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Denna artikel handlar om hur pedagogisk personal1 och rektorer i en kommun ser på sitt arbete kring 
barn i behov av särskilt stöd. Skolans uppdrag är bland annat att främja lärande och anpassa 
utbildningen efter varje elevs förutsättningar och behov och att skapa möjligheter för alla barn och 
elever att nå de nationellt uppställda målen. I Lpo 94, 2 samt i andra nationella och internationella 
styrdokument framgår att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen (Svenska Unescorådet, 2006, Lpo 94, 2006 SFS 1985:1 100, SFS 1994: 
1194). Mycket resurser i samhället, i kommuner och på skolor, satsas på barn som av olika 
anledningar inte når skolans mål. Trots detta finns få övergripande studier som undersöker hur arbetet 
upplevs av de yrkesgrupper som är verksamma i skolan. Skolans arbete kring barn i behov av särskilt 
stöd innebär samordning och samarbete mellan skolans olika aktörer. Hur olika yrkesgrupper ser på 
detta arbete och hur samarbetet är utfört är av vikt för hur barnen lyckas i skolan (Nilholm, 2007, 
Lindqvist et al., 2011). Förhoppningen är att studien som redovisas i denna artikel ska kunna bidra 
med kunskap kring olika yrkesgruppers perspektiv på barn i behov av särskilt stöd (ex. varför barn är i 
behov av särskilt stöd, om yrkesgrupperna anser sig ha möjlighet att påverka barns måluppfyllelse och 
vilken kategori 3  som ska ha störst inflytande över detta arbete). För att förstå mer kring hur 
yrkesgrupper i skolan upplever arbetet och för att belysa likheter och skillnader i perspektiv på barn i 
behov av särskilt stöd har studien i form av en kartläggning initierats och genomförts. Studien tjänar 
även som utgångspunkt för fortsatt samordning och arbete kring barn i behov av särskilt stöd i en 
svensk kommun4

Vilka orsaker ser de olika grupperna som viktiga till att barn blir i behov av särskilt stöd? Anser 
de att de har möjlighet att påverka barns måluppfyllelse? Vilken grupp ska, enligt personalen, ha störst 
inflytande över det pedagogiska innehållet då det gäller barn i behov av särskilt stöd? Hur förhåller sig 
rektorerna till styr- och policydokument? Hur ser grupperna på sin kompetens för att möta barn i 
behov av särskilt stöd? Hur ser rektorerna på möjligheten att påverka barns måluppfyllelse och 
inflytandet kring det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd? Frågor av denna 
karaktär kommer att behandlas och diskuteras under artikelns resultat och diskussion. 

. Hur rektorerna i kommunen ser på detta arbete undersöks också. Rektorer har det 
övergripande ansvaret för alla barn och för hur arbetet organiseras (Lpo 94). De är nyckelpersoner 
både vad gäller det direkta arbetet med barn i behov av särskilt stöd och hur skolan i ett övergripande 
perspektiv hanterar olikhet (Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen, 2009, Lindqvist och Nilholm, 
2011).  

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan redovisas de teorier som varit vägledande vid bearbetning och analys av insamlade empiriska 
data. 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet 
Inom det specialpedagogiska fältet är det socialkonstruktivistiska perspektivet vanligt förekommande 
(Isaksson, 2009). Perspektivet bygger på att den sociala verkligheten och sociala fenomen är 

                                                      
1 Med pedagogisk personal menas här personal som på något sätt pedagogiskt interagerar med barn och ungdomar i sin 
vardagliga verksamhet.  
2  Vid tidpunkten för studiens genomförande var Lpo94 och Lpfö98 rådande läroplaner 
3 Med kategori menas här bland annat yrkeskategorier såsom rektorer, assistenter, specialpedagoger och klasslärare. Barnet 
och föräldrar ses i detta sammanhang även som kategorier. 
4  Kommunen där forskningen initierats och studien genomförts har omkring 55 000 invånare. I kommunen går cirka 6400 elever 
i grundskolan och 2400 barn deltar i kommunens förskoleverksamhet. Ursprunget till arbetet i kommunen är en motion från en 
skolpolitiker 2004. 



konstruerade, något som sker i interaktion mellan människor när de ska förstå och förklara sin 
omvärld. I det socialkonstruktivistiska perspektivet blir intersubjektiviteten avgörande (Burr, 2003). I 
detta perspektiv är det människors uppfattning om hur verkligheten är beskaffad som avgör deras 
handlingar. Med utgångspunkt i ett sådant perspektiv ses skolsvårigheter som ett socialt, kulturellt och 
tidsberoende fenomen som inte tillkommer oberoende av den sociala kontexten. 

Närmare bestämt kan man beskriva det som att det är i samspelet med andra i en `förhandling´ om 
sociala roller, självbilder och identitet, som elevers svårigheter eller funktionshinder uppstår 
(Isaksson, 2009:39). 

Tid och plats är avgörande för hur exempelvis skolors praktik och skolsvårigheter upplevs, tolkas och 
förstås. Med en sådan ansats kan barns svårigheter vara både socialt konstruerade och/eller biologiskt 
konstituerade. Svårigheterna förstärks eller minskar beroende på vilken situation barnet befinner sig i 
när svårigheten uppstår. Individer och gruppers uttalanden som relaterar till barn i behov av särskilt 
stöd kan ta sig uttryck i medvetet eller omedvetet valda perspektiv. Ett perspektiv som kan sägas 
spegla en socialkonstruktivistisk ansats är det så kallade dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). 
Utgångspunkten för detta perspektiv är att elever är olika. Ett grundläggande dilemma, enligt Nilholm, 
är att skolan bör erbjuda alla samma utbildning samtidigt som undervisningen ska anpassas till elevers 
mångfald.  Detta är ett av många dilemman som skolan måste hantera. Dilemman uppstår i en social 
kontext och fokuserar komplexiteten i det konreta utbildningssystemet. Tyngdpunkten läggs på hur 
dessa olika dilemman kan hanteras (Clark et al., 1998). 

Verksamhetsteori och verksamhetssystem 
Då det gäller att studera och analysera en organisation och deltagare inom organisationen kan 
resonemang hämtade från verksamhetsteorin vara fruktbara. Grunden till verksamhetsteorin är 
Vygotskijs, Lurias och Leontievs idéer kring en helhetssyn på utveckling i ett socialt sammanhang 
(Knutagård, 2003). Människan ingår i en mängd olika verksamheter varje dag med mer eller mindre 
uttalade mål, som styrs av behov, motiv och handlingar (Knutagård, 2003). Verksamhetsteorin utgår 
ifrån att det finns en verklighet som påverkar oss och att verkligheten kan påverkas genom människans 
handlingar. En vidareutveckling av dessa tankar har Engeström (1999) gjort i sitt verksamhetssystem 
med hjälp av Leontievs (1986) syn på samspelet mellan kollektiv, individ och miljö. Kommunen och 
skolorna, som beskrivs i artikeln, kan ses som (ett eller flera) verksamhetssystem, som skapas och 
återskapas av människor som samarbetar (Engeström, 1987). I ett sådant verksamhetssystem finns 
förutom behov och motiv även mål och brister (Leontiev, 1986) vilka lyfts fram i föreliggande artikel 
genom olika beskrivningar av personalens syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Systemet 
innehåller motsättningar och konflikter som leder till mer eller mindre kontrollerbara förändringar 
(Engeström, 1999). Engeström (1987) menar dock att dessa motsättningar i olika system är en 
grundläggande förutsättning för att utveckling ska komma till stånd. Genom synliggörandet av 
motsättningar, behov och brister i systemet kan potentiella utvecklingszoner (Vygotsky, 1978) i 
verksamhetssystemet urskiljas och därmed har verksamheten möjlighet att vidareutvecklas. 

Barn i behov av särskilt stöd 

I följande stycke sätts begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” in i en historisk och social kontext. För 
att få en ökad förståelse för resultatet är det även av betydelse att här beskriva tidigare forskning. Detta 
gäller också de styrdokument, med särskilt fokus på arbetet med barn i behov av särskilt stöd, vilka 
förskolor och skolor har att följa.  

Kort historik 
I Sverige har det funnits en vilja att skapa en folkets skola, en skola för alla, alltsedan folkskolans 
införande 1842. Fram till början av 1900-talet fanns inte någon organisatorisk differentiering. Många 
av barnen stod dock helt utanför det offentliga skolsystemet under denna tidsperiod. Redan från början 
fanns grupper som ansågs problematiska för skolan 1) barn med låg fattningsförmåga 2) barn med 
fysiska funktionshinder samt 3)”varnartiga och försummade” barn. Minimikurs för de fattiga barnen 
och kvarsittning för barn som inte klarade normalkursen var relativt vanliga åtgärder för att hantera 



barns olikheter (Egelund et al., 2006, Carlsson, 2010).  Segreger-ingen tog allt mer strukturerade 
former, och från och med 1950–60-talen blev det vanligare med organisatorisk differentiering i form 
av bland annat fler och fler specialskolor och specialklasser. En stor utbyggnad av special-
undervisningen skedde och det fanns gott om ”kliniker” för olika typer av svårigheter en bra bit in på 
1970-talet (Haug, 1998). I och med SIA-utredningen5

Sedan mitten av 1990-talet fram till idag menar flera forskare dock att det skett en ökad 
segregering, genom bland annat särskilda undervisnings-grupper och nivågrupperingar (Skolverket, 
2009, Carlsson, 2010). Tanken med de segregerande lösningarna bygger på ett kompensatoriskt 
synsätt. I det kompensatoriska perspektivet ska barnet erbjudas extra, tillrättalagt stöd och 
kompenseras för sina svaga sidor (Haug, 1998). 

 och efterföljande läroplan (Lgr 80) kom skolans 
miljö och arbetssätt i relation till barn i behov av stöd att betonas i allt högre grad och kravet på en 
minskning av särlösningar i skolan blev starkare (Carlsson, 2010). 

Barn i behov av särskilt stöd – i styrdokument och  skolverksamhet 
Barn i behov av särskilt stöd är numera ett relativt vedertaget begrepp i svenska skolsammanhang.6

En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som 
minst ska ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl 
behöver stöd (SFS 1997: 0599). 

 
Målgruppen är dock svår att avgränsa och definiera och det finns stort tolkningsutrymme för skolor 
och kommuner. Termen kan snarare ses som ett tämligen brett samlingsbegrepp för barn som befinner 
sig i någon form av svårighet. Nilholm et al. (2007) menar att flera lagar och förordningar har relevans 
för kommuners och skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd (ex. skollag, 
grundskoleförordning, läroplan och kursplaner). Även riktlinjer från utbildningsdepartementet och 
Skolverket, statliga utredningar, kommunala skolplaner och internationella överens-kommelser anses 
relevanta. Begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” är dock inte särskilt vanligt förekommande i 
skollagen (SFS 1985:1 100). I kapitel 4 § 1 står att läsa ”Särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet”. I grundskoleförordningen, femte kapitlet (SFS 1997:0 599) slås fast att 
rektor ska fatta beslut om särskilt stöd, vilket betyder att rektor har en central roll i arbetet. I 
grundskoleförordningen finns även en precisering av vilka stödinsatser som kan riktas till elever i 
behov av särskilt stöd: 1) studiehandledning på modersmålet 2) stödundervisning 3) särskild 
undervisning samt 4) anpassad studiegång. Av dessa fyra bör sannolikt stödundervisning vara den 
vanligaste formen av särskilt stöd (Nilholm et al., 2007). Om stödundervisning står följande i kapitel 5 
§ 4: 

I denna studie definieras barn i behov av särskilt stöd som de barn som riskerar att inte uppnå skolans 
mål (Nilholm et al., 2007, Lindqvist et al., 2011). Förskolan har ett viktigt uppdrag i att förebygga att 
barn senare hamnar i skolvårigheter (Skolverket, 2009). Förskolan är frivillig, men de flesta barn 
deltar i förskoleverksamheten och särlösningar är ovanliga (Lindqvist och Nilholm, 2011). Andelen 
elever i behov av särskilt stöd i grundskolan uppskattas till omkring 17 % och minst 40 % av eleverna 
får sådant stöd vid en viss tidpunkt, åtminstone en gång under sin skoltid (Skolverket, 2003, Giota och 
Lundborg, 2007). Omkring 1,4 % av Sveriges elever går i särskolan. Sammanlagt uppskattar Nilholm 
et al. (2007) att mellan 2, 3 % och 3, 1 % av eleverna (7-17 år) går i segregerade grupper största delen 
av sin skoldag. Exakta siffror saknas dock. Elever kan således placeras i segregerande miljöer inom 
eller utanför grundskolan (Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen, 2009). Detta bör dock undvikas, 
enligt grundskoleförordningens text (SFS 1994:1 194). Medicinska diagnoser ska heller inte vara 
nödvändiga för att erhålla särskilt stöd. Gruppen ”Barn i behov av särskilt stöd” har traditionellt sett 
ofta varit föremål för specialundervisning, som bedrivits enskilt eller i grupp utanför klassrummet med 
ledning av en speciallärare eller specialpedagog (Isaksson, 2009). 

Tidigare forskning 

                                                      
5 SOU 1974: 53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande kring skolans inre arbete 
6 Elever i behov av särskilt stöd är benämningen i grundskolan. Lpo 94, s.14, Skollagen (SFS 1985:1100, §2) Då studien även 
inbegriper personal som arbetar med barn som finns på förskolan används det vidare begreppet ”Barn i behov av särskilt stöd” 



Identifiering av vilka elever som anses vara i behov av särskilt stöd och hur stödinsatser utformas har, 
enligt Isaksson (2009) att göra med vilket synsätt som dominerar inom skolan och skolpolitiken. 
Ainscow (1998) menar att skolproblem ofta förklaras som brister (deficit- perspective) hos det 
individuella barnet både i politisk retorik och i forskning. Hur skolan hanterar skolproblem och brister 
i skolorganisationen belyses i betydligt lägre grad. Traditionellt har detta individinriktade perspektiv 
dominerat, men synsättet har ibland utmanats. Då ses skolsvårigheter snarare som något som uppstår i 
mötet mellan individ och omgivning (Ainscow, 1998). Vid en omfattande granskning av bland annat 
åtgärdsprogram konstaterar Persson (2008) att det individfokuserade synsättet dominerar på skolorna, 
vilket även visar sig i utformandet av stödinsatser. Studier av Isaksson (2009) visar att bedömning och 
identifiering av elever i behov av särskilt stöd gör att skolpersonal känner osäkerhet och ambivalens. 
Isakssons studie synliggör även att elever och föräldrar ofta för en kamp mot skolans etablerade 
arbetssätt av de stödinsatser som erbjuds och för erkännande och inkludering.7 Det finns longitudinella 
forskningsresultat som pekar på att stöd tillhandahållet inom det inkluderande perspektivet resulterar i 
lärande och delaktighet, i högre grad än exkluderande typer av specialundervisning, särskilt om stödet 
pågår under en längre tidsperiod. (Giota, Lundborg och Emanuelsson, 2009). Persson (2008) bekräftar 
denna bild i sin forskning där han menar att tidigt identifierade svårigheter leder till en alternativ 
exkluderande skolgång, en ”specialundervisningskarriär”, som oftast avslutas i det individuella 
programmet i gymnasieskolan. Skolverket (2009) har sammanställt en stor mängd data från nationell 
och internationell forskning, med bland annat så kallade meta -analyser. 8

 

 Där poängteras att 
kamrateffekter, lärarkompetens, lärarförväntningar samt hur undervisningen organiseras har starka 
samband med elevernas resultat. Forskning visar också att elevernas sociala bakgrund och föräldrarnas 
utbildningsnivå har stor betydelse för elevernas skolprestationer och att skolan har misslyckats med 
uppdraget att vara en motverkande och utjämnande kraft i detta hänseende och att spridningen i 
skolresultat snarare har ökat de senaste åren än minskat. Som tidigare nämnts, kan en av orsakerna till 
detta vara, enligt flera forskare, att en ny typ av segregering har utvecklats inom den sammanhållna 
grundskolan, bland annat genom smågrupper och nivågrupperingar (Gustafsson, 2006, Heimdahl 
Matsson & Malmgren Hansen, 2009, Skolverket, 2009). 

 

Syfte och frågeställningar   

Det övergripande syftet med artikeln är att redovisa hur olika yrkesgrupper i en kommun ser på arbetet 
kring barn i behov av särskilt stöd. 

 
Frågeställningar som varit vägledande är följande: 
 Vilka orsaker ser personalen och rektorerna till att barn är i behov av särskilt stöd? 
 Hur ser personalen och rektorerna på sitt eget och andras inflytande, påverkan och kompetens i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 
 Vilka styrdokument anser rektorerna vara av vikt i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd? 

Metod 

För att undersöka hur personalen och rektorerna i en kommun ser på sitt arbete kring barn i behov av 
särskilt stöd utfördes två kartläggningar i form av enkäter läsåret 2008/2009. Detta gjordes dels för att 
få ett övergripande perspektiv på frågor rörande barn i behov av stöd i en kommun och dels för att 
skapa en utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Den första enkäten gick ut till 
all pedagogisk personal (N=1345) i förskola, grundskola och särskola och 983 personer (73 %) 

                                                      
7 Begreppet inkludering är komplext och svårdefinierat. En möjlig definition är att barn är olika och att dessa olikheter ses som 
tillgångar. Här finns dock många tolkningar av hur begreppet bör förstås. För en djupare diskussion, se exempelvis Carlsson 
och Nilholm, 2004, Nilholm, 2006, Lindqvist och Nilholm, 2011 
8Se bland andra Hattie, 2009, Mitchell, 2007, Forness, 2001  



svarade 9 . Efter den första datainsamlingen gjordes en djupare analys och jämförelse mellan sex 
yrkesgrupper 10 ; förskollärare (199), assistenter (56), specialpedagoger (35), speciallärare (22), 
klasslärare (147) samt ämneslärare (123). Enkäten bestod av 61 frågor som behandlade hur personalen 
ser på arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Frågor ställdes bland annat kring; personalens 
erfarenhet av arbetet med barn i behov av särskilt stöd, undervisning, förebyggande arbete, styrning 
och uppföljning samt inflytande och kompetens. I artikeln kommer endast ett fåtal av dessa resultat 
redovisas11

Den andra enkäten skickades ut till kommunens samtliga rektorer i förskola och grundskola 
(N=45)

.  

12 . Alla deltagare besvarade enkäten. Efter en första analys delades rektorerna in i två 
undergrupper; förskolerektorer (16) 13

Resultat 

 och grundskolerektorer (29). Enkäten bestod av 59 frågor. 
Frågorna i rektorsenkäten behandlade i stort sett samma frågor som personalenkäten. Frågor kring 
undervisning var av naturliga skäl inte med i rektorsenkäten, samtidigt fanns fler frågor kring styrning, 
personal och organisation. Några av frågorna i enkäten var enbart ställda till grundskolerektorerna, då 
dessa frågor var specifikt riktade mot grundskole- området. Liksom i personalenkäten redovisas här ett 
fåtal av svaren från dessa frågor.  

I det första avsnittet kommer resultat från personalenkäten att redovisas. Efter varje redovisat resultat 
summeras och kommenteras svaren kortfattat. Det andra avsnittet, med svar från rektorsenkäten, 
redovisas på motsvarande sätt. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av och en jämförelse 
mellan rektorernas och de olika yrkesgruppernas svar. 

Personalen 
De fyra första resultaten som redovisas kommer från personalenkäten och gäller 1) om personalen 
upplever sig kunna påverka barns måluppfyllelse 2) vilken kategori som ska ha störst inflytande då det 
gäller det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd 3) vilka orsaker personalen nämner 
till att barn är i behov av särskilt stöd och 4) om personalen anser sig ha kompetens för svårigheter de 
möter i sin dagliga verksamhet i relation till arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. 
     1) Av hela personalgruppen (983) svarar 71 % att de har stora möjligheter att påverka barns 
måluppfyllelse, medan 29 % menar att de har små möjligheter. Här skiljer sig svaren något åt i de 
olika yrkesgrupperna, men generellt sett kan ett mönster skönjas, där drygt en fjärdedel av kommunens 
personal inte anser att de har möjlighet att påverka barns måluppfyllelse. Värt att notera är att i denna 
fråga handlar det om barns måluppfyllelse generellt och inte måluppfyllelsen för barn i behov av 
särskilt stöd specifikt. Denna siffra kan anses anmärkningsvärt hög då detta är det primära uppdrag 
förskolor och skolor har utifrån rådande styrdokument.  
     2)Personalens svar när det gäller vilken kategori som ska ha störst inflytande då det gäller det 
pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd redovisas i figur 1. Först redovisas svaren från 
de sex yrkesgrupper som tidigare presenterats i metodavsnittet. Därefter följer samtliga svar i 
personalenkäten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Ett missivbrev skickades ut i anslutning till enkäten. Där beskrevs syftet med studien, att enkäten var frivillig och att deltagarna 
garanterades anonymitet. 
10 Antalet svarande inom varje grupp står inom parentes 
11 Se även bland annat Lindqvist et al (2011), Lindqvist och Nilholm (2011) och Lindqvist (manuskript) 
12 Ett introducerande brev, motsvarande missivbrevet i personalenkäten skickades ut. Där garanterades deltagarna bland annat 
anonymitet.  
13 Vid tiden för studien benämndes chefer i förskolan förskolerektorer 



 

 
 
 Figur 1 Personalens syn på vilken kategori som ska ha störst inflytande då det gäller det pedagogiska 
innehållet, redovisat i procent 
 
I denna fråga fanns det fler svarskategorier att välja mellan, bland annat barnet, föräldrar, rektor och 
assistent. Kategorierna redovisade i figuren ovan är de två kategorier som har klart flest svar i enkäten. 
Speciallärare/ specialpedagoger är den grupp som de flesta yrkesgrupper menar ska ha störst 
inflytande. När det gäller exempelvis ämneslärare är det så många som drygt 80 % som uppger detta 
alternativ. Förskollärare är den enda grupp av de redovisade grupperna som anser att den egna 
yrkeskategorin, alltså förskollärare/klasslärare/mentor, ska ha störst inflytande över det pedagogiska 
innehållet. Formuleringen ”pedagogiskt innehåll” kan för yrkesgrupperna te sig svårtolkat och 
förmodligen representera många innebörder. Trots detta ger svaren en indikation på att 
speciallärare/special-pedagoger i de flesta grupper anses vara den kategori som ”äger” pedagogiken 
och/eller didaktiken kring barn i behov av särskilt stöd och den kategori som anses bäst kunna svara 
mot barnens behov. 
     3) Nedan illustreras personalens syn på varför barn är i behov av särskilt stöd. Här redovisas hela 
personalgruppens svar utifrån hur vanligt förekommande respektive orsak är. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Figur 2 Personalens svar kring orsaker till att barn är i behov av särskilt stöd i procent 
 
Även i denna fråga skiljer sig svaren mellan yrkesgrupperna åt, dock är det vanligaste svaret, oavsett 
yrkeskategori, att barnet har individuella brister. Bland ämneslärare och assistenter har så gott som 
samtliga (95 %) svarat att orsaken till att barn är i behov av särskilt stöd är att barnet har individuella 
brister. Att skolans mål är för svåra och att det finns brister i barnets hemmiljö är också vanliga svar i 
de flesta grupper. De två svar som är minst frekventa i de flesta yrkesgrupper är att lärares eventuella 
brister, eller att grupper/klasser fungerar dåligt kan vara orsaker till att barn hamnar i behov av särskilt 
stöd. Noterbart är att assistenter, speciallärare och special-pedagoger oftare än sina lärarkollegor anger 
att orsaken kan vara att vissa lärare har brister. Då det gäller gruppens funktion svarar speciallärare 
och assistenter oftare än andra grupper att detta kan vara orsak till att barn är i behov av särskilt stöd. 
     4) Den sista frågan redovisad från personalenkäten behandlar om personalen anser sig ha 
kompetens för svårigheter de möter i sin dagliga verksamhet i arbetet kring barn i behov av särskilt 
stöd.  Av dem som svarat på enkäten har 72 % uppgett att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 
Av dessa är det 24 % som svarar att de helt saknar kompetens då det gäller exempelvis olika 
funktionsnedsättningar samt organisations- samordnings- grupp och klass-problematik. 

 

Rektorer 
I rektorsenkäten redovisas följande frågor 1) om rektorerna upplever sig kunna påverka barns 
måluppfyllelse och om deras personal har möjlighet till detsamma 2) vilken kategori som ska ha störst 
inflytande då det gäller det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd 3) vilka orsaker 
rektorerna nämner till att barn är i behov av särskilt stöd och 4) vilka dokument som rektorerna anser 
vara viktiga i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
     1) I den första frågan som gäller om rektorerna anser att de och deras personal kan påverka barns 
måluppfyllelse svarar 87 % att de har stora möjligheter att påverka barns måluppfyllelse. När det 
gäller om de anser att deras personal har möjlighet att påverka barns måluppfyllelse svarar samtliga 
rektorer att personalen har stora möjligheter till detta.   
     2) Figuren nedan illustrerar den kategori som rektorerna anser ska ha störst inflytande då det gäller 
det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd. Resultaten visar först samtliga rektorers 
svar, sedan följer grundskolerektorernas respektive förskolerektorernas svar separat.  
 



0
10
20
30
40
50
60
70

Speciallärare/special
pedagog

Förskollärare/ 
klasslärare/mentor

Rektorer

  
 
Figur 3 Rektorers syn på vilken kategori som ska ha störst inflytande då det gäller det pedagogiska innehållet, 
redovisat i procent 
 
I stort överensstämmer rektorernas svar med personalgruppernas svar, förutom att rektorer oftare 
svarar att rektor ska ha störst inflytande över det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt 
stöd. Särskilt inom förskolan är svaren spridda då det gäller inflytandet mellan yrkesgrupperna; 
speciallärare/specialpedagog, lärare och rektorer. Grundskolerektorer, å andra sidan, svarar oftare att 
speciallärare/specialpedagog ska ha störst inflytande över det pedagogiska innehållet. 
     3) Figur 4 visar vilka orsaker rektorerna uppger som möjliga till att barn är i behov av särskilt stöd. 
Här redovisas samtliga rektorers svar utifrån hur vanligt respektive orsak anses vara. 
 

 
 
Figur 4 Rektorernas svar kring orsaker till att barn är i behov av särskilt stöd i procent 
 
Liksom personalen svarar rektorer, oavsett verksamhetsområde, att orsaken till att barn är i behov av 
särskilt stöd är barnets individuella brister. När det gäller grundskolerektorer svarar uppemot 90 % 
detta. Ungefär lika många grundskolerektorer svarar också att skolans mål är för svåra för denna 
barngrupp. När det gäller förskolerektorer är det näst vanligaste svaret att vissa lärare har brister. 
Bland förskolerektorer svarar endast ett fåtal att skolans mål är för svåra. Då det gäller rektorsgruppen 
i sin helhet är det anmärkningsvärt att de två orsaker som rektorer har störst möjlighet att påverka (hur 
lärare och klasser/grupper fungerar) sällan anges som orsaker till att barn är i behov av särskilt stöd. 
     4) Den sista frågan redovisad från rektorsenkäten behandlar vilka dokument som rektorerna anser 
vara viktiga i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Denna fråga besvarades endast av 
grundskolerektorer. 
 



 

  
 
Figur 5 Rektorernas svar kring vikten av olika styrdokument i procent  
 
Enligt figuren ovan tycks de fyra styrdokument (skollag, läroplan, grundskoleförordning och 
kursplaner) som ofta refereras i nationella skolsammanhang vara de mest styrande för rektorer då det 
gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. När det gäller exempelvis statliga utredningar och 
policydokument, som ofta har en vägledande karaktär, tycks ca 35 % mena att dessa dokument är 
oviktiga, eller att man inte vet. Då det gäller kommunala och internationellt tagna planer är det ännu 
fler som uppger att dessa dokument är oviktiga eller att man inte vet.14

Sammanfattning och jämförelse av resultaten  

 

Resultaten indikerar att rektorer och personal delvis har liknande syn på orsaker till att barn är i behov 
av särskilt stöd. I samtliga grupper anses barnets egna brister vara orsaker till att barn är i behov av 
särskilt stöd och många svarar också att brister i hemmiljön är orsaker till att barn är i svårigheter. 
Intressant att notera är också att de två orsaker som rektorer kan påverka; vissa lärare har brister och 
vissa grupper/klasser fungerar dåligt är de två orsaker som minst frekvent anges som orsaker till att 
barn är i behov av särskilt stöd. Det finns både likheter och skillnader mellan yrkes-gruppernas svar 
kring vem som ska ha störst inflytande över arbetet kring barnen. I de flesta lärargrupper, liksom bland 
rektorerna, anser majoriteten att speciallärare/specialpedagoger ska ha det största pedagogiska 
inflytandet över denna elevgrupp.  Förskollärarna är den enda grupp som tycker att den ansvariga 
läraren ska ha störst inflytande över detta.  Drygt en fjärdedel av all personal i kommunen anser att de 
har små möjligheter att påverka barns måluppfyllelse. Om man betänker att nästan 30 % svarar att de 
inte möter barn i behov av stöd och att av resterande 72 % är det 24 % som uppger att de saknar 
kompetens att möta dessa barn kanske den relativt höga andel som uppger att de har små möjligheter 
att påverka barns måluppfyllelse inte är så förvånande. Dock bör påpekas att frågan var ställd kring 
barns målupp-fyllelse generellt och inte barn i behov av särskilt stöd specifikt. Det är noterbart att 
rektorer anser att de själva och deras personal har stora möjligheter att påverka barns måluppfyllelse, 
vilket skiljer sig från mer än en fjärdedel av deras personals syn på samma fråga. När det gäller 
styrdoku-ment som grundskolerektorerna anser ha betydelse för arbetet kring barn i behov av särskilt 
stöd är nationella styrdokument som skollag, grundskole-förordning, läroplan och kursplaner högt 
rankade. Samtidigt svarar ett antal rektorer att nationella och internationella handlingar och 
policydokument inte ses som viktiga eller att rektorerna inte vet.  

                                                      
14 Salamanca-deklarationen (1994) är exempelvis ett internationellt dokument där stater (inklusive Sverige) undertecknat ett 
avtal som bland annat innebär att aktörer i länder, kommuner och skolor ska arbeta för inkluderande förskolor och skolor.  



Diskussion 

Rektor har ett särskilt ansvar i det (special)pedagogiska utvecklingsarbetet och här är kunskapen och 
medvetenheten kring (special)pedagogiska frågeställningar avgörande (Heimdahl Mattson och 
Malmgren Hansen, 2009, Lindqvist och Nilholm, 2011). I resultatet visar det sig också att många 
yrkesgrupper (däribland många rektorer) ser specialpedagoger och special-lärare som de 
personalgrupper som ska lösa skolans svårigheter att möta alla barn. Här har kommunen och skolorna 
en stor utmaning i att tolka, förstå och diskutera uppdraget att skapa ”En skola för alla”. Här behöver 
begrepp som exkludering och inkludering problematiseras. När det gäller hur personalen ser på 
orsakerna till att barn är i behov av särskilt stöd framträder en klar fokus bland skolans aktörer på 
barnets individuella brister, trots att forskning tydligt pekar mot att andra faktorer är avgörande för hur 
barn lyckas i skolan (Skolverket, 2009). Även här är det viktigt att deltagare i organisationen har 
möjlighet att diskutera vad styrdokument och forskning säger och hur detta tolkas, förstås och 
påverkar kommunen, skolor, grupper och den enskilde individen (Lindqvist et al., 2011). 

Vilka brister, behov och utvecklingsmöjligheter har kunnat urskiljas? Vilka motsättningar finns? 
Kan dessa brister, behov och motsättningar leda till förändring utifrån Engeströms (1987) 
resonemang15

Utifrån studien tycks det som om brist-perspektivet, som uppenbarligen fortfarande råder på 
förskolor och skolor, är ett av de största hindren när det gäller att skapa inkluderande verksamheter 
(jmf Ainscow, 1998). Det kompensatoriska perspektivet (Haug, 1998), där barnet ska kompenseras 
upp genom stödundervisning, gärna utförd av experter, tycks fortfarande råda bland personal och 
rektorer i kommunen. Därmed visar synen på barn i behov av särskilt stöd bland personal och rektorer 
på perspektiv som inte motsvarar de man kan förvänta sig inom inkluderande miljöer. Vilka orsaker 
kan vi skönja till de redovisade resultaten? En av orsakerna kan vara den starka tradition som råder i 
skolan, vilken innebär exempelvis att lärarens roll och identitet generellt inte inbegriper ansvaret för 
och/eller kunskapen kring elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2008, Lindqvist et al., 2011). Detta 
bekräftas av att de flesta yrkesgrupper i studien menar att special-pedagoger/speciallärare ska ha det 
största pedagogiska inflytandet över barn i behov av särskilt stöd. En stor andel av personalen anser 
inte heller att de har möjlighet att påverka barns måluppfyllelse i allmänhet. Samtidigt har mycket av 
makten delegerats till den lokala nivån (Skolverket, 2009, Nilholm et al., 2007). Frågan blir var och 
vem i systemet som avgör hur skolsvårigheter ska lösas och vilken makt olika aktörer besitter. På den 
lokala skolnivån tycks yrkesgruppers egenintressen och diskurser spela en stor roll i bevarandet av 
gamla (special)pedagogiska strukturer (jmf Skrtic, 1991). 

? Vilka dilemman har blivit synliga i studien?  

Av de yrkesgrupper som studerats tycks dock förskollärare och förskolerektorer oftare utmana 
brist-perspektivet. Förskolan antas således oftare peka mot ett alternativt perspektiv på skolsvårigheter 
(Ainscow, 1998, Nilholm et al., 2007, Lindqvist och Nilholm, 2011). Hur kan detta komma sig? Få 
studier har behandlat området, vilket gör att det kan vara svårt att dra några direkta slutsatser. Några 
funderingar kring detta kan ändå vara på sin plats. Förskolan styrs sedan 1998 av sin första läroplan 
där sociala mål och lek är centralt (Lpfö 98)16

Trots skillnader i förskola och skola visar det sig, som tidigare nämnts, att både rektorer och 
personal oavsett verksamhetsfält, menar att barn är i behov av särskilt stöd på grund av individuella 
brister. Rektorer har en avgörande betydelse för hur arbetet organiseras, för vilka barn som anses vara 
i behov av särskilt stöd, och därmed vilket stöd, och hur mycket stöd barnen erhåller (SFS 1997:0 599,  

. Grundskolan däremot har en lång tradition av läroplaner 
med tydligt kunskapsfokus. Samhällets krav på elevers uppnående av individuella kunskapsmål har 
varit starkt (Lpo 94). I förskolan däremot har gruppen, både personalgruppen och barngruppen, varit 
den viktigaste enheten. Samtidigt har traditionen av speciallärare som arbetat individuellt med barnet 
inte funnits i förskolan. Specialpedagogen i förskolan har nästan uteslutande arbetat med 
förskolepersonalens attityder och arbetssätt i relation till barn i behov av särskilt stöd (Lpfö 98). Det 
tycks alltså som om många faktorer pekar på att förskolan och skolan vilar på olika traditioner då det 
gäller att hantera barn som av någon anledning hamnar i behov av särskilt stöd. 

                                                      
15 Engeströms resonemang handlar om att synliggörandet av motsättningar (i form av brister och dilemman) i ett system är en 
förutsättning för att utveckling ska vara möjlig (se även artikelns teoretiska avsnitt).  
16 Sedan 1 juli 2011 har ny skollag, ny läroplan för grundskolan (Lgr 11) samt reviderad läroplan för förskolan trätt i kraft. Vissa 
ändringar och förtydliganden i målformuleringar och kursplaner har skett. Texter kring arbetet kring barn/elever i behov av 
särskilt stöd har dock inte genomgått några väsentliga ändringar. 



Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen, 2009).  Studien visar att rektorer tror att personalen kan 
påverka barns måluppfyllelse samtidigt som andra resultat visar att det är vissa grupper 
(speciallärare/specialpedagoger) som ska ha störst inflytande över det pedagogiska innehållet. 
Rektorer tror heller inte att klassen/gruppen eller läraren har särskilt stor betydelse för varför barn är i 
behov av särskilt stöd. Här kan motstridiga idéer skönjas hos rektorerna. En av orsakerna till detta kan 
vara att rektorer behöver hantera motsättningar mellan olika ståndpunkter i styrdokument och bland 
personal kring hur skolan ska lösa skolsvårigheter (jmf Leontiev, 1986, Engeström, 1987). Detta gör 
att de hamnar i dilemman kring hur motsättningarna ska hanteras i vardagsarbetet (Nilholm, 2007). 
Om rektorer inte känner sig säkra i sin roll som (special)pedagogiska ledare och/eller vet vilka 
styrdokument som ska styra verksamheten kan det hända att de delegerar makten till ”experter” (ex. 
speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, läkare, ekonomer), vilket kan få konsekvenser 
för verksamheten och enskilda elever (Haug, 1998). Resultat från studien indikerar således att rektorer 
har en utmanande, komplex och problematisk uppgift att arbeta för inkluderande miljöer och ”En 
skola för alla” (Svenska Unescorådet, 2006, Utbildningsdepartementet, 2006 SFS 1985:1 100, SFS 
1994: 1194).  

Hur kan olika yrkesgruppers syn på barn i behov av särskilt stöd vara värdefullt för fortsatt arbete 
i förskolor och skolor17

Enkätanalyserna har kunnat visa på ett antal komplexa frågor, osäkerhet och dilemman rörande 
arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i den studerade kommunen. Det tycks bland annat finnas 
motsättningar mellan exempelvis: 1) hur rektorer och personal ser på möjligheten att påverka barns 
måluppfyllelse, 2) hur yrkesgrupper ser på orsakerna till att barn är i behov av särkilt stöd och vad 
tillgänglig forskning pekar på som möjliga faktorer (Skolverket, 2009) och 3) hur olika yrkesgrupper 
ser på vem som ska ha störst inflytande över det pedagogiska innehållet för elever i behov av särskilt 
stöd. Enligt Engeström (1987) är synliggörandet av motsättningarna själva förutsättningen för att ringa 
in systemets potentiella utvecklingszoner (Vygotsky, 1978). Utifrån ett sådant resonemang blir det 
väsentligt att rektorer och deras personal inte väjer för obalanser, brister och osäkerhet, vilka 
exempelvis synliggjorts i denna artikel. Dilemman som ofta uppstår i det komplexa system som skolan 
utgör (Nilholm, 2007). Om möjlighet ges att belysa och diskutera frågor av ovanstående karaktär på 
förskolor och skolor finns förutsättningar att fler barn har möjlighet att inkluderas i skolans 
verksamhetssystem (Leontiev, 1986, Engeström, 1987, Skrtic, 1991). 

?  Resultaten kan öppna för att olika yrkesgrupper får möjlighet att diskutera 
vad begrepp som ”barn i behov av särskilt stöd”, ”En skola för alla” och ”inkludering” kan innebära 
och vilken möjlighet individ, grupp och organisation har att påverka utgången för barn i behov av 
särskilt stöd.  Det ska dock påpekas att situa-tionen är komplicerad och resultaten pekar mot att många 
inte tycks dela de värden som kan förväntas i en process mot mer inkluderande skolor. Frågan inställer 
sig då: Vem har ska ha rätten att bestämma hur skolor ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd? 
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