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Sammanfattning 
 
Inkluderingsbegreppet har de senaste åren inom skolans värld blivit ett klichéartat uttryck. 

Alla elever ska inkluderas vilket är klart utskrivet i skolans styrdokument. Men vad menas 

med inkludering, är alla elever inkluderade i skolan i dag och hur tolkas och diskuteras 

begreppet i skolans verksamhet? Syftet med denna rapport är att undersöka hur 

skolorganisationen kan vara utformad när alla elever är inkluderade samt att undersöka om det 

finns skillnader i organisationen kring elever i behov av särskilt stöd på skolor i kommuner 

som når goda respektive dåliga resultat i skolverkets undersökning. En studie har genomförts 

på en skola som lyckats väl med att inkludera alla elever och nått goda resultat. Två 

djupintervjuer har gjorts, en med rektor och en med specialpedagog. En enkätstudie har 

genomförts på fyrtio skolor i tjugo kommuner i Sverige. Tio kommuner som lyckats bäst och 

tio kommuner som lyckats sämst. I studien redovisas hur personalen beskrev att den 

undersökta skolan var organiserad och hur de arbetade för att inkludera alla elever. Det 

konstateras även att skolor i kommuner som lyckades bäst i Sverige organiserades på ett 

liknande sätt som den i intervjustudie undersökta skolan. 
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1 Inledning 

Min erfarenhet som lärare i grundskolan är att elever i behov av särskilt stöd ofta inte får det 

stöd och den hjälp de har rätt till trots att det i skolans styrdokument Grundskoleförordningen 

(SFS 2011:185) och i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 

2011(Skolverket 2011), liksom i tidigare läroplaner, betonas att skolan har ett särskilt ansvar 

för dessa elever. Min erfarenhet är också att skolor ofta exkluderar eller integrerar elever i 

behov av särskilt stöd under delar eller hela skoldagar. Jag menar att det ofta finns brister i 

den långsiktiga planeringen och det strukturerade stödet för dessa elever. Mitt antagande 

stämmer väl överens med det som skrivs i SOU 2000:19 (2000) där man efterlyser tydliga 

mål för verksamheten liksom dokumentation och ett noggrant kvalitetsarbete. Skolans 

styrdokument är tydliga när det gäller hur skolan ska organisera arbetet kring elever i behov 

av särskilt stöd, alla elever ska inkluderas i den ordinarie verksamheten. Trots det visar 

resultat från en mängd forskningsrapporter och studier att elever i behov av särskilt stöd ofta 

exkluderas. Detta leder många gånger till att elever i behov av särskilt stöd blir 

marginaliserade. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Historiskt perspektiv 

Jag inleder min rapport med en kortfattad presentation över hur samhällets syn på elever i 

behov av särskilt stöd har sett ut under förra seklet och fram till i dag.  

 

Genom hela 1900-talet har de avvikande barnen särskiljts från de normala och under första 

delen av 1900- talet var det segregering som gällde i skolan för dessa elever. Antalet 

hjälpklasser var stort och eleverna ansågs äga sina problem (Haug, Egelund & Persson 2006, 

Börjesson & Palmblad 2003). Problembarnen delades in i olika grupper som benämndes 

bland annat som debila, ordblinda och psykopater (Bladini 1994). Lärarna ansågs ha dålig 

kompetens när det gällde eleverna som betraktades som avvikande och från 

naturvetenskapligt håll menades att kunskap behövde tillföras lärarna från vetenskaperna 

medicin och psykologi (Haug, Egelund & Persson 2006, Börjesson & Palmblad 2003). 

  

I mitten av århundradet stod elevernas hälsa och omsorg i fokus. Eleverna skulle genom 

diagnos och behandling få bättre förutsättningar att lyckas. Lärarna skulle öka sina kunskaper 
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i att förstå olika former av felutveckling hos barn och särskiljning med individualiserad 

undervisning präglade utbildningen för elever med särskilda behov. Kontrolldokument och 

diagnossystem förbättrades snabbt och antalet elever som bedömdes vara i behov av att 

undervisas i en särskild undervisningsgrupp ökade. Det ansågs allmänt att differentiering av 

de avvikande eleverna var en nödvändighet, de behövande barnen var i behov av undervisning 

i hjälpklass och de vanliga klasserna behövde bli av med de avvikande eleverna (Haug, 

Egelund & Persson 2006, Börjesson & Palmblad 2003).  

 

Under senare hälften av 1900-talet startades speciallärarutbildningen och den organisatoriska 

differentieringen blev nu en pedagogisk differentiering. När Grundskolan 1962 ersatte 

folkskolan och realskolan, bestämdes att alla elever skulle undervisas tillsammans och 

hjälpklasserna flyttade in i skolan. Elevernas olikheter skulle vara en tillgång i en demokratisk 

skola (Haug, Egelund & Persson 2006). Med Lgr 80 markerades att skolan skulle vara en 

skola för alla och utbildningen skulle anpassas efter elevens individuella förutsättningar och 

behov. Skolan fick betydande resurser men eleverna med svårigheter blev inte färre än 

tidigare. Det konstaterades att specialundervisningen var dåligt planerad och utvärderad och 

en ny befattning, specialpedagog skulle ersätta de gamla speciallärarna. Specialpedagogerna 

skulle fungera som handledare till lärarna som arbetade i den vanliga undervisningen och på 

det sättet se till att eleverna i behov av särskilt stöd fick sina behov tillgodosedda inom 

klassens ram och det resonemanget gäller även för skolan i dag (Haug, Egelund & Persson 

2006). 

 

2.2 Teori 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tankar om skillnader i begreppen inkludering 

respektive integrering samt exkludering och fortsätter med att presentera olika teoretiska 

begrepp. 

 

2.2.1  Inkludering integrering exkludering 

Att alla elever i den svenska skolan ska vara delaktiga i undervisningen på sina egna villkor 

kan inte ifrågasättas eftersom det är klart utskrivet i skollag och styrdokument. Skolan ska 

utgå ifrån att elever är olika och organisera skolan efter det. Om skolan försöker anpassa en 

elev efter skolans organisation så blir det integrering alltså att eleven ska ta hänsyn till 

systemet oavsett om barnet klarar av att inrätta sig eller inte. Med inkludering menas att 
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organisationen ser till elevens behov och tillrättalägger undervisningen för eleven (Nilholm 

2006). 

 

… den avgörande skillnaden mellan, å ena sidan, inkludering, och, å andra sidan, integrering, är att det förra 

innebär att helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet, medan det senare innebär att delarna ska passa in i 

en helhet som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper. [...] I ett skolsammanhang betyder då 

inkludering att skolan (som helhet) ska vara organiserad utifrån det faktum att barn är olika (delarna). 

Integrering, å andra sidan, innebär att barn, vilka definieras som ”avvikande”, ska passas in i en helhet som ”från 

början” inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och har rätt, att vara olika (Nilholm 2006 s.14). 

 

Motsatsen till inkludering är att exkluderas från den ordinarie undervisningen på grund av att 

organisationen/pedagogen inte klarar av att organisera undervisningssituationen på så sätt att 

alla elever kan vara tillsammans i en demokratisk undervisning (Nilholm 2006). Begreppet 

inkludering har också en koppling till det kritiska perspektivet som ska ses i motsats till det 

kompensatoriska vilket jag vidare kommer att redogöra för.  

 

2.2.2 Olika perspektiv 

I specialpedagogisk forskning väljer man att utgå från ett perspektiv och relatera till ett annat. 

Traditionellt har specialpedagogiken använt ett kategoriskt perspektiv som tar en 

medicinsk-psykologisk utgångspunkt när man talar om elever med behov av särskilt stöd, det 

vill säga att eleven har svårigheter som ska kompenseras, jämfört med det relationella 

perspektivet där det menas att eleven är i svårigheter på grund av orsaker utanför individen 

(Emanuelsson 2001, Nilholm 2006). Olika begrepp inom den specialpedagogiska forskningen 

har växt fram och olika forskare benämner perspektiven på olika sätt, trots att de i princip 

menar samma sak. Det relationella perspektiv benämns av några forskare som det kritiska 

perspektivet vilket tar en utgångspunkt i ett sociokulturellt tankesätt och fokuserar på att 

elevens svårigheter beror på omständigheter utanför eleven (Nilholm 2006, Persson 1998). 

När vi antar ett kompensatoriskt perspektiv så är de särskilda behoven individuella 

egenskaper och tolkas som att eleven har svårigheter som är individbundna. Det 

specialpedagogiska stödet riktas direkt till eleven och kompenserar elevens brister. Genom att 

anta ett kritiskt perspektiv så anses elevens olikhet vara en tillgång som ska berika skolan 

vilket leder till synsättet att alla elever har rätt till medverkan i klassrummet utan undantag. 

Nedan presenterar jag en tabell för att synliggöra och ge struktur åt de olika begreppens 

innebörd.   
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 Kategoriskt/ 

kompensatoriskt 

perspektiv 

Relationellt/ kritiskt 

perspektiv 

Orsak till elevens 

problematik 

Eleven med svårigheter Eleven i svårigheter 

Uppfattning om 

problematiken 

Elevens svårigheter är en 

brist som ska kompenseras 

Elevens olikheter är en 

tillgång 

Teoriram för forskning  Medicin/psykologisk Sociokulturellt 

Organisatorisk uppfattning Exkluderad och integrerad 

undervisning 

Inkluderande undervisning 

Svårigheternas orsak Elevens svårigheter anses 

vara individuella egenskaper 

Svårigheterna anses beror på 

faktorer utanför eleven 

Specialpedagogiskt stöd Specialpedagogiskt stöd ges 

i relation till det 

diagnostiserade problemet 

hos eleven 

Specialpedagogiskt stöd ges 

för att anpassa 

undervisningen till elevens 

förutsättning  

Tidsperspektiv Kortsiktigt arbetssätt Långsiktigt arbetssätt 

 
 

(Emanuelsson 2001, Nilholm 2006, Persson 1998) 

 

För att studera specialpedagogik menar Fischbein (2007) i Nilholm & Björk- Åkesson (red) 

att studier med psykologisk/ biologisk utgångspunkt är viktiga eftersom åtgärder måste ta 

hänsyn till personliga/ individuella samt situationella/ omgivande faktorer. Dessa studier görs 

över tid och påvisar till exempel olika mognadsgrad hos barn och hur detta får konsekvenser 

för undervisningen. Detta visar i sin tur på vilken avgörande roll ledarskapet för elevgrupper 

har beroende på om elever tillåts vara annorlunda eller inte (a.a.). Ett organisatoriskt synsätt 

presenteras av Skidmore i (Asp-Onsjö 2006) och synsättet uppfattas som en vidare utveckling 

av det sociokulturella synsättet där hela problematiken runt eleven antas bero på 

organisationen och fokus sätts på att skolan behöver omstruktureras. En slutsats som Asp-

Onsjö (2006) drar i sin studie är att användandet av åtgärdsprogram som befrämjande verktyg 

för elever i behov av särskilt stöd, indikerar hur organisationen på en skola fungerar, snarare 

än att ge eleven det stöd som den har rätt att kräva.  Konsekvenser för elever med skrivna 

åtgärdsprogram blir, att i en organisation med ett kategoriskt synsätt förstärks det 

exkluderande eller integrerande arrangemanget, och i en organisation med relationell synsätt 

fungera det som att tillrättalägga miljön för eleven (a.a.). Segregeringen i skolan ökar igen 

och placering i mindre grupp är den vanligaste åtgärden för elever i behov av särskilt stöd 

konstaterar Fischbein (2007) i Nilholm & Björk- Åkesson (red). Att elevstödet brister visar 

också Skolinspektionen (2011) i sin rapport där man fastställer att elever ofta får fel eller för 

lite stöd liksom att det är vanligt att exkluderande lösningar blir permanenta, vilket inte är 

tillåtet enligt skollagen.   
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Ytterligare ett sätt att se på problematiken med elever i behov av särskilt stöd är det som 

Nilholm (2006) kallar dilemma perspektivet. Nilholm (2006) frågar sig vem som kan 

bestämma vad som är inkludering respektive integrering och undrar vart gränsen går för vad 

som menas med inkludering. Så fort vi kategoriserar eleven som i behov av särskilt stöd så 

har vi ett dilemma, anser organisationen att elevens olikhet är en tillgång för skolan eller att 

eleven har ett behov som ska kompenseras. Inkludering kräver social delaktighet, inte bara en 

rumslig, vilket i så fall skulle resultera i integrering. Nilholm (2006) påvisar att om samhället 

inte betraktade det avvikande som mindre värt så skulle inte små exkluderande 

undervisningsgrupper vara ett problem. Inkludering bör åtminstone inte ske på vilka villkor 

som helst och Alm & Nilholm (2009) menar att det inte behöver vara antingen inkludering 

eller inte inkludering alls. Det krävs en kritisk granskning av vad som är bäst för eleven, vid 

vissa tillfällen kan det vara så att eleven under en kortare tid mår bättre och lär sig mer i 

någon mindre gruppering eller med en till en undervisning. 

 

2.3 Små undervisningsgrupper 

Jag kommer i det följande att redogöra för olika tankar om hur undervisning i små 

undervisningsgrupper kan se ut och tolkas. 

 

 Att elever lämnar den ordinarie undervisningen behöver inte vara ogynnsamt i sig. För att 

särskiljandet ska uppfattas som destruktivt behöver den lilla undervisningsgruppen vara 

förknippat med något negativt. Om vi jämför små undervisningsgrupper, till exempel en 

gitarrlektion, som när eleven går ifrån ordinarie undervisning, upplevs som något positivt och 

en liten undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd, så kan vi se stora skillnader i 

upplevelse (Groth 2007). Elever som går till grupperingar som erbjuder specialpedagogiskt 

stöd känner sig ofta som avvikande, samtidigt som de klarar av det teoretiska arbetet bättre, 

vilket medför att de får en högre teoretisk självbild. Frågan blir då hur skolan kan organisera 

sig för att stödja både självbild, självvärdering och lärande. Groth (2007) låter förstå att 

fokusering behöver tas på det organisatoriska och begrundar om det är dags att skrota det 

rådande undervisningssystemet och i stället arbeta med utgångspunkt i andra aspekter. 

 

Karlsson (2007) drar en annan slutsats i sin studie om elever i särskilda undervisningsgrupper 

och menar att eftersom det ideologiskt inte ska existera särskilda undervisningsgrupper 

medför det att dessa grupper osynliggörs. Problemet med små undervisningsgrupper upplevs 

som komplext och mångfacetterat och elever som ingår hamna snabbt utanför ordinarie 

skolorganisation. Eleverna i Karlsson (2007) studien undervisas på heltid i liten grupp 
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förutom när de har praktiska och estetiska ämnen, detta medför att eleverna har en otydlig 

tillhörighet och alltså osynliggörs eftersom det enligt skolans styr dokumenten inte ska 

förekomma. I den studerade gruppen finns ett tydligt fokus på det sociala beteendet vilket 

sker på bekostnad av elevernas ämnesteoretiska arbete. Att en elev flyttas till en liten grupp 

beror ofta på elevens dåliga sociala beteende och för att eleven är ett störande element i den 

ordinarie undervisningen. Åtgärden är i första hand för att den ordinarie klassen ska fungera. 

Om skolan i stället synliggjorde verksamheten genom att lyfta fram problematiken och genom 

att anta ett annat synsätt så skulle elevernas chans att lyckas i skolan öka (Karlsson 2007).   

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett dominerande synsätt när det gäller 

organisationen runt elever i behov av särskilt stöd i skolor i dag. Det anses att eleverna är 

bärare av sina problem och de exkluderas från ordinarie undervisning i mer eller mindre stor 

utsträckning. När eleven befinner sig i ordinarie undervisning sker inte inkludering på elevens 

villkor vilket medför att eleven blir integrerad i verksamheten på organisationens villkor. Om 

eleven har en diagnos eller inte har mindre betydelse för de speciella åtgärder som sätts in och 

skrivna åtgärdsprogram gynnar inte inkluderingen för eleverna i behov av särskilt stöd 

(Karlsson 2007, Groth 2007, Ljusberg 2009, Asp-Onsjö 2006). 

 

 2.4 Styrdokument 

 I skolan i dag ska det vara inkludering som gäller och elever i behov av särskilt stöd ska i 

första hand undervisas i ordinarie klass. Enligt läroplanen har skolan ett särskilt ansvar för 

elever i behov av särskilt stöd och undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Skolan har ansvar för att alla elever får kunskap om demokrati och 

allas lika värde och att elever lär sig att känna solidaritet med andra (Skolverket 2011). 

Genom att sträva mot en likvärdig utbildning för all barn motarbetas diskriminering i 

samhället och genom att låta alla elever inkluderas i ordinarie undervisning arbetas mot målet 

att skapa ett integrerat samhälle (Svenska Unescorådet 2006).  

 

En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt skiljer sig från den 

”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där alla 

barn går i vanlig klass eller grupp, en skola där undervisning är anpassad efter individen och inom gemenskapen. 

Det är en skola där medbestämmande gäller, och där alla deltar i och bidrar till gemenskap efter egna 

förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form 

av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte minst ett socialt nätverk (Haug 2000 (2) s 29- 

30). 
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Enligt Skolförordningen (SFS 2011:185) och Skollagen (SFS 2010:800) ska det finnas 

tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens i skolan och alla elever som bedöms 

vara i behov av särskilt stöd ska skyndsamt utredas. Stödet ska ges på sådant sätt att eleven 

kan tillgodogöra sig undervisningen på sina villkor och ska ges i elevens ordinarie 

undervisningsgrupp. Om särskilda skäl föreligger kan undervisningen ske enskilt i mindre 

grupp under en begränsad tid. Ett åtgärdsprogram ska då upprättas vilket kontinuerligt ska 

utvärderas och följas upp. För elever som upprepade gånger stör skolundervisningen eller 

uppträder olämpligt kan tillfällig omplacering under kortare tid bli aktuell för att skapa 

studiero för andra elever (SFS 2010:800, SFS 2011:185). 

 

2.5 Rapporter och forskningsöversikter 

I ovan presenterade styrdokument betonas elevens demokratiska rättigheter, rätten till 

delaktighet och elevens rätt att delta i den ordinarie undervisningen. Jag kommer att 

presentera några studier som visar hur det ser ut i skolan i dag. 

 

Enligt Nilholm & Evaldsson (2010) ger styrdokumenten Sveriges kommuner ett stort 

tolkningsutrymme när det gäller organisation och arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Rapporten visar att kommunerna centralt strävar efter lösningar där specialpedagogiskt stöd 

ges i elevens ordinarie undervisningsmiljö, men det faktiska stödet ges genom en blandning 

av inkluderad och exkluderad undervisning. Differentiering för att hantera elevers särskilda 

behov är vanligt och har ökat under 2000-talet i den svenska skolan visar Giota & 

Emanuelsson (2011) i sin undersökning. Nyare forskning visar också att om elever som är i 

behov av särskilt stöd undervisas i mindre grupper med likasinnade påverkas deras 

studieresultat negativt. Orsaken till det negativa resultatet är att lärares förväntningar blir lägre 

på eleven i sådana grupper samt att relationen till andra kamrater försvagas. Detta resulterar 

ofta i en lägre självbild hos eleven (Giota & Emanuelsson 2011, Skolverket 2009, Skolverket 

2009, Skolinspektionen 2011). Att en elev avskiljs från den ordinarie undervisningen 

motiveras oftast med att den är störande för andra elever eller att den är i behov av stöd som 

inte kan ges inom ramen för ordinarie klass. Elever som får stöd i klassrummet av 

specialpedagog eller av lärarresurs har bättre kunskaper och starkare självbild än de som 

undervisats utanför ordinarie verksamhet men att särskiljas från sin klass vid enstaka tillfällen 

eller under kortare perioder behöver inte missgynna eleven (Giota & Emanuelsson 2011). I 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2010 visade det sig att det inte är ovanligt att 

exkluderande lösningar blir permanenta. Skolor lägger också ofta fokus på vad eleven ska 
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göra för att nå målen i stället för att organisera undervisningen så att den blir till elevens bästa 

(Skolinspektionen 2011).  

 

Att låga förväntningar från lärare gör att elever inte tror på sig själva och presterar sämre har 

Hattie (2009) kommit fram till i sin meta studie. Av alla faktorer som sammanställts i studien 

visade det sig att läraren är den viktigaste faktorn för elevers skolframgång. För att elever ska 

nå goda resultat erfordras lärare som är entusiastiska i närvaro av alla elever, har en bra 

relation med dem och skapar ett gott klassrumsklimat. Läraren ska också vara engagerad i och 

ha kunskap om den enskilde elevens lärprocess och dessutom kunna ge eleverna utmanande 

och individanpassat material (Hattie 2009). Andra betydelsefulla slutsatsser som presenteras i 

studien är att mängden pengar en skola får till sitt förfogande inte är av avgörande betydelse 

för hur skolan lyckas, det är hur pengarna används som gör skillnad. Att nivågruppera elever 

efter förkunskap hade inte positiv effekt, inte heller att elever går i sommarskola. När det 

gäller sommarskola kan det dock vara så att elever som redan tidigare är marginaliserade och 

har sämre kunskaper kan få positiv effekt av den sortens extrastöd men den bästa effekten fås 

om eleven får skräddarsydd undervisning. När det gäller klasstorlek menar Hattie (2009) att 

det är komplicerat, han har kommit till slutsatsen att klasstorleken i sig inte har betydelse för 

elevers resultat men att den kan ha positiva effekter med mindre klasser om läraren utnyttjar 

och ändrar sin undervisning på ett sådant sätt att det ges mer feedback till eleverna, samt att 

en tätare interaktion mellan lärare och elev äger rum. Att göra klasserna större är däremot inte 

att rekommendera. Att inkludera alla elever i behov av särskilt stöd ger en liten men positiv 

effekt men det förutsätter att lärarna har höga förväntningar även på dessa elever, att elever 

får tillrättalagt material, samt att kamratrelationerna fungerar på ett positivt sätt. De aspekter 

som anses mest negativa för elever när det gäller skolrelaterade förändringar är om eleven går 

om en klass eller byter skola (Hattie 2009).  

 

3 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur en skola som dokumenterat lyckats väl med att 

inkludera alla elever, organiserar och planerar arbetet för elever i behov av särskilt stöd samt 

att undersöka om det finns någon skillnad i organisation kring elever i behov av särskilt stöd i 

kommuner som lyckas bäst respektive sämst i Sverige när det gäller att nå goda resultat. 
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3.1 Frågeställningar 

Hur beskriver personalen på skolan att organisationen kring att inkludera alla elever ser ut? 

 

Hur beskriver personalen att de arbetar för att inkludera alla elever i behov av särskilt stöd? 

 

Hur ser organisationen kring elever i behov av särskilt stöd ut vid skolor i kommuner som 

lyckas väl respektive mindre väl? 

 

Hur beskriver rektorer att skolor behöver utvecklas för att alla elever ska få den hjälp och det 

stöd de har rätt till i skolan? 

 

4 Metod 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för metodval och strategier för denna kvalitativa 

studie. Avsikten med studien är att undersöka hur en skola som lyckats väl med att inkludera 

alla elever och nå goda resultat är organiserad och undersöka på vilket sätt arbetet på skolan 

bedrivs. Jag kommer även att jämföra hur skolor som når goda respektive dåliga resultat 

organiserar sin verksamhet för att ge stöd till elever i behov av särskilt stöd och att ta reda på 

om det finns något samband mellan goda resultat och organisation och att jämföra resultatet 

av enkätstudien med intervjustudien. Jag kommer dessutom att redovisa vad rektorer anser att 

skolor behöver utveckla. 

 

4.1 Utgångspunkt 

Till en början bestämde jag mig för att med utgångspunkt i styrdokument och aktuell 

forskning undersöka hur några olika skolor planerade och organiserade arbetet kring elever i 

behov av särskilt stöd. Jag insåg snabbt att det skulle bli problem med att hitta enskilda 

grundskolor som bevisligen lyckades väl respektive mindre väl med att organisera 

verksamheten på ett sådant sätt att alla elever blev delaktiga i den ordinarie verksamheten. Jag 

fann dessutom ingen forskning som direkt studerat organisationen i vidare mening kring 

elever i behov av särskilt stöd. När det gäller forskning rörande inkludering och exkludering 

fanns en stor mängd litteratur, denna forskning hade emellertid fokus på små 

undervisningsgrupper. De avhandlingar jag studerade som underlag för min studie var främst 

redogörelser utifrån små undervisningsgrupper och hade elev- eller personalperspektiv. Jag 
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bestämde mig då för att försöka få klarhet i hur en skola som lyckats väl med att inkludera 

alla elever organiserade sin undervisning, därför att de rapporter jag läst pekade på 

komplexiteten i just detta. Jag ville också undersöka hur skolor som lyckades bra respektive 

dåligt i nationell jämförelse organiserade arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och ta 

reda på om det fanns något samband mellan organisation och goda resultat.  

 

4.2 Strategier 

4.2.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

Med kvalitativ forskning söker forskaren skapa djupare förståelse för bakomliggande orsaker 

till det fenomen som studeras, i motsats till den kvalitativa forskningen där statistiskt mätbara 

resultat eftersträvas. Fenomenet som studeras undersöks i en kontext i den kvalitativa studien 

i motsats till den kvantitativa studien där undersökningen blir experimentell och 

individinriktad (Backman 2008). Att använda sig av en kvalitativ rapport ger stort 

variationsutrymme och eftersom jag har valt ett fall och dessutom gjort en enkätstudie som 

jämförelse, så passar denna modell min studie. Enkäter är i allmänhet kvantitativa i sig men 

frågeställningen avgör om studien blir kvalitativ eller kvantitativ, med det menas att om 

svaren på studiens frågeställningar visar hur frekvent något uppkommer så är studien 

kvantitativ. I min studie försöker jag hitta mönster i organisationen och då är studien, som 

tidigare påpekats, kvalitativ. De flesta studier inom utbildningsvetenskap är emellertid 

blandformer av de ovan nämnda beroende på insamlingsmetod, analys och tolkning av data. 

Kvalitativ forskning använder ofta av fallstudier som undersökningsmetod vilket jag nedan 

kommer att redogöra för (Trost 2007). 

 

4.2.2 Fallstudie 

Enligt Denscombe (2009) kan en fallstudie bygga på en faktisk enhet, i mitt fall en skola. 

Fallet studeras på djupet och genom att anta ett holistiskt synsätt utforskas vilka delar som 

påverkar helheten. I min studie analyseras vad som är av betydelse för hur den aktuella skolan 

organiserar sig. Ett fall kan väljas med utgångspunkt i att det står i kontrast till ett allmänt 

utbrett mönster, jag har valt mitt fall utifrån att det skiljer sig från de forskningsrapporter jag 

läst eftersom den studerade skolan klarat av att följa styrdokumenten, när det gäller 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd, vilket ingen annan enhet i de studier jag läst 

gör. En nackdel med att göra en fallstudie kan vara att man väljer fall av bekvämlighetsskäl, 

det stämmer inte med mitt valda fall eftersom skolan jag valde ligger långt ifrån min 
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bostadsort (a.a.). Jag erbjöds dessutom några speciella dagar att komma för att genomföra min 

studie vilket medförde att jag fick anpassa mig och min undersökning efter informatörernas 

tillgänglighet. En nackdel för mig blev att jag fick anta en annan strategi än den jag från 

början tänkt, eftersom ett av de möten som skulle ligga till grund för min studie blev inställt 

vid det tillfälle då jag befann mig på plats, vilket medförde att jag delvis fick anta en annan 

datainsamlingsmetod till min studie. Detta kommer jag att presentera nedan. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod  

Inledningsvis var det viktigt att fundera över vilka olika datainsamlingsmetoder som skulle 

kunna vara aktuella för studien och försöka bedöma detta utifrån granskning av liknande 

studier. Samhällsforskare använder sig till största delen av fyra metoder; enkäter, intervjuer, 

observationer och textanalyser (Denscombe 2009, Johansson & Svedner 2010, Trost 2007). 

Jag valde som tidigare redovisats att studera organisationen på en skola som lyckats med att 

nå hög måluppfyllelse och inkludera alla elever. Jag kan emellertid inte jämföra den med 

andra studier eftersom jag inte funnit några studier med samma utgångspunkt som min. 

Ursprungstanken var att delta i ett resursteamsmöte och utifrån vad som framkom under 

observationen av mötet göra observjuer med några personer som ingick i resursteamet. Jag 

ville på det sättet fördjupa mig i hur personerna tänkte om skolans arbete och organisation 

kring elever i behov av särskilt stöd. Med observju menas en kontextuell intervju, ”… som 

genomförs på plats i den aktuella omgivningen” Hultman & Wedin (2008) i Aili, Blossing & 

Thornberg (red). Jag skulle ha gjort en intervju men de utvalda personerna i direkt anslutning 

till resursteamsmötet. Planeringen var också intervjua en specialpedagog som hade ansvaret 

för organisationen av resursteamet och mötet. En annan tänkbar metod hade varit 

observationer i klassrummen, det är på detta sätt de studier är gjorda som jag studerat som 

underlag för denna rapport. Med en sådan metod skulle jag ha fått ett helt annat fokus på min 

studie och inte kunnat studera organisationsperspektivet utifrån personalens synsätt, jag hade i 

så fall själv bildat mig en subjektiv uppfattning om hur organisationen såg ut. Ytterligare ett 

sätt att ta del av skolans organisation hade varit att intervjua elever, detta perspektiv var jag 

inte heller intresserad av eftersom min åsikt är att eleverna inte alltid förstår hur 

organisationen som de är deltagare i är uppbyggd och vilka pedagogiska tankar som finns 

bakom den (Denscombe 2009). 
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4.3.1. Intervju 

 Intervjustudien startade med att jag skickade missivbrev (Bilaga 1) till de personer som jag 

hade för avsikt att intervjua. Personerna hade jag kommit i kontakt med via dåvarande 

specialpedagog på skolan, vilken jag kontaktat i ett tidigt skede av planeringen för mitt arbete. 

Eftersom ursprungstanken inte gick att genomföra valde jag i stället att intervjua 

specialpedagogen som arbetade med eleverna i årskurserna sex till nio på skolan och rektorn 

som arbetade med eleverna i årskurs förskoleklass till år fem. Specialpedagogen följde jag 

under en hel dag och gjorde fältanteckningar och ostrukturerad intervju. Rektorn träffade jag 

under en timme och gjorde en semistrukturerad intervju som jag spelade in. Jag fick även 

tillgång till material som användes för kartläggning, uppföljning och dokumentation på den 

aktuella skolan. Att intervjua är enligt Denscombe (2009) en bra metod att använda sig av när 

man som forskare vill ha djupinsikt i människors åsikter och uppfattningar. Jag gjorde mina 

intervjuer som en semistrukturerad och en ostrukturerad intervju vilket innebar att jag hade 

teman för de intervjuade att besvara. Vid en semistrukturerad intervju används grundfrågor 

enligt (a.a.) vilket jag också hade (Bilaga 5). Båda dessa typer av intervjuer innebär ett 

konstruktivt möte mellan forskare och informant och är ett enkelt och populärt sätt att hämta 

information på (Denscombe 2009).  

 

4.3.2 Enkätstudie 

Den andra delen av min studie är en enkätstudie och jag kommer nedan att beskriva vad som 

är angeläget att tänka på vid arbete med enkätstudier samt hur jag gick tillväga. 

 

Innan jag konstruerade min enkät läste jag noggrant Trost (2007) rekommendationer om 

enkäter och lät mig därefter inspireras av ett antal enkätstudier som tidigare gjorts. 

Enkätstudier kan vara av kvantitativ eller kvalitativ art och min studie är kvalitativ som jag 

tidigare nämnt. Enkäten är ett mätinstrument som används för att mäta olika fakta och redan i 

inledningsskedet erfordras ett klart och precist syfte med studien. Enkäter anses ofta som ett 

relativt enkelt sätt att genomföra studier på men det är viktigt att tänka på att enkätstudier tar 

tid. En realistisk tidsåtgång enligt Trost (2007) är flera månader och det stämmer väl överens 

med tidsåtgången för min studie. I mitt fall var syftet att undersöka hur två olika skolor i tjugo 

olika kommuner i Sverige var organiserade när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Jag 

valde att skicka postenkäter, adresserade till rektor, till de utvalda skolorna och meddelade 

även rektor via mail att enkäten var på väg. Första sidan av enkäten bestod av ett missivbrev 

(Bilaga 1) och enkäten bestod av ett antal kryssfrågor och en öppen fråga (Bilaga 3). Efter 

några veckor skickade jag en påminnelse via mail till dem som inte besvarat enkäten och efter 
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en månad skickades en sista påminnelse, denna gång via post med ny enkät och dessutom 

mail om att en ny enkät var på väg.  

 

4.3.3. Triangulering 

Metodologisk triangulering är enligt Denscombe (2009) den vanligaste formen av 

triangulering. Forskaren kan på detta sätt jämföra data från kvalitativa och kvantitativa 

insamlingsmetoder och genom detta sätt analysera upptäckterna vilka därigenom kan styrkas 

eller ifrågasättas. Man kan också genom att använda flera metoder komplettera och berika 

materialet (a.a.). Att använda flera undersökningsmetoder för att kunna belysa 

problemställningar ur flera infallsvinklar kan dessutom vara ett sätt att nå en djupare 

förståelse för fenomenet och följaktligen därav kunna dra allmänna slutsatser om resultatet 

(Stukat 2005). 

 

4.4 Urval 

Som presenterats ovan bestämde jag mig för att göra en fallstudie på en utvald skola som 

lyckats mycket väl när det gäller att inkludera alla elever och att även göra en enkätstudie och 

undersöka om det fanns någon skillnad i organisation mellan skolor som lyckas bäst 

respektive sämst, när det gäller de sammanvägda resultaten i skolverkets undersökning Öppna 

jämförelser- Grundskola 2011 (Sveriges kommuner och landsting 2011). Kommunen där den 

utvalda skolan fanns ligger i södra Sverige och uppnådde mycket goda resultat. Detta kände 

jag till sedan tidigare eftersom jag i Skolverkets nyhetsbrev hade läst om skolans framgång 

med att inkludera alla elever. Skolan var en F-9 skola med organisationen årskurs F-5 med 

150 elever och årskurs 6-9 med 300 elever. Skolan hade två rektorer en med ansvar för 

årskurs F-5 och den andra med ansvar för årskurs 6-9. För att finna skolor till enkätstudien i 

de utvalda kommunerna sökte jag på kommunernas hemsidor och valde slumpmässigt ut en 

kommunal grundskola som undervisade elever i yngre respektive äldre åldrar. Jag valde 

kommunala grundskolor eftersom de var lätta att hitta via hemsidorna. Organisationen på 

skolorna såg väldigt olika ut och organisationen på de utvalda skolorna såg ut på följande sätt; 

årskurserna F-3, F-5, F-6, F-9,4-9, 6-9 och 7-9. Jag valde i första hand ut en skola som 

undervisar yngre respektive äldre elever. I vissa kommuner fanns endast skolor för åldern F-9 

och då valde jag två sådana. I en kommun fanns bara en grundskola därför valde jag att 

utvidga min undersökningsgrupp till elva skolor i kommuner som lyckades bäst enligt Öppna 

jämförelser- Grundskola 2011 (Sveriges kommuner och landsting 2011). Enkäter skickades 
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även till den i min intervjustudie undersökta skolan eftersom skolan hamnade i kriteriet för 

undersökningen och inga andra skolor i kommunen fanns att tillgå.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Eftersom skolan jag besökte för intervjuerna har varit föremål för ett flertal tidningsartiklar 

under de senaste åren infann sig ett etiskt dilemma. Jag ställde mig frågan om jag kunde 

skriva på ett sådant sätt att jag lyckades med att inte identifiera skolan. Enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) så skall forskaren noga överväga 

forskningens värde i förhållande till de eventuellt negativa konsekvenser det kan få för de 

deltagande. Jag övervägde för och nackdelar med att besöka den aktuella skolan och kom 

fram till att om identiteten avslöjas så skulle inte stor skada vara skedd eftersom skolan varit i 

blickpunkt både när det gäller skolverkets och forskares intresse. Intervjun som spelats in 

liksom fältanteckningarna från den ostrukturerade intervjun kommer bara jag att ha tillgång 

till. När det gäller de skolor som jag slumpmässigt valt ut i kommunerna finns ingen risk för 

att de kan identifieras eftersom det endast är jag som har tillgång till materialet (a.a.). 

 

4.6 Tillförlitlighet  

När man genomför en kvalitativ studie är det enligt Denscombe (2009) viktigt att forskaren 

har en medvetenhet om den kritik som kan framföras att denna typ av studiers trovärdighet 

kan ifrågasättas. När forskaren, som jag gjort, koncentrerat sig på ett enda fall bör det 

diskuteras om fallet går att generalisera (a.a.). Jag valde med vetskap om detta att komplettera 

min fallstudie med en enkätstudie där jag kunde jämföra om mitt utvalda fall hade en specifik 

organisation i jämförelse med andra liknande fall. I enkäten valdes slummässigt två skolor i 

kommuner som lyckades bäst eller sämst i Sverige. Jag kan inte med säkerhet veta att just 

dessa specifika skolor lyckades bra eller dåligt och det blir en svaghet i min studie men jag 

anser ändå att tillförlitligheten är god eftersom jag vet att kommunerna dessa skolor ligger i 

tillhörde Sveriges bästa eller sämsta. Frågornas utformning och formulärets utseende i 

enkätstudier har stor betydelse för studiens trovärdighet. Jag valde därför att noga studera 

rapporter med olika typer av enkäter innan frågeformuläret tillverkades. Medvetenheten om 

att jag som forskar ska vara observant på att rätt saker mäts och att krångliga ord och 

skrivningar ska undvikas bör göra att rapporten får en högre trovärdighet (Trost 2007). 
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4.7 Forskningsetiska principer 

I vetenskapliga undersökningar måste forskningskraven balanseras mot individskyddskraven. 

Forskningen är viktig för samhällets utveckling men individer måste i detta sammanhang 

skyddas från att utsättas för skada eller kränkande behandling. De forskningsetiska 

principerna har till uppgift att främja att en bra balans mellan forskningskravet och 

individskyddskravet kan uppnås (Vetenskapsrådet 2002). 

 

I individskyddskravet finns olika huvudkrav och de berörda ska få information om 

undersökningen syfte och att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet 2002). I min fallstudie 

vände jag mig direkt till en specialpedagog och en rektor och bad om deras medverkan. När 

de givit sitt samtycke skickade jag ett missivbrev till dem och till skolornas rektorer för att på 

ett korrekt sätt redovisa min avsikt med undersökningen. I enkätstudien skickades ett 

missivbrev med studiens syfte som förlaga till enkäten, eftersom deltagarna kunde avstå från 

att svara på enkäten om de inte ville medverka så krävdes i denna studie inget samtycke i 

förväg. Det är viktigt att konfidentialitetskraven uppfylls och jag redovisade i missivbreven 

hur jag skulle hantera de uppgifter som deltagarna lämnade till mig. De forskningsetiska 

reglerna används som underlag för forskarens ansvarstagande och det kan ibland uppstå 

konflikt mellan individskyddskravet och forskarens avsikt med undersökningen (a.a.). 

 

4.5 Fenomenografi 

För att analysera det insamlade materialet i denna rapport lät jag mig inspireras av ett 

fenomenografiskt tankesätt. Enligt Hultman & Wedin (2009) i Aili, Carola, Blossing, Ulf & 

Thornberg, Ulrika (red) så passar denna metodansats bra när människors tankar om olika 

fenomen ska beskrivas och jag använde mig av den presenterade analysmodell för att försöka 

hitta essensen i de olika svaren som enkäten gav. Genom att försöka hitta mönster och 

jämföra likheter och skillnader anstränger sig forskaren med fenomenografins hjälp att 

upptäcka variation och fastställa var skiljelinjen mellan olika begrepp går. Denna metod 

används vanligen vid kvalitativa intervjuer av ett antal personer som beskriver sin uppfattning 

om ett fenomen (Hultman & Wedin (2009) i Aili, Carola, Blossing, Ulf & Thornberg, Ulrika 

(red), Stukat 2011). Jag anser att denna metod, trots att jag inte gjort ett antal intervjuer att 

jämföra resultaten med varandra, var användbar för min undersökning för att rikta 

uppmärksamhet mot eventuella variationer i hur skolorna organiserade undervisningen 

beroende på om de lyckades bra eller dåligt. Resultaten av de två kvalitativa intervjuerna som 

jag genomförde jämfördes sedermera med enkätstudiens resultat.  
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5 Resultat 

 

Jag kommer under den här delen besvara mina forskningsfrågor genom att redovisa resultatet 

av studiens enkät och intervjuer. Intervjuerna genomfördes, som jag tidigare nämnt, på en 

årskurs F-9 skola som låg i södra Sverige. Jag gjorde mina intervjuer med rektor för 

årskurserna förskoleklass till årskurs fem och med en specialpedagog som arbetade med 

eleverna i årskurs sex till nio. Enkäten skickades till rektor/specialpedagog i fyrtio skolor i 

tjugo kommuner i Sverige. Tio kommuner som lyckades bäst och tio kommuner som lyckades 

sämst i de sammanvägda resultaten i undersökningen Öppna jämförelser-Grundskola 2011 

(Sveriges kommuner och landsting 2011). Svarsfrekvensen på enkätstudien var 72,5 %. Antal 

elever som ansågs av rektorerna vara i behov av särskilt stöd på skolor i kommuner som 

lyckades bäst i Sverige var 13 % att jämföra med skolor från kommuner som lyckades sämst 

där det ansågs att 21 % av eleverna behövde detta stöd. I resultatdelen 5.1 nedan presenteras 

några av svaren från enkätstudien i tabeller. Samtliga resultatsvar från enkäten finns 

redovisade i tabell 1-10 i Bilaga 4. Den vanligaste klasstorleken på samtliga tillfrågade skolor 

var mellan 20-25 elever i klassen och i flertalet skolor var det även vanligt med 25-30 elever. 

I dessa båda kategorier skiljer det sig väldigt lite åt beroende på om skolan låg i en kommun 

som lyckades bra eller dåligt. En skillnad fanns däremot när det gäller klasser på mellan15-20 

elever vilket var betydligt vanligare på skolor i kommuner som lyckades dåligt. Elevgrupper 

på mellan 5-15 elever var mycket ovanligt på alla skolor, utom på de skolor där elevantalet 

totalt på skolan inte uppgick till fler än 55 elever. På skolan där jag gjorde min intervjustudie 

var det vanligast med klasstorlekar på omkring 25 elever i de äldre årskurserna men även 

vanligt att elevantalet var större. I de yngre åldrarna var klasstorlekarna något mindre. 

 

5.1 Organisation 

Den i intervjustudien studerade skolan och kommunen den ligger i var 2007 en av de sämsta 

skolorna i Sverige i flera kategorier i undersökningen Öppna jämförelser 2007- Grundskola 

(Sveriges kommuner och landsting 2007).  Därför fattade politikerna i kommunen ett beslut 

om att något radikalt måste göras och deras motto för handlingen blev att alla ska tycka om 

och lyckas i skolan. Ingen riskanalys blev gjord men eftersom man ansåg sig ”ha nått botten” 

så fanns inget att förlora. De styrande i kommunen bedömde att förändringsarbetet behövde 

starta omgående och man valde på skolan att som första insats stänga ned alla befintliga 

särskilda undervisningsgrupper, samt ordna så att de elever som tidigare fått hemundervisning 

återkom till skolan för att få sin undervisning där. Det beslöts också att mycket resurser skulle 

sätta in i årskurserna sex till nio och att förskoleklass till årskurs fem skulle stå tillbaka den 
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första tiden. Rektor och specialpedagog för år sex till nio påbörjade följaktligen arbetet med 

att informera personalen om hur förändringsarbetet fortsättningsvis skulle gå till och gick 

därefter ut till alla elever och förde samtal om att de nu kunde få mer och varierat stöd av 

skolan för att på så sätt ha möjlighet att lyckas bättre med sina studier. Organisationen sågs 

över och all personal som tidigare arbetat i små undervisningsgrupper eller med stöd direkt till 

enskilda elever fick ändrade arbetsuppgifter, målet var att inkludera alla elever. Skolan ansåg 

att de på så sätt skulle kunna bli kostnadseffektivare och samtidigt skulle alla elever få 

tillgång till de extra lärarresurserna. Skolan erbjöd olika sorters stöd och hjälp till eleverna, 

emellertid behövde de själva tillsammans med föräldrarna ta beslut om att ta del av insatserna 

liksom att i högre grad läsa läxor. Inkluderingsbegreppet blev dominerande på skolan och 

personalen var mycket noga med att framhålla att begreppet skulle tolkas som att de 

inkluderade eleverna skulle vara både fysiskt och psykiskt närvarande det vill säga att 

eleverna skulle känna tillhörighet och vara inkluderad på sina villkor.  

 

5.1.1 Lärartäthet under lektioner 

Den granskade skolan organiserade sig på så sätt att det alltid fanns två lärare under 

lektionerna i årskurs sex till nio i svenska, engelska och matematik. I början på höstterminen 

var dessutom speciallärare med på alla årskurs sex lektioner. Detta för att göra bedömning 

och utvärdering av elevernas kunskaper och för att kunna bedöma till vilka klasser och till 

vilka elever som resurserna behövdes bäst. I årskurserna förskoleklass till år fem arbetades det 

på liknande sätt som i de äldre årskurserna men i dessa klasser lades teoretiskt fokus främst på 

läsningen. Det var kunskapsfokusering som gällde med målen, stukturen och tydligheten som 

ledstjärnor. Undervisningen bedrevs individanpassat med olika typer av 

undervisningsmaterial som hade olika svårighetsnivåer, vilket även gällde läxorna. Två 

pedagoger fanns ofta med i undervisningssituationer där det ansågs behövas, emellertid 

koncentrerade man sig inte i första hand på matematik, svenska och engelska som i årskurs 

sex till nio, i stället kunde det vara aktuellt under olika ämnens lektioner. Alla elever i 

förskoleklass till år fem var inkluderade i ordinarie undervisning men intensivundervisning 

kunde under kortare perioder bedrivas genom en till en undervisning. Då gick elever till ett 

annat rum för att få extra stöd av en speciallärare med till exempel läsning. Lärarna som 

arbetade med de yngre barnen ansåg att det sätt på vilket de arbetade var självklart, men 

rektor menade att det inte alls behöver vara så eftersom hon hade sett många exempel på 

andra sätt att arbeta och fokusera. 
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 Organisationen som den undersökta skolan hade stämmer väl överens med det som en stor 

del av rektorerna i enkätstudien påpekade att deras skola behövde utveckla, oavsett bra eller 

dåliga resultat i kommunen framhölls att fler lärare i klassrummet var något som var 

eftersträvansvärt. Att elever i behov av särskilt stöd som undervisades i ordinarie klassrum 

och hade tillgång till utbildad resurs i skolarbetet lyckades bättre kan Tabell 8 och 9 tyda på. 

 
Tabell 8. Eleven har extra lärarresurs i klassrummet 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 6 4 

Ganska vanligt 54 27 39 

Ganska ovanligt 23 67 46 

Mycket ovanligt 23 0 11 

 
Tabell 9. Eleven har extra stöd av 

 specialpedagog/ utbildadspeciallärare i klassrummet 
 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 0 0 

Ganska vanligt 50 27 37 

Ganska ovanligt 33 53 44 

Mycket ovanligt 17 20 19 

 

Tabell 9 påvisar att i de kommuner som lyckades sämst i Sverige ansåg 73 % av skolorna att 

det var mycket ovanligt eller ganska ovanligt med extra stöd i klassrummet av utbildad 

speciallärare, specialpedagog eller lärarresurs. Den sortens stöd gavs till cirka 50 % av 

eleverna i behov av särskilt stöd, i skolor i kommuner som lyckas bäst i Sverige. Resultaten i 

Tabell 5 nedan visar att elever i behov av särskilt stöd som undervisas i klass och har tillgång 

till specialkompetens utanför klassrummet var ett mycket vanligt sätt att organisera 

verksamheten på både när det gällde skolor i kommuner som lyckades bäst eller sämst. 

 

Tabell 5. Elever undervisas i klass och i särskild undervisningsgrupp 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 38,5 13 13 

Ganska vanligt 8 40 40 

Ganska ovanligt 15 34 34 

Mycket ovanligt 38,5 13 13 
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Resultaten i Tabell 5 skiljer sig åt på ett mycket speciellt sätt eftersom kommuner som lyckas 

bäst har svarat att de i 38,5 % av fallen anser att det både är mycket ovanligt och mycket 

vanligt att elever undervisas i klass och i särskild undervisningsgrupp. Detta skulle kunna vara 

ett resultat av att jag inte visste om de enskilda skolorna i Sveriges bästa kommuner lyckas 

bra eller dåligt. 

 

5.1.2 Särskilda åtgärder och särskild undervisningsgrupp 

Drygt tio autistiska elever i årskurs sex till nio fanns på skolan där intervjuerna gjordes och 

dessa elever hade tidigare tillhört särskolan. Alla de autistiska eleverna hade en 

klasstillhörighet och en elev fanns på heltid i klass. Eleverna hade en hemvist där 

speciallärare fanns, ett lugnt rum mitt i ordinarie verksamhet. Skolan organiserade för 

eleverna i gruppen på så sätt att de mer och mer skulle vara med i ordinarie verksamhet. För 

årskurserna förskoleklass till år fem fanns tidigare en träningsskola för särskoleelever. Den 

gruppen var nu nedlagd och alla eleverna var inkluderade i den ordinarie undervisningen. Det 

fanns här liksom för eleverna i årskurs sex till nio ett lugnt rum i korridoren där elever som 

var i behov av särskilt stöd hade tillgång till extra hjälp, en lugn arbetsmiljö och studiero. 

 

Att elever endast undervisas i särskild undervisningsgrupp är ovanligt i alla de tillfrågade 

skolorna men i kommuner som lyckas bäst är denna organisation mycket ovanligt, Tabell 6. 

 

Tabell 6. Eleven underviss endast i särskilda undervisningsgrupper 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 7 4 

Ganska vanligt 15 7 11 

Ganska ovanligt 0 29 15 

Mycket ovanligt 85 57 70 

 

I enkätstudien (Tabell 3 och Tabell 4 Bilaga 4) framkommer att det är ovanligt att elever 

undervisas i klass och grundsärskolegrupp men ovanligare att elever endast undervisas i 

grundsärskolegrupp. I denna tolkning behöver hänsyn tas till att inget svarsalternativ fanns i 

enkäten om skolan inte hade särskola, några rektorer hade ändå antecknat att det inte fanns 

särskola.  

 

På den studerade skolan fanns en elev med svåra relationsstörningar, denna elev hade 

anpassad studiegång och en egen lärare med specialkompetens samt en personlig assistent. 
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Läraren och assistenten fick handledning av en psykoterapeut var annan vecka och de fick 

även handledning av kurator samt av specialpedagog. Ytterligare en elev på skolan hade 

personlig assistent, detta för att hjälpa eleven att komma till lektionerna och för att se till att 

eleven tog sin medicin. På alla de tillfrågade skolorna i enkätstudien var det ovanligt att elever 

hade anpassad studiegång men svaren skiljer sig ändå i allra högsta grad år eftersom det i 

kommuner som lyckades väl i 62 % av fallen var mycket ovanligt i förhållande till dem som 

lyckades sämre där 20 % angav detta, Tabell 10. 

 
Tabell 10. Elever har anpassad studiegång 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 0 0 

Ganska vanligt 0 0 0 

Ganska ovanligt 38 80 61 

Mycket ovanligt 62 20 39 

 

Ett liknande mönster kan urskiljas när det gällde tillgången till elevassistent i klassrummet, 

Tabell 7. Där svarade 85 % av kommunerna som lyckades väl att det var ovanligt eller 

mycket ovanligt med elevassistent i klassrummet att jämföra med skolor som lyckades mindre 

väl där 40 % angav att det var ganska vanligt med elevassistent i klassrummet.  

 
Tabell 7. Eleven har tillgång till elveassistent i klassrummet 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 0 0 

Ganska vanligt 15 40 29 

Ganska ovanligt 62 27 42 

Mycket ovanligt 23 33 29 

 

Socialförvaltningen i kommunen där intervjustudien gjordes har ett nära samarbete med 

skolan. En person jobbade både i skolan och på socialförvaltningen. Den personen tog alltid 

ett relationellt perspektiv i bemötandet med eleverna i motsats till den pedagogiska personalen 

som i första hand tog ett ämnesteoretiskt perspektiv. Socialförvaltningen jobbade med öppna 

utredningar så ofta det var möjligt. Det innebar att skolans personal kunde ta del av 

utredningarna, vilket många gånger var till stor nytta i planeringen för eleven i behov av 

särskilt stöd, eftersom det sociala många gånger var en betydande del av skolproblematiken. I 

enkätstudien finns inte några data som antyder att ett sådant samarbete skulle vara önskvärt på 

någon skola. 
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5.2 Systematiskt arbete  

I samband med förändringsarbetet på den undersökta skolan gjordes ett kompendium av 

specialpedagogen, vilket innehöll en sammanställning av vetenskaplig litteratur med 

specialpedagogiskt fokus. Litteraturen rörde sig i första hand om: elever i behov av särskilt 

stöd, elever som var nyanlända till Sverige och elever med social problematik. Det skolan 

satte fokus på var: de vuxnas bemötande och förhållningsätt, att alla skulle lyckas i skolan 

både lärare och elever samt inkludering av alla elever. All personal med anknytning till skola 

och förskola i kommunen läste kompendiet som sedan diskuterandes på konferenser, 

studiedagar och arbetslagsträffar. Fördelen med detta ansågs vara att all personal tog del av 

samma forskningslitteratur i stället för, som brukligt var tidigare, att några få åkte på kurs 

eller konferens. På detta sätt utvecklades personalen tillsammans samtidigt som de lärde 

känna varandra bättre. Personal som började på skolan efter det att förändringsarbetet hade 

satt igång fick inläsningstid av kompendiet, extra stöd av specialpedagogen och handledning 

för att snabbt komma in i skolans tänkesätt och bemötande av eleverna. 

 

När det gällde hur rektorerna på de olika skolorna i enkätstudien ansåg att arbetssättet måste 

utvecklas så skiljer det sig på hur fokus tas. På skolor i kommuner som lyckades bäst hade 

rektorerna till övervägande del angett att den viktigaste insats var att lärare ska bli bättre på att 

reflektera över sin egen undervisning. Detta ansågs kunna genomföras genom bland annat 

auskultation i varandras klasser, erfarenhetslärande vilket syftar till analys av undervisningen 

och att göra om och göra nytt samt att utvärdera pedagogernas förhållningssätt mot eleverna. 

Lärarna ansågs också behöva bli bättre på att ge rätt sorts stöd till elever i behov av särskilt 

stöd i egen klass genom att: göra grundligare planering, anpassa studiematerial, 

individualisera undervisningen, hjälpa eleven att utveckla sin syn på sig själv och sina 

möjligheter samt att utmana eleverna att nå högre mål. I skolor i kommuner som lyckades 

sämre ansåg rektorerna att eleverna behövde tydliga pedagogiska planeringar, att 

självskattningsschema skulle införas, att studietekniken måste bli bättre, att elevernas attityd 

måste förändras och att kamratbedömning bör börja användas. De yngre åldrarna bedömdes 

behöva bättre och effektivare läsinlärning. Alla rektorer var ense om att klassrummet måste 

vara en trygg lärmiljö och att uppföljning och analys av arbetet med och kring eleverna 

behöver bli en viktig del av arbetet. Handledning av specialpedagog till lärarna för att på så 

sätt stärka ledarrollen i klassrummet nämns också av många som eftertraktat, liksom 

fortbildning av personal samt tillgång till fler specialpedagoger med tätare samarbete med 

lärarna. I enkätstudien ansåg rektorerna att lärarna oavsett kommun hade ganska stor 

kompetens när det gällde elever i behov av särskilt stöd, men när det gällde mycket stor 
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kompetens var skillnaden betydande. Kommuner som lyckades bäst svarade i 38 % av fallen 

att de ansåg att skolans lärare hade mycket stor kompetens i förhållande till de sämre 

kommunerna där bara 7 % ansåg detta.  

 

5.2.1 Förhållningssätt  

Personalen på den studerade skolan hade genom att de fördjupat sig i samma forsknings och 

utbildningsmaterial ett gemensamt förhållningssätt emot eleverna, de hade också stor 

kunskapsfokusering och en medvetenhet om skolans vision och mål, oavsett om de 

undervisade yngre eller äldre elever. Ett dubbelt fokus var enligt rektor ett förhållningssätt 

inte två enskilda saker, det känslomässiga och kunskapsbiten betraktades som att gå hand i 

hand och genomsyrade allt. I enkätstudien ansåg en stor del av rektorerna att fortbildning för 

lärarna skulle behövas för att ändra perspektiv och förhållningssätt från att tänka ”hur 

förändrar jag eleven” till ”hur bemöter jag eleven”. Att uppdatera personalen om aktuell 

forskning liksom att föra pedagogiska diskussioner anges frekvent som önskvärt, liksom att 

förstärka lärarnas ledarskap i klassrummet. 

 

5.3 Planering 

Det övergripande ansvaret för eleverna i behov av särskilt stöd i årskurserna sex till nio hade 

specialpedagogen på den undersökta skolan. En resursgrupp, bestående av specialpedagog, 

två speciallärare och tre lärare med viss resurstid, planerade under resursteamsmöten för de 

stödinsatser som skulle genomföras den kommande tvåveckorsperioden. Specialpedagogen 

ledde dessa möten på samma sätt som hon också ledde elevhälsoteamsmöten och de flesta 

andra möten där elever i behov av särskilt stöd diskuterades. Skolan hade en blankett där 

enskilda lärare eller lärarlag kunde skriva en förfrågan om extra resurs till enskild elev eller 

elevgrupp. Dessa blanketter behandlades sedan under resursteamsmötena. Extra resurs kunde 

också bestå av handledning gällande: enskild elev eller elevgrupp, enskild lärare, lärarlag eller 

annan grupp av pedagoger. Mentorerna/lärarna till eleverna i behov av särskilt stöd fick efter 

varje resursteamsmöte ett schema där besluten om stödet för nästkommande två veckor 

påvisades.  

 

I början av läsåret innan terminen för eleverna i år sex till nio hade startat kallades eleven i 

behov av särskilt stöd, föräldrar och personal till ett planeringsmöte för elevens kommande 

läsår. En stödplan skrevs för eleven som beskrev vad eleven och föräldern ville med det 

kommande läsåret och elevens skoldagar. Eleven gjorde sedan ett skattningsschema 
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tillsammans med specialpedagogen där eleven fick göra en självskattning på en skala mellan 

0-10 när det gällde de olika ämnena och hur eleven upplevde: lärare, raster, luncher, läxor och 

prov. Det fylldes även i en blankett ”Min skolsituation” som hade ett antal påståenden om hur 

eleven kunde tänkas vilja bli bemött eller få sin skoldag organiserad. Denna blankett fick 

sedan eleven skriva under och på så sätt ge tillåtelse för andra vuxna på skolan att ta del av 

informationen. Specialpedagogen tog därefter kontakt med ansvarig lärare/mentor och andra 

berörda lärare och berättade om hur eleven upplevde sin skolsituation. Emellanåt reviderades 

dessa blanketter för eleverna i behov av särskilt stöd eller nya skrevs för elever där behov 

hade uppkommit under terminens gång. Specialpedagogen strukturerade arbetsmaterialet i de 

olika ämnena till eleven, till det användes mappar med olika färger där studiematerialet till de 

kommande lektionerna i de olika ämnena förvarades, en färg för varje ämne. Elevens schema 

färgades även det i samma färg som mappen till respektive ämne. Specialpedagogen hade ett 

nära samarbete med lärarna till eleverna i behov av särskilt stöd när arbetsmaterialet 

sorterades i mapparna.  

 

Till alla elever som inte nådde målen skrevs åtgärdsprogram som utvärderades kontinuerligt.  

De kortsiktiga målen utvärderades var eller varannan vecka och de långsiktiga med något 

längre intervall. Skolan erbjöd sommarskola och höstlovsskola för alla elever från årskurs fem 

och uppåt och planerade för att även yngre elever längre fram skulle få tillgång till den. 

Läxhjälp fanns för alla elever på skolan från förskoleklass och till årskurs nio. Det var 

emellertid inga barn i förskoleklassen som hade anamma erbjudandet. Eleverna med skrivna 

åtgärdsprogram hade tillgång till speciallärarna under alla håltimmar och under viss annan tid 

under skoldagen. Dessa speciallärare fanns också tillgängliga under hela skoldagen i ett 

speciellt klassrum för eleverna som önskade få extra stöd och hjälp. Efter drygt halva 

terminen samlade specialpedagogen in alla preliminära betyg. Detta för att kunna se vad som 

behövdes för att alla elever i år sex till nio i alla ämnen skulle kunna få möjligheten att höja 

sina betyg. Hon hjälpte sedan till att strukturera och planera arbetet så att de elever som låg 

nära nivån att höja sitt betyg fick möjlighet att komplettera med det som fattades för att nå det 

högre betyget.   

 

5.3.1 Framåtsyftande arbete 

Den undersökta skolan planerade för vidare utveckling och det hade precis skapats ett forum 

där kommunens specialpedagoger och speciallärare skulle träffas några gånger per termin för 

att diskutera vilken kompetens de olika personerna som arbetade med eleverna i behov av 

särskilt stöd besatt och hur man skulle kunna dra nytta av den gemensamma kunskapen och 
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erfarenheten i kommunen. Personalen på skolan skulle arbeta ytterligare med det av 

specialpedagogen sammanställda kompendiet och annan aktuell forskning. Rektorn uttryckte 

att det var dags att börja om med förhållningssätt och bemötande, det som personalen läst 

mycket av i början av förändringsarbetet. Rektor påpekade även att det är viktigt att förstå att 

man aldrig blir färdig. Man kan inte säga att ”nu kan vi det här”. Hon menade att man ständigt 

behöver fundera över vad som finns bakom elevers beteende och ansåg att nu behövde 

personalen backa tillbaka till början för att ständigt påminna varandra om hur viktigt det är att 

se bakom barns uppträdande. 

 

6 Diskussion 

 

I denna rapport har jag strävat efter att öka förståelsen för hur man med ett inkluderande 

arbetssätt kan organiserar undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Nedan följer ett 

diskussionsavsnitt som inleds med en sammanfattning av resultaten som sedan diskuteras i sin 

helhet.  

 

6.1 Sammanfattning av resultaten 

 I resultatdelens början presenterade jag intervjuerna och de forskningsfrågor som behandlar 

hur personalen beskrev att den av mig undersökta skolan var organiserad för att inkludera alla 

elever, samt hur personalen upplevde att de arbetade för att inkludera alla elever i behov av 

särskilt stöd. Av resultatet framkom att skolan under de senaste åren genomgått en stor 

förändring i organisation när det gäller elever i behov av särskilt stöd, att personalen på skolan 

anser att de inkluderar alla elever och att inkluderingsbegreppet står i fokus på skolan. 

Förändringsarbetet startades genom att allt exkluderande stöd till elever i behov av särskilt 

stöd drogs in och genom att genomföra en omorganisation som syftade till att alla elever 

skulle inkluderas. I enkätstudiens jämförelse mellan skolor i kommuner som lyckas bäst 

respektive sämst i Sverige har jag funnit att i de skolor i kommuner som lyckades bäst arbetas 

och strävas det efter att organisera sig på ett liknande sätt som den i min studie undersökta 

skolan. I metoddelen påpekades att enkätstudien gjordes i skolor i Sveriges bästa och sämsta 

kommuner enligt rapporten Öppna jämförelser-Grundskola 2011 (Sveriges kommuner och 

landsting 2011) och att jag inte hade inblick i de specifika skolornas resultat. Av enkätsvaret 

som redovisas i (Tabell 5 Bilaga 4) blev analysen att det skilde sig åt mellan enskilda skolors 

sätt att organisera sig oavsett om kommunen lyckades bra eller dåligt. Det kan tolkas som att 
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alla skolor i en kommun som lyckades bäst inte hade likartad organisation. Det övergripande 

resultatet pekar ändå på att det finns en generell skillnad i organisation mellan kommuner som 

lyckades bäst respektive sämst i Sverige. 

 

Några extra intressanta antaganden jag kom fram till var att i skolor i kommuner som 

lyckades bäst fanns oftare en utbildad pedagog i klassrummet i förhållande till de skolor i 

kommuner som lyckas sämst, vilka mycket oftare hade elevassistent. Detta organisationssätt 

stämmer väl överens med intervjustudien där skolan flitigt använde sig av extra lärarresurs i 

klassrummet och där specialpedagogen tillsammans med speciallärare fungerade som 

spindeln i nätet och dessutom medverkade i klassrummet. 

 

6.2 Organisation 

Min hypotes var att många skolor exkluderar elever i behov av särskilt stöd eftersom min 

erfarenhet var att skolor inte klarar av att bemöta eleverna på ett sådant sätt att alla elever kan 

undervisas tillsammans. Mitt antagande stämmer med vad Fischbein (2007) i Nilholm & 

Björk- Åkesson (red) menar, att segregeringen i skolorna ökar igen och Skolinspektionen 

(2011) granskning visar, att olika särskiljande lösningar för elever som behöver extra stöd ofta 

blir permanenta. På skolan jag undersökt har man visat att inkludering av alla elever kan ge 

framgång och hög måluppfyllelse, eftersom skolan genom att stänga alla särskilda 

undervisningsgrupper, ändrade perspektiv och övergripande organisation och på detta sätt 

lyckades med att gå från en botten placering till att vara en av Sveriges bästa skolor. Det de i 

själva verket gjorde var att följa styrdokumenten samt att läsa och diskutera 

forskningslitteratur. Att en skola inkluderar alla elever kan tolkas på olika sätt men 

inkludering av elever ska ske på den enskilde elevens villkor. Inkluderingen ska vara såväl 

fysisk som social och Alm & Nilholm (2009) menar att man inte ska betrakta inkludering som 

något eleven är eller inte är utan i stället lägga fokus på att eleven kan och bör vara mer eller 

mindre inkluderad i klassrummet, det vill säga att den fysiska inkluderingen inte behöver ske i 

absurdum. Det tänkesättet delades av personalen på skolan jag undersökte och de ansåg 

dessutom att inkluderingsbegreppet hela tiden ska kritiskt granskas och att det blir 

otillfredsställande att fastna i ett konstant tankesätt. I den undersökta skolans organisation 

strävades efter att alla elever skulle vara inkluderade i klassrummet på elevens villkor både 

socialt och fysiskt men elever som behövde hjälp med specifika saker kunde få det utanför 

klassrummet. För vissa elever i behov av särskilt stöd som till exempel de autistiska eleverna 

på den undersökta skolan, ansågs det bli för krävande att var i en stor gruppering en hel dag, 

de behövde någon avskild plats där de kunde vila sig från alla intryck som en stor gruppering 
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kan ge. Eleverna hade emellertid klasstillhörighet och var inkluderade i stor gruppering så 

mycket som de och personalen ansåg var utvecklande för dem. Elever som behövde intensiv 

lästräning fick också extra stöd under en begränsad tid utanför ordinarie klassrum och att få 

den sortens stöd vid enstaka tillfällen anses inte missgynna eleven (Giota & Emanuelsson 

2011).  

 

6.3 Synsätt 

Den studerade skolan fick ingen större budget i och med förändringsarbetet men genom 

omorganisationen ansåg man sig kunna bli kostnadseffektivare. Att ekonomiska resurser har 

liten betydelse visar också Hattie (2009) i sin forskningsöversikt. Störst betydelse för om 

elever i skolan ska lyckas har enligt Hattie (2009) lärarnas kompetens. I den av mig studerade 

skolan valde man att öka lärartätheten under lektionstid vilket visade sig ge positiva effekter. 

Om elever får tillgång till kompetenta lärare i klassrummet, det vill säga lärare som är 

engagerade, har höga förväntningar på eleverna och dessutom är har kunskap om lärprocessen 

så lyckas de bättre menar Hattie (2009). Skolan, jag undersökte, och kommunen den låg i 

hade valt att låta alla pedagoger studera och diskutera samma vetenskapliga litteratur och på 

så sätt höja personalen kompetensen. Dessutom strävade de efter att all personal skulle ha 

gemensamt förhållningsätt gentemot eleverna vilket resulterade i att alla elever hade tillgång 

till välutbildad personal med gemensamt förhållningssätt. I enkätstudien visade det sig att de 

skolor i kommuner som lyckades bäst oftare hade flera pedagoger i klassrummet än de som 

lyckades sämst. Pedagogen kunde vara ytterligare en lärare, en utbildad specialpedagog eller 

en speciallärare. I skolor i kommuner som lyckades sämst var det vanligare att elever hade 

tillgång till elevassistent vilket sällan förekom i de skolor i kommuner som lyckades bäst. 

Tolkningen blir då att skolor i kommuner som lyckades sämst hade färre utbildade lärare i 

klassrummet vilket medförde att eleverna inte hade lika frekvent tillgång till utbildad personal 

som i de skolor i kommuner som lyckades bäst. Att öka lärartätheten under lektionstid var 

också en angelägenhet många rektorer i enkätstudien angav som önskvärt att utveckla, oavsett 

om de arbetade i bra eller dåliga kommuner. Ytterligare en tolkning av att lärarnas kompetens 

har stor betydelse visas av enkätresultatet där kommuner som lyckades bäst ansåg i mycket 

större utsträckning att lärarnas kompetens att ge elever i behov av särskilt stöd rätt hjälp var 

mycket god. I skolor i kommuner som lyckades sämst var det mer frekvent att personalen 

bedömdes ha ganska liten kompetens när det gällde att ge stöd till elever i behov av särskilt 

stöd. I ett stort antal forskningsrapporter har framkommit att elever som är i behov av särskilt 

stöd och undervisas tillsammans i små grupper med likasinnade får sämre resultat, samtidigt 

som lärarna har lägre krav på dessa elever. Differentieringen i svenska skolor ökar dessutom 
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påvisar Giota & Emanuelsson (2011) i sin studie. Sammantaget skulle detta kunna vara 

anledningen till att elever i de bästa kommunerna har bättre resultat eftersom det var 

ovanligare att dessa elever undervisades i särskild undervisningsgrupp samt att de oftare hade 

extrastöd av utbildad personal i klassrummet.  

 

6.3.1 Fel fokus 

Att lärarna borde reflektera mer över sin undervisning bedömdes av rektorer i kommuner som 

lyckade väl som det viktigaste att utveckla. Dessa rektorer tog också ett lärarperspektiv på 

skolors förbättringsarbete i kontrast till de sämre kommunerna där perspektivet i stället blev 

elevrelaterat i negativ bemärkelse. Rektorerna i de sämre kommunerna beskrev bland annat 

utvecklingsarbetet som att eleverna måste ändra attityd och att de behövde få en bättre 

studieteknik. Att skolor ofta fokuserar på vad elever ska göra för att nå målen i stället för att 

reflektera över hur undervisningen ska bedrivas visar också resultat från tillsyn och 

kvalitetsgranskning som Skolinspektionen gjorde 2010 (Skolinspektionen 2011). 

 

6.4 Planering  

För eleverna i behov av särskilt stöd hade de, på den i min studie undersökta skolan, en 

omfattande planeringsstruktur och som arbetsredskap för att dokumentera och utvärdera hur 

de uppsatta långsiktiga och kortsiktiga målen utvecklades användes åtgärdsprogram. Enligt 

Asp-Onsjö (2006) har det stor betydelse för eleven i behov av särskilt stöd hur 

åtgärdsprogrammen skrivs och används. I en organisation där ett relationellt perspektiv antas, 

som är fallet i den av mig undersökta skolan, befrämjar det elevens kunskapsinhämtning 

genom att personalen tillrättalägger miljön för eleven. I skolor som har ett kategoriskt synsätt 

får det motsatt effekt nämligen att den exkluderande eller integrerande planeringen runt 

eleven förstärks. På den undersökta skolan erbjöds ett antal olika stödjande insatser, där fanns 

bland annat stöd att få under håltimmar, efter skolans slut, liksom under olika lov. Hattie 

(2009) menar dock i sin studie att sommarskola ger begränsad effekt, men anser ändå att det 

kan vara befogad om eleven redan är marginaliserad eller inte når uppsatta mål. 
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7 Konklusion 

 

7.1 Ett kort sammandrag 

Min uppfattning var att skolor ofta marginaliserar elever i behov av särskilt stöd och jag ville 

med denna studie undersöka hur en skola som dokumenterat lyckas väl organiserar arbetet 

kring elever i behov av särskilt stöd samt jämföra skolans organisation med andra skolors. I 

studien har jag konstaterat att genom att omorganisera en skola på så sätt att alla elever 

inkluderas och genom att personalen fördjupar sig i och diskuterar aktuell forskningslitteratur, 

kan en skola från att ha varit en av Sveriges sämsta på några år lyckas med att vända resultatet 

till att bli en av de bästa. Jag har redovisat hur personalen på den undersökta skolan anser att 

skolan är organiserad och hur personalen anser att de arbetar för att inkludera alla elever i 

ordinarie undervisning. Jag också påpekat att skolor i kommuner som lyckas bäst i Sverige 

ofta organiserar sig på ett liknande sätt som den undersökta skolan. Vidare har jag kommit 

fram till att lärare med extra stor kompetens samt att ytterligare lärarresurs i klassrummet i 

stället för elevassistent är vanligare i skolor i kommuner som lyckas väl.  

 

7.2 Vem har nytta av uppsatsen 

Eftersom min erfarenhet var att skolor inte har den kompetens som behövs för att inkludera 

alla elever i den befintliga organisationen och alltså inte följer styrdokument och aktuella 

forsknings resultat, så anser jag att min studie kan vara intressant för dem som arbetar med att 

organisera för elever i behov av särskilt stöd samt för andra som är intresserade av 

förbättringsarbete för dessa elever. Medvetenhet om inkluderingsbegreppet, dess utveckling 

samt hur begreppet kan tolkas bör vara intressant kunskap för att kunna utveckla 

skolorganisationen för elever i behov av särskilt stöd.  

 

7.3 Fortsatt forskning 

Eftersom jag fann mycket lite forskning om skolors övergripande organisation i förhållande 

till elever i behov av särskilt stöd så anser jag att det behövs ytterligt forskning inom området. 

Intressant skulle vara att genom djupintervjuer ta reda på hur fler skolor som lyckas nå bra 

resultat organiserar sig och att undersöka på djupet om det finns ett mönster och specifika 

faktorer som har betydelse. Vidare skulle det vara spännande att undersöka vari 

problematiken består att det uppenbarligen är svårt att inkludera alla elever i skolan i dag, 

trots att styrdokumenten klart fastställer att alla elever ska inkluderas och aktuell forskning 
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visar att det är det bästa för alla elever. Jag läste flera studier där elever i behov av särskilt 

stöd undervisades i speciella undervisningsgrupper, men fann ingen studie om hur elever i en 

inkluderad verksamhet uppfattar sin skolsituation, därför anser jag att det är ytterligare ett 

intressant ämne som skulle kunna undersökas. 
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Bilaga 1 

Nora 2011-10-15 

Till rektor/ specialpedagog 

 

Mitt namn är Ann- Christin Andersson och jag studerar på Masterprogrammet i 

utbildningsvetenskap inriktning Specialpedagogik vid Uppsala universitet. Denna termin ska 

jag skriva en magisteruppsats med ett specialpedagogiskt perspektiv. Mitt syfte med 

uppsatsen är att undersöka hur en skola som dokumenterat lyckats väl med att inkludera 

alla elever organiserar och planerar arbetet för elever i behov av särskilt stöd samt 

undersöka hur skolor som lyckas väl respektive mindre väl när det gäller måluppfyllelse och 

det sammanvägda resultatet i skolverkets undersökning Öppna jämförelser Grundskola 2011 

organiserar undervisningen utifrån ett inkluderande respektive exkluderande arbetssätt. 

 

Jag kommer att intervjua en specialpedagog, delta i resursteamets arbetsmöte och efter 

mötet intervjua någon personal som deltagit i mötet för att få svar på frågor som 

uppkommit under min observation av mötet. Alla deltagare garanteras anonymitet och det 

insamlade materialet kommer endast att användas i studiesyfte.  

 

Min handledare på Uppsala universitet är Elisabeth Ekegren Johansson 

elisabeth.ekegren@edu.uu.se 

Vill du ha ytterligare upplysning kontakta mig gärna ring xxx xxxxxxx eller maila  

ann-christin.andersson@skola.nora.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ann-Christin Andersson 
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Bilaga 2 

  

Till rektor/ specialpedagog  

 
Mitt namn är Ann- Christin Andersson och jag studerar på Masterprogrammet i 
utbildningsvetenskap inriktning Specialpedagogik vid Uppsala universitet. Denna termin ska 
jag skriva en magisteruppsats med ett specialpedagogiskt perspektiv. Mitt syfte med 
uppsatsen är att undersöka hur en skola som dokumenterat lyckats väl med att inkludera 
alla elever organiserar och planerar arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Jag vill också 
undersöka hur skolor i kommuner som lyckas väl respektive mindre väl när det gäller det 
sammanvägda resultatet i skolverkets undersökning Öppna jämförelser Grundskola 2011 
organiserar undervisningen utifrån ett inkluderande respektive exkluderande arbetssätt. 
 

Jag kommer att skicka en enkät till ett antal skolor som ligger väl respektive mindre väl till i 
skolverkets mätningar när det gäller det sammanvägda resultatet. Alla deltagare garanteras 
anonymitet och enskilda svar kommer inte att redovisas. Det insamlade materialet kommer 
endast att användas i studiesyfte. Enkäten består av enkla kryssfrågor och tar endast några 
minuter att besvara. Enkäten är kodad och det är endast jag som har tillgång till skolans 
identitet. Ett frankerat svarskuvert medföljer enkäten. 
 

Er skolas svar är viktiga för min undersöknings tillförlitlighet och jag hoppas att ni vill bidra 
med era erfarenheter och på så sätt hjälpa mig i min undersökning. Jag hoppas att ni har 
vänligheten att medverka i min enkätstudie och svarar på frågorna så snart som möjligt 
gärna under vecka 44. Jag kommer att skicka första påminnelsen till alla som inte svarat på 
enkäten under följande vecka. 
 

Min handledare på Uppsala universitet är Elisabeth Ekegren Johansson 

elisabeth.ekegren@edu.uu.se 

Vill du ha ytterligare upplysning kontakta mig gärna ring xxx xxxxxxx eller maila  

ann-christin.andersson@skola.nora.se 

 

Tack på förhand för din medverkan. 

Nora i oktober 2011 

 

Med vänlig hälsning 

Ann-Christin Andersson 

 

mailto:elisabeth.ekegren@edu.uu.se
mailto:ann-christin.andersson@skola.nora.se


40 

 

 

Bilaga 3 

1. Hur många elever finns det på Er skola? ...................................... 
 
2. Hur många av Er skolas elever är i behov av särskilt stöd? ………………………………. 
 
3. Hur vanligt är det med följande åtgärder för    Mycket         Ganska            Ganska          Mycket                    
elever i behov av särskilt stöd på Er skola? vanligt           vanligt            ovanligt         ovanligt 

A. Elever delas in i grupper efter förkunskaper                               □          □            □         □                 

B. Elever undervisas både i klass och i grundsärskolegrupp  □ □            □         □ 

C. Elever undervisas endast i grundsärskolegrupp  □ □            □         □ 

                     D. Elever undervisas både i klass och får enskilt stöd                     □          □   □  □ 
 av specialpedagog/ utbildad speciallärare utanför klass  
E. Elever undervisas både i klass och i särskild                                □ □            □         □           
undervisningsgrupp  

F. Elever undervisas endast i särskilda undervisningsgrupper     □ □            □         □ 
G. Elever har tillgång till elevassistent i klassrummet  □ □   □         □ 
H. Elever har extra lärarresurs i klassrummet   □ □   □         □ 
I. Elever har extra stöd av specialpedagog/ utbildad   □ □   □         □ 

    speciallärare i klassrummet   

J. Elever har anpassad studiegång   □ □   □         □ 

 
4. Hur bedömer Du den samlade    Mycket           Ganska            Ganska        Mycket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
lärarkompetensen på Er skola för att ge  stor                  stor                  liten             liten 
elever i behov av särskilt stöd rätt hjälp?             

                        □            □   □        □ 

                    
5. Hur vanligt är följande elevantal i   Mycket  Ganska  Ganska         Mycket   
normalklass på Er skola?     vanligt  vanligt   ovanligt       ovanligt 
A. 5-10 elever     

B. 10-15 elever    □   □    □        □  
C. 15-20 elever    □   □    □        □      
D. 20-25 elever    □   □    □        □ 
E. 25-30 elever    □   □    □        □ 
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6. Vad anser du att Er skola behöver utveckla för att bättre kunna möta elevers olika 
    förutsättningar och behov? 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

Tack för din medverkan! 

Skicka in enkäten i svarskuvertet. Portot är betalt. 
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Bilaga 4 

I enkätstudien ingår fyrtio skolor i tjugo kommuner. Studien har en svarsfrekvens på 75 % 

inkomna svar bland skolor i kommuner som lyckades sämst och 70 % bland skolor i 

kommuner som lyckades bäst i det sammanvägda resultatet i Öppna jämförelser Sveriges 

kommuner och landsting (2011), det medför en svarsfrekvens på 72,5% för enkätstudien. I 

tabellerna precenteras svaren i procent av inkomna svar. 

 

Tabell 1. Eleverna delas in i grupper efter förkunskaper 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

skolor 

Mycket vanligt 0 0 0 

Ganska vanligt 0 33.3 18 

Ganska ovanligt 31 33,3 32 

Mycket ovanligt 69 33,3 50 

 

 

Tabell 2. Eleverna undervisas både i klass och i grundsärskolegrupp 

 

 

 
Tabell 3. Elever undervisas endast i grundsärskolegrupp 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 20 11 

Ganska vanligt 8 0 4 

Ganska ovanligt 17 13 15 

Mycket ovanligt 75 67 70 

 

 

Tabell 4. Elever undervisas både i klass och får enskilt stöd av 

specialpedagog/speciallärare utanför klass 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 54 40 46 

Ganska vanligt 31 53 43 

Ganska ovanligt 15 7 11 

Mycket ovanligt 0 0 0 

 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 8,5 13,5 11 

Ganska vanligt 25 13,5 15 

Ganska ovanligt 8,5 33 26 

Mycket ovanligt 58 40 48 
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Bilaga 4 

 

Tabell 5. Elever undervisas i klass och i särskild undervisningsgrupp 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 38,5 13 13 

Ganska vanligt 8 40 40 

Ganska ovanligt 15 34 34 

Mycket ovanligt 38,5 13 13 

 

 

Tabell 6. Eleven underviss endast i särskilda undervisningsgrupper 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 7 4 

Ganska vanligt 15 7 11 

Ganska ovanligt 0 29 15 

Mycket ovanligt 85 57 70 

 

 

Tabell 7. Eleven har tillgång till elveassistent i klassrummet 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 0 0 

Ganska vanligt 15 40 29 

Ganska ovanligt 62 27 42 

Mycket ovanligt 23 33 29 

 

 
Tabell 8. Eleven har extra lärarresurs i klassrummet 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 6 4 

Ganska vanligt 54 27 39 

Ganska ovanligt 23 67 46 

Mycket ovanligt 23 0 11 

 

 
 

 

 

 

 

 



44 

 

Bilaga 4 

 

Tabell 9. Eleven har extra stöd av 

 specialpedagog/ utbildadspeciallärare i klassrummet 
 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 0 0 

Ganska vanligt 50 27 37 

Ganska ovanligt 33 53 44 

Mycket ovanligt 17 20 19 

 

 

Tabell 10. Elever har anpassad studiegång 

 Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades bäst 

Skolor i 

kommuner 

som 

lyckades 

sämst 

Alla 

Mycket vanligt 0 0 0 

Ganska vanligt 0 0 0 

Ganska ovanligt 38 80 61 

Mycket ovanligt 62 20 39 
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Semistrukturerade intervjufrågor 

 

1. Hur såg organisationen ut innan förändringsarbetet? 

2. Vad gjorde ni? 

3. Vad behövs för att omorganisera en skola? 

4. Hur ser organisationen ut nu?  

5. Finns skillnader i organisationen för årskurs F-5 respektive 4-9? 

6. När och hur ges extra stöd? 

7. Är alla elever inkluderade? Helatiden- delar av skoldagen? 

8. Hur ser den långsiktiga och kortsiktiga planeringen ut? 

9. Hur ser det fortsatta arbetet ut på skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                         

 

 

 

 

 

 

 


