kring tankar om en skola för alla börjar luckras upp. 
 
På frågan om vilka personer som vanligtvis deltar aktivt i utarbetandet av åtgärdsprogram för 
enskilda elever säger rektorerna att klasslärare/mentorer/ämnesläraren alltid deltar aktivt. I 93 
% av fallen deltar specialpedagog/specialläraren och föräldrar till 80 %. Eleven själv deltar 
aktivt i 68 % av åtgärdsprogrammen och rektorn vid 18 %. Här blir vi lite förvånade över det 
relativt låga antalet elever och föräldrar som deltar aktivt i utformandet. Detta hade varit in-
tressant att utveckla mer vid en intervjusituation eller med följdfrågor i enkäten. Hur går arbe-
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tet till på skolorna vid åtgärdsprogramsförfarandet? Vilka är orsakerna till att föräldrar och 
elever inte är aktiva i utformandet till större del? För att eleven skall vara inkluderad i skolan 
anser vi att han/hon behöver vara delaktiga i beslut om dess skolgång. 
 
86 % av rektorerna säger att det är ganska eller mycket vanligt med förekomst av särskild 
färdighetsträning i åtgärdsprogrammen. 7 % av rektorerna säger också att det är ganska ovan-
ligt med anpassning av arbetsformer/arbetssätt i åtgärdsprogram. Det intressanta i detta resul-
tat finner vi främst i att 7 % av rektorerna anser att det är ganska ovanligt med anpassningar 
av arbetssätt som metod och åtgärd i åtgärdsprogrammet. Detta styrker att skolornas rektorer 
ibland tenderar att ha ett kategoriserande synsätt när det gäller den specialpedagogiska verk-
samheten.  
 
Persson (2001) säger att den specialpedagogiska verksamhetens rötter återfinns inom det ka-
tegoriska perspektivet och det finns skäl att anta att det fortfarande förhåller sig på samma sätt 
även idag. Varför går utvecklingen mot det relationella perspektivet så långsamt frågar sig 
Persson. Han anser att det är i tidsaspekten svaren finns genom att den specialpedagogiska 
verksamheten idag till större del arbetar med mer eller mindre akuta problem. Lösningar på 
kort sikt utan att försöka hitta mer långsiktiga lösningar gör att den specialpedagogiska verk-
samheten ses ur ett mer kategoriskt perspektiv. För att driva verksamheten mot ett relationellt 
perspektiv hamnar tidsaspekten än mer i fokus då det ställer krav på långsiktiga lösningar 
vilket skall involvera alla lärare. 
 
Inget av dessa perspektiv är okritiserade, men de har förankring i den skolverklighet vi 
genomförde vår studie i. Dessa perspektiv genomsyrar den specialpedagogiska undervisnings-
strukturen i skolorna men lämnar ändå dörren öppen för, samt utmanar till fortsatt teoriut-
veckling (Emanuelsson m.fl., 2001).  
 
9.2 Metoddiskussion 
Ejlertsson (2005) säger att de viktigaste åtgärderna att vidta vid en enkätundersökning är, för-
utom ett genomarbetat frågeformulär med ett informativt och tydligt missivbrev, att skicka ut 
påminnelser. Han anser att två påminnelser är det optimala och vi skickade ut tre. Trots plane-
ring och checklista, påminnelser, testpersoner, litteratur om enkäter och tidigare genomförda 
enkäter som stöd, blev det externa bortfallet mycket stort dvs. många som valde att inte delta. 
Vår bortfallsredovisning visade att de respondenter som valde att delta i vår studie gjorde det i 
ett inledande skede. Den första påminnelsen gav 28 av 79 svar, den andra påminnelsen gene-
rerade endast tre svar och den sista gav ingen utdelning. Här får vi instämma med Ejlertsson 
om antalet påminnelser. Den tredje påminnelsen kunde snarare upplevas som påträngande än 
lockande. Har man som respondent tagit ställning till att inte delta i ett tidigt skede påverkar 
nog inte en påminnelse i undersökningens slutskede beslutet. 
 
För att försöka reda ut varför bortfallet blev så stort skickade vi ut ett mail till rektorerna i 
Nyköping där vi visste att väldigt få rektorer hade svarat. Två av rektorerna tog sig tid att sva-
ra på vårat mail där vi frågade hur det kom sig att de valt att inte delta i vår studie. Den ena 
rektorn kunde inte minnas vår enkät och den andra rektorn bad om ursäkt och förklarade att 
han/hon fick ca 50-60 mail om dagen och att det var svårt att hinna med att läsa alla, denna 
rektor beskrev svårigheten att i sitt arbete prioritera mellan måsten och krav. Brüde Sundin 
(2009) och Utbildningsdepartementet (2001) tar båda upp det komplexa i rektorsrollen och 
belyser inte bara hur sönderhackade rektorernas dagar ofta är utan också hur omfattande ar-
betsuppgifterna många gånger är. Utbildningsdepartementet (2001) menar att detta kan vara 
en förklaring till varför vissa handlingar och uppgifter inte blir prioriterade.  
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Nilholm m.fl. (2007) skickade ut enkäter till landets samtliga kommuner, även i det fallet val-
de några av landets största kommuner att inte delta. Detta finner vi intressant. Vi hade lägre 
svarsfrekvens i de flesta större kommuner och något högre i de mindre kommunerna. Vi vet 
inte vad det står för. Kanske har rektorerna i större kommuner ännu fler arbetsuppgifter, ännu 
fler mail i sin inkorg och ännu fler måsten och krav att prioritera mellan. Gäller detsamma för 
kommuntjänstemännen i Nilholms m.fl. undersökning? Vi tror att en förklaring till att vårt 
bortfall blev så stort är att rektorer är väldigt upptagna, med fulla agendor hamnar troligtvis 
vår studie inte högt upp på prioriteringslistan. Att endast två rektorer av 25 i Nyköping svara-
de på vårt uppföljande mail är ett exempel på detta. Vi fick också ursäktande mail om att de 
inte hade möjlighet att svara på enkäten på grund av tidsbrist. Vi funderar också på hur det 
faktum att vi skickade ut enkäten via mail har påverkat att bortfallet blev så stort. En av nack-
delarna med enkät per mail är att inkorgen fylls på i en rasande takt vilket medför att enkäten 
flyttas längre ner och kan försvinna i mängden. Öppnar mottagaren mailet och sedan har för 
avsikt att svara senare ökar bortfallsrisken, då det är lätt att glömma bort eller svårt att leta 
upp mailet igen efter ett tag. En av respondenterna gjorde ett försök att svara på enkäten, men 
då tekniken krånglade skrev hon och var tydlig med att framföra att tid inte fanns för ett nytt 
försök. Tekniken är inte alltid snabb och enkel. På missivbrevet (bilaga 1) som var mailet som 
gick ut till respondenterna, framgick det att det ibland inte fungerade med att endast klicka på 
den bifogade länken till enkäten (bilaga 2). Där står en instruktion hur respondenten skall för-
fara då eventuella problem i tekniken uppstår. Detta tror vi tyvärr kan vara avskräckande för 
många, speciellt om man arbetar under stor tidspress. En annan nackdel med enkäter via mail 
har varit svårigheten att hitta korrekta mailadresser. En hel del tid har gått åt till detta, mycket 
mer än vad vi avsatt från början. Det var en lång process att leta adresser på nätet samt per 
telefon direkt till skolorna. En annan nackdel med valet av metod är att vi gick miste om att 
kunna kontakta de respondenter som valt att inte delta i studien.  
 
Några fördelar med enkäter per mail, är att vi sparade tid, pengar och miljön genom att mini-
mera pappershanteringen. Detta sätt att distribuera enkäten gynnade också oss genom att på-
minnelser var enklare att skicka ut, en annan fördel med detta var att respondenterna kunde 
garanteras anonymitet. 
 
En av fördelarna med en vanlig pappersenkät känner vi hade varit att vi haft mer kontroll över 
processen, detta genom att vi haft möjlighet att kontakta dem som inte svarat per telefon. En 
annan fördel med pappersenkäterna är känslan, du som hanterar dessa enkäter genom att 
trycka upp dem och distribuera dem genom att posta dem med namn och adress till respon-
denterna, du tar emot de ifyllda, du skickar ut en påminnelse på samma sätt, du sammanställer 
resultatet genom att manuellt mata in dem i ett enkätverktyg, du får en annan inlevelse i ditt 
material till din undersökning. Det kräver mer arbete att tränga in i materialet med en weben-
kät, men du har mer tid till att göra det å andra sidan. 
 
Konstruerandet av frågor var inte lätt upptäckte vi under processens gång. Likaså gav testper-
sonernas medverkan signaler om att vi behövde göra ändringar. Trots hårt arbete med att vara 
så tydlig som möjlig i frågekonstruktionen, trots att vi ansåg att svarsalternativen var uttöm-
mande visade det sig att det fanns brister. Vi mottog ett mail från en rektor som ansåg att frå-
gorna och svarsalternativen var missvisande när det gällde att beskriva den specialpedagogis-
ka verksamheten på den aktuella skolan. Rektorn avsade sig ifyllandet av enkäten. "Det är 
svårt att ge en bra bild av vårt arbete med barn i behov av särskilt stöd och hur vi tänker 
kring det. (Anonym rektor). Detta får stå för vad flera av rektorerna uttryckt. Det ansåg att det 
var svårt att svara på frågorna på ett för skolan rättvist sätt. Konstruktion av enkätfrågor är 
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svårt, att få dem tillräckligt bra så att alla är nöjda är kanske inte rimligt. Hur hade resultatet 
sett ut om frågorna varit av en mer öppen karaktär frågar vi oss. Hade vi nått fler av rektorer-
na? Hade resultatet sett annorlunda ut? Ja, troligtvis är det så att olika metoder ger olika resul-
tat. Denscombe (2000) säger att det finns inga ”säkra garantier” i arbetet med att konstruera 
ett bra frågeformulär, trots att forskaren följer alla konstens regler. Han påpekar dock vikten 
av att följa grundprinciper och rättesnören. Holme & Solvang (1997) lyfter fram konstruktio-
nen av enkätfrågorna och det slutliga frågeformulärets utseende och innehåll, då det påverkar 
den slutgiltiga utfallet av undersökningen. De menar att man under hela processen med fram-
ställandet av formuläret inte får glömma syftet med studien dvs. mäter vi det vi vill mäta. Vi 
kan så här i efterhand säga att vi hade detta i bakhuvudet under konstruktionen men kanske 
förivrade oss i vår jakt på svar till forskningsfrågorna. Vi konstruerade en allt för omfattande 
enkät med 44 frågor, vi hade goda intentioner om en bred kartläggning men insåg inte att rek-
torerna förmodligen inte skulle ha tid. Med facit i hand hade det varit klokt att använda oss av 
att samma frågeformulär som Nilholm m.fl. då detta gett oss större möjligheter till jämförelse 
när deltagandet blev så lågt, detta instämmer även Olsson & Sörensen (2007) i, de säger att 
det finns en vinst i att använda sig av tidigare mätinstrument än att försöka konstruera ett eget 
oprövat instrument dvs. frågeformulär. Alternativen kunde också vara att ha begränsat oss till 
ett par frågeområden eller/och använt oss av några öppna frågor.  
 
Vi finner det inte meningsfullt att göra några generaliseringar utifrån vårt resultat, på grund av 
det stora bortfallet. Resultatet står för de rektorer som valt att delta och säger inget om alla 
rektorer i Södermanland och Västmanland. Om vi utgår från Holme & Solvangs (1997) lista 
över fel man kan göra under forskningsprocessen anser vi att vi arbetat för att får en hög reli-
abilitet på så sätt att: 
 – våra svarsalternativ var tillräckligt uttömmande. 
– vi tror att respondenterna förstått våra intentioner med frågorna. 
– vi anser att vi lät mönstren i materialet komma till uttryck när vi analyserade svaren samti-
digt som vi var noggranna och inte läste in mer information än det fanns grund för. 
– eftersom vi inte matade in respondenternas svar manuellt minimerade vi riskerna med felak-
tiga inmatningar. 
 
Det som påverkar vår reliabilitet negativt, är det stora bortfallet, att vi tror att många av de 
rektorer som svarade befann sig i en stressad situation, och att de visste vad som var socialt 
önskvärt att svara (Ejlertsson, 2005). 
 
Har vi mätt det vi haft för avsikt att mäta? Det är svårt att svara på. Vi hade en tanke om att 
kunna jämföra svaren mer, mellan stora kommuner och små kommuner, mellan kommuner 
med höga avgångsbetyg och kommuner med låga avgångsbetyg, mellan Södermanland och 
Västmanland osv. Det stora bortfallet gjorde att vi la dessa jämförelser åt sidan och koncentre-
rade oss på rektorerna som svarat som en gemensam grupp. På så sätt har vi inte mätt det vi 
avsåg från början. Ejlertsson (2005) menar att det är viktigt att komma ihåg att man validerar 
ett frågeformulär i relation till syftet.  Vårt syfte var att beskriva och analysera hur den speci-
alpedagogiska verksamheten var utformad på de kommunala skolorna i Västmanland och Sö-
dermanland från rektorernas perspektiv, och hur den förhåller sig till det relationella- och det 
kategoriska perspektivet. Vi anser att frågorna vi ställde avsåg att ge en bra bild av hur rekto-
rerna ansåg att den specialpedagogiska verksamheten var utformad på de tillfrågade skolorna. 
Vi fick dock ingen heltäckande bild av detta gå grund av det stora bortfallet, på så sätt kan 
man kanske säga att validiteten är låg. 
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Enkät som metod har, som vi beskrev i metodavsnittet, både för- och nackdelar. Så här i ef-
terhand med det stora bortfallet i bagaget, hade det varit intressant att intervjua ett antal rekto-
rer från kommuner av olika karaktär ex till storlek och styre. Detta för att tränga in mer på 
djupet, att få gräva vidare med följdfrågor för att förstå. Det hade kanske gett oss en möjlighet 
att jämföra mer, vilket alltid är spännande. 
 
9.3 Slutsatser  
Som vi nämnt tidigare skiljde sig svaren från rektorerna åt en del. Att rektorerna är överens 
om att individuella brister är en orsak till att elever behöver särskilt stöd talar mycket för ett 
kategoriskt synsätt. Även det faktum att de flesta rektorer svarat att åtgärdsprogrammen inne-
håller särskilt färdighetsträning talar för det kategoriska perspektivet. Enligt de flesta rektorer 
består underlagen för åtgärdsprogrammen av normerande test, nationella prov och bedömning 
av elevens kunskaper, detta talar ytterligare för ett kategoriskt synsätt anser vi. 
 
De som talar för ett relationellt synsätt är att rektorerna lyfter fram lärarkompetensen och an-
passning av arbetssätt och läromedel som viktiga faktorer i arbetet med elever i behov av sär-
skilt stöd. Dessutom är rektorerna eniga om att eleverna inte delas in i grupper utifrån sina 
förkunskaper eller uppmätta studieresultat. 
 
På frågan om hur stor andel elever som är i behov av särskilt stöd varierade svaren mellan 3 
och 100 %, snittet blev 18 %. En förklaring till att svaren skiljer sig så mycket åt tror vi är att 
man tolkat frågan olika och att det har att göra med vad man lägger in i begreppet särskilt 
stöd.  Om man ser det som att alla elever är särskilda individer med olika behov kan man tol-
ka det som att alla elever är i behov av stöd, särskilt eller inte särskilt. Men om man däremot 
ser det som att särskilt stöd är något utöver den vanliga undervisningen blir antalet elever som 
behöver särskilt stöd lägre.  Detsamma gäller för frågan om hur många elever som erhåller 
särskilt stöd på skolorna. 
 
Fler frågor där oenighet råder: 

• Medicinsk diagnostisering var något som rektorerna i vår undersökning var oeniga 
om. De var både oeniga om hur stor betydelse det borde ha och hur stor betydelse det 
har i praktiken. 

• Huruvida att skolan är dåligt anpassad för att möta olikheter kan vara en orsak till ele-
ver är i behov av särskilt stöd var rektorerna oeniga om. De var även oeniga om orsa-
ken kan vara att vissa lärare har brister. Att orsaken skulle vara att vissa klas-
ser/grupper fungerar dåligt var också något rektorerna i vår undersökning var oense 
om.  

• En viss oenighet råder när rektorerna svarat hur många elever på deras skolor som de 
utarbetat ett åtgärdsprogram för. Denna oenighet tror vi handlar om skillnader i defini-
tionen av åtgärdsprogrammen. 

 
Nilholm (2007) har tre perspektiv att se på den specialpedagogiska praktiken, det kompensa-
toriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. I denna uppsats har vi valt att inte fördjupa oss i 
dessa perspektiv men vi kommer ändå i tankarna in på Nilholms dilemmaperspektiv. Nilholm 
framhåller det motsägelsefulla i det grundläggande utbildningssystemet. Denna motsägelse-
fullhet visar sig bland annat genom att skolan dels har för avsikt att fostra blivande samhälls-
medborgare, och då har som uppgift att lära ut liknande saker till alla elever, samtidigt som 
undervisningen ska utgå från de förutsättningar eleven har och vara anpassad efter dessa. Nil-
holm (2007) menar att man inom dilemmaperspektivet ser det som viktigt att skapa kunskap 
om på vilket sätt dessa motsättningar påverkar verksamheten i skolan samt vilken följd detta 
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kan få. Kanske är det denna motsägelsefullhet inom skolan som bromsar förändringen av sko-
lan. Utbildningsdepartementet (2001) och Brüde Sundin (2009) lyfte fram det komplexa i att 
vara rektor, vi vill här påstå att hela skolsystemet är komplext. Att sträva efter att alla ele-
ver/människor ska kunna samma saker, och samtidigt utgå från elevers/människors olikheter 
är en ekvation som är svår att lösa. Kanske är det också det vårt resultat säger? Att rektorernas 
svar talar både för de kategoriska- och det relationella perspektivet på samma gång kan ju ses 
som motsägelsefullt, att rektorerna dessutom är oeniga om en hel del frågor belyser ytterligare 
det motsägelsefulla och komplexa. 
 
Som vi ser det är målet en inkluderande skola. Vi har använt det relationella och det katego-
riska perspektivet att utgå ifrån i vårt arbete med att beskriva och analysera den specialpeda-
gogiska verksamhetens utformning på skolorna i vår undersökning. Dessa perspektiv har på 
ett sätt använts som en måttstock. Enligt vårt sätt att tänka, är en skola där det relationella 
perspektivet råder, på god väg mot en inkluderande skola, och tvärtom, en skola som styrs av 
det kategoriska perspektivet har lång väg kvar att vandra mot inkludering. Vi nämnde tidigare 
att vi sympatiserar med uppfattningen om att inkludering innebär att delta i en helhet. Egelund 
m.fl. (2006) och Göransson (2004) menar att inkludering går snäppet längre än anpassning av 
undervisning och material, det handlar om hela situationen, relationen mellan eleven och 
gruppen. På så sätt är inkludering kanske inte mätbart, men utifrån våra valda perspektiv kän-
ner vi ändå att vi kan närma oss begreppet och diskutera förutsättningarna. Om vi hade för 
avsikt att se hur inkluderande skolorna i vår undersökning var, vore det nog fel av oss att en-
dast undersöka den specialpedagogiska verksamheten på skolorna. På detta sätt förtydligar vi 
att vår undersökning inte rör alla barn utan bara de som bedöms som ”speciella”. Som vi tidi-
gare skrev är inte elever i behov av särskilt stöd en avgränsad grupp barn med specifika egen-
skaper utan det varierar från situation till situation. För att på riktigt få en upplevelse av hur 
inkluderande skolorna är hade vi behövt vara där, vara nära och uppleva och känna.  
 
De flesta rektorerna i vår undersökning upplever de statliga riktlinjerna som mycket tydliga. 
Hur är dessa riktlinjer formulerade, och hur stämmer denna formulering överens med hur 
verksamheterna är utformade? Om riktlinjerna utgår från det relationella perspektivet borde 
inte en inkluderande skola vara långt borta. I grundskoleförordningen står att stöd till de ele-
ver som behöver, i första hand ska ges i den vanliga klassen eller gruppen, i övrigt finner vi 
inte mycket i de statliga riktlinjerna som talar för ett relationellt synsätt. Brodin & Lindstrand 
(2004) ställer frågan om inklusion är ett socialt och politiskt mål och hur vi då skall se på 
möjligheterna till inklusion. De menar att allt fler elever tenderar att segregeras från den ordi-
narie undervisningen trots att bl.a. handikappombudsmannen har önskemål om att lägga ner 
särskolan för att inkludera alla i den reguljära skolan. Ljusberg (2009) säger utifrån erfarenhet 
av sin studie att reguljära klasser kanske är en bra tillfällig lösning, men att vi är i behov av att 
snabbt hitta andra lösningar såsom att utveckla en skola som har kompetensen att möta alla 
elever. Kanske är det här en förändring måste till först och främst. Tydliga riktlinjer som inte 
lämnar så stora tolkningsmöjligheter och som alla bottnar i ett relationellt perspektiv. Vi läser 
om skolans reformering på skolverkets hemsida, bland annat att skollagen ska ses över och en 
ny lärarutbildning ska formas. Vi hoppas då att de som arbetar med detta tar del av aktuell 
forskning och låter sig färgas av Nilholm, Persson, Göransson med flera.  
 

Den svenska skolan, ”en skola för alla” har utvecklats under lång tid utifrån  
många influenser och påverkansfaktorer. Detta gör att man kan säga att dess  
verksamhet och struktur till stora delar är diskurs- kontext- och paradigmknuten.  
Följden av detta blir att skolan inte är så lätt att förändra. För att spetsa till det  
kan man säga att det kanske måste uppstå en paradigmell revolution för att få  
till stånd väsentliga förändringar om detta nu är önskvärt (Groth, 2007. s.66). 
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”Att prioritera mellan måsten och krav” fick bli titeln på vår uppsats. Även om det bara var en 
rektor som uttryckte dessa ord så blev det ganska tydligt för oss att detta påstående kunde 
gälla för fler rektorer. Det stora bortfallet, det svaga intresset från de rektorer som fått upp-
följningsmail, kontakten med de rektorer som skulle göra vår testenkät och några av de mail 
vi fått från rektorer som valt att inte delta, talar för att många rektorer upplever sig ganska 
pressade och har ständigt brist på tid. Deras arbete handlar om att hela tiden prioritera mellan 
måsten och krav, vad som är viktigast för stunden. Våra egna upplevelser av att arbeta inom 
skolan stärker även denna bild. Hur påverkas verksamheterna och då främst den specialpeda-
gogiska verksamheten på skolorna av detta? Är det så att det många gånger blir snabba tillfäl-
liga lösningar på problemen? Ullman (1997) skriver om hur rektorernas roll förändrades ge-
nom 1900-talet till att bli allt liberalare, samtidigt som rektorerna i slutet av seklet skrevs som 
juridiska personer på ett annat sätt än tidigare och fick genom de nya nationella läroplanerna 
större och tydligare pedagogiskt ansvar. Detta låter på ett sätt motsägelsefullt, och förstärker 
bilden av det komplexa i att vara rektor. 
 

Det känns motsägelsefullt att svara på en del av frågorna. Jag har  
intentioner med arbetet kring barn i behov av stöd, men det är inte  
alltid som verksamheten genomförs som jag önskar. Jag har arbetat  
en kort tid på denna skola och att förändra förhållnings- och arbetssätt 
 tar tid (Anonym rektor). 

 
9.4 Förslag på vidare forskning 
Nu har vi försökt att bilda oss en uppfattning om den specialpedagogiska verksamheten och 
samt försökt att beskriva och analysera den genom våra undersökningar utifrån specialpeda-
goger, speciallärare och nu senast skolledares perspektiv. Det finns fortfarande oupptäckta 
sidor av problemområdet, då vi saknar djupet, och skulle kunna tänka oss att göra intervjuer 
med respondenter ur tidigare nämnda kategorier samt på kommunnivå. En tanke finns också 
att gå på djupet och studera några olika skolor, för att se vilka faktorer som skapar framgång. 
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Bilaga 1 Missivbrev till skolledare/rektorer 
 
 Till rektorer/skolledare på kommunala grundskolor i Södermanland och Västmanland 
 
Vi är två specialpedagogikstuderande på magisternivån på Mälardalens högskola. Denna 
undersökning görs i samarbete med det specialpedagogiska kollegiet på Mälardalens 
högskola och ett nationellt forskningsprojekt som bedrivs av professor Claes Nilholm 
Högskolan i Jönköping och docent Kerstin Göransson, Mdh. 
 
Varför gör vi studien?  
Vi vänder oss till dig och ca: 240 andra rektorer/skolledare som arbetar inom den kom-
munala grundskolan. Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur den specialpe-
dagogiska verksamheten är utformad på de kommunala grundskolorna i Västmanland 
och Södermanland.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt, men det är betydelsefullt 
för undersökningens kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök svara 
så fullständigt som möjligt på alla frågorna.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt 
Dina uppgifter kommer att redovisas i tabeller och diagram och kan därmed inte härledas 
till vilken skola det berör dvs. ni kan garanteras anonymitet. Efter avslutad bearbetning 
avlägsnas alla identitetsuppgifter.  
 
Undersökningens resultat 
Du kommer att informeras om undersökningens resultat via mail. 
 
Följ länken nedan för att komma till undersökningen. Du kan använda denna länk för att 
komma tillbaka till dina svar om du lämnar undersökningen tillfälligt. Du skickar in dina 
svar genom att trycka på knappen Slutför i slutet på enkäten. 
 
Var noga med att inte ha någon ”popup stopper” aktiverad i din webbläsare då enkät-
verktyget använder sig av pop-ups. Om du inte kommer in i enkäten, pröva att avaktive-
ra genom att gå in under Verktyg/Tools i Internet Explorer, välj fliken Privacy, avmarkera 
”Turn on Pop-up Blockers” alt. Välj Settings, klistra in www.netigate.se vid “Address of 
website to allow” 
 
till undersökningen:  
http://www.netigatetest.net/test.asp?s=12705X0X5128 
 
Kontakta oss 
Om du har några frågor är du välkomna att kontakta oss: 
Jenny Andersson XXXXX  
Anneli Renderstedt XXXXX  
 
Vi är mycket tacksamma om du vill medverka och hjälpa oss att öka vår kunskap om den 
specialpedagogiska verksamheten. 
 
Vänliga hälsningar 
Jenny Andersson 
Anneli Renderstedt 
 
Ansvarig lärare på Mälardalens högskola: 
Kerstin Göransson  
Docent i specialpedagogik, universitetslektor 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  
XXXXXXXX 



 

 
 

Bilaga 2 Webenkät till skolledare/rektorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 


