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Abstrakt 
 
Titel:  En skola för alla, ett organisatoriskt dilemma? 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att få en inblick i de tankegångar som ligger bakom 

tre rektorsområdens val av stöd till elever i behov av särskilt stöd utifrån 
tanken om en skola för alla. Detta vill jag förstå genom att få en inblick i 
skolors organisering gällande “att stödja elever i behov av särskilt stöd” med 
hjälp av Löfquists, S (1999) organiseringsmodell.  

 
Metod: Studien har genomförts genom en undersökning av en kvalitativ karaktär. 

Detta genom intervju på tre rektorsområden i en kommun, där rektorn till 
gällande rektorsområde valt ut respondenten.   

 
Slutsats: Utifrån min undersökning kan jag utläsa att de undersökta rektorsområden har 

ett tillvägagångssätt som innebär att rektorsområdena ofta skiljer elever i 
behov av särskilt stöd från sina klasser, för att ge dessa den hjälp som 
rektorsområdena anser att eleverna behöver. Detta för att få eleverna att 
förbättra sina resultat, så att de kan återgå till sina klassrum. Rektorsområdena 
strävar efter att stärka eleverna som ligger efter, så att dessa kommer upp till 
ett resultat som anses godkänt utifrån de statliga direktiven. På detta sätt anser 
rektorsområdena att de arbetat för “en skola för alla”. Rektorsområdena 
nämner att arbetet med att hjälpa eleverna i behov av särskilt stöd på detta vis, 
får eleverna att känna sig trygga, ökat självförtroende och en känsla av att de 
passar in. Två av de tre undersökta rektorsområden anser jag organiserar sig 
efter elevvårdsmodellen, detta genom en stark och självständig elevvård. Det 
tredje rektorsområdet organiserar sig efter vinthundsmodellen då specialläraren 
arbetar relativt avhängd från lärarna på rektorsområdet. 

 
Nyckelord: Elever i behov av särskilt stöd, en skola för alla, rektorsområde, skolans  
  organisering 
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1. Inledning 
 

Jag har nu gått över tre år på lärarutbildningen med inriktning mot grundskolan. Under dessa 

tre år har jag vid flera tillfällen upplevt att grundskolor arbetar och organiserar sig på olika 

sätt då jag vikarierat. Elever i behov av särskilt stöd har jag främst uppmärksammat, då dessa 

beroende på skola erbjudits olika former av stöd. 1994 års läroplan skriver följande:    

 
Det finns olika vägar att nå målen. 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. 
(Skolverket, 2006, s. 4)  

 

Citatet visar på att skolor har rätt att utforma hur undervisningen ska gestalta sig. Detta 

betyder att rektorsområden har sin fulla rätt att skilja sig från andra gällande utformning. 

Skolans vision är att få “en skola för alla”. Detta uttrycks i skollagen:  

 
2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. (Svensk 
författningssamling, 1985, Skollag 1985:1100, 1 kap, 2 §)   

 

Som citatet ovan visar får utformningen av utbildning variera samtidigt som den ska vara 

likvärdig, detta har gjort att jag blivit intresserad av att se hur rektorsområden väljer 

organisation, samt vad deras syfte med valet är för att få en skola för alla. Jag har därför valt 

att rikta in denna studie på vilken organisering som ligger bakom tre rektorsområdens val av 

stöd till elever i behov av särskilt stöd utifrån tanken om en skola för alla.    
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att beskriva de begrepp och riktlinjer som jag anser är relevanta för 

studien. Jag kommer att börja med historiken bakom begrepp och deras utveckling, detta för 

att jag anser att det krävs en förståelse av begreppens härkomst, för att förstå dess nutida 

betydelse. Följt efter detta kommer jag att ge en kort beskrivning av skolans organisering, 

vilket jag kommer att utveckla ytterligare genom studiens gång. Slutligen kommer jag att 

nämna de riktlinjer som rektorsområden ska följa gällande elever i behov av särskilt stöd. Då 

min forskning riktar in sig på detta område är det enligt mig vitalt att förstå vad 

rektorsområden ska rätta sig efter, både nationellt som internationellt.   

2.1 Historiken bakom begreppet “en skola för alla” 
Hjörne, Eva & Sälsjö, Roger (2008, s. 42 - 48) skriver om hur det under 1940-talet påbörjades 

en politisk debatt i Sverige om att skapa en skola för alla. Ett missnöje hade börjat växa med 

den snedrekrytering som visade sig då elever gick vidare till högre utbildningar. Anledningen 

till denna snedrekrytering förklarades med att elever redan i tidig skolålder nivågrupperades. 

Detta skedde i det då gällande parallellskolesystemet där eleverna vid 10-12 års ålder delades 

in i grupper med inriktning till yrkeslinjer eller till mer akademiska linjer. Denna indelning 

gjorde det i stort sett omöjligt för vissa elever att fortsätta studera efter den obligatoriska 

skolgången. Missnöjet vädrades i skolutredningen år 1940 och ledde då till att Sverige 

introducerade enhetsskolan/grundskolan. Under 1950-60-talet drevs denna form parallellt med 

det gamla systemet. 1962 kom den första nationella läroplanen vid namn Lgr 62. Då 

läroplanen talade om en skola för alla sågs segregeringen av enstaka elever som en 

självklarhet. Klassrummen skulle göras så homogena som möjligt, vilket gällde 

specialklasserna. Man talade alltså om en skola för alla medan man samtidigt menade att 

segregering, differentiering och nivågruppering var tillåtet, ibland till och med nödvändigt för 

att få en den skola för alla man eftersträvade.  

 

Rapporter visade dock att det system man använde sig av i skolan inte ledde till den skola för 

alla som man önskade. Elever som placerades i specialklasser återgick sällan till sina 

ursprungliga klasser och att det fanns klara skillnader mellan pojkar och flickor gällande hur 

dessa hade placerats i skolsystemet. Dessa rapporter ledde återigen till ett missnöje med 

skolan och visionen om en skola för alla. Läroplanen omarbetades och resulterade i Lgr 80 

(1980 års läroplan). Denna läroplan siktade in sig på att kön, hemvist, ekonomiska eller 
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sociala faktorer inte skulle ha inverkan på tillgången på utbildning till elever. Specialklasser 

och skolsvårigheter nämndes inte i Lgr 80, utan arbetsenheter skulle lösa eventuella problem. 

Undervisningen skulle planeras och bedrivas utifrån eleverna, medan själva arbetet i skolan 

skulle ske tillsammans med varandra, oberoende av kapacitet eller förmåga. På detta vis 

önskade man nå en skola för alla. Att man lät bli att nämna specialklasser betydde dock inte 

att någon liknande form inte fanns på skolorna. Lgr 80 nämnde vissa kompensatoriska 

hjälpmedel som personalen på skolan kunde ta till. Detta inbegrep särskilda 

undervisningsgrupper, skoldaghem och anpassad studiegång. Den enskilda skolan hade 

valfriheten att själv välja lämplig metod beroende på uppfattningen om behovet. Läroplanen 

som följde efter Lgr 80 var Lgr 94 (1994 års läroplan). I Lgr 94 beskrivs inga strategier eller 

svårigheter, utan läroplanen ger den lokala skolan eget ansvar att själv bestämma hur denna 

ska hantera olikhet.  

2.2 Decentraliseringen och “en skola för alla” 
Tideman, Magnus (2004, s. 14 - 20) skriver att det i Sverige under början av 1980-talet 

skedde en decentralisering i den offentliga verksamheten. Förändringen byggde på en 

förväntan att öka demokratin, bättre utnyttja resurserna, förbättra anpassningsförmågan 

genom ökad lokal möjlighet att organisera och fördela resurser. Detta skulle underlätta en 

utveckling mot “en skola för alla”, då kommunen blev ansvarig för skolan. Under 1990-talet 

började begreppet inkludering att användas. Idén med inkludering var att skapa en skola för 

alla barn där just alla, även de med funktionshinder, skulle rymmas inom samma skola. Nu 

under 2000-talet visar skolans styrdokument på att det är skolan som ska anpassa sig till alla 

elever, inte tvärtom.  

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

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. (Skolverket, 2006, s. 4) 

 

Citatet ovan visar klart och tydligt att skolan ska utgå från varje elev då den formar sin 

undervisning. Då decentralisering ökat makten till kommunerna har också 

skolledaren/rektorns makt ökat. Denne beslutsfattare ska nu avgöra vem som har rätt till olika 

stödåtgärder och vem som inte har det.  

 
Det lokala handlingsutrymme som skapats genom skolväsendets decentralisering och avreglering 

innebär att skolledarna fattar beslut om elevers tillhörigheter som kan ha stor påverkan på barnens 
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välfärd, på kort sikt och lång sikt. (Tideman, M, 2004, s. 21) 

 

Citatet ovan visar en bild av att skolledare efter decentraliseringen fått en ökad makt gällande 

beslut om elever på skolan. Vidare menar Tideman, M (2004, s. 14 - 20) att det har 

ideologiskt sett i skoldebatten länge hävdats att elever i svårigheter ska vara delaktiga i 

undervisningen, vilket ingår i tanken om en skola för alla. Detta ska dock inte gälla i 

praktiken om man gör en historisk tillbakablick. Att ta ut elever från klassrum har motiverats 

med att detta gett bäst hjälp för eleven. Denna åtgärd har också kritiserats för att stämpla 

eleven som tagits ut, medan andra menat att eleverna som blir kvar i klassrummet far illa då 

den normala variationen rubbats. Läroplanen 94 ger en klar bild över vilken roll eleverna ska 

ha i en skola för alla:  

 
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Skolverket, 

2006, s. 5) 
 

Eleverna ska alltså vara med i utformandet av undervisningen, vilket i sin tur ska leda till att 

eleverna lär sig ökat ansvar. De lokala beslutsfattarna har fått ett stort manövreringsområde 

genom decentraliseringen av skolväsendet. När dessa beslutsfattare tar beslut för den enskilde, 

som till exempel tillgång till specialpedagogiska resurser, blir besluten i princip omöjliga att 

överklaga. Detta problem menar Tideman, M (2004, s.14-20) kan motverkas om 

beslutsfattaren/beslutsfattarna har en hög ämneskompetens och agerar enligt vetenskaplig, 

beprövad erfarenhet. Detta kan man dock inte säga gäller för den bedömningen som tas för 

vilka elever som ska få specialundervisning. Detta talar mot visionen om en skola för alla där 

ett inkluderande arbetssätt ska genomsyra skolverksamheten samt att hemmen ska vara med 

och påverka skolan:      

 
Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 

Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (Skolverket, 2006, s. 5) 

 

Citatet ovan styrker betydelsen av skolans nära samarbeta med hemmen. Blidberg, Kersti 

(1997, s. 19) menar att statens intentioner av en ”skola för alla” inte har uppfyllts. Blidberg, K 

(1997) menar att förändringarna som decentraliseringen medför inte kan anpassas med en 

gång. Förändringarna kräver en kulturell förändring i grunden, där attityder och 

förhållningssätt ändras. Blidberg, K (1997) menar vidare att då kommunen fått ansvaret för 
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skolan finns det flera lokala intressenter som påverkar skolans utformande, vilket ibland kan 

leda till att statens intressen inte prioriteras. Ahlin, Gudrun & Anderback, Stig & Gustavsson, 

Kjell & Tingestedt, Erik  (1997, s.121) menar att forskning visat att grundskolan saknar en 

gemensam pedagogisk begreppsapparat. Detta har lett till att det råder en oklarhet bland 

skolledning och lärare gällande gemensamma pedagogiska frågor.  

2.3 Skolans organisering 
Löfquist, Staffan (1999, kap 5) undersökte mellan åren 1986 - 1995 hur cirka 300 personer 

med olika befattningar i skolan uppfattade sin organisering. Med utgångspunkt från 

personalens uppfattningar beskrev sedan Löfquist, S:  

 
[…] skolornas organiserade interaktion runt policybegreppet “att stödja elever i behov av stöd“ […] 

(Löfquist, S, 1999, s. 77)      

 

Detta gjorde Löfquist, S (1999) genom fyra organiseringsmodeller som 1986 urskildes genom 

en bedömning av vilken struktur som var dominerande i arbete med behovsdefinition och 

behovsprioriteringar. Dessa var arbetsenhetsmodellen, elevvårdsmodellen, 

vinthundsmodellen, och skolledarmodellen. Organiseringsmodellerna har beskrivits  mer 

ingående i den Teoretiska inramningen under stycket  “4.2 Fyra organisationsmodeller“. 

 

Andersson, Curt (2000, s. 122 - 123) hänvisar till Argyris (1962) när han skriver att de 

direktiv en organisation är uppbyggd på säger en del om personalens beteende eftersom de är 

kopplade till organisationens direktiv. Om man kan upptäcka en organisations direktiv, kan 

man också lättare förstå personalen.  

 

Tideman, M (2004) och Blidberg, K (1997) visar på en svårighet för skolor att följa statens 

vision om en skola för alla. Vidare har Löfquist, S (1999)  forskning visat hur skolor 

organiserat sig för att möta elever i behov av stöd genom fyra organisationsmodeller. Med 

hjälp av de fyra organiseringsmodellerna som Löfquist, S (1999) använde sig av i sin 

undersökning, vill jag nu få en inblick i den organisering som finns då skolor väljer stöd till 

elever i behov av särskilt stöd.  

2.4 Riktlinjer 
Nedan följer de riktlinjer som personerna jag intervjuat ska rätta sig efter i arbetet med elever 

i behov av särskilt stöd. Dessa är de kommunala riktlinjerna, 1994 års läroplan om elever i 
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behov av särskilt stöd, Allmänna råd från skolverket, FN:s standardregler och 

Salamancadeklarationen. Under varje rubrik har jag sammanställt de områden som jag anser 

berör elever i behov av särskilt stöd. Jag inser att detta är min tolkning av vad jag anser rör 

området. Att inkludera kompletta styrdokument anser jag dock skulle bli till arbetets nackdel 

då informationen inte rör områden som är relevanta för denna studie.   

2.4.1 Kommunens riktlinjer    
Inom kommunen där denna undersökning tagit plats finns en central organisation vid namn 

Elevhälsan, vilket motsvarar kommunens elevhälsoteam. Varje rektorsområde i kommunen 

beslutar själva om vilket stöd de vill erbjuda elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan finns 

som ett stöd för skolorna. Elevhälsan erbjuder inte några riktlinjer för skolor att följa 

angående det stöd de ska välja till elever i behov av särskilt stöd, utan hänvisar till skollagen 

samt läroplanen. Rektorsområdets rektor är beslutsfattare, då denna är ansvarig för skolans 

verksamhet. (Kommunens verksamhetschef för Elevhälsan, personlig kommunikation, 17 

november, 2008).  

 
I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens 

skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som 

kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall 

kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. (Svensk författningssamling, 1985, Skollag 

1985:1100, 2 kap, 8 §) 
 

Kommunen har en skolplan för 2007 till 2010. Skolplanen erbjuder så kallade ”förväntningar” 

som skolor kan följa. Dessa måste skolorna inte gå efter, men kan om de så önskar. 

Skolplanen visar på att elever och vårdnadshavare ska ha en aktiv delaktighet samt känna 

ansvar för de individuella utvecklingsplanerna som skolorna skapar. Källan till skolplanen har 

jag valt att inte inkludera i detta arbete med hänvisning till konfidentialitetskravet som jag 

kommer redovisa under 6.1.1 Etiska principer. Att uppge kommunens skolplan skulle 

klargöra i vilken kommun min undersökning bedrivits.   

2.4.2 1994 års läroplan om elever i behov av särskilt stöd 
Läroplanen säger att skolan ska anpassa undervisningen till varje elevs behov och 

förutsättning. Med utgångspunkt i elevens bakgrund, erfarenheter, kunskaper och språk ska 

skolan främja elevernas lärande. Skolan ska erbjuda en likvärdig utbildning till varje elev. 

Detta innebär dock inte att undervisningen ska se likadan ut eller att den ska kräva lika stora 

resurser. Det är elevens behov och förutsättningar som utformandet av undervisningen ska 
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baseras på. Skolan har rätt att nå målen på olika vägar. De elever som har svårigheter att nå 

målen har skolan ett särskilt ansvar för. På grund av detta kan undervisningen aldrig utformas 

lika (Skolverket, 2006, s. 4). Samtliga som arbetar på skolan ska uppmärksamma och hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd. Läraren ska utgå från varje elevs förutsättningar, erfarenheter, 

behov och tänkande. Vidare ska läraren handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter, detta genom samverkan med andra lärare (Skolverket, 2006, s. 12). Rektorn har 

det övergripande ansvaret för verksamheten. Skolans miljö ska utformas så att eleverna får 

handledning, läromedel och annat stöd för att själva utveckla kunskaper, detta i form av 

datorer, bibliotek och andra hjälpmedel. Elevvårdsverksamheten och undervisning ska 

utformas så att elever får det särskilda stöd de är i behov av. Resurserna och stöden ska 

anpassas till värderingen som läraren gör av elevernas utveckling. Samarbete med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmen ska stödja elevernas utveckling (Skolverket, 2006, 

s. 16-17). 

2.4.3 Allmänna råd från skolverket 
Skolverkets allmänna råd ska fungera som ett stöd till skolor för hur de kan tillämpa lagar och 

riktlinjer som staten satt upp. Jag fann inga allmänna råd om hur skolor specifikt ska förhålla 

sig till elever i behov av särskilt stöd, eller hur skolan ska nå en skola för alla. Jag har valt att 

här redovisa delar av de allmänna råd skolverket har till skolor angående den individuella 

utvecklingsplanen. Då skolor ska utgå från elever, är den individuella utvecklingsplanen av 

intresse för min studie, då råden bör baseras på visionen om en skola för alla. Som 

dokumentet själv menar:  

 
Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla 

omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska 

utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren 

kan göra och ansvara för. (Skolverket, 2008b, s.7) 

 

Ett av alla syften med den individuella utvecklingsplanen är att visa på en plan med elevens 

fortsatta lärande. Den ska också hjälpa till att identifiera eventuella stödbehov för eleven. 

Detta bör betyda att skolor ska ha en klar bild av hur de organiserar sin verksamhet, annars 

har utvecklingsplanen inget att stödja sig mot. Detta ska rektorn ansvara för: 

 
Det är, enligt förordningen, rektorn som beslutar om den skriftliga informationens utformning för att 

den ska kunna anpassas till verksamheten och eleverna vid den egna skolan. (Skolverket, 2008b, s. 15) 
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Bedömningen i utvecklingsplanen ska fungera som ett underlag för pedagogerna i sin 

planering av undervisningen utifrån läroplanen och kursplanen. Dokumentet beskriver att 

insatser och förändringar för elever planeras med utgångspunkt från elevernas självbild. 

Skolans arbete ska utgå från positiva förväntningar för eleven, så att denne finner en mening i 

sitt arbete. Om utvecklingsplanen visar att en elev inte kommer nå de nationella mål som är 

uppsatta i årskurs tre eller fem i grundskolan, betecknas eleven vara i behov av särskilt stöd. 

Då ska ett åtgärdsprogram utformas där skolan beskriver de insatser som ska göras. Här ska 

inte enbart eleven sättas i fokus vilket ofta blir fallet, utan hela skolsituationen ska vara med i 

utvärderingen.  

 
Skolsvårigheter kan bero på och/eller förstärkas av sådana faktorer som arbetssätt, organisation och 

grupprocesser, attityder och förväntningar, relationer i och utanför skolan etc. Det är av största vikt att 

vidtagna åtgärder kontinuerligt följs upp och utvärderas. (Skolverket, 2008b, s. 17) 

2.4.4 FN:s standardregler 
1993 antogs “FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionshinder” av regeringarna i världens länder. Gällande utbildning säger denne följande: 

 
Medlemsländerna ska erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- 

och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Utbildningen ska vara en 

integrerad del av den ordinarie undervisningen. (FN:s standardregler, s. 19, Regel 6. Utbildning) 

 

Regeln menar att elever i behov av särskilt stöd ska få en utbildning som ska vara integrerad i 

den allmänna undervisningen. Det betyder att pedagogen ska göra en anpassning för eleven så 

att detta är genomförbart.  

2.4.5 Salamancadeklarationen 
1994 antogs ett dokument vid namn Salamancadeklarationen i samband med 

Världskonferensen om specialundervisning. Det var en form av vidareutveckling av FN:s 

standardregler om delaktighet och jämlikhet som sattes 1993. Salamancadeklarationens 

huvudmotiv är att alla barn med särskilda behov har rätt till det stöd som krävs för att de ska 

ha möjlighet att följa med i undervisningen i skolan. Att integrera dessa elever ska motverka 

fördomar samt diskriminering vilket texten nedan visar: 

 
Inom de integrerade skolorna skall barn med behov av särskilt stöd få allt det extra stöd de eventuellt 
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behöver för att de skall kunna undervisas på ett effektivt sätt. Integrerad skolgång är det effektivaste 

sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända 

barn till särskilda skolor – eller att sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss 

skola på varaktig basis – bör vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där det har 

klart påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns undervisningsrelaterade eller 

sociala behov eller när så krävs med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa. 

(Salamancadeklarationen,  kap. 1, Punkt 8, 1996)  

 

Texten ovan menar att elever endast i sällsynta fall ska skiljas från den ursprungliga klassen. 
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3. Syfte och frågeställning 

3.1 Studiens syfte   
Syftet med denna studie är att få en inblick i de tankegångar som ligger bakom 

rektorsområdens val av stöd till elever i behov av särskilt stöd utifrån tanken om en skola för 

alla. Detta vill jag förstå genom att få en inblick i tre rektorsområdens organisering gällande 

“att stödja elever i behov av särskilt stöd” med hjälp av Löfquists, S (1999) 

organiseringsmodell. 

 

Genom att inhämta denna kunskap hoppas jag få en bättre förståelse för rektorsområdens inre 

arbete för en skola för alla, och därigenom på ett bättre sätt som framtida pedagog nå den 

vision som en skola för alla innebär.     

3.2 Frågeställningar  
Med anledning av studiens syfte blir frågeställningarna följande: 

 

1  Hur organiserar sig rektorsområden gällande, elevvård, lärare och skolledning för att 

få “en  skola för alla“?  

 

2  Hur upplever rektorsområden visionen om “en skola för alla” kopplat till sättet 

rektorsområdet stödjer elever i behov av särskilt stöd?    
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4. Teoretisk inramning 
 
Nedan kommer jag att ta upp teorier om begrepp och synsätt som jag anser berör 

organiseringen på rektorsområden och arbetet mot en skola för alla. Då teorierna och 

begreppen rymmer flera sidor av relevant text kommer jag här att skriva om de delar som jag 

anser direkt berör min studie. Första området är begreppen inom skolans organisation som är 

relevant då jag anser att en förståelse av dessa krävs för att se helheten av min studie. Därefter 

kommer jag att redovisa de organisationsmodeller som min studie kommer att utgå ifrån vilka 

är studiens ryggrad. Efter detta följer ett antal teoretiska begrepp, som jag valt att inkludera i 

den teoretiska inramningen då jag upptäckt att dessa dykt upp på betydelsefulla platser i min 

studie. Utan en närmare förklaring av begreppen fruktar jag också att helhetsbilden av en 

skola för alla försvinner. Samtidigt leder eller innehåller rektorsområdens organisering till 

begreppen. Därav, ser jag att det är av vikt att redovisa dem nedan.   

4.1 Begrepp inom skolans organisation  
Löfquist, S (1999, s. 79 - 80) delar upp skolan i samarbetsformer och konferenser för att 

lättare kunna tillämpa dem till hans studie. I dessa konferenser har skolans personal en 

möjlighet att behandla problem och hinder. Personalkonferensen är den första där all 

skolpersonal ingår, med rektorn som ordförande. Denna konferens behandlar större 

gemensamma frågor på skolan. I rektorskonferensen ingår skolledare från olika 

rektorsområden. Ämneskonferensen består av ämneslärare som arbetar inom närliggande 

ämnesområden med varandra, vars forum kallas ämnesstrukturen. På arbetskonferensen, vars 

forum heter arbetsenhetsstrukturen, träffas lärare som arbetar med olika ämnen. Under 

arbetskonferensen agerar normalt sett en studieledare som ordförande. Elevvårdskonferensen 

äger rum för att diskutera elevvårdsärenden. I elevvårdskonferensen ingår elevvårdspersonal 

som kan vara psykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagog eller speciallärare. Föräldrar 

kan också vid vissa tillfällen delta i denna konferens. I elevvårdskonferensen brukar rektorn 

vara ordförande. Forumet kallas elevvårdsstrukturen. Klasskonferensen består av alla lärare 

som arbetar i samma klasser eller grupper.        

4.2 Fyra organisationsmodellerna 
De fyra organisationsmodeller som Löfqvist, S (1999, s. 81 - 82) utgår ifrån är 

arbetsenhetsmodellen, vinthundsmodellen, elevvårdsmodellen och skolledaremodellen. Dessa 

beskrivs på följande vis. 
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Arbetsenhetsmodellen består av ett arbetssätt som går ut på att organiseringen är konsekvent. 

Här agerar arbetsenheten som den centrala samrådsstrukturen i samarbete med 

elevvårdsstrukturen. Behovsdefinitionen visas i skolan genom att elevvårdsstrukturen 

involveras i arbetet i skolan genom en utbyggd arbetsenhetsstruktur där studieledarna samt 

speciallärarna har en viktig roll. Prioriteringen sker inom varje arbetsenhet, samt mellan 

arbetsenheterna. Behovsprioritering och behovsdefinition är uttalad och klar.  

 

Vinthundsmodellen ger speciallärarna en svagare roll i jämförelse med arbetsenhetsmodellen. 

Speciallärarna är i denna modell i stort sätt avhängda från ämnesstrukturen. I 

Vinthundsmodellen uppsöker enskilda ämneslärare speciallärarna i början av terminen då de 

önskar ha hjälp med vissa elever. Då uppkommer en risk att speciallärarna blir överbelastade 

av alla krav som ämneslärarna ställer, vilket gör skolledarens medlande mellan ämneslärare 

och speciallärare viktig. Det innebär att modellen definieras av en stark skolledarstruktur.  

 

Elevvårdsmodellen visar på en stark och självständig elevvårdsstruktur. Här läggs en bra bas 

för personalen genom förhandlingar mellan ämnesstrukturen och elevvårdsstrukturen gällande 

det arbete som elevvården lagt på behovsinventeringen. Det är alltså elevvården som gör 

behovsinventeringen för att sedan i samarbete med ämnesstrukturen finna lösningar 

tillsammans. Ämneslärarna sköter prioriteringen av arbetet och vilka val som ska göras, dock 

inte i samma grad som i vinthundsmodellen. Detta märks genom att samarbetet mellan 

elevvårdsmodellen och ämnesstrukturen är närmare och mer kontinuerligt än i 

Vinthundsmodellen.  

 

Skolledarmodellen innebär att ansvaret för behovsdefinitionen är delad mellan 

elevvårdsstrukturen och skolledarstrukturen. Samarbetsformen utgår från arbetsenheter, dock 

inte i lika stor grad som arbetsenhetsmodellen. De arbetsformer som skolledarmodellen 

använder sig av ses som mer varierande och mer komplicerad än de tre tidigare nämnda 

organisationsmodellerna.    

4.3 Normalitet 
När man bedömer att en elev har särskilda behov är det med skolans vardag som 

utgångspunkt. Skolan agerar som en norm, och om något avviker från denna norm anses detta 

vara en avvikelse. Tideman, M (2004, s.18 - 19) menar att man kan tyda vad som är normalt 
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och avvikande på olika sätt. Det första är att se normalitet som detsamma som det normala. 

Den vanliga vardagen i skolan agerar som standard. Detta kallas för “statisk normalitet“. Här 

inriktar sig arbetet på att möjliggöra för personer att leva ett vanligt liv. Detta oavsett om 

personen är sjuk eller frisk, har ett funktionshinder eller inte. Det är miljön och 

omständigheterna runtom personen som ska vara så vanlig som möjligt, vilket betyder 

likvärdig de övriga elevernas villkor. Det andra är att utgå från normalitet som värderingarna 

om det normala i form av förmåga i ett samhälle vid en bestämd tid. Detta kallas för 

“normativ normalitet“. Här riktar normaliseringsarbetet in sig på en strävan att personen ska 

nå det normala i betydelsen önskvärt eller föredömligt enligt den tid och samhälle personen 

lever i. Det tredje är att se en person som normal ur hälsosynpunkt, att personen är frisk. Att 

vara sjuk eller avvikande från det friska kräver behandling för att få personen att återgå till 

normalitet. Detta kallas för “individuell eller medicinsk normalitet“. För att personen ska 

göras normal krävs insatser i from av uppfostran, behandling, straff eller belöning. Om 

personen är onormal, ska denne förstå detta och genom detta tränas i ett bli normal. Denna 

träning ska ske genom träningsprogram, habilitering eller rehabilitering som ska göra det 

avvikande normalt (Tideman, 2004, s.18 - 19).      

4.4 Differentiering 
Persson, Bengt (2001, s. 109 - 113) skriver om hur den organisatoriska differentieringen 

ersattes med den pedagogiska differentieringen på skolor under 1960-talet, vilket innebar att 

alla elever skulle undervisas i samma klass. Detta ledde till att lärarna nu skulle ge en större 

bredd av elever optimala förutsättningar för sitt lärande. Den pedagogiska differentieringen 

innebär att lärare utgår från att elever befinner sig på olika nivåer, och att material och 

arbetsformer anpassas därefter. Styrdokument samt regler hejdar dock den totala pedagogiska 

differentieringen. Detta genom mål som varje elev ska uppnå, och som baserar sig på en nivå 

som alla ska rätta sig efter, samt skolplikten som är lika lång för alla elever. Persson, B (2001, 

s. 113) hänvisar till Dahllöf, Urban (1967) undersökningar på 1960-talet där en av slutsatserna 

var enligt Persson, B (2001) att: 

 
[…] goda utbildningsresultat i sammanhållna och därmed heterogena klasser, fordrar en undervisning 

som är pedagogiskt differentierad men att de allra bästa resultaten fås om en sådan individualiserad 

undervisning kombineras med organisatorisk differentiering. (Persson, B, 2001, s. 113) 

 

Vidare hänvisar Persson, B (2001, s. 113 - 114) till en studie som Goldberg, M.L & Passow, 

A.H. & Justman, J (1966) skrev om nivågrupperingar bland skolklasser. Här menar Goldberg 
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m.fl. enligt Persson, B att faran med särbehandling av elever med svaga studieförutsättningar 

är att läraren lägger ambitionsnivån på en lägre nivå för eleverna och grupperna. Vidare visar 

studien att elever som hade svårigheter i avancerade grupper, värderade sig själva lägre än i 

svaga grupper. Detta berodde på att eleverna såg gapet mellan dem själva och de mest 

kunniga eleverna som för stort att överkomma. Detta blir högst relevant för min studie, då 

särbehandlingen av elever är högst verklig på vissa skolor, vilket min studie kommer visa.  

 

Persson, B (2001, s. 117 - 119) skriver att specialpedagogiska insatser kan förstås som 

åtgärder som har differentierande syften. 

 
Genom att studera skolan som lärandemiljö med utgångspunkt i begreppen heterogenitet och 

homogenitet blir det lättare att förstå motiv som leder till specialpedagogiska insatser. (Persson, B, 

2001, s. 117) 

 

Persson, B (2001) kopplar detta till Haug, Peters (1998) teori om att specialpedagogiken kan 

förstås på två sätt, ur ett kompensatoriskt perspektiv eller ur ett demokratiskt delarperspektiv. 

Det kompensatoriska perspektivet innebär att skolan ska vidta åtgärder för att lyfta upp elever 

till den nivå där de andra eleverna ligger inom ett område. Detta  görs genom särbehandling 

av eleverna vilket gör att åtgärderna blir organisatoriskt differentierande. Det demokratiska 

delarperspektivets mål är inte att kompensera tills en elev anses normal, utan lägger vikten vid 

att skolan avnormaliseras. Detta ska ske genom att belysa vilka variationer och behov som 

gäller utanför skolan (Persson, B, 2001, s. 118). 

4.5 Inkludering och integrering 
I mitten av 1990-talet började ordet inkludering dyka upp istället för integration. Inkludering 

som begrepp blev antaget genom Salamancadeklarationen 1994 (Tideman, M mfl. 2004, s. 

29). Inkluderingens synsätt menar att skolan ska anpassas för att möta elevernas olikheter 

istället för att elever som avviker från normen ska bli tvungna att anpassa sig till en enhetlig 

mall. På detta sätt ska ingen exkludering behöva ske. Inom inkluderingsbegreppet talar man 

inte om skilda system, utom om en verksamhet. Inkluderingens princip handlar om att främja 

rättigheter, rättvisa, jämlikhet och deltagande för alla som riskerar att segregeras. Integrering 

utgår däremot från en segregering och riktar in sig på en persons införande från segregering 

till den ordinarie verksamheten. Detta betyder dock att personen får anpassa sig till den 

rådande ordningen av verksamheten. (Tøssebro, Jan 2004, s. 11 -38). Då skolan ska vara en 

skola för alla, försvinner dess grundläggande innebörd, om skolan arbetar efter att vissa elever 
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står i ett utanförskap, och ska komma in till en gemenskap. Samma gäller om en elev ska 

anpassa sig till rådande ordning, istället för att ordningen anpassas efter eleven.  

4.6 Stämplingsteorin och stigmatisering 
Stämplingsteorin går ut på att en avvikelse inte är en egenskap, utan är en effekt av samspelet 

mellan en person med ett avvikande sätt och en person med ett icke avvikande sätt. En 

avvikelse är således ett beteende som ses och stämplas som avvikande av samhället. Om 

personen med ett för samhället avvikande sätt får ta emot negativa reaktioner från andra 

personers “stämplingar” kommer dennes självbild gradvis försämras. Om personens 

omgivning reagerar med tanke på dennes avvikelse kan i vissa fall samhällets bild av 

avvikelsen bli en stigmatisering på personen. Stigmatisering är en produkt av andras 

värderingar. När en person gör något som andra i personens omgivning inte är vana vid, 

tycker är störande, obehagligt eller hotfullt så uppstår ibland en stigmatisering. 

Stigmatiseringen beror alltså på vad normaliteten är. Vissa kan förknippas med en situation i 

så stor grad, att denne stigmatiseras för livet. Faran med stigmatisering är att personen 

behandlas och ses av omgivningen utifrån handlingen. Hela grupper kan stigmatiseras likt 

homosexuella där de får en stämpel som “sjuka”. Dessa kan dock avstigmatiseras om till 

exempel, samhället ändrar sin syn på homosexualitet. Detta betyder att det ofta finns grupper i 

samhället som har makten att stämpla andra, eller avstämpla desamma. Dessa blir en slags 

väktare för normaliteten. På detta sätt kan då också skolor agera som väktare (Engdahl, Oskar 

& Larsson, Bengt 2006, s. 112 - 114). Detta begrepp är aktuellt för min studie då skolors 

organisering kan leda till stigmatisering, vilket jag kommer nämna under kapitel 5 “Tidigare 

Forskning”.  
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5. Tidigare forskning 
 

Jag har baserat detta avsnitt på tidigare forskning som jag anser berör min studie. Jag fann 

ingen forskning som baserades på min exakta frågeställning. Jag fann dock forskning som jag 

anser berör de områden jag undersöker. Dessa områden har jag redovisat nedan. Jag har vid 

enstaka falla kopplat samman dessa med tidigare skrivna C-uppsatser. Jag är väl medveten om 

att tidigare examensarbeten i form av C-uppsatser inte anses bära tillräcklig tyngd för att 

refereras till i ett examensarbete likt detta. Jag har dock valt att koppla uppsatser till texten för 

att klargöra tidigare idéer. Jag vill dock poängtera att dessa fungerar som en koppling till mer 

korrekt bärande forskning. På detta vis anser jag att det finns plats att nämna de C-uppsatser 

som jag gör.  

 

Egerbladh, Thor & Tiller, Tom (1998) har gjort två fallstudier, en 1966 samt en 1992. Ur 

denna studie har jag valt ut ett avsnitt. I avsnittet som jag valt undersöker Egerbladh, T & 

Tiller, T hur lärare använde sig av traditionell undervisning, individuell undervisning, 

gruppundervisning och grupparbete i skolan. Studierna riktar in sig på tre ämnen, nämligen 

matematik, oä och svenska. Jag anser att deras studie är relevant för min forskning då studien 

tar upp hur lärare organiserade sin undervisning i åk 4, vilket anknyter till min första 

frågeställning om hur lärare organiserar sig (se 3.2 Frågeställningar). Egerbladh, T & Tiller, T 

studie visar en liknande bild i samtliga tre ämnen, nämligen att den traditionella 

klassundervisningen har minskat stort från 1966 till 1992. Individuell undervisning, 

gruppundervisning samt grupparbete har dock enligt studien ökat.   

Egerbladh, T & Tiller, T forskning visar att det i skolan från 1966 till 1992 skett en förändring 

i det sätt som lärare i årskurs 4 organiserat sin undervisning. Traditionell undervisning har 

givit plats för andra arbetsformer (Egerbladh, T & Tiller, T, 1998, s. 35 – 46).  

 

Egerbladh, T & Tiller, T (1998) menar att den individuella undervisningen ökat. Detta märker 

jag av i Jönsson, Malin och Olsson, Elisabet (2008) examensarbete där de undersökt hur man 

kan arbeta för att möta alla elever i behov av stöd. Undersökningen riktar in sig på pedagogers 

självupplevda kompetens, då detta enligt Jönsson, M och Olsson, E är avgörande i arbetet mot 

en skola för alla. I studien har pedagoger intervjuats som arbetat i åren F-9. Intervjuerna har 

bedrivits i fyra olika kommuner. Undersökningen visade att alla pedagoger på något sätt 

strävade efter att individualisera sin undervisning. Detta gjorde de genom en nivåbaserad 
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undervisning. Alla arbetade efter samma innehåll, men kraven varierade på eleverna beroende 

på hur pedagogen upplevde att elevens behov gestaltade sig. Genom att diskutera i arbetslag 

kunde pedagogerna finna varje elevs nivå och anpassa undervisningen därefter.  

 

Egerbladh, T & Tiller, T (1998) visade att gruppundervisning samt grupparbete ökat i 

skolorna. Ebenfeldt, Emil och Hedman, Ulrica (2006) visar detta i sitt examensarbete där de 

intervjuat specialpedagoger, pedagoger samt rektorer på två 0-6 års skolor. Undersökningens 

mål var att få en bild över hur skolan arbetade med elever i behov av särskilt stöd och hur 

skolan valde arbetssätt därefter. Studien visar på en gemensam tanke i skolorna om att elever i 

behov av särskilt stöd måste ingå i smågrupper för att få den hjälp som de kräver. Detta 

betyder som oftast att de skiljs från klasrumsundervisningen för att få hjälp i en mindre grupp 

hos specialpedagogen. Detta motiverar skolan med att eleven får mer tid av en lärare, än den 

skulle få i traditionell klassrumsundervisning samt att eleven får lugn och ro med att jobba 

ikapp.   

 

Skolverket har gjort en sammanställning av olika studier berörande hur skolor arbetar med 

särskilt stöd. Detta har utmynnat i ett dokument som heter ”Särskilt stöd i grundskolan - En 

sammanställning av senare års forskning och utvärdering”. I detta dokument tas Nilholm, C 

(2007) enkätundersökning upp det som berör hur kommuners arbete med elever i behov av 

särskilt stöd sett ut (Skolverket, 2008a, s. 45). Jag anser att detta speglar den organisering som 

skolor arbetar efter, således är det relevant för min studie. Nilholm, C har undersökt 262 av 

landets kommuner. Nilholm, C konstaterar att särskiljande lösningar som särskild 

undervisningsgrupp, enskild undervisning, elevassistent är vanligt i flera kommuner. Studien 

visar dock att mer inkluderande lösningar också är vanliga, samtidigt som kommuner önskar 

ha mer inkluderande lösningar. Detta visar sig också i att få kommuner menar att särskiljande 

undervisning är eftersträvansvärt. Vad kommuner eftersträvar speglar dock inte vilka 

arbetsformer som är vanliga, då just kommuner angett att särskiljande lösningar är vanliga 

arbetssätt. Detta kopplar skolverket ihop med Ingelstad, G (2006) avhandling som visar att 13 

rektorer i en kommun är negativt inställda till särskiljande undervisning (Skolverket, 2008a, s. 

46). Trots detta använder rektorerna sig av särskiljande undervisning. Vidare menade 

rektorerna att särskiljande undervisning har ökat i skolorna. Anledningen till detta var att 

andra elever skulle slippa de elever som stör. En liknande bild ger Ebenfeldt, E och Hedman, 

U (2006) i sitt examensarbete där de intervjuat specialpedagoger, pedagoger samt rektorer på 

två 0-6 års skolor. Rektorn uttryckte att denne önskade minska på de situationer där elever 
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plockas ut ur klassrummen. I det stora hela kopplade de intervjuade skolorna de eventuella 

problem som elever kan ha till individen, alltså inte till mötet med olika företeelser i 

skolmiljön. Rektorn ansåg att specialpedagogerna behövde öka sin grad av samarbete med 

lärare. Rektorn önskade också att specialpedagogen skulle lägga mer av sin tid inne i 

klassrummen, ibland med syfte att följa några få elever, ibland för att leda hela klassen. 

Slutsatsen var att pedagoger och specialpedagoger arbetade ur ett kategoriskt perspektiv, 

medan rektorn ville att de skulle arbeta på ett integrerande sätt.     

 

I Skolverkets (2007) inspektionsrapport visas ett allt vanligare mönster av att elever i behov 

av särskilt stöd placeras i särskilda undervisningsgrupper. Detta anses bekymmersamt då en 

sådan organisering strider mot principen om en inkluderande skola (Skolverket, 2008a, s. 47).   

Heimdahl Mattso, E (2006) har via sin forskning som tagit plats 1996 och 2006 visat att 

skolor vanligtvis skapar särskilda undervisningsgrupper. De flesta skolor som forskningen 

inkluderade hade permanenta särskilda undervisningsgrupper. Forskningen visade också att 

skolor i högre grad börjat organisera gemensamma undervisningsgrupper med andra skolor. 

Detta innebär att elever i vissa fall behövt lämna sin hemkommun. Denna form har motiverats 

med brist på pengar (Skolverket, 2008a, s. 48). 

 

Skolverkets studie hänvisar till ”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat: en 

kunskapsöversikt” (2002) där skolverket menar att: 

 
[…] det inte finns stöd i forskningen för att en permanent placering i en särskild undervisningsgrupp 

skulle ha gynnsamma effekter för elevers inlärning. (Skolverket, 2008a, s. 51) 

 

Samtidigt menar författarna i studien att elever i permanenta nivågrupperade 

undervisningsgrupper visar negativa effekter i form av stigmatiseringseffekter, negativ 

motivation och självbild. Själva organiseringens negativa effekt är att det uppstår en lägre 

förväntning på eleverna som ingår i gruppen, samt mindre kunniga lärare. De positiva effekter 

kan ses då tillfälliga grupper organiseras utifrån prestation i ett område. Detta hjälper främst 

de svagare eleverna (Skolverket, 2008a, s. 51).   
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6. Tillvägagångssätt 
 

Här vill jag nu redovisa de val jag gjort och varför jag valt dessa. Jag vill ge läsaren en god 

uppfattning om min tankegång samt en klar bild över hur processen gått till gällande problem 

samt lösningar.  

6.1 Val av metod 

6.1.1 Etiska principer 
Jag har under denna studie arbetat efter de etikregler som Stukát, Staffan (2005, s. 131-132) 

sammanfattar från HSFRs etikregler.  

 

1. Informationskravet. De respondenter som har inkluderats i min studie har informerats om 

studiens syfte och mening. De har fått tillfälle att avbryta sin medverkan om de så hade 

önskat.  

 

2. Samtyckekravet. Respondenterna har fått tillfälle att lägga ut förslag på tid samt plats där 

intervjuerna skulle ta plats. Som jag skrev ovan fick respondenterna tillfälle att avbryta sin 

medverkan om denne så önskade.  

 

3. Konfidentialitetskravet. Respondenterna har erbjudits konfidentiellitet. Alla personer samt 

platser har avpersonifierats då dessa inte är relevant för studiens resultat. Även annan 

information som framkommit som på något sätt kan kunnat knyta studien till en viss plats 

eller person har avpersonifieras under transkriberingen så att dessa inte kan identifieras av 

utomstående.  

 

4. Nyttjandekravet. Informationen som jag samlat in kommer enbart användas i 

forskningssyfte för min studie.  

6.1.2 Datainsamlingsmetod 
Stukát, S (2005, s. 30-35) skriver om två sätt som man kan bedriva pedagogisk forskning på, 

det är den kvantitativa metoden och den kvalitativa. 

 

Inom den kvalitativa metoden söker man holistisk information, vilket betyder att man vill se 

helheten snarare än delarna. Metodens huvuduppgift är att tolka och förstå. Det läggs inte så 
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stor vikt vid generalisering, förutsägning samt förklaring. Djupintervjun är ett viktigt redskap 

då man vill beskriva samt förstå det enskilda fallet. Inom denna metod menar kritiker att 

resultaten oftast inte går att generalisera.  

 

Jag har baserat min studie på den kvalitativa metoden då jag önskat förstå värderingar, 

uppfattningar och upplevelser som leder till beslutet om stöd. Som jag har uppfattat det ska 

jag som intervjuare sträva efter att vara så objektiv som det möjligtvis går. Detta gör jag 

genom att tolka det som respondenterna säger utifrån en förstående bild. Jag ska inte lägga in 

mina egna uppfattningar eller tolkningar i deras utsagor. För att uppnå detta har jag valt att 

lägga in respondenternas svar som citat i resultatet. Detta ger då läsaren möjlighet att tolka 

vad respondenterna menar.   

 

Jag har alltså valt att göra en undersökning av en kvalitativ karaktär, detta genom intervjuer 

på tre rektorsområden i en kommun (se under ”Urval”). Jag har använt mig av denna 

undersökningsmetod för att belysa tingens underliggande mening och innebörd. Genom 

intervjun har jag velat se helhetsförståelsen och uppfattningarna mellan de olika svaren och 

förklaringarna jag får. Jag har också använt mig av Christensen, Lars & Andersson, Nina & 

Carlsson, Carin & Haglund, Lars (1998) texter om kvalitativa undersökningar: 

 
En kvalitativ undersökning genererar konceptuella beskrivningar av verkligheten, i form av text och 

modeller, vilka syftar till att upptäcka, lyfta upp och belysa de samband som växt fram. (Christensen, L 

mfl 1998, s. 47) 

 

6.1.3 Metodkritik 
Det finns två problem som är värda att notera gällande den kvalitativa intervjun. Den första 

kan vara att jag som intervjuare omedvetet, genom min formulering av frågor, har påverkat 

svaren från intervjupersonerna (Christensen, L mfl 1998, s. 135). Den andra som Stukát, S 

(2005, s. 128) tar upp kan inträffa vid intervjusituationen. Det finns en risk att respondenterna 

inte har berättat sanningen för mig. Stukát, S (2005, s. 128) menar att en förtroendefull 

relation kan förhindra denna risk. Christensen, L mfl (1998, s. 135) är på samma linje då han 

skriver att respondenten kan hålla inne på en del information för att förtroendet för mig som 

intervjuare brustit. Då mitt möte med respondenten har vid vissa fall varit den första kontakt 

jag har haft med personen, har det första intrycket blivit högst betydande för tilliten som 

respondenten givit mig som undersökare. Genom en god förberedelse med personen genom 
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telefonsamtal, samt att ge grundlig information om studiens syfta har jag hoppats bygga en 

bra grund att föra intervjuerna på.  

 

De inhämtade resultaten har i denna studie behandlats med hjälp av Löfquist, S. (1999) 

organisationsmodeller. Styrkan med detta är att Löfquist, S. (1999) redan sedan innan gjort en 

liknande undersökning där han konstruerat modeller som är fungerande i att kategorisera 

skolor. Detta gör det lättare för mig och läsaren att få en inblick i det resultat jag får fram från 

rektorsområdena. Att använda mig av Löfquist, S. (1999) modell sparar tid för min studie 

samt underlättar min förståelse för ett rektorsområdets struktur. Samtidigt måste jag rikta 

kritik mot mitt användande av en redan färdig modell. Det ska belysas att jag endast funnit en 

som använt sig av modellen, vilket är Löfquist, S. (1999). Detta innebär att modellens 

användande samt legitimitet kan kritiseras. Jag anser dock att klarheten i Löfquist, S. (1999) 

utformande, samt kopplingen till min studie är nog grund till att använda modellen. Sedan vill 

jag poängtera att alla modeller, liksom Löfquist, S. (1999), är just modeller för att vi ska ha 

möjlighet att greppa verkligheten. Jag inser detta och menar på intet vis att skolvärlden är så 

enkel att den kan placeras i fyra olika modeller. Men, en modell kan ge ett stöd att luta sig 

mot, vilket Löfquist, S. (1999) modell har gjort i denna studie.  

6.2 Urval 
Då jag velat förstå rektorsområdens uppfattningar samt resonemang om organisering gällande 

“att stödja elever i behov av särskilt stöd“, skulle den ultimata undersökningen varit att 

undersöka alla rektorsområden i hela Sverige. Jag har dock inte att ha den tid samt de resurser 

som krävts för ett sådant projekt (Stukát, S, 2005, s.57). Jag har alltså inte gjort en 

“totalundersökning” utan valt en “urvalsundersökning” som Stukát, S (2005, s.57) skriver om. 

Som Stukát, S (2005, s.33) menar kan min beskrivning av upplysningar kring studien ge 

andra möjlighet att referera den till vidare forskning. För att göra denna möjlighet större har 

jag beskrivit storleken på de valda områden, vilka åldrar som finns och så vidare.  

 

Jag har valt att göra denna urvalsundersökning utifrån tre rektorsområden i en kommun med 

åren förskoleklass - 6. Jag har valt dessa rektorsområden då de innefattar åren 3 - 6 där den 

första diagnostiseringen av elever vanligtvis sker (Adler, Björn & Holmgren, Hanna, 2000, s. 

149), vilken jag anser är en betydande del i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Fem 

av de tolv rektorsområden i kommunen har åldrarna förskola -6. Jag valde tre av de fem 

rektorsområden genom att ringa och utgå från de tre första rektorsområden där rektorn var 
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tillgänglig. Stukát, S (2005, s.57) skriver om två olika metoder att få information från sin 

urvalsundersökning. Detta är en skriftlig enkätundersökning eller en djupundersökning. Jag 

har använt mig av en djupintervju då jag önskat, som Stensmo, C (2002) skriver: 

 
[…] då en intervjuare med sina frågor kan få tillträde till en intervjuads medvetande och skaffa sig en 

bild av dennes upplevelser och erfaranden. (Stensmo, C, 2002, s. 121) 

 

Med hänvisning till verksamhetschefen på elevhälsan i kommunen (se under  2.4.1, 

Kommunens riktlinjer) kontaktade jag varje rektorsområdes rektor. Jag bad om att få intervjua 

en person som kunde besvara rektorsområdets resonemang och uppfattningar som lett till den 

organisation som rektorsområdet valt att arbeta efter med tanke på elever i behov av särskilt 

stöd. Samtliga tre rektorer skickade vidare ansvaret att besvara mina frågor till 

rektorsområdets specialpedagog. Specialpedagogerna i sin tur önskade vid ett fall att ta med 

en till person från skolans personal som kunde hjälpa till att besvara mina frågor. Detta ansåg 

jag inte var något problem för studien, då rektorn gett ansvaret till specialpedagogen. Jag 

valde att ge rektorn friheten att själv välja ut respondent för att i så stor mån som möjligt få 

möjlighet att intervjua någon som på bästa sätt kunde besvara mina frågor utifrån skolans 

perspektiv. Vidare ansåg jag att rektorn kände till personalen på den aktuella skolan bättre än 

vad jag gjorde. Då rektorn är ansvarig för rektorsområdet ansåg jag att dennes val av 

respondenter företrädde hela rektorsområdet. Jag insåg dock att förloppet inte måste gå till på 

detta vis då min insikt om organisationer, relationer på skolor är relativt liten. Men jag ansåg 

att chanserna att få en respondent som önskade bli intervjuad blev större på detta sätt.   

6.3 Procedur  
Jag har använt mig av, vad Christensen, L mfl (1998, s. 141-143) kallar för ”den personliga 

intervjun”. Vilket innebär att en intervjuare möter en respondent. Intervjuaren styr och leder 

samtalet, medan respondenten ändå har sin del i att intervjun blir lyckad. Den intervju som jag 

genomfört har ägt rum på rektorsområdet, alltså under ett besök från mig. Respondenterna har 

haft tillfälle att önska bli intervjuad på annan plats, men har inte gjort detta. Intervjun har även 

kunnat äga rum genom ett telefonsamtal, men jag som person har föredragit den personliga 

kontakten som skapas vid att både intervjuaren samt respondenten är i samma fysiska rum.   

 

Jag har haft en del frågor bestämda, som jag har ställt i en bestämd ordning, vilket innebär att 

den ostrukturerade intervjun inte har varit effektiv till en början. Likt Christensen, L mfl 
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(1998, s.133) skriver har min intervju bestått av en mer varierande form, där intervjun efter 

det att frågan blivit ställd övergått i en mer varierande form, vilket kan jämföras med den 

ostrukturerade intervjun.  

 

Som jag skrev under ”etiska principer” har respondenterna erbjudits konfidentiellitet. Detta 

har jag valt för att underlätta besvarandet av mina frågor, då en viss återhållsamhet kunnat 

infinna sig vid känsliga ämnen. Respondenternas poster på skolan har jag redovisa i resultatet, 

då jag känner att detta är relevant vid tolkningen av svaren. Jag har också berätta för 

respondenterna att de aktuella skolorna kommer att avidentifieras i det färdiga resultatet. 

Detta då rektorsområdenas verkliga namn eller exakta plats i kommunen inte har någon 

betydelse för studiens syfte. Detta kan också bidra till att respondenterna känt sig aningen mer 

trygga att tala för rektorsområdet. I denna studie kommer jag att benämna rektorsområdena 

med namnen Alfaskolan, Betaskolan och Gammaskolan.   

 

Jag har dokumenterat intervjuerna med hjälp av en kassettspelare. Detta har jag gjort för att 

underlätta flödet i intervjun då respondenterna inte behövt vänta på att jag skulle hinna 

anteckna allt som sades.  

 

Jag har vid slutet av intervjuerna frågat respondenterna om det var något de ville tillägga 

utöver de frågor jag ställde, eller om de önskade ändra sin utsaga på något sätt. Detta gjorde 

jag för att göra intervjun mer tillförlitlig, då var person har sitt sätt att förmedla information.   

 

Vid transkriberingen av intervjuerna har jag att tagit bort små ord och yttranden såsom hm 

och så vidare. Detta betyder att angivna citat inte alltid kommer bli exakta i studien. Jag har 

valt detta för att få ett tydligare och enklare skriftspråk i studien. Jag inser att min 

transkribering just är en min tolkning av intervjun, och att en risk alltid finns att min egna 

tolkning kan störa den exakta sanningen bakom det sagda ordet. 

 

För att jag skulle bekanta mig själv med intervjusituationen samt för att testa om mina 

tilltänkta frågor fungerade i en intervjusituation har jag genomfört två intervjutest på två 

rektorsområden. Vidare har detta stärkt min tanke om att intervjufrågorna skulle ha möjlighet 

att i slutändan besvara de övergripande frågorna som jag ville ha svar på. Dessa intervjutest 

har tagits i beaktande då de slutgiltiga intervjufrågorna utformades.  
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7. Resultat 
 

Som jag beskrev under rubriken ”6.3 Procedur” kommer jag i denna studie att ge de tre 

rektorsområden där jag intervjuat respondenterna namnen Alfaskolan, Betaskolan och 

Gammaskolan. Jag kommer att redovisa resultatet genom att visa de svar respondenterna gav 

under intervjun till berörd fråga. Jag har valt ut de svar som har en relevans för min studie. 

Detta innebär att den kompletta intervjun inte finns med nedan. Jag kommer att redovisa var 

rektorsområde för sig. Jag har valt att dela in intervjuerna under tre rubriker som antyder inom 

vilket område frågorna riktar sig, detta för att underlätta för läsaren och mig själv att greppa 

intervjuerna. De tre rubrikerna är ”en skola för alla”, ”organisering” och ”behov och 

resurser”. Jag kommer efter varje fråga att själv skriva ner min tolkning av de svar jag får in. 

Jag kommer sedan att analysera svaren under Analys, där jag knyter svaren till min 

huvudfrågeställning (se 3.2 Frågeställningar). Jag inser att en del upprepningar kan 

förekomma mellan resultatkapitlet och analyskapitlet. Detta kommer jag försöka motverka 

genom att skriva detta i min tolkning under berörd fråga, där jag hänvisar till gällande del i 

analyskapitlet. Det innebär dock inte att all återupprepning försvinner. Vissa delar har jag valt 

att inkludera flera gånger då jag anser att detta gynnar helhetsbilden av arbetet. Frågorna till 

intervjuerna valde jag med hänvisning till huvudfrågeställningen.  

7.1 Alfaskolan 
På Alfaskolan intervjuade jag två personer. En specialpedagog med inriktning åren 4-6. 

Denne arbetade som speciallärare på Alfaskolan. Den andra var en beteendevetare som 

arbetade i en särskild undervisningsgrupp. När specialpedagogen pratar kommer jag markera 

detta med ett ”S”, och när beteendevetaren pratar kommer jag markera detta med ett ”B”.  

7.1.1 En skola för alla 
Då respondenterna får frågan om hur rektorsområdet tolkar statens vision om “en skola för 

alla“ svarar de på följande vis:  

 
S: En skola för alla där alla har rättighet och möjlighet att uppnå målen eller att få förutsättningar för att 

komma vidare i sin kunskapsutveckling.  

 

B: Det står inte att det ska vara samma skola för alla. Utan skolan ska vara för alla och det betyder att 

alla kan inte få exakt samma undervisning, samma stöd och samma förutsättningar.  
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S: En skola för alla är en flexibel skola. Att utifrån eleven och med möjlighet att skära på vissa delar 

utgår man från individen.     

 

Rektorsområdet tolkar statens vision om ”en skola för alla” som så att alla har en rättighet att 

komma vidare i sin kunskapsutveckling. Skolan ska vara för alla vilket innebär att skolan inte 

kan se likadan ut för varje individ då alla har olika behov. 

 

Specialpedagogens tolkning av ”en skola för alla” är en skola där eleverna ingår i samma 

grupp, och slipper den indelning som skolan består av i nuläget när hon säger ”Jag skulle se 

en skola för alla där alla ingick i samma grupp, i olika former”. Beteendevetarens tolkning av 

”en skola för alla” är att elever placeras i en miljö som de känner sig trygg i, även om det 

betyder att de särskiljs från undervisningen eller gruppen. Beteendevetaren säger att ” En 

skola för alla, i och med att jag arbetar i en särskild undervisningsgrupp är det så att elever 

blir utplockade från undervisningen och de blir särskilda”            

 

När de ska berätta på vilket sätt visionen om “en skola för alla“ framträder inom ramen för 

deras organisation svarar specialpedagogen att ”En skola för alla” framträder i Alfaskolans 

organisation på så vis att elever får tillfälle att få en plats på skolan där de känner sig trygga 

och bekväma.  

 

På frågan om vilka fördelar/nackdelar de anser finns med visionen med “en skola för alla“ 

svarar beteendevetaren att nackdelen med ”en skola för alla” är att alla måste bli godkända i 

svenska, matte och engelska. Att de elever som är starka på praktiska ämnen inte premieras i 

lika hög grad av systemet. Specialpedagogen anser att nackdelen med ”en skola för alla” är att 

alla inte går ut med rak rygg.  

 

När de ska berätta om vad visionen är bakom deras val av organisation säger de:   

 
B: Visionen är att det ska bli en trygg skola för alla och en lugn skola för alla. Och att inte enskilda barn 

ska få förstöra undervisningen för andra elever […] Att det är alla de andra, de som faller inom ramen 

och inom normen, de ska få ha en skola för sig också, och då ska inte enskilda barn få vräka det upp och 

ned.  

 

Beteendevetaren menar att det inte finns så många tankar bakom deras val av organisation. 

”Det har vi inte haft så många tankar runtom. Vi är placerade i en organisation”. De tankar 
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som dock finns är att skolan ska bli trygg och en lugn skola för alla. Specialpedagogen känner 

att organisationen inte har en röd tråd som genomsyrar deras vision.   

7.1.2 Organisering 
När de ska berätta om hur rektorsområdet organiserar elevvård, lärare och skolledning säger 

de att Alfaskolan har ett elevvårdsteam som träffas en gång i veckan då beteendevetaren säger 

”Vi har ett elevvårdsteam som består av rektor, skolpsykolog, specialpedagog, kurator, 

skolsköterska och de träffas en gång i veckan”. I detta team ingår rektor, skolpsykolog, 

specialpedagog, kurator och skolsköterska. Psykolog, socialen BUP och föräldrar kan i vissa 

fall ingå i sittningar med elevvårdsteamen. Beteendevetaren berättar vidare att lärare har 

möjlighet att boka tid hos elevvårdsteamet när denne säger ”Lärare har möjlighet att boka tid 

hos elevvårdsteamet när det är något som är bekymmersamt”. Rektorn har klasskonferenser 

inbokat varje termin. Rektorsområdet har en kurator på heltidstjänst. Alfaskolan jobbar med 

arbetslag. Dessa arbetslag består av lärare. Arbetslagen arbetar med varandra beroende på om 

de tillhör, som skolan kallar det, lågstadiet eller mellanstadiet. Det är alltså en klar uppdelning 

på rektorsområdets stadier. Anledningen till detta är lokalplaneringen av byggnader, som 

enligt rektorsområdet inte tillåter ett annat arbetssätt. På lågstadiet arbetar lärare i arbetslag i 

så kallade a-lag, b-lag och c-lag, detta från klass ett till klass tre. ”Skolans byggnad gör så att 

man är organiserad som årskurs 6 för sig, årskurs 5 för sig, årskurs 4 för sig och 3,2,1 också 

på det sättet. På lågstadiet är det lite mer att man kör i spår. Från 1:an upp till 3:an, arbetar  de 

tillsammans i a-laget, samma i b-laget och c-laget”. Beteendevetaren förklarar skillnaden på 

mellanstadiet och lågstadiet på följande vis:   
 

Sedan finns det då specialpedagoger eller speciallärare knutna till varje område. Det finns två 

speciallärare för fyran femman sexan. Sedan finns det två ”tjänster” för lågstadiet. […] Sedan utöver 

detta ligger då en särskild undervisningsgrupp där jag (beteendevetaren) arbetar med barn med 

socioemotionella behov. […] 

 

På frågan om hur de anser att arbetet, som det organiseras hos dem, fungerar med tanke på 

elever i behov av särskilt stöd, med tanke på de riktlinjer som finns med “en skola för alla, 

svarar specialpedagogen att denne inte tycker att arbetet fungerar. ”Jag tycker inte att det 

fungerar, men jag tycker aldrig att något fungerar”. 

 

7.1.3 Behov och resurser  

På frågan om hur de arbetar med behovsinventeringen svarar de att det är utifrån diagnoser 
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som man gör det. Det är i elevvårdskonferenserna som det beslutas om en elev ska få hjälp i 

den speciella undervisningsgruppen. Detta tas dock först efter det att en elev provat på att 

undervisas i den speciella undervisningsgruppen. ”Det är ju alltid elevvårdskonferens (EVK) 

som beslutar att man får hjälp från den särskilda undervisningsgruppen. Sedan är det så att 

man kanske ser behoven, och att man börjar plocka in dem och testar och frågar sig ”är det 

här någonting”, pratar med föräldrarna ”nu kommer han gå hit”, och sedan ser man om det 

funkar. Efter det tar man beslutet i EVK”.  

 
S: Jag är rätt så ensam i arbete, jag har mitt schema, sedan har jag haft svårt att säga nej, så det blir ju 

ingen kvalité. […] 

 

Det är specialläraren som själv beslutar om denne ska ta och hjälpa en elev, detta beslut tar 

specialpedagogen för att sedan berätta om sitt beslut för berörda parter, som då godkänner det. 

Specialläraren arbetar till större delen ensam med sitt egna schema. Specialpedagogen 

förklarar kuratorns och skolsköterskans arbetssätt på följande vis: 
 

S: […] kuratorn och skolsköterskan […] har jobbat in ett system där de har lite som regel att innan man 

kommer in med någon ny elev så ska det liksom inventeras i arbetslaget där man frågat sig vad man har 

gjort. Så man gör det lite svårare, […] så att man verkligen ser över ”har jag verkligen gjort allt jag 

kan”  

 

När de ska förklara vilka riktlinjer som de följer när de ska fördela resurser på rektorsområdet 

svarar de att deras rektorsområde följer DLS tester och de nationella proven som riktlinjer när 

de fördelar resurserna på skolan. ”DLS tester (standardiserat lästest) och nationella proven 

både i tvåan och femman, så klart ligger de till grund för det”. Individuella önskemål av 

personalen kan också ha inverkan på resursfördelningen. ”Förhoppningsvis är det inte den 

som skriker mest som får mest. Men det finns en risk för detta i alla organisationer tror jag”.   

 

De förklarar hur prioriteringen av resurser ser ut på rektorsområdet på följande vis:  

 
S: Det är vi och rektorn som prioriterar. Men man skulle önska att göra arbetslagen delaktiga.  

 

S: Nationella proven är också en mätare som visas på år 5. Så att de som behöver extra stöd får det när 

dessa går in i sexan.  

 

Beteendevetaren berättar att resurser lagts på en särskild undervisningsgrupp för barn som har 
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olika behov i förskolan. Det är läsningen i 1an och 2an som rektorsområdet har prioriterat 

resurserna sedan början av 2000-talet.  

 

7.2 Betaskolan 
På Betaskolan intervjuade jag en person som arbetade som specialpedagog på rektorsområdet. 

7.2.1 En skola för alla 
När specialpedagogen berättar om hur rektorsområdet tolkar statens vision om ”en skola för 

alla” blir svaret:  

 
Vi tolkar den visionen som baksidan av det här med skolplikt. Det är en positiv omformulering av att 

skolan ska omfatta alla medborgare. Man kan inte vara medborgare i Sverige och inte ha utbildning 

eller få utbildning oavsett vem man är. Det ligger också en demokratisk värdering i det hela, alla har rätt 

till utbildning. Alla har rätt till utbildning, det är kanske det som ligger närmst begreppet. Alla är 

inbegripna, ingen lämnas utanför.   

 

Betaskolans rektorsområde tolkar statens vision om ”en skola för alla” som så att skolan ska 

omfatta alla elever och att alla har rätt till utbildning.   

 

Specialpedagogens tolkning av visionen om ”en skola för alla” är individen har rätt att få 

utbildning när hon säger ”Att jag har rättighet som individ att få utbildning helt enkelt”. 

Specialpedagogen menar också att alla barn ska omfattas av grundskolan oavsett deras 

utseende vanor och så vidare. När hon säger ”Oavsett om jag är mainstream, om jag har 

svårigheter eller hur mina föräldrar kan stötta mig eller inte, eller om jag är född med 

neurologiska eller andra handikapp, så är det en demokratisk rättighet. Alla barn i ett 

upptagningsområde ska omfattas av grundskolan”.   

 

När specialpedagogen berättar på vilket sätt vision ”en skola för alla” framträder inom ramen 

för rektorsområdets organisation blir svaret att visionen om ”en skola för alla” framträder 

inom området på så sätt att det inte finns något barn som är placerad i en annan skolform.  

 

På frågan om vilka fördelar/nackdelar specialpedagogen anser finns med visionen med ”en 

skola för alla” svarar specialpedagogen att denne anser att nackdelarna som finns med 

visionen med ”en skola för alla” uppträder när resurserna i skolan inte räcker till. Nackdelen 

framkommer också när det visar sig att ett barns behov kräver åtgärder som gör att barnet 
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faller utanför gruppen.  

 

När specialpedagogen berättar om vad visionen är bakom rektorsområdets val av organisation 

blir svaret:   

 
Vi har en organisation i hur vi fördelar stödet som ligger som ett paraply. […] Vi är fyra personer som 

jobbar med särskilt stöd, inte fyra heltider riktigt. […]  

 

Specialpedagogen menar vidare att rektorsområdets vision i val av organisation är att hitta 

elevgrupper som är i behov av stöd, och att sedan koncentrera stödet i till det område som 

rektorsområdet anser behöver stödet. ”Vi i resursteamet screenar alla barnen och har koll på 

vilka det är som har störst behov. Och sedan tilldelar vi de barnen stöd oavsett om de går i den 

klassen eller den klassen”.   

7.2.2 Organisering 
När specialpedagogen berättar om hur rektorsområdet organiserar elevvård, lärare och 

skolledning blir svaret: 

 
En gång i månaden träffas skolsköterska, skolpsykolog, skolledning och speciallärare och ibland är 

även representanter från socialförvaltningen med. […] då går vi igenom de barnen som är aktuella för 

stöd, som det är mycket runt och vad det är för nya elever som behöver lyftas upp för olika former av 

stöd. 

 

Specialpedagogen berättar att lärarna arbetar i arbetslag när denne säger ”Sedan träffas vi i 

vårt resursteam en gång i veckan, för vi fungerar som ett eget arbetslag. Vi ingår inte i de 

andra arbetslagen, vi har ett eget arbetslag”.  

 

Specialpedagogen berättar vidare att: 

 
Allt i denna enhet sker i nära samarbete med skolledningen som har insyn i allting, de är väldigt 

uppdaterade på alla sätt, de är med inne i verksamheten och känner till klasserna och de barn som har 

särskilt stöd väldigt väl. Så vi är organiserade som ett eget arbetslag som sitter mellan skolledning och 

det stora kollegiet. 
 

När specialpedagogen får frågan om hur denne anser att arbetet, som det organiseras i dennes 

rektorsområde, fungerar med tanke på elever i behov av särskilt stöd, med tanke på de 
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riktlinjer som finns med “en skola för alla“, svarar specialpedagogen: 
 

Specialpedagogen anser att arbetet med elever i behov av särskilt stöd med tanke på de 

riktlinjer som finns med ”en skola för alla” fungerar i en väldigt hög omfattning på 

rektorsområdet då denne säger ”Jag tycker att vi i en väldigt hög omfattning driver vår 

verksamhet precis i den linjen”.  

   

7.2.3 Behov och resurser 
Specialpedagogen förklarar rektorsområdets arbete med behovsinventeringen som så att 

arbetslagen som består av lärare gör screeningstest med speciallärarna när denne säger ”Vi har 

ett screeningsystem […] det är inte enbart klassläraren som har insynen i det, det har vi i 

resursteamet också”. Specialpedagogen berättar vidare att Betaskolan har ett fast schema, som 

bestämmer om det är lärarna eller speciallärarna som ska screena eleverna. ”Så vi har en 

screeningplan för både svenskan och matten som faktiskt följer barnen redan från 

förskoleklassen då man gör språklig medvetenhetstest på våren i förskoleklassen”.  

     

När specialpedagogen får frågan om vilka riktlinjer rektorsområdet följer när det ska fördela 

resurser på skolan blir svaret att detta baseras på målsättningen att de behov som är störst ska 

först tillgodoses. ”Målsättningen är att alla elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de 

behöver för att utvecklas. […] det betyder att de behov som är störst, måste tillgodoses först”. 

Specialpedagogen utvecklar: 

 
För de barn som absolut inte klarar något annat arbetssätt än en till en så får det bli en till en. I flera fall 

ger man stöd inom klassens ram, och stöttar upp i sammanhanget. Det är väldigt individuellt hur stödet 

ser ut. Vi har ingen princip där, utan det är helt enkelt behoven som styr.  

 

Specialpedagogen förklarar hur prioriteringen av resurser ser ut på rektorsområdet på följande 

vis:  
Jag skulle vilja säga att vi prioriterar särskilt stöd här, rent organisationstekniskt från skolledningen. 

Istället för att satsa på mindre grupperingar så har man satsat på övriga personalresurs.  

 

Specialpedagogen berättar vidare att prioriteringen av resurser sker i en form av 

personalresurser. Genom att skapa stora klasser lösgör rektorsområdet resurser som då kan 

användas till särskilt stöd till de elever som rektorsområdet anser behöver mest stöd. ”Istället 
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för att satsa på mindre grupperingar så har man satsat på övriga personalresurs. Då vi satsar 

resurserna där behovet är som störst så är några barn som får väldigt mycket stöd”.    

7.3 Gammaskolan 
På Gammaskolan intervjuade jag en person som arbetade som specialpedagog på 

rektorsområdet. 

7.3.1 En skola för alla 
När specialpedagogen berättar om hur rektorsområdet tolkar statens vision om ”en skola för 

alla” blir svaret att det är en plats där elever får utveckla sina kunskaper och färdigheter på 

bästa sätt. ”Det bör ju vara en skola där alla elever får utveckla sina kunskaper och sina 

färdigheter på bästa sätt”. Specialpedagogen menar vidare att svaga elever ska få utvecklas 

och även de duktiga eleverna när denne säger ”Inte bara de som är i behov av särskilt stöd 

utan även de som då ligger lite före övriga elever, så att de får utveckla sina speciella 

förmågor”. 

 

Specialpedagogens egen tolkning av visionen om ”en skola för alla” framför denne på 

följande vis: 

 
[…] Att alla får möjlighet att känna sig trygga, att de får känna glädje, att de får lära sig, att de tycker att 

det är roligt att lära. Och att ingen ska känna att de inte duger. Och att alla ska känna att skolan är till för 

mig. För att jag ska klara mig här i livet. Att jag ska få en bra grund att stå på.   

 

Specialpedagogens tolkning av visionen om ”en skola för alla” är att eleverna ska känna sig 

trygga och känna glädje av att lära. Att alla elever ska känna att skolan är till för dem.  

 

När specialpedagogen berättar på vilket sätt denna vision framträder inom ramen för 

rektorsområdets organisation blir svarar specialpedagogen att visionen om ”en skola för alla” 

framträder i Gammaskolan genom att personalen vill att barnen ska känna sig trygga, känna 

glädje och gemenskap. 

 

På frågan om vilka fördelar/nackdelar specialpedagogen anser finns med visionen med ”en 

skola för alla” svarar denne att fördelarna är att man försöker att hjälpa alla barn, speciellt 

barnen i behov av särskilt stöd. ”Fördelarna är att man försöker hjälpa alla barn, särskilt de 

barnen som är i behov av särskilt stöd. Så att de inte ramlar mellan några stolar, utan att man 
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lyfter dem och försöker att få dem att känna sig så duktiga de kan”. Vidare menar 

specialpedagogen att alla barn ska känna att det arbete de utför är tillräckligt bra då denne 

säger ”Och det är en jätteviktig del, att barn ska känna, gör jag mitt bästa då är det tillräckligt 

bra”.   

 

När specialpedagogen berättar om vad visionen är bakom rektorsområdets val av organisation 

blir svaret:   

 
Vi har valt att satsa på barn i behov av särskilt stöd på skolan. Vi har en verksamhet för barn med 

psykosociala svårigheter, en särskild undervisningsgrupp. Och de barn som har svårt att inrätta sig i en 

klass, beroende på koncentrationssvårigheter eller, hemförhållanden är mycket som, ADHD eller annat 

[…]  

 

Specialpedagogen berättar att rektorsområdet valt att satsa på barn i behov av särskilt stöd. 

Detta genom att inrätta en verksamhet för barn med psykosociala svårigheter. 

7.3.2 Organisering       
När specialpedagogen berättar om hur rektorsområdet organiserar elevvård, lärare och 

skolledning visar det på att rektorsområdet en gång i veckan har ett möte med 

specialpedagogerna, rektorn, skolpsykolog, skolsköterska och speciallärare. På detta möte 

diskuteras elever som skolan anser eventuellt behöver hjälp. Till detta möte kommer ibland 

någon lärare från ett arbetslag för att be om råd. Detta behandlas då i elevvårdsteamet. Detta 

då specialpedagogen säger ”En gång i månaden så har vi ett möte med rektor, skolpsykolog, 

skolsköterska och speciallärare och där diskuterar vi då månadens elever som varit uppe, vad 

som har hänt. Det kan vara någon lärare från ett arbetslag som kommer in och vill ha råd 

angående någonting, som vill berätta om någonting och fråga oss om råd och hur vi ska gå 

vidare. Och då har vi ett forum för det då i elevvårdsteamet”. 
   

När specialpedagogen får frågan om hur denne anser att arbetet, som det organiseras hos 

dennes rektorsområde, fungerar med tanke på elever i behov av särskilt stöd, med tanke på de 

riktlinjer som finns med “en skola för alla“, svarar specialpedagogen att arbetet som 

organiseras på gammaskolan fungerar fint med tanke på elever i behov av särskilt stöd, med 

tanke på de riktlinjer som finns med ”en skola för alla”. Detta då skolan har ett nära samarbete 

med föräldrarna vilka är med och för fram sina åsikter.  
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7.3.3 Behov och resurser 
Specialpedagogen förklarar rektorsområdets arbete med behovsinventeringen med att 

Gammaskolans arbete med består av flera screeningtest på rektorsområdet. Dessa hjälps 

specialpedagogerna och arbetslagen åt att göra. Testerna görs kontinuerligt och 

behovsinventeringen utgår då från testernas resultat. Detta förklarar specialpedagogen på 

följande vis:  

 
Då har vi ett screeningstest för elever här på skolan. Och då börjar vi i F-klassen under september och 

februari så gör vi ett bokstavskännedomstest. Så det är arbetslagen som jobbar med F-klassen då. Sedan 

på våren i april så gör vi ett pedagogiskt lästest. Det är vi speciallärare som brukar göra det. […] Så vi 

gör ganska så många screeningtest, och det har vi börjat med för ett par tre år sedan därför att vi såg då 

att vissa barn, särskilt barn som kommer inflyttade har man inte riktigt koll på från början. […]               

 

När specialpedagogen får frågan om vilka riktlinjer rektorsområdet följer när det ska fördela 

resurser på skolan säger denne att dessa utgår från de elever som är i behov av mest stöd. Det 

är behoven som styr vart resurserna ska läggas. ”Vi försöker tillgogogöra alla barn. Men vissa 

år är det väldigt många barn som är i behov av stöd. Och då gör vi ibland så att de barnen som 

[…] verkligen behöver det tar vi hand om naturligtvis”.   

 

Specialpedagogen förklarar hur prioriteringen av resurser ser ut på rektorsområdet på följande 

vis:  

 
[…] De som är i störst behov, de står som nummer ett på listan. Sedan försöker vi tillgodogöra alla. 

Störst behov utifrån tester och hur de jobbar i klassrummet, vad läraren ser, det är ju inte bara ett test 

som kan ge, men det är ju till god hjälp. 

 

Prioriteringen av resurser på Gammaskolan ges till eleverna som är i störst behov av dem. 

Detta bestäms utifrån tester och vad lärarna ser. 
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8. Analys och diskussion 
 
Här kommer jag att besvara mina frågeställningar med hjälp av resultatet, den teoretiska 

inramningen samt tidigare forskning utifrån varje rektorsområde. Detta innebär att en del 

upprepningar kan förekomma vilket jag är medveten om. Detta krävs dock för att poängtera 

vad jag vill få fram i denna studie. Jag vill poängtera att detta är min tolkning av 

respondenternas svar. Då det är just en tolkning finns risken/möjligheten att andra tolkningar 

kan göras. Jag kommer att föra en kort diskussion till varje rektorsområde, som jag sedan 

kommer att koppla ihop med Kapitel 9 ”Sammanfattning och slutdiskussion”. Detta gör jag 

för att tydliggöra mina funderingar till varje rektorsområde, för att sedan koppla ihop dessa 

till helheten. Jag hoppas att detta ska ge läsaren en tydligare bild av mina tankegångar och 

funderingar.    

8.1 Alfaskolan 

8.1.1 Hur organiserar sig Alfaskolan gällande, elevvård, lärare och skolledning 
för att få “en skola för alla“?  
Jag tolkar det som så att Alfaskolan har ett elevvårdsteam som träffas en gång i veckan. I 

detta team ingår rektor, skolpsykolog, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Psykolog, 

socialen BUP och föräldrar kan i vissa fall ingå i sittningar med elevvårdsteamen. Lärare har 

möjlighet att boka tid hos elevvårdsteamet. Rektorn har klasskonferenser inbokat varje 

termin. Rektorsområdet har en kurator på heltidstjänst. Alfaskolan jobbar med arbetslag. 

Dessa arbetslag består av lärare. Arbetslagen arbetar med varandra beroende på om de tillhör, 

som skolan kallar det, lågstadiet eller mellanstadiet. Det är alltså en klar uppdelning på 

rektorsområdets stadier. Anledningen till detta är lokalplaneringen av byggnader, som enligt 

rektorsområdet inte tillåter ett annat arbetssätt. På lågstadiet arbetar lärare i arbetslag i så 

kallade a-lag, b-lag och c-lag, detta från klass ett till klass tre. Till lågstadiet finns det två 

speciallärartjänster som är uppdelad på tre personer. Till klasserna fyran, femman och sexan 

finns det två speciallärartjänster knutna, som innehas av två personer. Rektorsområdet har en 

särskild undervisningsgrupp, där det är meningen att barn med socioemotionella behov ska få 

hjälp. Det är i elevvårdskonferenserna som det beslutas om en elev ska få hjälp i den speciella 

undervisningsgruppen. Detta tas dock först efter det att en elev provat på att undervisas i den 

speciella undervisningsgruppen. Via screeningtest, diagnoser och nationella prov finner 

rektorsområdet elever som är i behov av särskilt stöd. Det är specialläraren som själv beslutar 
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om denne ska ta och hjälpa en elev, detta beslut tar specialpedagogen för att sedan berätta om 

sitt beslut för berörda parter, som då godkänner det. Specialläraren arbetar till större delen 

ensam med sitt egna schema. Detta gör specialpedagogen främst genom att plocka ut elever 

från klassrummen. Specialpedagogen tillbringar även en del tid inne i klassrummen. Rektorn 

beslutar om fördelningen av resurserna på rektorsområdet tillsammans med elevvården, utan 

arbetslagens inblandning. Detta görs utifrån tester och nationella prov som eleverna 

genomfört. Resurserna fördelas också beroende på enstaka lärares tillsägelser och uttryck om 

krav på hjälp till rektorn. Personal på rektorsområdet kan gå in till skolledningen och be om 

hjälp om resurser till enskilda fall, om klasskonferenser ligger för långt bort i tiden. Kuratorn 

och skolsköterskan har ett eget system där de har en regel som säger att innan en från 

personalen kommer in med en ny elev ska dennes arbetslag först ha inventerat vad de själva 

har gjort för eleven. Detta för att få personalen att reflektera över om de gjort allt de kunnat 

innan de skickar vidare en elev. Rektorsområdet har försökt att fokusera mer resurser på de 

lägre åren, för att förebygga senare problem hos elever.   

 

Jag anser att Alfaskolan arbetar efter vinthundsmodellen. Detta kommer jag fram till då jag 

tänker på den avskilda position som specialläraren har. Skolledningen har en stark roll där de 

beslutar om resursfördelningen utan arbetslagens inblandning. Samtidigt verkar inte 

behovsdefinitionen vara delad mellan skolledning och elevvård, då specialläraren ofta känner 

sig ensam i sina beslut. För mig verkar det inte ske något större samarbeta mellan elevvården 

och ämneslärarna. Därav finner jag att vinthundsmodellen är den mest träffande för 

Alfaskolan.  

8.1.2 Hur upplever Alfaskolan visionen om “en skola för alla” kopplat till sättet 
skolan stödjer elever i behov av särskilt stöd?    
Jag tolkar det som om Alfaskolan anser att “en skola för alla” innebär att rektorsområdet ska 

anpassa undervisningen till varje elev, och genom detta, inte erbjuda samma undervisning till 

alla elever. Rektorsområdet särskiljer elever från sina klasser då de menar att eleverna redan 

särskiljt sig själva vid ett tidigare tillfälle. Därav erbjuder rektorsområdet “en skola för alla”, 

då den erbjuder en plats för elever där de trivs bättre än i sitt ordinarie klassrum. Mot detta 

uttrycker rektorsområdet en vilja att minska på uppdelningen i skolan. Att det för tillfället är 

så på Alfaskolan, att det är undervisningen som individen ska anpassas efter, medan alla på 

något sätt kan ingå om undervisningen och allt runtomkring anpassas till alla. Genom detta 

kunde skolan bli “en skola för alla”. Rektorsområdet uttrycker en känsla av konflikt i visionen 
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om “en skola för alla”. Då staten kräver att var elev ska vara godkänd i svenska, matte och 

engelska, så skiljer man redan där på elever, då man slår fast en norm. Genom det 

tillvägagångssättet missar skolan eleverna som har sina styrkor i de praktiska ämnen, alltså 

kan det inte bli “en skola för alla”. Rektorsområdet uttrycker en vilja att erbjuda alla elever 

som faller inom normen, “en skola för alla”. Detta genom att inte tillåta att enskilda elever 

förstör lektionen för andra elever. Rektorsområdet känner inte att det finns en röd tråd genom 

deras organisation. Rektorsområdet försöker få in ett arbetssätt som betyder att man inte 

måste särskilja elever från undervisningen. Att specialpedagogiken kan utföras i 

klassrummen, inom gruppen. Rektorsområdet känner att arbetet som den bedriver för tillfället, 

inte fungerar med tanke på elever i behov av särskilt stöd när man beaktar “en skola för alla”. 

Detta kopplas samman med brist på tid vilket leder till att beslut angående elever ibland inte 

får den tid samt uppmärksamhet som de borde. 

8.1.3 Diskussion om Alfaskolan 
Tideman, M (2004, s.14 - 20) menar att det under en längre tid hävdats att den bästa hjälpen 

har getts till elever i behov av särskilt stöd genom att ta ut dessa från undervisningen. Detta 

överensstämmer med Alfaskolans tanke bakom sin valda strategi. Medan Tideman hänvisar 

till att detta kritiserats då den normala variationen i ett klassrum rubbas när man tar ut enstaka 

elever, menar Alfaskolan att elever har rätt att slippa att deras lektion förstörs av vissa elever. 

Jag tycker att Alfaskolan saknar en gemensam plan för hur de vill och ska arbeta. Såsom 

Ahlin, G m.fl. (1997, 121) antyder att forskning visat, verkar Alfaskolan sakna en gemensam 

pedagogisk begreppsapparat, vilket leder till oklarhet inom skolan gällande pedagogiska 

frågor. Jag anser att Alfaskolan arbetar efter vinthundsmodellen. Jag tyckte mig också märka, 

som Löfquist, S (1999, s. 81 - 82) skriver om, att det finns en risk att speciallärarna blir 

överbelastad i vinthundsmodellen, då specialpedagogen på Alfaskolan utryckte en önskan och 

vilja att ändra om och arbeta på ett annat sätt. Alfaskolan tar upp normen vid vissa tillfällen i 

intervjun. Detta knyter skolan an till “en skola för alla”. Att genom statens direktiv om att 

vissa mål måste uppnås av alla elever, förhindrar man arbetet för “en skola för alla”. Likt 

Tideman, M (2004, s. 18 - 19) menar, kan man tyda vad normalt är på olika sätt. Alfaskolan 

anser jag tyder normen i detta fall som “normativ normalitet”, då staten genom sina mål, 

strävar efter att elever ska nå det normala i betydelse av önskvärt eller föredömligt. Detta får 

mig att fundera på om “en skola för alla” kan uppnås, om man samtidigt utgår från normer. 

Blir inte den pedagogiska begreppsapparaten förvirrad i detta arbete? Alfaskolan har valt ett 

tillvägagångssätt där de i vissa fall väljer att plocka ut elever för att undervisas på andra 
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platser. Detta blir en form av differentiering. Persson, B hänvisar till Goldberg m.fl. som 

menar att risken med särbehandling av elever är att läraren lägger ambitionsnivån på en lägre 

nivå för eleverna. Alfaskolan menade att det betydelsefulla för eleverna var att få dem att 

känna en tillhörighet, att skolan var för dem. Att få dem att stanna kvar i skolan. Frågan är vad 

“en skola för alla” ska rikta in sig på. För mig blir ofta uttrycket en fråga om de ena eller 

andra, då alla parterna inte går hand i hand. Alfaskolan menade att den önskade förändras, så 

att undervisningen mer anpassades till eleverna, och inte tvärtom. Detta är inkluderingens 

grundprincip som Tideman, M m.fl. (2004, s. 29) skriver om. Det visar på en vilja mot 

inkludering, men att en annan form råder på Alfaskolan än just inkludering för tillfället. Om 

jag utgår från Tidemans text. Nilholm, C (2007) enkätundersökning visar att flera kommuner 

önskar ha mer inkluderande undervisning likt Alfaskolan uttrycker.    

8.2 Betaskolan 

8.2.1 Hur organiserar sig Betaskolan gällande, elevvård, lärare och skolledning 
för att få “en skola för alla“?  
Betaskolan har ett möte en gång i månaden där skolsköterska, skolpsykolog, skolledning och 

speciallärare samlas. Vid vissa tillfällen ingår även socialförvaltningen. Under detta möte går 

Betaskolan igenom de barnen som är i behov av extra stöd. Rektorsområdet arbetar i 

arbetslag. Resursteamet fungerar som ett särskilt arbetslag som inte ingår i arbetslagen med 

lärare. Resursteamets arbetslag arbetar i nära samarbete med skolledningen, vilka har insyn i 

allt då de är med inne i verksamheten vilket leder till att de känner till klasserna på ett bra sätt. 

Betaskolan ger stöd i klassrummen, och väljer i vissa fall att plocka ut vissa elever för att ge 

dem stöd. Resursteamet ansvarar för att skolan screenar alla barnen och tar utifrån detta beslut 

om vilka som är i störst behov av hjälp. Resursteamet har ett ansvar för att följa upp varje 

barn varje år genom screeningstest. Resurstilldelningen är inte jämn fördelad mellan klasser 

och stadier. Utan det är resursteamet som riktar in resurserna där de anser att den behövs som 

mest. Detta fungerar som en paraplyorganisation inom Betaskolan, där resursteamet som 

arbetslag samarbetar med skolledningen och elevvårdsteamet. Resursteamet har en nära 

kontakt med läraren vilket ger resursteamet en insikt som teamet kan använda sig av i 

elevvårdsteamet. Om det uppkommer information som gör att resurser måste omfördelas, tas 

dessa beslut inom elevvårdsteamet. Betaskolan anser sig arbeta efter individens behov. Detta 

gör rektorsområdet främst genom att arbeta i grupper. De elever som inte klarar av en grupp 

enligt Betaskolan får enskild undervisning. Betaskolan har ingen övergripande princip över 

hur de ska stödja individen, utan beslutet om stöd och tillvägagångssätt tas från fall till fall. 
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Betaskolan har valt att arbeta med relativt stora klasser. Detta för att få loss resurser utanför 

klassen. Detta innebär att den extra resursen som blir tillgänglig kan fokusera sina 

stödåtgärder där behovet anses vara störst. Resursteamet arbetar handledande med lärare samt 

föräldrar.  

 

Jag anser att Betaskolan arbetar efter elevvårdsmodellen. Betaskolans elevvårdsteam har 

genom resursteamet stort ansvar och självständighet. Elevvården samarbetar med skolledning 

samt lärare, men det är resursteamen kopplat till elevvården som jag anser är central i skolans 

arbete.             

8.2.2 Hur upplever Betaskolan visionen om “en skola för alla” kopplat till sättet 
skolan stödjer elever i behov av särskilt stöd?    
Betaskolan tolkar “en skola för alla” som så att alla har rätt till utbildning. Skolan ska omfatta 

alla medborgare. Alla barn ska alltså innefattas av grundskolan. Betaskolans grundvärdering 

är att alla barn ska lyckas, alla barn ska känna att de duger. Betaskolan har inget barn i någon 

annan skolform, utan alla barn som ingår i Betaskolans upptagningsområde är på skolan. 

Barnen som är i behov av särskilt stöd får hjälp i klassrummet eller utanför. Betaskolan anser 

att de arbetar utifrån ett individperspektiv då de anpassar arbetsformerna efter varje elev, med 

utgångspunkt från deras behov. Betaskolan uttrycker dock att vissa barn hamnar så lågt 

begåvningsmässigt att de far bättre av att gå på särskolan. Betaskolan menar också att det kan 

vara så att enstaka elever har en så extrem problematik att dessa måste placeras i en annan 

skolform ett tag. Betaskolan anser sig prioriterar särskilt stöd rent organisatoriskt då de satsar 

resurserna där de anser att dessa behövs som mest. Betaskolan menar att alla stöd är ett 

särskilt stöd på sitt sätt.      

8.2.3 Diskussion om Betaskolan 
Jag uppfattar Betaskolan som en skola som har klara riktlinjer angående hur de ska arbeta. 

Med hjälp av screeningtest och diagnoser ser de till att finna elever som ligger efter, för att 

hjälpa dessa att komma ifatt. Detta kopplar de ihop med “en skola för alla”, att ge alla elever 

den hjälp de har rätt till för att uppnå de mål som staten sätter upp. Alltså anser jag att “en 

skola för alla” i detta fall är ett arbete för att uppnå bestämda mål. Jag kommer att tänka på 

Engdahl, O & Larsson, B (2006, s. 112 - 114) text där de skriver om faran med stigmatisering. 

Om en skola likt Betaskolan nu utgår från vad elever ska uppfylla, i sitt arbete med “en skola 

för alla”, blir skolan lik “väktaren för normaliteten“. Hur undviker man att elever känner sig 

utpekade, då de inte uppnår de mål som kursplanen säger att de ska uppnå. Hur motverkar 
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skolan känslan av stämpling eller stigmatisering? Betaskolans arbetssätt är dock inte unikt. 

Enligt Nilholm, C (2007) enkätundersökning är särskiljande lösningar som särskild 

undervisningsgrupp och enskild undervisning vanligt i flera kommuner. Även Skolverkets 

(2007) inspektionsrapport uttrycker en oro då en organisation som placerar elever i särskilda 

undervisningsgrupper strider mot en inkluderande skola (Skolverket, 2008a, s. 47). Jag 

funderar på visionen om “en skola för alla”, och de krav och mål som skolor måste uppfylla. 

Går det att genomföra en skola som inkluderar varje elev på alla sätt. Vad räknas som 

exkluderande? Vem bestämmer när en elev inte är inkluderad? Visst är det eleven man ska 

utgå ifrån. Men frågan blir då vad eleven utgår ifrån när den uttrycker vad den inte trivs med, 

eller trivs med. Vilket normaliseringsbegrepp är eleven fostrad i? Och hur stämmer detta 

överens med skolans uppfattning om begreppet. Att kräva att vi ska ha en gemensam syn på 

vad inkludering är, känns för mig ibland som raka motsatsen mot begreppet, då vi då tvingas 

in i en uppfattning om vad normen av inkludering är.  

8.3 Gammaskolan 

8.3.1 Hur organiserar sig Gammaskolan gällande, elevvård, lärare och 
skolledning för att få “en skola för alla“?  
En gång i månaden har specialpedagogerna ett möte med rektorn, skolpsykolog, skolsköterska 

och speciallärare. På detta möte diskuteras elever som skolan anser eventuellt behöver hjälp. 

Till detta möte kommer ibland någon lärare från ett arbetslag för att be om råd. Detta 

behandlas då i elevvårdsteamet. Gammaskolan har elevvårdskonferenser. I denna konferens 

ingår speciallärare, rektor och de föräldrar och elever som mötet angår. Lärarna arbetar i 

arbetslag. Gammaskolan anser sig arbeta nära hemmen. Gammaskolan erbjuder elever i behov 

av särskilt stöd enskild undervisning av en specialpedagog. Föräldrarna till dessa elever träffar 

gammaskolan två till tre gånger per termin för uppföljningssamtal. Gammaskolan screenar 

barnen, där resultaten blir styrande för vilka resurser som sätts in. Arbetslagen som består av 

lärare gör screeningstesten med speciallärarna. Till detta har Gammaskolan ett fast schema, 

som bestämmer om det är lärarna eller speciallärarna som ska screena eleverna. Om 

rektorsområdet känner att det är en elev som måste få extra stöd, kan dessa tas ut för 

intensivkurser. Rektorsområdet försöker bilda smågrupper på max fyra elever när de 

genomför intensivkurser. Det är speciallärarna som tar hand om intensivkurserna. 

Gammaskolan har inte en fast regel på fördelningen av stöd, utan det är den aktuella 

situationen som styr vart stödet ska sättas in. Detta betyder att stödet inte fördelar sig jämnt 

över klasserna, utan stödet går dit som skolan anser att det behövs. Speciallärarna har 
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planeringstid tillsammans med arbetslagen. Detta fungerar dock inte då många av 

arbetslagens planerar då deras klass har ett ämne som de själva inte ansvarar för, vilket blir på 

en tid då specialläraren inte kan. Om det sker någon gemensam planering mellan lärare och 

speciallärare så är det efter skolan. Det är dock inte så att arbetslagen och elevvården sitter 

med i varandras planering, detta på grund av tidsbrist. Lärare och speciallärarna har dock 

alltid en dialog, så de vet vad som händer i respektive område. Gammaskolan har en 

verksamhet för psykosociala svårigheter. Dit kommer elever som skolan upplever har svårt att 

inrätta sig i en klass. I denna verksamhet arbetar två pedagoger. Gammaskolan har sedan en 

och en halv tjänst för elever i behov av särskilt stöd på skolan i form av speciallärare. 

Speciallärarna jobbar med eleverna så som elevens klasslärare önskar. Det är klassläraren som 

tillsammans med specialläraren beslutar om eleven ska få enskildundervisning, 

gruppundervisning eller klassundervisning. Specialpedagogerna arbetar ibland i klasserna 

med eleverna, och ibland tar de ut dem för att arbeta i mindre grupper. Gammaskolan har ett 

samarbete med elevhälsan i kommunen. Detta sker då rektorsområdet ber om stöd och hjälp i 

olika sammanhang. 

 

Jag anser att Gammaskolan arbetar efter elevvårdsmodellen. Läraren sköter prioriteringen då 

denna uttrycker hur hon/han önskar att elevvården ska arbete i denne klassrum. 

Behovsinventeringen sköter både elevvården sam lärare till en viss del, det sker alltså ett nära 

samarbete mellan lärare och elevvård.  

8.3.2 Hur upplever Gammaskolan visionen om “en skola för alla” kopplat till 
sättet skolan stödjer elever i behov av särskilt stöd?    
Gammaskolan anser att “en skola för alla” är en skola där elever får utveckla sina färdigheter 

på bästa sätt. Elever ska känna sig trygga, känna glädje och känna att det är roligt att lära. 

Gammaskolan vill lyfta upp barnen som är i behov av särskilt stöd så att de känner sig 

duktiga. Detta genom att elever ska känna att gör de så gott de kan så är det tillräckligt bra. 

Elever ska känna att de inte behöver vara bäst på allt. Elever ska inte känna sig misslyckade 

om de jobbat hårt och att det inte gått så bra som de tänkt sig. Rektorsområdet arbetar genom 

att uppmuntra elever så att de får självförtroende. Detta gör skolan rektorsområdet 

intensivkurser i mindre grupper, genom att samla elever som har liknande behov i grupper. 

Gammaskolan kopplar skolarbetet samman skolarbetet med hemmen, genom dialoger med 

föräldrar samt att placera viss extra hjälp i hemmen i form av IT. Genom att stärka elevernas 

självkänsla hoppas Gammaskolan få elever att känna att deras skola är “en skola för alla”.  
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8.3.3 Diskussion om Gammaskolan 
Gammaskolan tycker jag är det svåraste rektorsområde att greppa av de tre jag intervjuat. Jag 

kände att respondenten var reserverad inför mina frågor, vilket gav relativt snarlika svar på 

mina täljda frågor. Jag känner inte att det blev den variation som de två tidigare intervjuerna 

givit. Det jag kan tolka utifrån Gammaskolan är att de riktar in sig mycket på att ge elever 

självförtroende, att ge dem en arbetslust. De menar att elever i behov av särskilt stöd inte ska 

känna att de misslyckas i skolan. Om de gör sitt bästa så ska det duga. Jag funderar på hur 

detta fungerar då det finns bestämda mål som en elev ska uppnå i skolan. Om Betaskolan 

menar att “en skola för alla” är där elever i behov av särskilt stöd ska känna att de duger till 

om de lägger ner hårt arbete, så tvivlar jag på att “en skola för alla“ kan uppnås om det finns 

bestämda mål som var elev måste uppnå. Det kan vara jag som brister i mina pedagogiska 

egenskaper, men jag känner att elever märker av att deras bästa just inte duger, då de placeras 

i hjälpklasser för att komma ikapp. Här kan jag återigen hänvisa till Persson, B (2001, s. 118) 

mening om differentiering, närmare bestämd organisatorisk differentiering. Då 

rektorsområdet önskar lyfta upp elever till en nivå där andra elever ligger inom ett område, 

vilket också kallas det kompensatoriska perspektivet (Haug, P. 1998). Gammaskolans val av 

att gruppera eleverna i mindre grupper stämmer överens med Egerbladh, T & Tiller, T (1998) 

två fallstudier. Gruppundervisning har ökat i skolorna, ett arbetssätt som Gammaskolan 

använder sig av. Samma slutsats drar Nilholm, C (2007) ur sin enkätundersökning, liksom 

Skolverkets (2007) inspektionsrapport. Gammaskolan är alltså inte unik, utan organiserar sig 

på ett sätt som stämmer överens med flertal andra skolor och kommuner.  
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9. Sammanfattning och slutdiskussion 
 

I detta kapitel kommer en sammanfattning av mina frågeställningar tillsammans med min 

slutdiskussion. Efter detta kommer en kritisk granskning över min studie samt vilken relevans 

den kan ha för lärare. Jag avslutar studien med att ge förslag på vidare forskning.   

 

Hur organiserar sig rektorsområden gällande, elevvård, lärare och skolledning för att få “en 

skola för alla“?  

Två av de tre rektorsområden som jag intervjuade, Betaskolan och Gammaskolan, anser jag 

väljer en organisation som liknar elevvårdsmodellen. Genom att ha en central elevvård, som 

för en dialog med skolledningen och lärare, hoppas rektorsområdena tillhandahålla hjälp till 

elever som de anser är i behov av särskilt stöd. Medan Betaskolan påvisar ett större ansvar hos 

elevvården då denna avdelning ansvarar för att alla barn screenas, arbetar Gammaskolans 

elevvård mer med lärare då det finns ett schema där elevvården sköter screening samt 

diagnostisering. Betaskolan visar på en större insyn från skolledningen än vad Gammaskolan 

gör. Alfaskolan som enligt mig särskiljer sig mest av de tre, har en mer uppdelad organisation. 

Detta tycker jag dels för att rektorsområdet fortfarande hänvisade till lågstadiet samt 

mellanstadiet, och för att rektorsområdet uttrycker att det inte förekommer så mycket 

samarbete mellan dessa parter. Jag anser att Alfaskolan organiserar sig efter 

vinthundsmodellen. Alfaskolan har mer assistenter, vilket tar bort möjligheten att arbeta med 

fler pedagoger. Min studie tycker jag visar att de tre rektorsområden som jag undersökt visar 

på en variation om hur de arbetar med att få “en skola för alla”. Då min studie riktar in sig på 

“en skola för alla”, och elever i behov av särskilt stöd kanske det inte är förvånande att varje 

rektorsområde koncentrerar sina svar på mina frågor runt elevvården. Men jag tror ändå att 

detta är en vanlig bild på flera rektorsområden. Att elevvården med speciallärare och 

specialpedagoger kommunicerar med lärare och skolledning, medan det är mindre vanligt att 

skolledning kommunicerar direkt med lärarna. För mig verkar det som om större delen av 

ansvaret för att uppnå “en skola för alla” ofta placeras på elevvården. En hänvisning är att se 

på vilka personer rektorerna tog ut som respondenter till denna studie.    

 

Hur upplever rektorsområden visionen om “en skola för alla” kopplat till sättet skolan stödjer 

elever i behov av särskilt stöd?    

Alla tre rektorsområden nämner en vilja att göra skolan till “en skola för alla” genom att få 
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elever att känna sig trygga, få självförtroende och att känn att de passar in. Jag tycker att alla 

rektorsområden arbetar på ett liknande sätt med hur de stödjer elever i behov av särskilt stöd 

för att uppnå detta. Alla tre rektorsområden har ett tillvägagångssätt som innebär att de skiljer 

elever från sin klass, för att ge dessa den hjälp som rektorsområdet anser att eleverna behöver. 

Detta för att få eleverna att förbättra sina resultat, så att de kan återgå till sina klassrum. På 

detta sätt anser de att de arbetat för “en skola för alla”.  

 

Vad jag upplever som tydligt när jag genomförde min studie var hur vanligt det är att 

rektorsområden lägger problemet, eller avvikelsen hos eleven. Det är ytterst sällan som jag 

hörde att rektorsområdena önskade att anpassa sig själva, för att alla elever skulle känna sig 

trygga. Jag inser att det krävs mer resurser för att förändra sig själv än att lägga problemet på 

individen. Alfaskolan var den enda av de tre som uttryckte en vilja att basera allt stöd i 

klassrummet och som uttryckte ett missnöje med sin nuvarande situation. Som Tideman. M 

(2004, s. 14 - 15) menar har det i skoldebatten länge hävdats att elever ska vara delaktiga i 

undervisningen, vilket ingår i “en skola för alla”. Jag fick dock inte intrycket av att något 

rektorsområde direkt uttryckte en metod som de följde för att låta eleven vara med och 

bestämma hur denne önskade att undervisningen skulle gestalta sig. Kan uttrycket inkludering 

fortfarande vara så hoppas nytt, att vi måste låta skolorna få mer tid på sig, att organisera sig 

på ett sätt som stämmer överens med statens vision? Likt Blidberg, K (1997, s.19) skriver 

måste förändringarna som decentraliseringen medför få tid för att anpassas. Då förändringen 

kräver en kulturell förändring i grunden, vilken innefattar en förändring i attityder och 

förhållningssätt. Samtidigt undrar jag hur vi ska få “en skola för alla”, då vi samtidigt har mål 

som visar på hur alla måste vara, eller vad alla måste uppnå. Detta var beteendevetaren på 

Alfaskolan också inne på under rubriken “7.1.1 En skola för alla” då denne sade: 

 
Alla måste vara godkända i svenska, matte och engelska. Det är normen. Och där tycker jag inte att det 

är bra att vi ska ha en skola för alla om vi tänker på det sättet, att alla måste nå godkänt i dessa tre 

ämnena. För då missar vi de elever som har sin styrka i det praktiska. Som kan komma väldigt långt i 

praktiska ämnen. Men som ska sitta och traggla med engelska och matte och svenska och tycker att 

skolan blir ganska tråkig, livet blir ganska tråkigt och deras självförtroende sjunker. Och det tycker jag 

är nackdelen med visionen. Att i den ligger det underförstått att alla ska kunna nå samma mål. 

 

Detta leder mig in på vad normen är i dagens skola. Kan ”en skola för alla” utgå från normer? 

Uttrycket, elever i behov av särskilt stöd, baseras egentligen på just skolans normer. Att en 

elev som inte uppnår de mål som denne måste uppnå, betecknas som en elev i behov av 
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särskilt stöd. Det är detta som Tideman, M (2004, s. 18 -19) menar är normativ normalitet, 

vilket betyder att en person ska nå det som samhället anser är normalt. Alltså får vi ta steget ut 

i samhället och se vad just samhället anser är normalt, sedan kan man fråga sig om skolan ska 

spegla samhället. Och vad som skulle hända om skolan hittade en egen väg att gå, vilket 

kunde leda till att den inte följde det synsätt som råder ute i samhället? Nu utgår jag från att 

skolan och samhället är två skilda identiteter, som kan vara ett felaktigt synsätt?  

 

Om vi nu ska sträva efter inkludering i skolan, som ”en skola för alla” innebär, kan man 

ifrågasätta metoden flera rektorsområden använder sig av. Egerbladh, T & Tiller, T (1998) har 

genom sina två fallstudier visat att individuell undervisning ökat. Givetvis måste detta inte 

betyda att man särskiljer elever från övriga, men jag tolkar det ofta på det viset. De tre 

rektorsområden som jag undersökt visar på en bild där rektorsområdena ofta väljer att plocka 

ut elever från klassrummen, eller att omgruppera dem till mindre grupper. Frågan som jag 

ställer mig är hur man ser på uttrycket inkludering när man plockar ut en elev, för att senare 

införa den i gruppen. Jag tycker att det låter mer som integrering med tanke på Tøssebro, J 

(2004, s. 11 -38) mening av inkludering. Eller kan man mena att en särskiljning av en elev 

från ett klassrum inte är segregering?  

 

Jag tror att vi alla kommer ihåg vår tid från vår skolgång. Lärare samt övrig personal på 

skolan agerade som om de inte trodde att vi visste hur de resonerade gällande våra egenskaper 

i skolarbetet. Men jag visste exakt vilka elever i klassen som gick till extrahjälpen och så 

vidare. Att just urskiljas blev en extramarkering, som jag nu i efterhand känner blev en form 

av stämpling. Jag minns tydligt hur jag absolut inte ville vara en av de elever som vid vissa 

tillfällen skulle kallas ut för extrahjälp. Jag själv må ha varit ett barn med en för stor dos 

stolthet, men jag var ett barn i den svenska skolan, vilket borde ha betydelse, då den ska 

inkludera mig med. Kan det vara så? Att vi vuxna pedagoger, inte orkar lägga den djupa 

reflektionen som krävs för att förstå eleverna i skolan. Att vi indirekt låter stämpling samt 

stigmatisering ta plats? Att den energin och förändring som krävs för att uppnå den verkliga 

skolan för alla, är för krävande för tillfället? Jag tror att det ligger en sanning i det. Detta blir 

tydligare då jag läser Ingelstad, G (2006) avhandling som visar att flera rektorer är negativt 

inställda till särskiljande undervisning, samtidigt som de trots denna negativa inställning 

använder just särskiljande undervisning. Det framkommer från vissa skolor som jag 

intervjuade i denna studie en vilja att fördela stödet i klassrummet, men det sker ändå inte. 

Alltså måste det vara något oerhört komplicerande i att genomföra det sista steget, vilket leder 
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till visionen om inkludering, och genom detta ”en skola för alla” om vi lutar oss mot 

Skolverkets (2007) inspektionsrapport som visar på att en inkluderande skola inte innefattar 

särskilda undervisningsgrupper (Skolverket, 2008a, s.47). Visionen om ”en skola för alla” 

anser jag är starkt förknippat med skolans organisering, vilket i slutändan leder till att dagens 

begrepp ”en skola för alla” är ett organisatoriskt dilemma.          

9.1 En kritisk granskning av min studie 
Jag anser att jag genom denna studie fått svar på de frågeställningar som jag önskade få svar 

på. Dock måste man beakta att jag har genomfört denna studie på egen hand, vilket är negativt 

i den bemärkelsen att studien inte omfattas av två reflekterande parter. Detta hämmar det djup 

som studien annars eventuellt skulle gynnas av. Studiens genomförande kan också kritiseras, 

då enbart tre rektorsområden omfattats, och detta genom en kvalitativ studie. Då jag enbart är 

en person, så blir min tolkning av respondenternas svar ytterst avgörande för studiens 

slutgiltiga resultat. Jag hoppas dock att min jämförelse med tidigare forskning samt teorier 

visat på en liknande bild, vilket eventuellt kan lägga aningens mer tyngd på denna rapport. Då 

endast tre rektorsområden omfattas blir den personliga påverkan också extra kännbar. Vad jag 

menar nu är intervjun med Gammaskolan. Där uttryckte jag att respondenten verkade 

tillsluten, och därigenom inte svarade i det fulla register som jag anser att denne skulle ha 

gjort om jag exempelvis lyckats skapa en bättre intervjumiljö. Givetvis är detta återigen en 

bedömning som jag gjort, men likväl är det en bedömning som måste visas hänsyn. Nu i 

efterhand inser jag också att mina intervjufrågor bar mer tyngd att besvara för respondenterna 

än jag tidigare trott. Detta visar sig då jag känner att Alfaskolan vågade uttrycka mer djupare 

tankar, vilka ledde till en självkritisk granskning. Detta gjorde inte Betaskolan eller 

Gammaskolan. Jag tvivlar inte på att Betaskolan och Gammaskolan svarade ärligt på mina 

frågor. Dock känner jag att respondenterna inte öppnade upp sig till den graden som 

Alfaskolan gjorde, vilket jag anser gjorde att Alfaskolans svar gav mer.     

9.2 Relevans för lärares yrkesutövning 
Då min undersökning riktar in sig på ”en skola för alla” och hur rektorsområden resonerar i 

sitt val av stöd till elever i behov av särskilt stöd, anser jag att den bär stor relevans för 

läraryrket. Jag tycker att min studie visar på en komplicerad verklighet, som jag tror att många 

pedagoger känner igen sig i. Genom att läsa denna studie kan lärare samt övrig skolpersonal 

få extra tankar och funderingar om hur vi tillsamman kan nå ”en skola för alla”. Samtidigt kan 

min studie visa på en bild som är typisk för just en student som gör sin sista tid på högskolan, 

och genom detta, ge lärare en förståelse för vilka tankegångar studenter som jag kommer ut 



 

 
   

47 

med.  

9.3 Vidare forskning 
Jag anser att min studie har tillfört forskningen en bild av den komplicerade innebörden av 

”en skola för alla”, samt de problem rektorsområden har med att följa visionen. Då begreppet 

inkludering ska leda utvecklingen, så visar min studie att rektorsområdenas grundförståelse 

för begreppet är bristfälligt. Efter att ha avslutat denna studie känner jag att det vore intressant 

att forska mer om hur rektorer anser att skolan kan arbeta för att nå ”en skola för alla”. Det 

vore också intressant att förstå vad rektorerna anser är ”en skola för alla”, samt vilken plats 

elever i behov av särskilt stöd ska ha i en sådan skola. Det vore intressant att förstå hur ”en 

skola för alla” ska kunna realiseras med tanke på de mål som varje elev måste uppnå. 

Överhuvudtaget känner jag att mer forskning bör genomföras om hur visionen om ”en skola 

för alla” går ihop med de mål varje elev måste uppnå. Denna insikt tror jag många pedagoger 

skulle ha nytta av, och visa intresse för.    
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor:  

 

1.Hur tolkar rektorsområdet statens vision om en skola för alla?  

1.1. Vad är er egen tolkning av visionen? 

1.2. Berätta på vilket sätt denna vision framträder inom ramen för er organisation. 

1.3. Vilka fördelar/nackdelar anser ni finns med visionen med en skola för alla?  

1.4. Berätta om vad visionen är bakom ert val av organisation?   

 

2. Berätta om hur ni organiserar elevvård, lärare och skolledning. 

2.1. Hur anser ni att arbetet, som det organiseras här hos er, fungerar med tanke på elever i 

behov av särskilt stöd, med tanke på de riktlinjer som finns med “en skola för alla“? 

 

3. Hur arbetar ni med behovsinventeringen? 

3.1. Vilka riktlinjer följer ni när ni ska fördela resurser på rektorsområdet? 

3.2. Hur ser er prioriteringen av resurser ut på rektorsområdet?  
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Bilaga 2  
 
Alfaskolan 
 
1.Hur tolkar rektorsområdet statens vision om en skola för alla?  

 
S: En skola för alla där alla har rättighet och möjlighet att uppnå målen eller att få förutsättningar för att komma 

vidare i sin kunskapsutveckling.  

 

B: Det står inte att det ska vara samma skola för alla. Utan skolan ska vara för alla och det betyder att alla kan 

inte få exakt samma undervisning, samma stöd och samma förutsättningar.  

 

S: En skola för alla är en flexibel skola. Att utifrån eleven och med möjlighet att skära på vissa delar utgår man 

från individen. 
 

1.1. Vad är er egen tolkning av visionen? 

 
S: Jag skulle se en skola för alla där alla ingick i samma grupp, i olika former. Att man kunde hålla ihop det lite 

mer, så att det inte behövde bli så uppdelat. Att det i det stora rummet skapades flera rum med resurser så att det 

inte skapades det här utanförskapet som det lätt blir när man kanske saknar resurser där man måste samla ihop 

elever med särskilt behov.   

 
B: En skola för alla, i och med att jag arbetar i en särskild undervisningsgrupp är det så att elever blir utplockade 

från undervisningen och de blir särskilda. Och visst skulle man önska att de inte behövde bli det, samtidigt som 

de ofta själva är väldigt nöjda med sin situation. För de har ofta särskilt sig redan tidigare och upplever att det är 

jobbigt i skolan och hittar en egen tillhörighet på ett annat ställe då där de känner sig mycket mer att det här är en 

skola för alla, ”för det här är en skola för mig”. […] Och sedan har vi ofta att alla människor måste umgås med 

många och den sociala, ibland kan jag se att det ibland inte är säkert att det är normen, är att vi ska vara i en stor 

klass och att vi ska trivas med varandra. Det är normen idag, men det är inte säkert att det är normen för alla.  

 
S: […] jag tror att alla ändå på något sätt kan ingå om undervisning och allting ändå kunnat anpassats till alla. 

Jag tror att det handlar om att försöka anpassa omgivningen mycket mycket mer än vad det görs. Men det är 

positivt att det finns möjlighet för särskild undervisningsgrupp för här kan de… men man hade önskat att 

möjligheten hade funnits i den stora gruppen, då hade det varit en skola för alla.  

 

1.2. Berätta på vilket sätt denna vision framträder inom ramen för er organisation. 

 
S: Vi har en grupp med elever som har möjlighet att hitta sin form och att hitta en paus, en andhämtning från det 
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vanliga, där man får vara den man är, istället för att de bara försvinner och inte kommer till skolan. 

 

1.3. Vilka fördelar/nackdelar anser ni finns med visionen med en skola för alla?  

 
B: […] Alla måste vara godkända i svenska, matte och engelska. Det är normen. Och där tycker jag inte att det är 

bra att vi ska ha en skola för alla om vi tänker på det sättet, att alla måste nå godkänt i dessa tre ämnena. För då 

missar vi de elever som har sin styrka i det praktiska. Som kan komma väldigt långt i praktiska ämnen. Men som 

ska sitta och traggla med engelska och matte och svenska och tycker att skolan blir ganska tråkig, livet blir 

ganska tråkigt och deras självförtroende sjunker. Och det tycker jag är nackdelen med visionen. Att i den ligger 

det underförstått att alla ska kunna nå samma mål. 

 

S: Och målet kan jag tycka med en skola för alla vore väl att alla elever gick ut med rak rygg och 

självförtroende. […] 

 

1.4. Berätta om vad visionen är bakom ert val av organisation?   

 
B: Det har vi inte haft så många tankar runtom. Vi är placerade i en organisation […] Visionen är att det ska bli 

en trygg skola för alla och en lugn skola för alla. Och att inte enskilda barn ska få förstöra undervisningen för 

andra elever […] Att det är alla de andra, de som faller inom ramen och inom normen, de ska få ha en skola för 

sig också, och då ska inte enskilda barn få vräka det upp och ned.  

 

S: […] man hade önskat att man kunde ha en röd tråd, men det innebär att man måste ta bort allt det man har haft 

och så lägga ihop påsarna och sätta sig ner alla på en gång och säga ”så här ser det ut nu och nu måste vi 

prioritera, vad prioriterar vi” och sedan så liksom tillsammans talar om att nu satsar vi så här och så kör vi det. 

Men det är inte så enkelt i praktiken […] 

 

2. Berätta om hur ni organiserar elevvård, lärare och skolledning. 

 
B: Vi har ett elevvårdsteam som består av rektor, skolpsykolog, specialpedagog, kurator, skolsköterska och de 

träffas en gång i veckan. Rektorn har sedan klasskonferenser. Lärare har möjlighet att boka tid hos 

elevvårdsteamet när det är något som är bekymmersamt. Sedan har vi även med på de här elevvårdsteamen då 

man har sittningar hos psykologen och man går vidare med något men det kan även ingå socialen, BUP (barn- 

och ungdomspsykiatrin) och föräldrar. Lärare fungerar som arbetslag i lågstadiet och mellanstadiet. Dessa är 

relativ skilda från varandra, mest beroende på hur lokalernas placering. När man organiserar sig handlar det 

mycket om lokaler. Man kanske kan ha en vision om att vi ska arbeta tillsammans, men rent fysiskt är det flera 

dörrar emellan. Skolans byggnad gör så att man är organiserad som årskurs 6 för sig, årskurs  5 för sig, 

årskurs 4 för sig och 3,2,1 också på det sättet. På lågstadiet är det lite mer att man kör i spår. Från 1 upp till 3an, 

de arbetar tillsammans i a-laget, samma i b-laget och c-laget. För de har lokalerna på det sättet. De har valt att 

lägga lokalerna så. Men bland de äldre eleverna ligger lokalerna på ett annat sätt, där sexorna är nära varandra, 
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femmorna nära varandra och så vidare. Sedan finns det då specialpedagoger eller speciallärare knutna till varje 

område. Det finns två speciallärare för fyran femman sexan. Sedan finns det två ”tjänster” för lågstadiet. […] 

Sedan utöver detta ligger då en särskild undervisningsgrupp där jag arbetar med barn med socioemotionella 

behov. […] 

 

S. Det är vid screening och nationella proven, nu tänker jag 4-6, som man ofta hittar elever som är i behov av 

särskilt stöd. Alla barn måste dock inte ha en särskild undervisningsgrupp. Det är där vi försöker jobba in att man 

likaväl kan jobba i klassrummet, […] Men det har nog blivit så, sedan jag kom i höstas att det man försöker ändå 

landa någonstans så försöker man att göra så som det har varit tidigare. Men sedan till slut så får man ju försöka 

förändras så att man kan hitta något som passar en själv och kan kanske förbättras i förlängningen. […]  

 

B: Jag tror att det är ganska så öppna dörrar in till skolledningen också när det är något barn som har bekymmer 

så behöver man inte invänta de fasta tillfällen. De fasta tillfällena är klasskonferenser till exempel som ligger 

inbokat varje termin. […] 

 

S: Sedan har vi en kurator som är guld värd, en 100% kurator för det behövs. Och jag tänkte 4-6 där är det bara 

en och en halv resurs och sedan är det kunskapskällan, det är många barn med särskilda behov 

kunskapssvårigheter här, med utredningar och även med dyslexi diagnos.  

 

2.1. Hur anser ni att arbetet, som det organiseras här hos er, fungerar med tanke på elever i 

behov av särskilt stöd, med tanke på de riktlinjer som finns med “en skola för alla“? 

 
S: […] Jag tycker inte att det fungerar, men jag tycker aldrig att något fungerar, liksom ”så nu är det på det 

sättet” utan jag tror att förändring bara är positivt och man kan nog utveckla det hela tiden beroende på vem som 

jobbar och man hittar samarbetsformer. […] 

 

3. Hur arbetar ni med behovsinventeringen? 

 
S: Det finns diagnoser som man gör. Sedan är det lite utifrån elevvårdsteamen. Man får ständigt prioritera att 

man har vissa elever man jobbar med. Om jag säger att jag måste ta den eleven, så är alla väldigt förstående. 

Men jag kan önska att vi där var flera runt det barnet som kunde sätta oss ner och bolla så att man hade varit två i 

det beslutet. Jag är rätt så ensam i arbete, jag har mitt schema, sedan har jag haft svårt att säga nej, så det blir ju 

ingen kvalité. […] 

 

B: Det är ju alltid elevvårdskonferens (EVK) som beslutar att man får hjälp från den särskilda 

undervisningsgruppen. Sedan är det så att man kanske ser behoven, och att man börjar plocka in dem och testar 

och frågar sig ”är det här någonting”, pratar med föräldrarna ”nu kommer han gå hit”, och sedan ser man om det 

funkar. Efter det tar man beslutet i EVK. Det funkar inte att ta ett beslut, och sedan börja testa och se hur det 

fungerar. […]  
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S: […] kuratorn och skolsköterskan […] har jobbat in ett system där de har lite som regel att innan man kommer 

in med någon ny elev så ska det liksom inventeras i arbetslaget där man frågat sig vad man har gjort. Så man gör 

det lite svårare, […] så att man verkligen ser över ”har jag verkligen gjort allt jag kan” och att man sedan 

försöker att förklara ”vad är det jag behöver hjälp med”? […] Sedan har vi åtgärdsprogrammen naturligtvis som 

ligger, de är vi ju skyldiga att följa. Det måste ges tid till det, då får man säga ”nej, det finns inte plats, jag har 

dessa. Och då är det detta som får väga på något sätt”.   

 

3.1. Vilka riktlinjer följer ni när ni ska fördela resurser på rektorsområdet? 

 
B: Det är ju rektorn. Förhoppningsvis är det inte den som skriker mest som får mest. Men det finns en risk för 

detta i alla organisationer tror jag. […] Men i och för sig, om man är en som skriker så är man en som upplever 

att man inte hinner med sina arbetsuppgifter. Nu tänker jag då på läraren, att de kommer och berättar att det finns 

ett behov. Och då kan de överösa rektorn med det här ”det finns ett behov, det finns ett behov” varje vecka. Till 

sist tröttnar rektorn och så får den en resurs. DLS tester (standardiserat lästest) och nationella proven både i tvåan 

och femman, så klart ligger de till grund för det.  

 

3.2. Hur ser er prioriteringen av resurser ut på rektorsområdet?  

 
S: Det är vi och rektorn som prioriterar. Men man skulle önska att göra arbetslagen delaktiga. Det är så lätt att 

man pratar med en pedagog, istället för att man kan prata med alla. Alla blir delaktiga och får förståelse för att 

man får mindre timmar. Men jag upplever inte den här skolan som om det är någon som skriker eller beklagar 

sig. […] Sedan önskar jag vara mer inne i klasserna är vad jag är. […] Om man har jobbigt i en klass är det ju 

inte så att man ska behöva plocka ut, man kan gå in i klassen och dela in dem i grupper. Det är också en resurs.  

 

B: Sedan år 2000 har det funnits en särskild undervisningsgrupp för barn som har olika behov i förskolan. Här 

har vissa barn slussats vidare till vanlig klass, medan vissa har fått gå till skolbarnhem, […] Men de flesta har 

slussats ut i storklasser efter att ha varit här i en period. Inte heltid här, utan några timmar då man kommer hit 

och får hjälp.  

 

S: Nationella proven är också en mätare som visas på år 5. Så att de som behöver extra stöd får det när dessa går 

in i sexan.  

 

B: […] det har varit en röd tråd i våra samtal som vi har haft på 2000-talet, att vi har försökt få ner resurserna till 

lågstadiet. Så att de får lära sig att läsa och skriva i 1an och 2an. För det är så socialt förödande att om man inte 

har lärt sig det då och kommer upp i 4an och inte kan läsa eller skriva. […]  

 

Betaskolan 
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1.Hur tolkar rektorsområdet statens vision om en skola för alla?  

 
Vi tolkar den visionen som baksidan av det här med skolplikt. Det är en positiv omformulering av att skolan ska 

omfatta alla medborgare. Man kan inte vara medborgare i Sverige och inte ha utbildning eller få utbildning 

oavsett vem man är. Det ligger också en demokratisk värdering i det hela, alla har rätt till utbildning. Alla har rätt 

till utbildning, det är kanske det som ligger närmst begreppet. Alla är inbegripna, ingen lämnas utanför.   

 

1.1. Vad är er egen tolkning av visionen? 

 
I min egen tolkning finns det också en djup demokratisk dimension i det hela. Att jag har rättighet som individ 

att få utbildning helt enkelt. Oavsett om jag är mainstream, om jag har svårigheter eller hur mina föräldrar kan 

stötta mig eller inte, eller om jag är född med neurologiska eller andra handikapp, så är det en demokratisk 

rättighet. Alla barn i ett upptagningsområde ska omfattas av grundskolan. Sedan är det en annan fråga hur man 

organiserar och vilka resurser man tillsätter. […]   

 

1.2. Berätta på vilket sätt denna vision framträder inom ramen för er organisation. 

 
Ifrån vår skola just nu så finns det inte ett enda barn som är placerat i någon annan skolform. Alla barn som 

tillhör detta område är här på skolan. Får stöd i sina klasser, utanför sina klasser. Alla barn, även de barn med 

väldigt stora behov finns på skolan, […]   

 

1.3. Vilka fördelar/nackdelar anser ni finns med visionen med en skola för alla?  

 
[…] Nackdelarna uppträder när resurserna till organisationen för att klara av det blir för små. Och kanske i 

extremfall måste man lösa saker på ett annat sätt beroende på att barnets behov ser ut så att det absolut inte klarar 

av att befinna sig, eller må väl i ett sammanhang. Visst finns det barn som faller utanför, men de är väldigt få. 

[…] Är behoven åt språkliga svårigheter i väldigt stor grad då är också resurserna tilldelade mot de språkliga 

svårigheterna. Är det barn som har väldigt svårt att befinna sig i grupp så måste vi omfördela resurserna till 

mindre grupperingar olika tider på dagen för att klara de barnens behov.  

 

1.4. Berätta om vad visionen är bakom ert val av organisation?   

 
Vi har en organisation i hur vi fördelar stödet som ligger som ett paraply. Vi har valt att inte dela våra timmar. Vi 

är fyra personer som jobbar med särskilt stöd, inte fyra heltider riktigt. Då skulle man tekniskt sett kunna slå ihop 

antalet lektioner som vi kan leverera dividerat med antalet klasser, så får den klassen en tilldelning på 4 timmar 

och den klassen och så vidare. Så tänker inte vi, det finns inget rättvisetänk i tilldelningen per grupp. Utan vi i 

resursteamet screenar alla barnen och har koll på vilka det är som har störst behov. Och sedan tilldelar vi de 

barnen stöd oavsett om de går i den klassen eller den klassen. […] Så vi har en paraplyorganisation inom 
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organisationen. Där vi ansvarar för fördelningen i samarbetet med skolledarna och elevvårdsteamet.       

 

2. Berätta om hur ni organiserar elevvård, lärare och skolledning. 

 
En gång i månaden träffas skolsköterska, skolpsykolog, skolledning och speciallärare och ibland är även 

representanter från socialförvaltningen med. […] då går vi igenom de barnen som är aktuella för stöd, som det är 

mycket runt och vad det är för nya elever som behöver lyftas upp för olika former av stöd. Sedan träffas vi i vårt 

resursteam en gång i veckan, för vi fungerar som ett eget arbetslag. Vi ingår inte i de andra arbetslagen, vi har ett 

eget arbetslag. Allt i denna enhet sker i nära samarbete med skolledningen som har insyn i allting, de är väldigt 

uppdaterade på alla sätt, de är med inne i verksamheten och känner till klasserna och de barn som har särskilt 

stöd väldigt väl. Så vi är organiserade som ett eget arbetslag som sitter mellan skolledning och det stora 

kollegiet. Sedan finns det ytterligare en paraplyorganisation ovanför oss för hela kommunen, PPR. De tar vi in 

konsultativt också. De gör utredningar och de handleder och så vidare.   

 

2.1. Hur anser ni att arbetet, som det organiseras här hos er, fungerar med tanke på elever i 

behov av särskilt stöd, med tanke på de riktlinjer som finns med “en skola för alla“? 

 
Jag tycker att vi i en väldigt hög omfattning driver vår verksamhet precis i den linjen. Vi som jobbar i 

resursteamet, vår grundvärdering är alla barn ska lyckas, alla barn ska känna att de duger. Det är vår uppgift att 

anpassa skoldagen eller innehållet eller träningen eller materialet. Så att de omfattas av en skola för alla, i 98% 

av fallen är det så. Det finns ju barn som begåvningsmässigt hamnar så lågt att de far bättre av att gå på 

särskolan. Det finns kanske barn som har så extrem problematik med något annat sätt att de måste vara i en 

annan skolform ett tag eller få behandling på något vis. […]     

 

3. Hur arbetar ni med behovsinventeringen? 

 
Vi har ett screeningsystem. Resursteamet ansvarar för att, i de olika årskurserna varje år, följa upp samtliga barn. 

Både läsningen och matten. Så läsningen varje år men läs- och skriv sker i årskurs två och fyra. Och de 

nationella proverna i årskurs fem. Så vi har en screeningplan för både svenskan och matten som faktiskt följer 

barnen redan från förskoleklassen då man gör språklig medvetenhetstest på våren i förskoleklassen. Och sedan 

ligger det till grund för spårkverkstadsgrupperingar under hösten så målet att alla är läsande till jul årskurs ett ska 

nås. […] Och det finns dokumenterat tillbaka dessa olika värden, så att man kan följa eleven år från år. Så vi har 

god koll på var behoven finns, […] Så det är inte enbart klassläraren som har insynen i det, det har vi i 

resursteamet också. När det gäller screeningen, de diagnostiska läs- och skrivproven går vi in och gör i klasserna 

så vi använder DLS som är ett standardiserat prov. Sedan använder vi H5 med ett läsprov. Sedan använder vi 

Gudrun Malmers ALP-test för matematiken som följer hela vägen upp för att göra en check. Och det gör man 

vid ett tillfälle, vissa test ligger på hösten och något test görs på våren. Men det följer en plan från förskoleklass 

till sexan. […] Sen vad som framkommer från lärarna till oss och hur vi beslutar när vi har vårt elevvårdsteam, 
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en gång i månaden, det är där det fördelar sig. […] Så man kan säga att det i den gruppen sker besluten om 

omprioriteringarna. […] 

 

3.1. Vilka riktlinjer följer ni när ni ska fördela resurser på rektorsområdet? 

 
Målsättningen är att alla elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver för att utvecklas. […] det 

betyder att de behov som är störst, måste tillgodoses först. Vi arbetar helt och hållet utifrån individens behov. Är 

det till exempel barn som måste komma igång med sin läsning då grupperar man dom i så stor grupp man kan 

ha, 5-6 barn åt gången. […] För de barn som absolut inte klarar något annat arbetssätt än en till en så får det bli 

en till en. I flera fall ger man stöd inom klassens ram, och stöttar upp i sammanhanget. Det är väldigt individuellt 

hur stödet ser ut. Vi har ingen princip där, utan det är helt enkelt behoven som styr.  

 

3.2. Hur ser er prioriteringen av resurser ut på rektorsområdet?  

 
Det är vår skolledning som har valt att hålla ganska så medelstora klasser. Istället för att dra ner på antalet elever 

i klasserna och göra tre paralleller så har det periodvis varit ganska så många barn i klasserna, 25,26,27 barn i 

klasserna. Mot att man får loss, att man har resurs utanför klass. […] Jag skulle vilja säga att vi prioriterar 

särskilt stöd här, rent organisationstekniskt från skolledningen. Istället för att satsa på mindre grupperingar så har 

man satsat på övriga personalresurs. Då vi satsar resurserna där behovet är som störst så är några barn som får 

väldigt mycket stöd. […] Det stödet skulle man kunnat fördela ut på fler barn som hade fått en annan form av 

stöd i ett annat sammanhang. Men i och med att vi har en skola för alla, vi har barnen här, då är det detta som är 

vår första prioritet. […] Sedan jobbar vi ganska så handledande mot klasslärare, mot föräldrar också. Och vi 

använder oss i väldigt stor utsträckning av datorstöd. Så när det gäller det här med färdighetsträning i olika 

moment båda i matematik och svenska så använder vi oss av program som man också får kopiera med sig hem 

på sin dator. […] Då multiplicerar man sin effektivitet på det sättet. […] 

 

Gammaskolan 

 

1.Hur tolkar rektorsområdet statens vision om en skola för alla?  

 
Det bör ju vara en skola där alla elever får utveckla sina kunskaper och sina färdigheter på bästa sätt. Inte bara de 

som är i behov av särskilt stöd utan även de som då ligger lite före övriga elever, så att de får utveckla sina 

speciella förmågor. Och den visionen känns det som ibland inte stämmer, för de väldigt duktiga eleverna, om jag 

får kalla dem så, de kommer ofta bli de som får stå tillbaka. De får klara sig själv de får extrauppgifter, de får 

inte den stimulansen som man ger barn i behov av särskilt stöd. Så det kanske blir en skola för genomsnittet mer. 

[…] Och det är väl det kanske staten nu vill föra fram, att vi även nu prioriterar kunskaper som ger några elever 

lite mer. Eller prioriterar så att de får lite fler kunskaper. […]  
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1.1. Vad är er egen tolkning av visionen? 

 
Jag hoppas att det ska vara en skola för alla. Att alla får möjlighet att känna sig trygga, att de får känna glädje, att 

de får lära sig, att de tycker att det är roligt att lära. Och att ingen ska känna att de inte duger. Och att alla ska 

känna att skolan är till för mig. För att jag ska klara mig här i livet. Att jag ska få en bra grund att stå på.   

 

1.2. Berätta på vilket sätt denna vision framträder inom ramen för er organisation. 

 
Vi vill att alla barn ska känna trygghet. Vi vill att de ska känna glädje och gemenskap. Och är man trygg, och 

man känner gemenskap och tillit så blir det också lättare att lära, och det blir roligare att lära. Och att samtidigt 

som man lär även kan känna ett visst ansvar att det här kommer jag ha nytta av så småningom, det här kommer 

bli bra för mig när jag blir äldre. Att man ger barnen en slags insikt att det inte enbart är skolan som ska vara 

rolig utan de ska också ta sitt ansvar.  

 

1.3. Vilka fördelar/nackdelar anser ni finns med visionen med en skola för alla?  

 
Fördelarna är att man försöker hjälpa alla barn, särskilt de barnen som är i behov av särskilt stöd. Så att de inte 

ramlar mellan några stolar, utan att man lyfter dem och försöker att få dem att känna sig så duktiga de kan. Gör 

de ett bra jobb så ska de verkligen ha en eloge för det. […] Och det är en jätteviktig del, att barn ska känna, gör 

jag mitt bästa då är det tillräckligt bra. […] Och det är den visionen som vi försöker få barn att känna. Att det 

inte är något problem om man försöker att klara lite mer, men jag får inte känna mig misslyckad om jag jobbat 

hemma med någonting och det inte går så bra som jag hade trott.     

 

1.4. Berätta om vad visionen är bakom ert val av organisation?   

 
Vi har valt att satsa på barn i behov av särskilt stöd på skolan. Vi har en verksamhet för barn med psykosociala 

svårigheter, en särskild undervisningsgrupp. Och de barn som har svårt att inrätta sig i en klass, beroende på 

koncentrationssvårigheter eller, hemförhållanden är mycket som, ADHD eller annat, […] De kan få möjlighet att 

schemaläggas i den särskilda undervisningsgruppen. En dag i veckan, några dagar i veckan, eller när det behövs. 

[…] Då har vi två pedagoger som jobbar med dem då, som även jobbar inne i klass. […] Sedan har vi en och en 

halv tjänst för elever i behov av särskilt stöd här på skolan. Och då jobbar vi med barnen, så vi har inte en 

specialpedagogisk verksamhet som har rådgivning, utan vi jobbar direkt med barnen. Och då jobbar vi så som 

klasslärarna önskar. Vi testar vid olika tillfällen och ser så att ingen ska ramla mellan fingrarna, […] sedan 

rådgör vi med klasslärarna hur vi ska jobba. Om vi ska jobba med barnen enskilt, i smågrupper eller i klassrum 

och så vidare. Och så försöker vi fånga upp dem så tidigt som möjligt för att minska den klyftan som kan bli 

större och större, om man inte ser deras svårigheter i tid. Och så jobbar vi mest med matte och svenska, men det 

kan även förekomma engelska. Och de barnen som misslyckas med de nationella proven i femman så jobbar vi 

särskilt mycket med dem då. Men då i femman och i sexan, så att övergången inte ska bli för svår, till högstadiet. 
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Sedan har vi då konferenser, överlämnande konferenser där vi går genom hur vi har jobbat. Och sedan jobbar vi 

upp till med elevhälsan i kommunen också. […] Vi har ju IT-verksamhet så att barnen kan få låna en dator, låna 

en skanner under tre veckor, och så jobbar vi mycket med det och ser hur det fungerar för den eleven som kanske 

har svårt för att läsa och skriva, […] sedan utvärderar vi det efter de här tre veckorna, och de barnen som vi 

känner är mycket behjälpta av detta så skaffar vi bärbara datorer som de kan använda i sin undervisning. Och 

sedan försöker vi även att stötta de barnen som har kommit lite längre. Men tyvärr, är det ofta de barnen som är i 

behov av särskilt stöd som får den mesta hjälpen. […]   

 

2. Berätta om hur ni organiserar elevvård, lärare och skolledning. 

 
En gång i månaden så har vi ett möte med rektor, skolpsykolog, skolsköterska och speciallärare och där 

diskuterar vi då månadens elever som varit uppe, vad som har hänt. Det kan vara någon lärare från ett arbetslag 

som kommer in och vill ha råd angående någonting, som vill berätta om någonting och fråga oss om råd och hur 

vi ska gå vidare. Och då har vi ett forum för det då i elevvårdsteamet. Och sedan har vi elevvårdskonferenser 

som man har på de flesta skolor. Om det är något specifikt som man måste kalla in föräldrar för, då är det 

föräldrar, speciallärare, rektor och elev som är med i den här. […]  

 

2.1. Hur anser ni att arbetet, som det organiseras här hos er, fungerar med tanke på elever i 

behov av särskilt stöd, med tanke på de riktlinjer som finns med “en skola för alla“? 

 
Det fungerar väldigt fint. Vi har fått bra respons från föräldrar, vilket är viktigt att jobba nära hemmen, så att vi 

har med oss föräldrarna. De barn som jag till exempel jobbar mycket med, […] där träffar vi föräldrarna två till 

tre gånger per termin i samtal då. Där man följer upp att så här har det gått, och nu har vi det här lilla målet. Så 

att vi gör delmål för eleverna. […] Och sedan jobbar vi även med minnesträning på skolan med de eleverna som 

är i behov av det. Och där är också föräldrarna nära, de måste ju ge dem belöning. Detta ligger på 

belöningssystem. Och föräldrarna måste premiera dem i slutet av veckan för att de har jobbat så hårt med det här, 

det är ett tufft program. Vi hoppas att detta ska stärka deras närminne, så att de ska kunna jobba bättre. Så vi 

försöker hålla oss ajour med vad som finns. […] Vi har väldigt många pedagoger som arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd. Så vi kan vara flexibla i vårt arbete. Det är inte så att man måste sitta och arbeta med en eller två 

elever i taget, utan vi ibland har vi smågrupper och ibland är vi inne i klasserna, beroende på vad man gör. […]    

 

3. Hur arbetar ni med behovsinventeringen? 

 
Då har vi ett screeningstest för elever här på skolan. Och då börjar vi i F-klassen under september och februari så 

gör vi ett bokstavskännedomstest. Så det är arbetslagen som jobbar med F-klassen då. Sedan på våren i april så 

gör vi ett pedagogiskt lästes. Det är vi speciallärare som brukar göra det. Sedan i ettan är det på nytt 

bokstavskännedom kontroll, på hösten som arbetslaget gör. Det gör de inte för alla, utan det är för de barnen som 

inte har klarat det så bra, på skolan. Sedan gör vi DLS-bas i april, det är specialläraren som gör det. Sedan i tvåan 
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gör vi ett litet test som heter ”vilken bild är rätt”. Det är specialläraren som gör det. I april följer vi upp med 

DLS-läsförståelse. Sen på våren så gör vi skolverkets diagnostiska prov, […] I trean på hösten så gör vi en 

skrivanalys i arbetslaget, och sedan i april så gör vi ett nytt DLS-läsförståelsetest, som vi speciallärare gör. […] 

Årskurs fyra, samma sak där, arbetslaget de får in ett lästest som de tycker är kvalitativt, för att kolla deras 

läsförståelse. Och sedan gör vi läskedjor på våren, vi speciallärare. I femman, på hösten så gör vi ett nytt 

läsförståelsetest, ett DLS-test då, vi speciallärare. I mars och april är det då nationella prov för femmorna, och 

det gör man genom arbetslaget, men där hjälper även vi speciallärare till med de barnen som har svårt att läsa. 

[…] I sexan sedan i hösten är det uppföljning av nationella prov, och det gör man i arbetslaget, det gör även 

speciallärarna, följer upp de momenten som de inte har klarat som de i alla fall ska klara under sexan. Och även 

på hösten gör vi läskedjor. Så vi gör ganska så många screeningtest, och det har vi börjat med för ett par tre år 

sedan därför att vi såg då att vissa barn, särskilt barn som kommer inflyttade har man inte riktigt koll på från 

början. […]               

 

3.1. Vilka riktlinjer följer ni när ni ska fördela resurser på rektorsområdet? 

 
Vi försöker tillgogogöra alla barn. Men vissa år är det väldigt många barn som är i behov av stöd. Och då gör vi 

ibland så att de barnen som […] verkligen behöver de tar vi hand om naturligtvis. Sedan gör vi ibland små 

kortkurser, då vi har intensivträning några veckor. Och sedan tar vi ut en ny grupp, om det är så många barn. 

Man arbetar inte så effektivt med 8 barn i gruppen, vi anser att max 4 barn om det ska bli effektivt. Då är det 

bättre att man kör tre veckor stenhårt med någonting, sedan släpper man tillbaka dem, så gör man något med de 

andra. […] Annars försöker vi fördela, att arbeta gentemot parallellklasser, de barn som har samma behov i olika 

klasser då, försöker vi jobba tillsammans med. Det är behoven som styr. […] Så det skiljer sig alltså från år till år 

hur man gör. Så vi fördelar det inte jämnt utan det är helt och hållet beroende på hur många barn det finns som 

behöver stöd.      

 

3.2. Hur ser er prioriteringen av resurser ut på rektorsområdet?  

 
[…] De som är i störst behov, de står som nummer ett på listan. Sedan försöker vi tillgodogöra alla. Störst behov 

utifrån tester och hur de jobbar i klassrummet, vad läraren ser, det är ju inte bara ett test som kan ge, men det är 

ju till god hjälp. Men om det är en lärare som säger att det är en elev som nästan aldrig klarar det här arbetet själv 

[…] Och man har testat eleven, och det har gått rätt så bra på testet, så kan man fråga sig vad det är som gör att 

det är så svårt. Det kanske är svårt att jobba i stor grupp, då kan man låta den här eleven jobba i en liten grupp ett 

tag, och se om det blir bättre. Så man försöker att se vad som är behovet egentligen. […] Så vi försöker se utifrån 

sådana saker, när vi fördelar och när vi prioriterar.    

 

 

 
 
 


