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Titel 
En skola för alla? - En studie av specialpedagogiskt stöd i grundskolan 

 

English title 
Organization of special education support focusing on the concept of "a school for 

everyone" 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
Syftet med denna undersökning var att se om det fanns några skillnader på kommunala 

kontra fristående grundskolor angående specialpedagogiskt stöd. 

I samband med detta är syftet också att lyfta fram hur de ser på uttrycket “en skola för 

alla” vilket är en stor del i specialpedagogens uppdrag att se skolan följer. Men 

uttrycket “en skola för alla” tolkas olika beroende på vem som får frågan och likaså var 

de för rektorerna.  

För att kunna få svar på mina frågeställningar har litteratur om inkludering, perspektiv 

på en skola för alla m.fl. gåtts igenom samt intervjuer med rektorer. 

resultaten visar att det skiljer sig en del på olika frågor beroende på om det är en 

fristående eller en kommunal grundskola. Rektorerna väljer själva att lyfta inkludering i 

frågan om “en skola för alla” vilket en av rektorerna inte alls kunde förlika sig med och 

ville istället lägga benämningen på En skola.  
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1 Inledning 

Sveriges skolor skall arbeta efter att vara ”en skola för alla” oberoende skolform. Ett problem 

är att uttrycket kan tydas på fler olika sätt. Lärare, forskare och politiker är inte alltid överens 

om vad formuleringen faktiskt betyder. Det finns tendenser att elevers skolresultat varierar 

mellan klasser på en och samma skola, detta gör frågan om friskolors pedagogiska arbete med 

elever i behov av särskilt stöd väldigt intressant. 

Läggs betoningen på ordet skola har denna vision redan uppnåtts då alla barn har rättighet och 

skyldighet att gå till skolan. Om betoningen läggs på ordet En har “en skola för alla” aldrig 

funnits då de nuvarande skolformerna särskola och grundskola finns kvar. Om betoningen 

läggs på Alla att det hamnar på organisation och lärarnivå för om det en ska kunna vara 

möjligt. Pedagogikprofessorn Ingemar Gerbo (2012) menar att betoningen faktiskt menar alla 

elever, även de som anses ha svårigheter att uppnå målen och kraven skolan ställer. Den tredje 

strukturen lägger fokus på kallade särskilda undervisningsgrupper som mer eller mindre 

förekommer på alla skolor i en viss utsträckning (Hjörne, E. 2004). I skollagen (SFS 

2010:800) tillåts denna möjlighet till särskild undervisningsgrupp att utformas på skolorna då 

det i skollagen är formulerat – “om särskilda skäl föreligger” (SFS 2010:800). Alltså finns 

möjligheten för skolorna att använda sig av sådan undervisning. Nordahl m.fl. (2007) menar 

på att det finns många studier som visar på att 30% av ungdomar och barn i västvärlden någon 

gång under sin skoltid hamnar i någon form av svårighet. Alla de elever som inte har 

fullständiga betyg i skolan har varit i behov av specialpedagogiskt stöd. Skolan borde ta mer 

ansvar för att anpassa sina arbetsformer för att möjliggöra för eleven att ta in undervisningen 

(Nordahl m.fl. 2007). Alla medarbetare på skolan behöver ha en samsyn kring begreppet “en 

skola för alla” och jobba efter gemensamma strategier för att nå dit. Att skolan måste få alla 

elever att trivas i verksamheten och hitta glädjen och kreativiteten. Skolsituationen för 

eleverna idag kan innebära stora svårigheter då de förväntas anpassa sig till undervisningen 

istället för att undervisningen anpassas till dem. Stor fokus läggs på de eleverna som är 

utåtagerande då de anses ta tid från undervisningen och de andra eleverna (Hjörne & Säljö, 

2008). De betraktas då jobbiga och stökiga och läraren fokuserar på att ändra elevens 

beteende istället för att försöka ändra situationen för den eleven. Detta kan sluta med att 

eleven får specialpedagogiskt stöd utanför klassrummet och blir exkluderad. Slutsatsen blir att 

det är viktigt att organisera skolarbetet utefter elevers olikheter för att undvika utanförskap. 

Men även förmåga att bemöta de eleverna med olika förutsättningar som blir 

framgångsfaktorer (Hjörne & Säljö, 2008). Läraren måste alltså förutom att kunna sitt ämne 

också lära känna eleverna för att skaffa kunskap och förståelse för dess inlärning och 

kunskapsnivå. Viktigt att tänka på att detta enbart är genomförbart om eleven befinner sig i 

klassrummet med klassen. För att en elev ska ha möjlighet att ta del av undervisningen på lika 

villkor även där idén är ”en skola för alla” är det inte läraren som ska undervisa alla elever på 

samma sätt. Enligt rapporten från statens offentliga utredningar är de tydliga med att påpeka 

detta. Läraren bör individanpassa undervisningen och ha kunskapen att se när eleven behöver 

mer stöd (SOU 2008:109).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur grundskolor arbetar med specialpedagogiskt stöd 

för att uppnå målsättningen ”en skola för alla”. 

 

1. vilka möjligheter och hinder har grundskolor till att erbjuda specialpedagogiskt stöd för 

elever i behov? 
 

2. Vilka likheter och skillnader går att finna bland huvudmannaskapet när det gäller hur 

det specialpedagogiska stödet organiseras och kommer till uttryck i verksamheten? 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Idén om ”en skola för alla”  

Historiskt har uttrycket “en skola för alla” formats av bland annat den tjeckiske pedagogen 

Johan Amos Comenius.  Comenius förespråkade att undervisningen skulle ges till alla barn 

och att den skulle anpassas utefter barnets utveckling. Med detta ansåg han att det skulle gälla 

alla, fattiga som rika, pojkar eller flickor (Gerrbo 2012). Den tjeckiske pedagogens 

människosyn uppskattades inte av alla och väckte motstånd på olika håll. Kyrkan var en av de 

aktörer som var kritiska.  

 

Skolverket är tydliga med att ”en likvärdig utbildning innefattar att undervisningen ska 

anpassas, att varje elev får rätt förutsättningar och behov tillgodosedda” (Skolverket 2011). 

Vidare står det: 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning 

innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 

ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Skolverket 2011). 

 

Då de specialpedagogiska insatserna inom klassens omfattning inte räcker till kan skolorna 

använda sig av särskild undervisningsgrupp. På större skolor kan de finnas fler än en sådan 

grupp medan på mindre skolor inrättas en särskild undervisningsgrupp på en av kommunens 

skolor där jag sedan tar emot elever från övriga skolor. Även dessa speciella 

undervisningsgrupper strider mot idén om ”en skola för alla” även om de möjligtvis är sista 

utvägen. (Gerbo 2012). 

Sammanfattningsvis är det tydligt att uppdelningen av elever oberoende vilken struktur skolan 

använder sig av är svårt. Problematiken ligger i elevgruppers och elevers variationer 

beträffande tidigare erfarenhet samt förmågor och förutsättningar för lärandet. 

 

2.2 Inkludering enligt ”en skola för alla” 

Är eleven fysiskt närvarande är den inkluderad i en klass samt med i aktiviteten som 

klassläraren styr (Haug m.fl. 2006). Att alla elever måste undervisas i helklass är inte 

nödvändigt på grund av att eleverna lär på olika sätt i olika miljöer (Göransson 2004). En elev 

kan vara segregerad i helklass som i en liten grupp och då är inte helklassundervisning det 

bästa alternativet. Det är dock viktigt att läraren ges möjligheten att anpassa undervisningen 

utefter varje enskild elev (Emanuelsson 2008). Andersson och Thorsson (2008) menar att 

undervisningen i helklass med en arbetsmiljö som är anpassad, sättet som undervisningen 

bedrivs har anpassats till varje elevs behov är den bästa för att nå bra resultat. Nilholm (2007) 

skriver att specialpedagogiken formas och skapas genom samspelet mellan individ, miljö och 
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samhället. Ahlberg (2009) skriver i sin bok att i forskningen riktar intresset åt ett 

deltagarperspektiv men trots detta är det diagnoser och individuella insatser som är viktigast. I 

skolverkets stödmaterial Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar (2014) 

skriver de om ”en skola för alla” som innebär en inkluderande skola, där alla har rätt till en 

innebördsrik skolgång. Genom inkluderingen får du alla elever till att ingå i ett demokratiskt 

samband. Författarna framhäver att lära gemensamt är det som skapar gemenskapen i skolan. 

Lärandet skall främjas av att elever har olika bakgrund och erfarenheter. Ett tillåtande 

lärarklimat med förtroendefulla relationer främjar arbetet med en inkluderande skola 

(skolverket, 2014) 

 

2.3 Skolpolitiska reformer 

Årtalet 1991 infördes friskolereformen (SOU, 1991/92:95; SOU, 1992/93:230), som gav 

möjligheten för elever och deras vårdnadshavare att fritt välja skola. Den innebar att även 

friskolor skulle få en skolpeng för varje elev. Istället blev det tvärtom en homogenisering av 

skolor, där elever med liknande bakgrund hamnade på samma skola som följd. Med detta har 

segregationen mellan skolor ökat, både gällande de skolprestationer och elevers bakgrund 

(Skolverket 2012) men även genom boendesegregationen enligt Östh et al, (2013). Hartman 

(2011) menar att friskolesektorn är kluven och utvecklas åt två håll, åt social segregering samt 

att utbildningskvalitén försämras. En anledning är att en del friskolor är vinstdrivande. För att 

de ska kunna vara vinstdrivande måste kostnaden per elev hållas ned utifrån den ersättningen 

skolorna får från kommunen (Hartman 2011). 

Men friskolereformen har också lett till positiva konsekvenser. Ett exempel är att de enskilda 

önskningarna enklare kunnat tillfredsställas, vilket skulle vara omöjligt i ett system där alla 

skolor skulle vara lika (Hartman, 2011). 

Östh, Andersson och Malmberg (2013) undersökte hur de strukturella förändringar i 

skolsystemet i Sverige påverkade variationen mellan skolorna. Författarna kom fram till att 

konkurrenssättningen och den ökade valfriheten skolorna emellan påverkade kvalitén. Antalet 

huvudmän i skolor har i och med dessa förändringar ökat då konkurrensutsättningen tagit 

fäste i den offentliga sektorn.  

 

 

 

2.4 Skollagen 

Svenska skollagen är tydlig med att det skall vara en likvärdig utbildning för alla oberoende 

om det är en kommunal eller en fristående skolreform. Båda skolformerna går under 

skollagens bestämmelser. 

I skollagens första kapitel står det bland annat om ”likvärdig utbildning”: 

 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha 

lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 

denna lag  
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9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas 

(skollag 2010:800). 

 

Varje skola oberoende om det är en fristående eller kommunal skall följa läroplanen vilket 

utgår från skollagen som skriver: 

11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från 

bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den 

ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen (skollag 2010:800).  

I skollagen beskrivs hur Elevhälsan skall se ut på de olika skolreformerna och den skall 

omfattas av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens. 

 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas (skollag 2010:800). 
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3 Tidigare forskning  

3.1 Skillnader mellan kommunal och fristående grundskola 

Det finns en del forskning kring kommunala skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd 

(se t.ex. Haug, 1998; Hjörne & Säljö, 2013; Nilholm, 2007; Emanuelsson & Persson, 2002) 

men väldigt lite kring fristående skolors arbete (Giota & Emanuelsson 2011; Göransson et al, 

2012; 2013).  

I en kartläggning som gjorts visar det att det finns generellt sett färre elever i behov av särskilt 

stöd på friskolor 13% jämfört med kommunala som har 15,4% (Gustafson och Hjörne, 2015). 

Som förklaring till varför dessa behov uppkommer visar kartläggningen att det kopplas till 

bristperspektivet, elevers brister dominerar.  

I sin studie visades förslag på hur inkludering jobbas med i andra länder och skriver om 

NCLB, 20011. Den modellen innebär att alla elever undervisas tillsammans och skolan jobbar 

med tidiga insatser som i sin tur förebygger behov av särskilt stöd senare i skolan. Det 

viktigaste för att modellen skall fungera var att lärare, föräldrar och barn arbetade tillsammans 

för att skapa ett system för tidiga insatser (Gustafson och Hjörne 2015).  

En empirisk undersökning som fokuserade på en skola med 150 elever i årskurserna 6-9 

gjordes under en veckas deltagande observationer i en åttonde klass och fokusgruppsintervju 

med skolledning, lärare och elever. Valet av klass gjordes utefter att det varit en klass med 

stora problem, många insatser har gjorts och många elever ansågs var i behov av särskilt stöd.  

I resultatet blev det tydligt att framgångs aspekterna var att specialpedagogen hade en central 

position och var närvarande i det pedagogiska arbetet, detta lyfts fram som något väldigt 

betydelsefullt gällande inkludering. Det blir väldigt tydligt hur viktigt det är att 

specialpedagogen sitter med i ledningen och får ett specialpedagogiskt tänk som genomsyrar 

hela verksamheten. I fokusgruppintervjuerna blev det tydligt hur viktigt det var att bygga nära 

relationer till föräldrar och speciellt framgångsrikt till de elever som var i behov av särskilt 

stöd.  Även specialpedagogiken sågs som en pedagog för alla elever och klassrum och lärarna 

tog möjligheten att kunna prova nya idéer. I denna modell använde skolan sig av 

dubbelbemanning istället för särskilda undervisningsgrupper som skolan såg som väldigt 

framgångsrikt. 

Fristående skoldebattör och utredaren Sten Svensson (2010) har skrivit en artikel där han tittat 

närmare på de fria valets och marknadsstyrningens effekter på likvärdighet inom skolan. 

Enligt en tabell som tagits fram utifrån resultatet visar den att de kommunala skolorna är 

bättre inom de flesta områden jämfört med fristående skolor. Några exempel var: andel 

behöriga lärare, antal lärare per elev, studie och yrkesvägledare, lokalytor, bibliotek och 

specialsalar. De fristående skolorna var bättre på satsning på skolmat och läromedel 

(Svensson, 2010). 

Blomqvist (2016) beskriver skillnader mellan skolor. Syftet med hennes granskning har varit 

att se hur NPM:s (New public management) reformer har influerat grundbegreppet om 

                                                 
1
 No Child Left Behind  
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universalism2 i den svenska välfärdsstaten. Det resultatet som kom fram visar att grunden om 

universalism har holkats ur i den svenska välfärdssektorn. I skolan klargörs detta då skolvalet 

har ökat segregationen och eleverna med bästa prestationerna hamnar på separata skolor, och 

eleverna med mindre bra prestationer på andra skolor. 

Skolorna har olika variationer, i till exempel ämnesinriktning och pedagogik. Olikheterna 

skolorna emellan är små, men realiteten är att så länge det finns en möjlighet att mäta, är det 

inte lätt att fullständigt vara säker på att skolorna är jämbördiga i alla aspekter. 

De skillnader som kan förekomma är i den kommunala skolan en självklarhet att det ska 

finnas specialsalar som till exempel gymnastik- slöjd- och kemisalar. Men detta är något som 

fristående skolor väljer att frångå. Det finns fristående skolor som helt enkelt sparar in på de 

omständigheter som de inte tycker är nödvändiga, detta i sin tur medverkar till en 

kvalitetssänkning hos dessa skolor (Sandberg 2014). 

Klassernas storlek samt resursernas begränsningar leder till att elever hamnar i svårigheter 

och får då mindre stöd och anpassad undervisning enligt Brodin och Lindstrand (2010). Med 

detta blir det ett stort uppdrag för läraren att bedriva en inkluderande undervisning. Dock är 

det tydligt i läroplanen (Lgr11) att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter samt tänkande (Lgr2011). 

 

3.2 Rektorns perspektiv på specialpedagogik och praktik i Norge och 

Sverige 

I denna studie har Cameron, D.L., Nilholm, C. & Persson, B., (2011) tittat på rektorns 

perspektiv på specialpedagogik och praktik i Sverige och Norge. De ville titta på vilka former 

specialpedagogiska stödet tar i de olika länderna utifrån begreppet ”En skola för alla”. I Norge 

har skolorna kommit längre med att anpassa studierna efter elevens behov, men Norge har ett 

mer centraliserat stödsystem. I Sverige är det specialpedagoger som har uppdraget och 

ansvaret för särskilt pedagogiskt stöd. Specialpedagogen skall dessutom jobba med hela 

elevens miljö och omgivning vilket skiljer sig mellan dem båda länderna. Dessa skillnaderna 

kan ha konsekvenser för hur arbetet med ”En skola för alla” ter sig i de två länderna. 

Metoden de använde för att genomföra studien var enkätfrågor som skickades ut till 266 

norska och 262 svenska kommunens grundskolor.  

Resultatet visar på att norska och svenska skolor delar många tillvägagångssätt för att stödja 

barn i särskilda behov. En inkluderande organisation med olika lösningar är till stora drag 

föredragna i båda länderna dock var en del av lösningarna åt kategoriskt och segregerande 

perspektiv. Sveriges undersökningsgrupp ansåg att skolornas dåliga anpassningar var en 

bidragande effekt till att eleven var i behov av särskilt stöd (Cameron 2011).  

Skolverket (Skolverket 2014) visar i en rapport där de kartlägger de fristående grund och 

gymnasieskolor som begränsar sitt mottagande av elever i behov av särskilt stöd. Enligt 

skollagen (2010:800) gäller huvudregeln för varje fristående skola att vara öppen för alla 

elever som har rätt till utbildning inom grundskolan. Men det finns dock undantag från 

                                                 
2
 Universalism innebär att man ska behandla alla likvärdigt, oavsett vilken ställning i samhället 

individen har (Brante, Fasth 1982: 73). 
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öppenhet. Enligt skollagen (SFS 2010:800) får utbildningen i fristående grundskolor 

begränsas till att gälla vissa årskurser, elever som är i behov av särskilt stöd och vissa elever 

som utbildningen är speciellt anpassad för3. Att utbildningen begränsas till elever i behov av 

särskilt stöd och till elever som utbildningen är speciellt anpassad för är nytt för 2010 års 

skollag. Genom att friskolor kan särskilt inrikta sig på elever i behov av särskilt stöd kan de 

forma sin utbildning att de specialiserar sig på exempelvis stöd för läs och skrivutveckling 

med mera (skolverket 2014).  

 

3.3 Tillgängligheten och betydelsen/förväntningarna av de 

specialpedagogiska resurserna  

Lärarnas Riksförbund tillsammans med ledningsgruppen för UGUprojektet (Giota 2007) vid 

Göteborgs universitet påbörjade ett samarbete under våren 2007 där syftet var att lyfta fram 

aktuella forskning kring specialpedagogiskt stöd i grundskolan. Genom sin studie lyfter de 

fram omfattningen och former av specialpedagogiskt stöd i grundskolan men även 

bakomliggande faktorer som utbildningsnivå hos föräldrarna, kön och utländsk bakgrund. 

Medverkande i de longitudinella UGU-projektet var 17 000 elever och de uppgifter som 

undersökningen baserades startades då eleverna gick i grundskolans åk 3. Studien började 

våren 1992 och våren 1997 fram till våren 1998 och 2003 när eleverna slutade grundskolans 

åk 9. 

Resultaten visade att drygt 40 % av eleverna födda 1982 och nästan hälften av de födda 1987 

fick specialpedagogiskt stöd någon gång under grundskolan (Giota 2007). 
Genom studien framgick det att elever från hem med lägre utbildningsnivå, pojkar och delvis 

elever med utländsk bakgrund var överrepresenterade bland de som fått specialpedagogiskt 

stöd. Hem med föräldrar med eftergymnasial utbildning var överrepresenterade bland de 

elever som hade högsta resultat. Detta visade det sig än mer tydligt bland de elever som fått 

stöd i mer eller mindre segregerade grupper. Att ge stöd tidigt för att kompensera eller 

eliminera elevernas svårigheter för att de skulle kunna komma ikapp visar sig vara mer ett 

hopp än en verklig möjlighet. Anledningen till det är de mål och krav som elever skall 

uppfylla, som formuleras utefter normaliteten i gruppen utan att beakta de stora variationer i 

de förutsättningar som finns i klassen. Resultaten skall inte tolkas som att det 

specialpedagogiska stödet i sig skulle vara meningslöst, utan istället är det förväntningarna på 

vad stödet skall kunna leda till som visar sig vara orealistisk. Giota (2007) skriver att det finns 

en hel del forskning, både internationellt och svensk som påpekar negativa konsekvenser av 

att använda sig av segregerade grupper som lösningar, bland annat stigmatiseringseffekter 

men även negativa effekter på eleverna självbild och motivation. Elever med utländsk 

bakgrund och de elever från hem med lägre utbildningsnivå är dem som oftast hamnar i dessa 

grupperingar som får negativa sociala effekter som följd.  Giota (2007) menar att efter en elev 

har fått 3 specialundervisnings tillfällen utanför den ordinarie klassen där hänsyn tagits till 

individuella karakteristiska och sociala bakgrund, gav inte specialundervisningen ökade 

möjligheter för dessa elever till framgångsrikt deltagande i samhällslivet. Istället blev det en 

                                                 
3
 10 kap. 35 § skollagen. 
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orsaksfaktor till inlärningsproblem med långtidsverkan och medföljande utanförskap. Att ha 

ett inkluderande förhållningssätt är möjligt i skolan, men det bygger på att all personal och 

skolpolitiker och föräldrar har kunskap och insyn i de olika behov och stödåtgärdernas 

effekter. Giota (2007) menar att de blir tydligt att specialpedagogiken skall ha en mer ledande 

roll när det gäller att förstå hur stimulerande, social gemenskap bevaras och utvecklas på 

skolan (Giota 2007). 
Ramberg (2014) Har undersökt förekomsten och tillgängligheten till de specialpedagogiska 

resurserna (specialpedagog/speciallärare) i verksamheter på de svenska gymnasieskolorna. 

Undersökningen gjordes genom enkäter som gick ut till samtliga Sveriges gymnasieskolor 

och svarsfrekvensen var 80,4 %. De som svarade på enkäten var rektorer, studierektorer, 

specialpedagoger och speciallärare, detta kompletterades med statistik från skolverket.  

I 62,5 % av Sveriges gymnasieskolor fanns specialpedagogiska resurser (utbildad 

specialpedagog och/eller speciallärare), dock råder det en stor skillnad på kommunala och 

fristående verksamheter. På de kommunala skolorna var det 90 % av skolorna jämfört med 

fristående som endast hade 32 % specialpedagogiska resurser. Det var även stor skillnad när 

jämförelsen angående tillgänglighet, då hade de kommunala skolorna tre gånger högre 

tillgänglighet till specialpedagogisk resurs per elev än de fristående. Dock går det att förklara 

att många fristående skolor saknar specialpedagogiska resurser (Ramberg 2015).  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv på kunskapsinlärning 

Problemformuleringen och undersökning vilar på ett socialkulturellt- och ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Granberg och Ohlsson (2004) förtydligar genom att förklara socialkonstruktivistiskt med en 

kritisk, kontroversiell och ifrågasättande syn på lärandet. Med dessa tankar avvisas lärande 

begreppet ur ett behavioristiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv. I så fall definieras inte 

individen utifrån en individs beteenden, tankar eller handlingar. Med ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv menas alltså att kunskapsinhämtning sker i elevers 

deltagande inom sociala praktiska tillämpningar. På så vis ses kunskap som något individen 

konstruerar utifrån egna erfarenheter. Eleven fångar upp ny kunskap genom sociala kontexter 

som i exempelvis arbetsgrupp där eleven använder sin tidigare kunskap (Granberg och 

Ohlsson 2004).  

 

Lindqvist (1999) skriver om Vygotskijs sociokulturella teori vilket Vygotskij anser att elevens 

utveckling synnerligen sker i samverkan med omgivningen. Den sociala miljön är den som 

utvecklar en elev och det som ska begäras för att utvecklingen ska ske är samverkan mellan 

en driftig elev, en aktiv lärare och en effektiv miljö. Omgivningen/miljön inverkar på eleven 

där av finns ett stort behov av att läraren behöver organisera den för eleven. Om eleven skall 

kunna lära sig i sociala miljöer som båda författarna Lindqvist (1999) samt Granberg och 

Ohlsson (2004) menar blir detta omöjligt om eleven eventuellt skall lämna klassrummet för 

att få stöd. Det specialpedagogiska stödet borde således verkställas i klassrummet i sociala 
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grupperingar. Vygotskij nämner den proximala utvecklingszonen vilket är den zon där eleven 

anses ha lämpligt med kunskap för att klara uppgiften men samtidigt är den lagom utmanande 

att eleven kan lära sig något nytt. Med detta ansåg Vygotskij att det inte ska vara elevens 

svårigheter utan istället elevens förmåga som ska vara grunden för hur undervisning ska 

planeras och bedrivas (Lindqvist, 1999). Eleven möts redan i årskurs ett av skolans krav 

speciellt inom läs- och skrivinlärningen. Problemen för skolan är att möta elever utifrån deras 

olika förutsättningar vilket medför att några elever tidigt får känna ett misslyckande när de 

inte kan svara upp till skolans krav. Det är detta som blir risken som kan leda till en negativ 

spiral för eleverna där de skapar en bild av sig själva som icke kompetenta elever vilket leder 

till fortsatta skolmisslyckanden Sandberg (2012). När skolan inte har förmågan och kanske 

möjligheten att förändra undervisning/krav efter elevens förmågor, skapar vi elever i 

destruktiva tankar och ett framtida utanförskap om eleven skall plockas ut för stöd. En av 

slutsatserna som Giota och Emanuelssons (2011) ser är att skolorna i sina åtgärdsprogram 

inriktar sig på individen, det är eleven som bedöms, utvärderas och åtgärdas. För eleven blir 

det då att vara normal eller avvikande och då vill inte elever framställas som avvikande men 

är trots det i behov av särskilt stöd.   

Det socialkonstruktivistiska perspektivet som Isaksson (2009) beskriver används ofta inom 

specialpedagogisk forskning. Med det socialkonstruktivistiska perspektivet avses att det är 

händelser i samspelet mellan människor som ska till för att verkligheten ska förstås och bli 

begriplig. Vissa forskare använder sig av kategorisering, att klassificera och dela in för att 

förstå och få verkligheten begriplig, och genom det perspektivet kan skolsvårigheter ses som 

ett fenomen (Isaksson, 2009). Elevers skolsvårigheter kan komma fram genom viss social 

kontext samt våra värderingar och tankar kring normer och regler som råder i samhället och i 

skolan. Giota och Emanuelssons (2011) studie visar att läroplanens mål är för svåra för en del 

elever. Studien visar att det är ovanligt att elevens svårigheter skildras i undervisningens 

utformning eller pedagogernas inställning. En del elever i behov av särskilt stöd vill inte 

lämna klassrummet eftersom de vill vara lika övriga klasskamrater (Isaksson 2009) 

Som Vygotskijs sociokulturella teori beskriver, för möjligheten att nå “en skola för alla” 

måste det finnas aktiva lärare och intresserade elever. Eleverna lär sig mest när läraren vet på 

vilken nivå eleven befinner sig för att kunna ge uppgifter på rätt nivå. Precis detta skriver 

även Isaksson (2009) och förklarar det genom att lyfta att i samspel mellan människor som 

verkligheten förstås. Det är i samspel mellan läraren och eleven som rätt förutsättningar för att 

utveckla eleven och hitta dess nivå. Isaksson(2009) menar också på att en viss form av 

kategorisering används för att försöka förstå olikheter som finns i samhället. Men när denna 

kategorisering sker i skolan och skol svårigheterna ses som en kategorisering blir detta något 

som mystiskt och annorlunda. Dessa skolsvårigheter kommer fram i sociala situationer i 

samband med omgivningens normer och regler. En kategorisering eller gruppering i samband 

med svårigheter beskriver Isaksson (2009) hur svårt det är för vissa elever att lämna 

klassrummet efter som de vill följa normen i klassrummet. Detta sättet att kategorisera eller 

gruppera är också något som inte gör “en skola för alla” möjligt. 

 



 

  
 

15 

 

4.2 Stigmatisering  

Goffman (2007) som beskriver stigma som att individen befinner sig i en social situation där 

hen inte får ett fullt ut socialt erkännande. Stigma har sin förhistoria i Grekland där grekerna 

skapade benämningen för att sätta ord på kroppsliga tecken, för att ta fram det som var 

förödmjukande eller särskilt hos en person. Ett enskilt samhälle skapar de olika 

kategoriseringarna för att särskilja människor (Goffman 2007). Även skolan gör dessa 

kategoriseringarna då de påpekar elevens svagheter och sätter eleven utanför gruppen för att 

lära sig. Med detta sätt passar vi in eleven i ett mönster på hur hen skall eller bör vara. Den 

elev som har ett stigma upplever vi ofta som att hen inte är mänsklig fullt ut, och då 

diskrimineras hen negativt och elevens skolutveckling minskar. Genom att plocka ut elever 

från klassrummet skapas ett stigma hos dem. Eleven är alltid i underläge de ”normala”, när 

eleven försöker beblanda sig med ”normala” kan detta öka stigmatiseringen enligt Goffman 

(2007).  

 

4.3 Pygmalioneffekten 

Jenner (2004) skildrar Pygmalioneffekten som enligt författarna har till stor del att göra med 

lärarnas förväntningar på eleverna. Lärarna på skolan formar förväntningarna på samma sätt 

som människan generellt skapar bilder och förväntningar av andra människor. Som lärare kan 

detta få stora konsekvenser då det råder olika relation till olika elever (Jenner 2004). Läraren 

kan då lättare sympatisera med elever som passar den egna personligheten. Läraren kanske 

gör första mötet till en bedömning vilket då kan bli baserat på uppförande. Om eleven dess 

utom inte finns i klassrummet för undervisningen bedrivs utanför, bedömer läraren eleven på 

begränsad information. Något som absolut bör undvikas enligt Jenner (2004) är 

karakterisering av elever, t ex att bestämma beteckningar som ”bra”, ”dålig”, ”lat” etc. En 

annan angelägen del är hur förväntningar förmedlas till eleven. I den pedagogiska 

interaktionen reagerar eleven på lärarens uppträdande, är det positiva förväntningar lyckas 

eleven bättre och negativ kritik skapar förödmjukelse. Där emot konstruktiv kritik kan få 

eleven att lära sig av sina misstag. Med detta har läraren ett stort uppdrag som påverkar om 

eleven är utanför klassrummet för undervisning eller med övriga kompisar. De lärare som är 

betydelsefulla för eleven har förmodligen större inflytande på elevens självuppfattning 

(Jenner 2004). 

 

5 Metod 

5.1 Urval av respondenter 

Undersökningen innefattade fyra skolor i en mindre stad, två skolor var friskolor och två 

skolor var kommunala skolor. Studien började med att skicka ut mail till rektorerna för att 

berätta om syftet med min undersökning. Tanken var att få tag på rektorer på både 

kommunala och fristående grundskolor för att jämföra och få en nyanserad bild av 
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specialpedagogiskt stöd och rektorernas uppfattning om begreppet en skola för alla på 

respektive grundskola. 

Rektorer valdes som intervjuobjekt för att de har huvudansvar för hur skolan styrs samt hur 

det specialpedagogiska stödet nyttjas. Beroende på hur de ser på det specialpedagogiska 

stödet är avgörande över hur verksamheten formas där efter samt hur stödet ser ut för 

respektive elev. 

Skolorna och rektorerna valdes ut efter att det inte fanns någon anknytning till för att undvika 

jävsituationer. Förfrågan om att delta skickades ut till fyra fristående och fem kommunala 

grundskolor. När svaren kom in från respektive rektor utifrån om de ville vara med, jämfördes 

skolorna så att de var relativt lika i antal elever. Där efter gjordes urvalet av vilka rektor som 

skulle intervjuas. Av de som var villiga att ställa upp på intervju blev två rektorer från 

kommunal grundskola och två från fristående grundskola. Intervjupersonerna var i blandade 

åldrar både män och kvinnor. På de kommunala grundskolorna var det flera som kunde delta. 

Valet blev två kommunala grundskolor som kunde vara i relation till de fristående. Storleken 

på antal elever på respektive skola var, kommunala skolorna var 360st respektive 230st och de 

fristående verksamheterna var 360st respektive 120st. 

 

 

5.2 Genomförande 

I studien genomfördes fyra intervjuer och Intervjuerna varierade mellan femton till trettio 

minuter. 

Mitt första steg i processen var att konstruera intervjufrågor. Genom mitt syfte och mina 

frågeställningar skapades mina frågor som skulle kunna passa på både kommunal och 

fristående grundskola för att möjliggöra en komparation av det empiriska materialet. Valet 

blev att använda mig av semistrukturerade intervjuer med en person i taget. Genom syftet och 

frågeställningarna blev det nio frågor. Vid utskick via mail till rektorerna valds att inte ha med 

intervjufrågorna utan istället var det beskrivet vad frågorna skulle behandla för ämne. Detta 

val gjordes för att intervjupersonerna inte skulle kunna läsa på alldeles för mycket och kunna 

ge de ”rätta” svaren. Syftet var att de skulle svara på sin syn på specialpedagogiskt stöd och 

”en skola för alla”. Ett besök gjordes på skolorna de lediga dagar som det fans tid att bli 

intervjuade. I början på intervjuerna presenterade jag mig och berättade syftet med min studie. 

Jag frågade de som skulle intervjuas om intervjun fick spelas in och i alla fyra intervjuerna 

gick det bra. Detta material har sedan transkriberat för att tydligare kunna kartlägga svaren på 

frågorna.  

 

5.3 Databearbetning 

I genomförandet av intervjuerna spelade intervjun in med mobiltelefon för att kunna 

transkribera samtalet. Mobiltelefonen lades fram på bordet för att kunna spela in med några 

sekunders väntan innan samtalet och frågorna påbörjades. När intervjuerna skulle transkribera 

samtalen valdes att sakta ner uppspelningen då det blev lättare att skriva ner allt som sades. 

Inspelningen pausades vid jämna mellanrum för att underlätta för mig som transkriberade. 
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5.4 Etikdiskussion  

I en studie som denna är det viktigt att förhålla sig till forskningsetiska principer. Dessa 

forskningsetiska principer är av fyra krav som studien skall luta sig mot. Hermerén, Göran. 

(2011) skriver att dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet är att som forskare skall informera deltagarna i 

studien innan genomförandet, här skall det framgå mer vad studien handlar om innan den 

genomförs. Även här skall intervjupersonerna få ta del av att deltagandet är frivilligt och att 

de kan avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att de som skall 

medverka i studien har givit sin tillåtelse till det. Har en person svarat att den vill vara med i 

studien, har den även när som helst möjlighet att avbryta medverkan. Nyttjandekravet handlar 

om att de resultat som kommer fram i min studie enbart används i min studie. När 

intervjuerna genomfördes informerades dem noga med att de forskningsetiska principerna 

skulle följas. Inga namn på skolor eller intervjupersoner är med i studien för att öka 

anonymiteten hos deltagarna. 

Det var svårt vid en av intervjuerna att inte komma med några egna åsikter eller tankar vilket 

skulle då de skulle kunna förändra åsikten hos den som blev intervjuad, neutral som möjligt 

och höll mig till enbart frågor och eventuella följdfrågor. 

 

5.5 Metoddiskussion  

Mina funderingar på hur resultatet hade sett ut om jag valt en annan metod. Välja att intervjua 

deltagare som metod påverkar tiden på utförandet då det ibland blir svårt att få till ett 

intervjutillfälle. Likaså kan de vara att de tillfrågade kanske hade tyckt att det var lättare och 

enklare att svara på en enkät. Men enkäten hade inte givit mig samma möjlighet att få 

fördjupade svar och möjligheten att kunna ställa följdfrågor. 

 

5.6 Kommunen 

I kommunen som valdes ut finns det 105 speciallärare och specialpedagoger enligt en 

kartläggning som gjorts genom tidningen specialpedagogik (Specialpedagogik 2015) med 

hjälp av Skolverket. De tittade på antalet yrkesverksamma speciallärare/specialpedagoger 

med examen i en kommun. De granskade samtliga verksamheter hos huvudmännen som i sin 

tur ställdes i relation till elevantalet i samma kommun från förskola till vuxenutbildning. 

Denna statistik bygger på läsåret 2015–2016 och under de åren hade den kommunen 36 

specialpedagoger/speciallärare med examen. Under denna period fanns det 21893 elever 

vilket motsvarade 608 elever per examinerad. Jag ställde frågan om antal specialpedagoger till 

förvaltningen i kommunen 2018-08-31 och fick svaret att de nu har 38 specialpedagoger och 

41 speciallärare i kommunen. Dock finns inte alla grundskolor med i underlaget jämfört med 

de grundskolor som finns på kommunens hemsida. Detta gör det svårt att veta om det har 

skett en ökning eller inte av antalet specialpedagoger och speciallärare.   
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5.7 Övergripande elevhälsoteam 

Kommunen som är med i studien har en övergripande elevhälsa som är riktade i olika 

områden i kommunen. Elevhälsoteamet (EHT) består bland annat av specialpedagog, 

speciallärare med utredningskompetens, talpedagog, kurator, psykolog med flera. Dessa team 

skall ta hand om behov som inte kan lösas på skolan och som då lyfts vidare till övergripande 

elevhälsan. Områdeschefen i den övergripande elevhälsan kan sen beroende på vad skolan 

behöver hjälp med snabbt delegera till den som anses ha kompetens i frågan enligt de rutiner 

som är planen för områdets centrala elevhälsa.  

 

6 Resultat och analys 

Här kommer resultatet presenteras vad som kommit fram genom intervjuerna. Det är viktigt 

att förtydliga att det är rektorerna från respektive skola som svarat på frågorna. För att 

förenkla för läsaren har skolorna fått en bokstav för att förtydliga vilken skola som lyfts.  

Den kommunala grundskolan med 360 elever har bokstaven A nästa kommunala grundskola 

har bokstaven B. Av de fristående grundskolorna får den skola med 360 elever bokstaven C 

och nästa friskola får bokstaven D.  

 

Skola/rektor Huvudman Antal elever 

A Kommunal 360 

B Kommunal 230 

C Privat 360 

D Privat 120 

 

Studiens första frågeställning var, vilket redovisas nedan. 

 

6.1 Vilka möjligheter och hinder har grundskolor till att erbjuda 

specialpedagogiskt stöd för elever i behov? 

Klassernas storlek samt resursernas begränsningar leder till att elever hamnar i svårigheter 

och får då mindre stöd och anpassad undervisning enligt Brodin och Lindstrand (2010). 

Rektorn på skola A anser att alla som är i behov av extra stöd inte kan få det utanför 

klassrummet separat med speciallärare eller specialpedagog. Rektorn förklarade att det istället 

då går under extra anpassningar i klassrummet som klassläraren utövar vilket kan vara svårt 

att hinna med. Skolan använder sig av elevstödjare men poängterar att de är svårt då de inte är 

lärare men som ändå är ett stöd i bland annat sociala situationer. Vygotsky menar att den 

sociala miljön, samverkan mellan en driftig elev, en aktiv lärare är de som utvecklar en elev. 

Istället för att de är elevens svårigheter som undervisningen anpassas till skall de vara elevens 

förmågor som är grunden i hur undervisningen bedrivs (Lindqvist 1999). 
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På skola B vill rektorn utbilda lärarna inom specialpedagogiskt stöd då den största delen av 

specialpedagogiskt stöd sker i klassrummen. Skolan arbetar med tre lärare i klassen där 

lärarna delar upp klassen i grupper på olika lektioner vilket funkade bra. 

Här blev det lärarnas ansvar att anpassa och jobba med eleverna och deras behov. Detta liknar 

Vygotskys tankar med att en aktiv lärare är den som är framgångsfaktorn. Som lärare får du 

bättre uppfattning på vad eleven kan och kan då lägga undervisningen på rätt nivå(Lindqvist 

1999). 

 

”ja de är ju hos de flesta klasslärare för vi har inga speciallärare här 

inga alls utan de är så att vi vill rikta in oss jättemycket på att utbilda 

personal grupperna på att möta barnet tidigt och vi har något som vi 

kallar och de är inte alls unikt 3,3,2 system där man då är alltså tre 

lärare på två klasser var av den tredje får en roll att gå emellan och är 

med och jobbar med grupper och de kan vara vissa konstellationer då 

jobbar man med mattegrupper med vissa begrepp som vi måste se över, 

i andra konstellationer jobbar man en till en med läsning och så 

beroende på i vilket stadie man är och vad man håller på med för något 

men de sker jättenära den vanliga undervisningen vi hämtar aldrig 

elever om inte specialpedagogen vill ta ut och titta på om de tex är läs 

och skriv, är det de? Ut och titta vad kan vi hitta här för någonting, men 

annars så sker de jättenära den vanliga undervisningen” (Rektor B). 

 

På skola C användes specialpedagogen till många olika uppdrag även som speciallärare. 

Stödet kunde ske både i klassrum och utanför. 

 

”Var stödet ges någonstans skulle jag säga är ganska 50/50 alltså 

ibland har vi de liksom att de är en  specialpedagog/speciallärare 

vi blandar nog de titlarna där väldigt mycket, de har ju en titel på 

sitt papper men att de jobbar ibland i klassen men sen ibland kan 

de vara att man tar ut en liten grupp elever och ibland är de rent 

en till en undervisning och sen kan de vara egentligen att en elev 

går ifrån för att skriva ett prov i en lugnare miljö och då kan man 

göra de där och de kanske inte handlar om att de behöver 

stöttning i provet utan bara liksom att känna tryggheten av att 

någon är där” (Rektor C) 

 

På skola D var det i klassrummet till störst del som det specialpedagogiska stödet vilket 

fungerade bra. Men i vissa fall skedde de utanför klassrummet eller i enskilt rum. Giota 

(2007) menar att efter en elev har fått 3 special undervisningstillfällen utanför den ordinarie 

klassen där hänsyn tagits till individuella karakteristiska och sociala bakgrund, gav inte 

specialundervisningen ökade möjligheter för dessa elever till framgångsrikt deltagande i 
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samhällslivet. Istället blev det en orsaksfaktor till inlärningsproblem med långtidsverkan och 

medföljande utanförskap. Detta menar också Isaksson(2009) kan bli problematiskt för elever 

som anser sig vilja vara lika övriga klasskamrater i klassrummet. Att ha ett inkluderande 

förhållningssätt är möjligt i skolan, men de bygger på att all personal och skolpolitiker och 

föräldrar har kunskap och insyn i de olika behov och stödåtgärdernas effekter (Giota 2007).  

 

 

 

6.2 Förekomsten av specialpedagogisk kompetens 

Uppsattsens andra frågeställning var vilka likheter och skillnader går att finna bland 

huvudmannaskapet när det gäller hur det specialpedagogiska stödet organiseras och kommer 

till uttryck i verksamheten.  
På skolan A med 360st elever hade de inte någon utbildad specialpedagog anställd på skolan, 

de hänvisade till den övergripande elevhälsoteamet. Där hade de kontakt med en 

specialpedagog. I övrigt hade de två speciallärare anställda på skolan.  

 

”Nej de har vi ju inte, vi har ju specialpedagoger som är 

anställda i området och nu råkar dom sitta här i den här 

korridoren och för närvarande har vi 4 stycken specialpedagoger 

var av två då är riktade mot förskolan och två mot grundskolan. 

Men dom använder vi ju så mycket vi kan, sen har vi ju då två 

som arbetar som speciallärare men som inte har full behörighet” 

– (rektor A) 

 

”Nej de har vi ju inte, vi har ju specialpedagoger som är 

anställda i området och nu råkar dom sitta här i den här 

korridoren och för närvarande har vi 4 stycken specialpedagoger 

var av två då är riktade mot förskolan och två mot grundskolan. 

Men dom använder vi ju så mycket vi kan, sen har vi ju då två 

som arbetar som speciallärare men som inte har full behörighet” 

(rektor A) 

 

Vid frågan om hur många på skolan som var i behov av specialpedagogiskt stöd svarade 

rektorn på grundskola A att de var ca 10–15% som hade specialpedagogiskt stöd. Rektorn 

ansåg att de egentligen var 25% som borde ha hjälpen men resurserna räcker inte till. 

Vygotskijs sociokulturella teori beskriver, för möjligheten att nå “en skola för alla” måste det 

finnas aktiva lärare och intresserade elever. En svårighet är att ha engagerade och aktiva lärare 

om så många som 25 % av eleverna är i behov av stöd. Eleverna lär sig mest när läraren vet 

på vilken nivå eleven befinner sig för att kunna ge uppgifter på rätt nivå. Elevers 

skolsvårigheter kan komma fram genom viss social kontext samt våra värderingar och tankar 

kring normer och regler som råder i samhället och i skolan. Balansakten blir då att vara 
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normal eller avvikande och då vill inte elever framställas om avvikande men är trots de i 

behov av särskilt stöd. En del elever i behov av särskilt stöd vill inte lämna klassrummet 

eftersom de vill vara lika övriga klasskamrater (Isaksson 2009). 

Den andra skola B med 230 st elever har en specialpedagog på 70 % som studerar samtidigt. 

Även denna kommunala grundskola har en från övergripande elevhälsoteamet som täckte upp 

för resterande tid på skolan. Rektorn tyckte att det var praktiskt att ha en som studerar till 

specialpedagog samtidigt som den jobbade. 

 

”Ja de har vi ju vi har en specialpedagog under utbildning som 

jobbar som specialpedagog och de är jättebra utbildningen i sig 

för att de kommer mycket som vi sitter och diskuterar redan nu 

som kommer in och går mot organisationen så de är kanon och 

det är första året för denna på utbildningen. Vi har fyllt ut så vi 

har som täcker upp de där då, till hösten kommer vi få förstärkt 

från de områdets centrala med en halvtid till så de kommer en 

specialpedagog till som kommer hänga på här” – (rektor B) 

 

När rektorn på skola B fick svara på hur många elever som var i behov av specialpedagogiskt 

stöd rörde de sig om ca 110 elever. Dessa elever är dem med åtgärdsprogram samt elever med 

olika anpassningar. De båda fristående grundskolorna hade också anställda specialpedagoger. 

Den fristående skola C med 360 elever hade en specialpedagog anställd på 100 %. Vid frågan 

angående hur många elever som är i behov av specialpedagogiskt stöd svarade rektorn att de 

var ett 20-tal elever som har åtgärdsprogram. Men rektorn ansåg att de är många fler än de 

som har åtgärdsprogram som behöver stödet och att det generellt sätt var de 50–70 elever. 

Rektorn förklarar att de använder sig mycket av specialpedagogen som ett verktyg för lärarens 

undervisning. Specialpedagogen används till att observera lärare och hjälpa dem i sin 

undervisning. Rektorn menar att det kanske inte är eleven som behöver hjälp utan läraren som 

behöver tips och idéer. Hjörne & Säljö (2008) beskriver att skolsituationen för elever kan 

innebära stora svårigheter då lärarna vill att de skall anpassa sig till lektionerna, istället för att 

lektionerna anpassas till elevens nivå och behov. 

På skola D med 120 elever var de en anställd specialpedagog på 50 %. Här ansåg rektorn att 

behovet av specialpedagogiskt stöd bland eleverna var ca 15 stycken. Men även denna rektor 

antydde att de fanns fler områden som eleverna behövde stöttning i än de med 

åtgärdsprogram. I Gustafson och Hjörne´s (2015) resultat blev det tydligt att framgångs 

aspekter var att specialpedagogen hade en central position och var närvarande i det 

pedagogiska arbetet, detta lyfts också fram som något väldigt betydelsefullt gällande 

inkludering. Det blir också väldigt tydligt hur viktigt det är att specialpedagogen sitter med i 

ledningen och får ett specialpedagogiskt tänk som genomsyrar hela verksamheten (Gustafson 

och Hjörne 2015). 
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6.3 ”En skola för alla” – Hur tolkas begreppet utifrån huvudmannaskap 

Hur de olika huvudmannaskapen ser på begreppet ”en skola för alla” är avgörande för hur 

rektorn formar det specialpedagogiska stödet, samt vilka möjligheter de kan erbjuda stöd till 

eleverna. ”En skola för alla” är ett begrepp som förekommer i olika sammanhang och används 

ofta tillsammans med inkludering och exkludering som alla kan definieras på olika sätt. 

Skolverket 2011 är tydliga med en likvärdig utbildning och att undervisningen skall anpassas 

till varje elev. Rektorerna på de kommunala skolorna ansåg båda att det var svårt att leva upp 

till. En av rektorerna ansåg att ”en skola för alla” måste skolan vara och berättade om 

ledstjärnor som personalen jobbade med. Dessa ledstjärnor ansåg rektorn att all personal 

skulle arbeta efter att möta eleverna med att alla är lika mycket värda, och möta alla elever på 

rätt nivå. Rektorn lyfter samtidigt hur svåra dessa är att leva upp till, de hamnar ibland i 

situationer som gör att vissa elever inte kan utvecklas på de sätt de har rätt till. 

Förhållningssättet att möta alla lika var det som Comenius tyckte och att detta skulle gälla alla 

fattiga som rika, pojkar eller flickor (Gerrbo 2012). 

Rektorn på den andra kommunala skolan ansåg att det inte går att alla är med i en stor grupp 

och lyfte just inkludering enligt nedan. 

 

”en skola för alla” ibland lägger man ju väldigt mycket 

integrering i de begreppet och de och där är vi inte riktigt överens 

med många av omvärlden, vi kör fortfarande jag ska inte säga att 

dom är exkluderade för de är dem inte men vi drar oss inte för att 

ge dem elever som behöver det en bättre studiemiljö, att få sitta 

ensamma i ett rum eller sitta i en liten grupp med en pedagog så 

att de här med att man alltid måste vara med stora gruppen de 

funkar inte här, de har liksom erfarenheterna visat” (rektor A) 

 

Rektorn på skola A ansåg att de ger eleven vad hen behöver om den är utanför den stora 

gruppen i en mindre grupp eller ensam med pedagog. Genom de ville rektorn inte direkt sätta 

in den metoden i en form av exkludering. Det var speciellt svårt att lösa situationerna för olika 

elever och det gjorde att de hamnade i andra undervisningsgrupper utanför klassrummet. Det 

finns både internationell och svensk forskning som påpekar negativa konsekvenser av att 

använda sig av segregerade grupper som lösningar Giota (2007). Dock menar Emanuelsson 

(2008) att en elev kan vara lika segregerad i helklass som i mindre grupp men lyfter vikten vid 

att läraren får möjlighet att anpassa undervisningen. 

Rektorerna på de fristående grundskola värderade begreppet ”en skola för alla” tillsammans 

med inkludering och exkludering. Rektorn på skola C förklarade att en del elever hade mycket 

kunskap att hämta igen för att nå målen när de kom till dennes grundskola. Denna 

kunskapsskillnad kan vara avgörande till att ett större antal elever fick anpassat schema, 

anpassad studiegång samt att de vid vissa tillfällen hade undervisning i en annan grupp. 

Genom UGUprojektet såg forskarna att ge stöd tidigt för att kompensera eller eliminera 

elevernas svårigheter visar sig vara mer ett hopp än en verklig möjlighet. Orsaken till det är 



 

  
 

23 

 

att de mål och krav som elever skall uppfylla formuleras utifrån gruppen, utan att ta hänsyn 

till de stora variationer som finns i klassen. Resultaten skall inte tolkas som att det 

specialpedagogiska stödet i mindre grupper i sig skulle vara meningslöst, utan istället är det 

förväntningarna på vad stödet skall kunna leda till som visar sig vara orealistiska (Giota 

2007). 
Skola D var rektorn kritisk till ordet ”en skola för alla” och såg inkluderingen som ett 

problem. Istället ansåg rektorn att det istället skulle vara ”EN” skola för alla. 

 

”Jag är lite kritisk, vet inte om det ska vara EN skola för alla, de 

ska finnas bra skolor för alla, men jag har börjat ifrågasätta på 

senare år angående integrering”, (rektor D) 

 

Rektorn på fristående grundskola D ansåg att lärarna på skolan har ett bra bemötande till 

eleverna samt att de har relativt god kunskap om varje elev. Men rektorn ansåg ändå att det 

kanske ska finnas mer ett proffs på den problematiken som eleven har, samt att det finns en 

miljö som är rätt anpassad för eleven. Rektorn problematiserade ändå förmågan att förstå 

olikheter om eleverna skulle delas upp men avslutade trots de med att ifrågasätta 

integreringen.  

  

6.4 Specialpedagogiska frågor  

Genom min frågeställning ville jag också ta reda på hur skolan arbetade med 

specialpedagogiska frågor. Det är avgörande för en förändring och utveckling av skolans 

specialpedagogiska stöd och hur skolan väljer att skapa sig uppfattning om detta. På den 

kommunala skolan A som inte hade någon specialpedagog anställd berättar rektorn att 

specialpedagogen från den övergripande elevhälsan i området varit inne och pratat med 

arbetslagen.  

 

 

Skola Antal 

elever på 

skolan 

Anställd 

specialpedagog 

Elever i 

behov av 

särskilt 

stöd 

Specialpedagogiska 

frågor 

Vart sker 

huvudsakligen det 

specialpedagogiska 

stödet 

A-

kommunal 

360 Ja, 15 % 15 % Övergripande 

elevhälsoteam 

I klassrummet 

B-

kommunal 

230 Nej (delar med 

andra skolor) 

10 % Rektor med hjälp 

av specialpedagog 

Utanför 

klassrummet 

C-

fristående 

360 Ja, 30 % 25 % Elevhälsoteamet på 

skolan 

I klassrummet 

D-

fristående 

120 Ja 5 % Specialpedagog i 

elevhälsoteamet på 

skolan 

Utanför 

klassrummet 
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De som rektorn såg som ett problem var att specialpedagogen inte alltid kunde vara med på 

EHT`n4 på skolan. 

Rektorn på den kommunala skolan B förlikade sig med de specialpedagogiska frågorna och 

att det var dennes uppdrag att alla elever skall få den hjälp de behöver. Rektorn ansåg på att 

specialpedagogen var redskapet för att hitta vägar och möta elever. 

 

”Jo egentligen är de ju såhär att de specialpedagogiska frågorna 

är väldigt lika mina frågor för att jag har ju mina uppdrag att 

alla barn ska få de dom behöver och specialpedagogen är 

egentligen mitt redskap för att hitta vägar in i de och vi har ju då 

tillsammans byggt upp ett tänk kring hur vi vill möta i och med att 

vi har så pass många elever och vi är lite detektiver, vi försöker 

på olika sätt möta en organisation och tänka tillsammans och 

fundera på, okej just den här eleven, vi ser det här och de här jaja 

men de är nog språket och då vet vi” (Rektor B). 

”Jo egentligen är de ju såhär att de specialpedagogiska frågorna 

är väldigt lika mina frågor för att jag har ju mina uppdrag att 

alla barn ska få de dom behöver och specialpedagogen är 

egentligen mitt redskap för att hitta vägar in i de och vi har ju då 

tillsammans byggt upp ett tänk kring hur vi vill möta i och med att 

vi har så pass många elever och vi är lite detektiver, vi försöker 

på olika sätt möta en organisation och tänka tillsammans och 

fundera på, okej just den här eleven, vi ser det här och de här jaja 

men de är nog språket och då vet vi.” (Rektor B). 

 

På den fristående skolan C berättade rektorn att de hade EHT5 på skolan en gång i veckan där 

bland annat specialpedagogen fanns med. Detta tillfälle låg på morgonen innan eleverna 

börjat så att lärarna hade möjlighet till drop in för att lyfta olika frågor. Vidare jobbar 

specialpedagogen i klassrummen för att samtala med arbetslagen kring anpassning och 

handleda lärarna i olika frågor.  

Fristående grundskola D förklarar rektorn själva gången i arbetet kring när de eventuellt hittar 

en elev som inte når kunskapskraven. Lärarna skall då fylla i en ”orosanmälan” som går 

vidare till specialpedagogen. Specialpedagogen jobbar sen mot läraren för att tillsammans 

lösa situationen. 

Alla rektorerna överlag kan se fördelar med att ha med specialpedagogen på möten där 

specialpedagogiska frågor diskuteras. 

                                                 
4
 Elevhälsoteam  

5
 Elevhälsoteam 
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Gustafson och Hjörne(2015) ansåg att även specialpedagogiken skulle ses som en pedagogik 

för alla elever och klassrum och att det var viktigt att lärarna fick möjligheten att kunna prova 

nya idéer. Framgångsfaktorerna i modellen var att skolan använde sig av dubbelbemanning 

istället för särskilda undervisningsgrupper. Giota (2007) menar att de blir tydligt att 

specialpedagogiken skall ha en mer ledande roll när det gäller att förstå hur stimulerande, 

social gemenskap bevaras och utvecklas på skolan (Giota 2007) 

 

7 Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka hur grundskolor arbetar med specialpedagogiskt stöd 

för att uppnå målsättningen ”en skola för alla”. Uppsatsens frågeställningar är: 

 

1. vilka möjligheter och hinder har grundskolor till att erbjuda specialpedagogiskt stöd för 

elever i behov? 

Skolorna som ingick i min studie hade väldigt svårt att hålla sig med resurser till eleverna och 

på så vis kunna erbjuda specialpedagogiskt stöd till alla de som ansågs behöva detta. Rektorn 

på skola A menade att alla elever inte kunde få specialpedagogiskt stöd utanför klassrummet 

utan såg också det som undervisande lärares ansvar. Att anpassningar i klassrummet skulle 

vara det som eleverna fick istället men som lärarna verkade svårt att hinna med. Skolornas 

klasser var stora vilket de oftast kan bli då ersättningen skolorna får baseras på antal elever, 

pengarna skall också räcka till personalen på skolan. Resurserna begränsas och ansvaret läggs 

på lärarna och eleven hamnar i svårigheter då de får mindre stöd och anpassning (Brodin 

2010). Istället menade rektorn på skola B att framgångsfaktorn är att lärarna får hjälp och 

stöttning av specialpedagog för att få hjälp med anpassningarna och stöd i klassrummet. 

Skolan jobbade med trelärarskap vilket skapar en undervisning där alla får hjälpen/stöttningen 

de behöver av undervisande lärare. I klassrummet finns då aktiva lärare med mindre grupper 

som lättare kan utveckla eleven och lägga undervisningen på rätt nivå för eleven. Istället för 

att undervisningen anpassas till elevens svårigheter, anpassas den till elevens förmågor 

(Lindqvist 1999).   

 

2. Vilka likheter och skillnader går att finna bland huvudmannaskapet när det gäller hur 

det specialpedagogiska stödet organiseras och kommer till uttryck i verksamheten? 

 
Det specialpedagogiska stödet skiljer sig lite åt beroende på vilket huvudmannaskap de har.  

Det var endast en av de kommunala skolorna som hade en anställd specialpedagog. På den 

skola med flest elever fanns det ingen specialpedagog anställd utan rektor hänvisade till det 

övergripande elevhälsoteamet. Trotts detta var det minst 25% av eleverna som var i behov av 

specialpedagogiskt stöd. På den kommunala skolan med anställd specialpedagog på 70% 

fanns hela 110 åtgärdsprogram. 110 elever som på olika sätt är i behov av specialpedagogiskt 

stöd till eleven direkt och eller till läraren och undervisningen. Detta skiljer sig från de 

fristående skolorna som båda har specialpedagog anställd, en på 100% och en på 50%. Båda 

dessa skolor hade inte alls lika många åtgärdsprogram som de kommunala skolorna. Rektorn 

på fristående skola C menar att de använder sig av specialpedagogen för att observera 
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undervisningen och lärarna. Rektorn menade på att de kanske inte var eleven som behövde 

hjälp utan läraren som behövde tips och idéer till sin undervisning. 

 

 

Gällande hur tillgången till specialpedagogiskt stöd ser ut på respektive skola har jag tittat på 

om skolan har någon anställd specialpedagog samt hur många procent denna jobbar. Och på 

de viset få reda på i vilken utsträckning som elever och lärare möjligen får stöttning med 

specialpedagogiskt stöd. På en kommunal skola hade man ingen anställd specialpedagog utan 

de hade mycket av specialpedagogiska stödet i klassrummet.  

Att elever grupperas och kategoriseras blir ett bekymmer i skolan. Eleverna som grupperas 

utanför klassrummet ser sig inte delaktiga i en gemenskap. Rektorerna på de kommunala 

grundskolorna jag intervjuade antydde att den största delen av deras specialpedagogiska stöd 

skedde i klassrummet och var en del av lärarens anpassning. “En skola för alla” är något jag 

velat lyfta genom hela arbetet som en del av mina frågor. När jag ställde frågan till rektorerna 

som jag intervjuade började de direkt att prata om inkludering som en problematik. En hel del 

elever på skolorna får specialpedagogiskt stöd utanför klassrummen. Istället borde miljön och 

omgivningen ses över och att läraren organisera den för eleven (Lindqvist 1999). Likaså 

menar Isaksson (2009) att det är händelser i samspel med andra som verkligheten blir 

begriplig. Detta blir begränsat i de tillfällen då eleven plockas ut från klassrummet för att få 

det specialpedagogiska stödet utanför. 

 

 

 

 

 

 

8 Diskussion 

Genom att ha intervjuat både kommunala grundskolor och fristående grundskolor har jag fått 

fram intressanta svar som går att jämföra organisationerna mellan. I detta kapitel kommer jag 

diskutera de resultat som enligt mig är mest intressant som jag knyter an till tidigare forskning 

samt mina teorier. 

 

8.1 Förekomsten av specialpedagogisk kompetens 

 

Jag märkte tydligt när jag intervjuade rektorerna att de hade svårt för att veta exakt hur många 

som var i behov av specialpedagogiskt stöd och valde att relatera detta till antalet 

åtgärdsprogram. Detta kan i sin tur ha påverkat antalet elever i behov av specialpedagogiskt 

stöd på båda håll med tanken på hur olika skolor gör med anpassningar eller åtgärdsprogram.  

Resultatet visar att det på vissa skolor är ett högre tryck på specialpedagogen beroende på 

antal åtgärdsprogram. Specialpedagogen är den som skriver åtgärdsprogrammen, utvärderar 

och uppdaterar dem. Beroende på vad som skrivs in som åtgärder fördelas den även på andra 
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professioner som tex läraren, undervisningen samt speciallärare. En del uppgifter läggs på 

specialpedagog som på vissa skolor har många elever som ensam specialpedagog vilket kan 

vara avgörande för vilket stöd och tid eleverna i behov egentligen får. Detta i sin tur skapar 

olika förutsättningar för en skola för alla då hjälpen begränsas på vissa skolor. 

På den största kommunala grundskolan A nämner rektorn att resurserna inte räcker till. Detta 

borde drabba alla elever och speciellt de som rektor nämner egentligen också är i behov av 

specialpedagogiskt stöd. Denna skolan har ingen specialpedagog anställd på skolan utan 

hänvisar till övergripande specialpedagog. Trots att de har specialpedagog från det 

övergripande elevhälsoteamet innebär det att denna specialpedagog också är på andra skolor 

och jobbar vilket kan leda till att tiden inte räcker till och resulterar i att mycket av 

specialpedagogens jobb läggs på speciallärarna samt lärarna. Är då resurserna redan för lite 

enligt rektor, blir hjälpen för de elever som behöver stödet mindre vilket skapar hinder för en 

likvärdig undervisning. 

På den andra kommunala grundskolan B 110 åtgärdsprogram och en anställd specialpedagog 

på 70%. Denna skola jobbar med trelärarskap i klassrummet vilket jag anser är en möjlighet 

för att kunna lägga ansvaret av stödet hos lärarna. De kan då gruppera och lättare skapa 

relationer och få kunskap om elevens nivå i aktuellt ämne. Detta kan också vara avgörande för 

de stora antal elever som behöver stöd utifrån deras åtgärdsprogram. Gustafson och Hjörne 

(2015) ansåg i deras undersökning att det var viktigt att specialpedagogiken sågs som en 

pedagogik för alla elever. Då fick lärarna möjligheten att kunna prova nya idéer. Modellen 

som skolan använde sig av var dubbelbemanning istället för särskilda undervisningsgrupper 

som skolan såg som väldigt framgångsrikt. Ändå hade skolan hela 110st åtgärdsprogram 

vilket är fler än de andra skolor har, dock nämner närapå alla skolor att de är fler än de elever 

som får stödet som behöver det.  

Den fristående grundskolan C har en specialpedagog anställd på 100%. Trots det stora antalet 

elever har denna skola enligt rektor ca 20 elever med åtgärdsprogram. Framgångsfaktorn kan 

vara det som rektorn förklarar att de använder sig mycket av specialpedagogen som ett 

verktyg för lärarens undervisning. Specialpedagogen används till att observera lärare och 

hjälpa dem i sin undervisning. Rektorn menar att det kanske inte är eleven som behöver hjälp 

utan läraren som behöver tips och idéer. Precis som      

            

På den minsta fristående grundskolan D ansåg rektorn att det var ca 15 stycken som var i 

behov av specialpedagogiskt stöd men egentligen var det fler enligt rektor. På den skolan 

fanns de en specialpedagog på 50% anställd med handledning och som ett bollplank till 

lärarna. 

Om jag jämför skolornas behov av specialpedagogiskt stöd kan det vara positivt att använda 

sig av specialpedagogen som bland annat handledare. I kommunen som jag har studerat finns 

inte tillräckligt många för att kunna täcka behovet, men i denna kommunen har de ett 

övergripande elevhälsoteam som är områdes placerade för att ha möjligheten att nå ut till de 

skolor som har mer behov.  
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8.2 Det specialpedagogiska stödet? 

Den andra kommunala grundskolan menar på att allt stöd sker i klassrummet och nästan ingen 

elev alls tas från lektionen förutom om specialpedagogen fått ett uppdrag att testa eleven. 

Gerbo (2012) skriver att där de specialpedagogiska insatserna inte räcker till inom klassens 

omfattning kan skolorna använda sig av särskilda undervisningsgrupper. Detta är kanske 

skolans sista utväg trots att det strider mot iden om ”en skola för alla”.  

På de fristående grundskolorna menar skola C att stödet sker är ibland hos specialpedagog 

eller speciallärare som ibland tar ut en grupp från klassrummet eller en elev. På fristående 

grundskola D är stödet mest i klassrummet men kan ske utanför i speciella fall. 

Staten för offentliga utredningar SOU (2008:109) skriver att eleven skall ha möjligheten att ta 

del av undervisningen på samma sätt som övriga i klassen är det inte läraren som skall 

undervisa alla elever på samma sätt. Istället skall läraren individanpassa undervisningen och 

då tydligare se om eleven behöver ytterligare stöttning från en lärare med kunskaper inom det 

specifika området  

Brodin och Lindstrand (2010) menar att det ibland är klasserna som är för stora och ofta är 

resurserna på skolan begränsade. Detta leder till att eleverna som är i svårigheter får mindre 

anpassningar och stöd i undervisningen. Detta läggs då på att lärarens stora utmaning blir att 

bedriva en inkluderande undervisningen vilket är centralt enligt läroplanen Lgr11. Även 

skolverket (2011) hänvisar till detta genom att skriva att läraren skall stimulera, handleda och 

ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 

 

 

8.3 ”En skola för alla” – Hur tolkas de utifrån olika huvudmannaskap 

Denna frågan var en av de mer intressanta frågorna enligt mig och märkbart var att just detta 

påstående påverkade väldigt mycket. Jag tror att alla skolor kämpar med att få till någon form 

av en skola för alla men många tolkar det olika. Jag anser att skolorna arbetar hårt med att få 

in alla eleverna innanför ramarna och måste då jobba med väldigt breda ramar. De svåra blir 

att fånga in dem eleverna som är utanför dessa ramar oavsett om de når kunskapskraven eller 

inte. 

Rektorn på den kommunala skolan B tyckte att det var viktigt att se alla elever som lika 

mycket värda och att de var något som signalerade till en skola för alla. Samtidigt var rektorn 

tydlig och betonade att det var svårt. Gerbo (2012) beskriver det som att när de 

specialpedagogiska insatserna i klassen inte räcker till ökar behovet av särskild 

undervisningsgrupp som strider mot idén om ”en skola för alla” även om det möjligen är sista 

utvägen. På dessa fyra skolor var det majoriteten som använde sig av särskilda 

undervisningsgrupper trots att det strider mot möjligheten till ”en skola för alla”.  

Rektor för den kommunala skola A tyckte att som skola fanns inga alternativ utan att skolan 

ska vara en skola för alla. Men rektorn ser problemet med andra elever som är högpresterande 

som inte får rätt till likvärdig utbildning vid alla tillfällen vilket är ett stort hinder till en skola 

för alla. Rektorn på friskola D var kritisk till begreppet och menar på att det borde finnas en 

skola som är mer anpassad för olika behov, som har en formad miljö och lärare som har större 

kunskap kring svårigheterna. Men samtidigt ansåg denne på att det finns en problematik kring 
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att dela upp eleverna allt för mycket, eftersom det kan leda till att övriga elever inte får 

kunskap kring olika svårigheter. Vygotskij menar att det inte ska vara elevens svårigheter utan 

istället elevens förmåga som ska vara grunden för hur undervisning ska planeras och bedrivas 

(Lindqvist, 1999).  

Det som för mig är mest ifrågasättande var att tre skolor, en kommunal och de två fristående 

skolorna lyfte uttrycket inkludering och exkludering i sina synpunkter kring en skola för alla. 

Rektorn på kommunal skola A menar på att de fortfarande använde sig av att plocka ut elever 

från klassrummet för att de skall få en bättre studiemiljö. Eleverna/eleven fick sitta ensamma i 

ett rum eller i en grupp tillsammans med en pedagog. Rektorn ansåg att utifrån erfarenhet är 

det svårt att inkluderade dessa grupper av elever. Hjörne & Säljö, (2008) menar på att 

skolsituationen för många elever är väldigt svår då kravet blir att anpassa sig till 

undervisningen istället för att undervisningen anpassas till dem. Stort fokus läggs på de 

eleverna som utåtagerande och läraren lägger fokus på att ändra elevens beteende istället för 

situationen eleven befinner sig i.  Framgångsfaktorerna enligt Hjörne & Säljö skulle vara att 

organisera skolarbetet på olika sätt samt lärarens förmåga att bemöta de eleverna som har 

olika förutsättningar att lyckas.  I skolverkets stödmaterial Hur skolan kan arbeta mot 

trakasserier och kränkningar (2014) skriver de om ”en skola för alla” som innebär en 

inkluderande skola, där alla har rätt till en meningsfylld skolgång. Genom inkluderingen får 

du alla elever till att ingå i en demokratisk gemenskap. Författarna pointerar att lära 

tillsammans är det som skapar samhörigheten i skolan. Lärandet skall gynnas av att elever har 

olika bakgrund och erfarenheter. Ett tillåtande lärarklimat med tillitsfulla relationer främjar 

arbetet med en inkluderande skola (skolverket, 2014). 
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