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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att belysa rektorers tolkning av frirummet gällande 

organisering av arbetet med särskilt stöd. Med en hermeneutisk ansats kopplad till 

pragmatism, främst kritisk pragmatism, och frirumsteorin, samt med djupintervju som 

verktyg utgör tre centrala frågor utgångspunkten för undersökningen. Den första handlar 

om hur rektor beskriver sin verksamhet gällande organisering av särskilt stöd utifrån sin 

tolkning av skolans styrdokument. Den andra frågan berör vilka särskilt viktiga faktorer 

för att få till stånd en välfungerande organisation kring särskilt stöd det finns enligt 

rektor. Den sista frågeställningen behandlar rektors upplevelse av relationen mellan 

styrdokument och den faktiska verksamheten kring särskilt stöd. Resultatet visar att 

rektorers tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd 

utgörs av särskilt viktiga faktorer som kompetens, grundläggande organisationsstruktur 

och relationsbygge. Det handlar också om att förhålla sig till den diskrepans samtliga 

rektorer utrycker att de upplever existerar mellan skolans styrdokument och det som 

bland annat beroende på tillgängliga ekonomiska medel kan realiseras.  
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1. Inledning 

Skolans styrdokument fastslår att skolans verksamhet måste vila på begrepp och uppfattningar 

som handlar om grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, människors 

lika värde och hänsyn till barns olika behov (SFS 2010:800; SFS 2008:567; Skolverket, 

2011). Elever som möter utmaningar till följd av exempelvis funktionsnedsättningar ska ges 

stöd som motverkar dess konsekvenser (SFS 2010:800). Ändå är brister i arbetet med särskilt 

stöd ett av de vanligaste nedslagen Skolinspektionen (2014) gör i samband med 

tillsynsärenden.  

Styrdokumenten hänvisar vidare till rektors roll och betydelse som en av de främsta 

faktorerna för en välfungerande skola med hög måluppfyllelse, som även innefattar elever i 

behov av stöd (SFS 2010:800; Lgr 11).  Att i detta sammanhang tolka och implementera 

styrdokumenten är en uppgift som utgör komplexiteten i rektors funktion och som i kontexten 

av arbetet med särskilt stöd är nära knutet till specialpedagogisk verksamhet. En central del av 

specialpedagogiskt arbete i skolan går ut på att främja likvärdighet, hitta frirummet för 

organisering av arbetet med detsamma och på olika sätt verka för utveckling inom detta 

frirum. På dessa grunder skapades denna kvalitativa studie med syftet att belysa rektorers 

tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa rektorers tolkning av frirummet gällande organisering av 

arbetet med särskilt stöd. 

Ur syftet framträder följande frågeställningar: 

 Hur beskriver rektor sin verksamhet gällande organisering av särskilt stöd utifrån sin 

tolkning av styrdokumenten? 

 Vilka särskilt viktiga faktorer för att få till stånd en välfungerande organisation kring 

särskilt stöd finns det enligt rektor? 

 Hur upplever rektor relationen mellan styrdokument och den faktiska verksamheten 

kring särskilt stöd? 
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2. Bakgrund 

Skolledarens roll är komplex och mångfacetterad. Ansvarsområdet spänner över en bred 

organisation och verksamhet och innefattar således många arenor. Det är därför kanske föga 

förvånande att många hävdar rektors och ledarskapets betydelse som en av de främsta 

faktorerna för en välfungerande skola med hög måluppfyllelse, som även innefattar elever i 

behov av stöd. Att tolka och implementera styrdokumenten är i detta sammanhang kanske den 

mest grundläggande uppgiften rektor har för att kunna bygga och utveckla sin verksamhet, 

något bland andra Gunnar Berg (2011) samt Bengt och Elisabeth Persson (2012) belyser. Ann 

Ahlberg (2013), Persson och Persson (2012) samt Robert Thornberg och Katina Thelin (2011) 

understryker också vikten av förmågan att som ledare kunna skapa ett genomsyrande 

helhetsperspektiv och en samsyn för att kunna samverka mot gemensamma mål. Elevhälsan är 

vidare idag ett viktigt forum för skolans utvecklingsarbete och processen runt särskilt stöd och 

följaktligen ytterligare ett exempel på område där rektor bör vara involverad. Eva Hjörne och 

Roger Säljö (2013) lyfter elevhälsans arbete och bland många andra aspekter just rektors roll i 

elevhälsoteamet.  

Följande kapitel behandlar de för föreliggande studies syfte aktuella styrdokument.  

2.1 Styrdokument 

För denna studies syfte har ett antal styrdokument som utgörs av lagar, läroplan, föreskrifter, 

riktlinjer, deklarationer och konventioner bedömts som relevanta och redogörs för i de 

kommande avsnitten. Genomgången av lagar och läroplan utgår från Bergs nivåindelning i 

målnivå, regelnivå och verksamhetsnivå (Berg, 2012, s.12). Målnivån beskriver Berg (2012) 

som övergripande och berör grundläggande ideologiska och innehållsmässiga aspekter. 

Regelnivån handlar om vad verksamheten ska göra och kan också vara direkt kopplat till 

ämnen. På verksamhetsnivå beskrivs vad skolor bör göra i det vardagliga arbetet. På den sista 

nivån handlar det alltså om rekommendationer, både internt och externt. 

2.1.1 Lagar 

På målnivå beskriver Skollagen (SFS 2010:800) att skolans verksamhet måste vila på begrepp 

och uppfattningar som handlar om grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga 

rättigheter, människors lika värde och hänsyn till barns olika behov.  

På regelnivå är samtliga av de aktuella dokumenten mer konkreta gällande begreppet särskilt 

stöd, så även Skollagen. ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
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långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800, 1 kap. 4§). Om det på något 

sätt uppdagas att en elev riskerar att inte uppnå de lägst ställda målen trots genomförda och 

intensifierade extra anpassningar ska detta anmälas till rektor. Rektor är då skyldig att se till 

att det eventuella behovet av särskilt stöd utreds skyndsamt i samråd med elevhälsan. Visar 

utredningen att behov av särskilt stöd föreligger ska detta realiseras inom ramen för elevens 

utbildning som helhet. Vidare klargör Skollagen att barnets egen inställning och åsikt är 

viktig, att kommunen i sin resursfördelning måste ta hänsyn till individernas olika behov och 

förutsättningar samt att 

elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapsmål som 

finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:800, 3 kap. 3§). 

Dessutom fastslår Skollagen att särskilt stöd får ges istället för eller som komplement till den 

ordinarie undervisningen och att det ska ges i det sammanhang eleven normalt tillhör. Om det 

finns särskilda skäl får det särskilda stödet ges enskilt eller i en annan grupp. Omfattningen 

ska vara av den art som behövs för att kunna ge möjligheten att nå kunskapskrav som minst 

ska nås (SFS 2010:800, 3 kap. 7§, 10§, 11§). 

Inom regelnivån hamnar också vissa av de nya bestämmelserna i Skollagen som träder i kraft 

den 1 juli 2019. Lagändringarna innebär en garanti för tidiga och för individen relevanta 

stödinsatser för ”elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar” 

(Skolverket, 2019). Garantin gäller elever i behov inom läsning, skrivning eller räkning i 

förskoleklass och lågstadiet på grundskolan, specialskolan och sameskolan. Dessutom görs ett 

tillägg om krav på uppföljning av stöd som getts i form av extra anpassningar i svenska, 

svenska som andra språk och matematik inför årskurs ett och fyra (Skolverket, 2019). 

Skollagens klarläggande gällande rektors ansvar för att styra över densammes inre verksamhet 

hör till den nivå Berg (2012) kallar verksamhetsnivå. Beskrivningen av rektors ansvar betyder 

också att densamme beslutar över hur tilldelade resurser fördelas över enheten och utifrån 

elevernas olika behov (SFS 2010:800, 1 kap. 3§). 

Vidare gällande verksamhetsnivån står att läsa i Skollagen att om det på något sätt uppdagas 

att en elev trots insatser i form av extra anpassningar riskerar att inte nå kunskapskrav som 

minst ska uppnås ska detta meddelas rektor som ansvarar för att behovet av särskilt stöd 

utreds skyndsamt (SFS 2010:800, 3 kap. 8§).  
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Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) fastslående handlar främst om målnivå och då att 

skolan är skyldig att motverka diskriminering kopplad till bl.a. funktionsnedsättningar.  

I denna lag avses med diskriminering […] 3. bristande tillgänglighet: att en person med 

funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits 

för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning […](SFS 2008:567, 4§). 

2.1.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

Den första delen av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 

(Skolverket, 2011), som utgör målnivån, är gemensam för de olika stadierna och understryker 

samma aspekter som Skollagen och Diskrimineringslagen när det gäller skolans värdegrund 

och uppdrag. Begrepp som ”demokratisk grund”, ”människolivets okränkbarhet” och 

”likvärdig utbildning” återkommer här (Skolverket, 2011, s.7-8). På regelnivån i Lgr 11 

uttrycks bl.a. att alla antydningar till diskriminering aktivt ska motarbetas och att det ska 

finnas olika vägar mot kunskapsmålen för att passa skilda individers behov. På 

verksamhetsnivå konstateras även att alla som arbetar i skolan också har skyldighet att 

uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Läraren ska 

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar […] och stimulera, handleda och ge 

extra anpassningar eller särskilt stöd till elever med..som har svårigheter […] samt samverka 

med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen (Skolverket, 2011, s.14). 

2.1.3 Skolverkets och socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer 

Såväl Skolverket som Socialstyrelsen (2016) framhåller med hänvisning till Skollagen (SFS 

2010:800) rektors ansvar gällande arbetet med särskilt stöd och då främst med fokus på 

organisering, rutiner, samordning och elevhälsoteamet. I Skolverkets allmänna råd (2014a) 

behandlas arbetsgången och processen kring särskilt stöd. Råden handlar bland annat om 

steget innan särskilt stöd blir aktuellt, att uppmärksamma behov, utredningen, upprättandet av 

åtgärdsprogram samt uppföljning. Det understryks även att elevhälsan med sin samlade 

kompetens bör vara involverad i utredningen kring elevers behov av stöd. I annat stödmaterial 

med liknande fokus betonar Skolverket (2014b) vidare vikten av skolans arbete med bland 

annat motverkande av funktionsnedsättningars konsekvenser, skapandet av rätt förutsättningar 

för samtliga elever i klassrummet samt intern och extern samverkan runt elever i behov av 

särskilt stöd.  

2.1.4  Deklarationer och konventioner 

Det finns en rad deklarationer och konventioner som med något olika fokus har det 

gemensamt att förklara alla människors lika värde och rättigheter. FN:s allmänna förklaring 
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om de mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2011) från 1948 är kanske den mest 

övergripande och allmängiltiga. Bland annat tydliggörs att ingen människa på något sätt får 

diskrimineras och att alla har rätt till utbildning. Barnkonventionen (Regeringskansliet, 1990), 

som antogs i New York 1989 och som år 2020 blir svensk lag, hävdar barnets rättigheter 

särskilt. Uppfostran inför ett liv i ett samhälle som präglas av tolerans, solidaritet och 

jämlikhet framhålls, precis som barnets rätt till utveckling och utbildning. Att konventionen 

blir lag i Sverige innebär inga nya rättigheter för barn men både myndigheternas skyldigheter 

och möjligheter ökar, precis som potentialen att sätta just barnens rättigheter i fokus. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 

2008) fokuserar som namnet avslöjar just rättigheter i samband funktionsnedsättningar. Bland 

annat härleds begreppen funktionshinder och funktionsnedsättningar till samspel med attityder 

och miljö, rättigheten till fullständigt deltagande på lika villkor i samhället tydliggörs och att 

”personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet på 

grund av funktionsnedsättning” (Regeringskansliet, 2008, s.4) måste säkerställas. I 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2011) är vidare undervisningen för individer 

i behov av särskilt stöd centralt. Tillgång till ordinarie skolor och anpassning av den ordinarie 

undervisningen för att passa alla förespråkas. Undervisning i särskilda grupper och 

sammanhang bör endast förekomma i undantagsfall.  
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3. Tidigare forskning  

Följande stycke redogör för tidigare nationell och internationell forskning rörande skolledares 

syn på organisering av särskilt stöd och specialpedagogisk verksamhet, samt i övrigt relevant 

forskning inom närliggande områden. Tilläggas bör att det i detta sammanhang är omöjligt att 

redovisa samtlig existerande forskning. Ambitionen är att belysa centrala delar av 

forskningsfältet som gör föreliggande studies utgångspunkt relevant.  

För att hitta relevant tidigare forskning användes främst sökverktyget i databasen ERIC vid 

Örebro universitetsbibliotek. Följande ord, fraser och kombinationer användes: Organizing 

special education* AND principal samt Special education AND organizing AND principal. 

Sökningar via google genomfördes också med samma sökkombinationer samt frasen 

rektorers tankar om särskilt stöd. 

Redogörelsen är uppdelad i tre huvudteman vilka utkristalliserats i samband med sökandet 

efter tidigare forskning, nämligen skolledares uppfattning, beskrivning och tolkning; 

pedagogers perspektiv på organisering av särskilt stöd och specialpedagogisk verksamhet 

samt begrepp. Det enda temat som sökts aktivt är det första som handlar om skolledares 

uppfattningar och beskrivningar. De andra har alltså ej sökts aktivt, men då de på något och 

olika sätt återfunnits i så gott som samtliga studier som också behandlar skolledare tycks de 

relevanta att hänvisa till även i denna undersökning.  

3.1 Skolledares uppfattning, beskrivning och tolkning  

Här presenteras i det första undertemat nationell forskning rörande skolledares uppfattning, 

beskrivning och tolkning gällande organisering av särskilt stöd och specialpedagogisk 

verksamhet. Det andra underkapitlet fokuserar samma tema men med en internationell ram. 

Det har dock i det sistnämnda sammanhanget varit svårt att finna forskning som specifikt 

tangerar denna studies syfte. Den första studien har en tydlig koppling till just rektors egen 

beskrivning medan den andra fokuserar uppfattningar hos ”District Educational Officers 

(DEOs)” (Ahmad, Khawaja, Ather Hussain, Panhwar & Farshad, 2017, s.143) vilket det 

saknas motsvarighet till i Sverige.  

3.1.1 Nationell forskning 

Bengt Persson (1995) är en av dem som undersökt uppfattningar och beskrivningar av 

specialpedagogisk aktivitet. Han analyserar intervjuer där 18 grundskolerektorer utgör en del 

av empirin. Syftet är att titta på förutsättningar, genomförande och verksamhetsinriktning 
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kring specialpedagogiskt arbete. Rektorerna beskriver bland mycket annat hur de definierar 

begrepp som specialpedagogik och specialundervisning, hur de upplever skillnader mellan 

specialpedagogisk verksamhet och klassrumsundervisning och i vilka former den förstnämnda 

bedrivs på skolan samt hur det bestäms vilka som är kvalificerade att få ta del av den samma. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att specialpedagogisk aktivitet ur flera perspektiv hänger 

tätt samman med den lokala skolans grundprinciper och organisation av exempelvis särskilt 

stöd. 

En liknande studie som den nyss beskrivna, men av longitudinell karaktär, görs av Eva 

Heimdahl Matsson (2006). Hon jämför intervjuer utförda med skolledare år 1996 samt 2006 

med fokus på ledarnas syn på den inkluderande skolan och specialpedagogisk verksamhet. 

Studien visar på ett sätt att segregationen med tiden ökar då fler elever 2006 undervisas i 

särskild undervisningsgrupp på en särskild skola som tillhandahåller dessa. Dock har 

grupperna för särskild undervisning jämfört med 1996 överlag minskat på de egna skolorna 

2006 och de som finns kvar är inte lika bestående, vilket skulle kunna tolkas som att 

segregationen minskat. 2006 tas också elevernas individuella förutsättningar och behov i 

beaktande i ett tidigare skede än vad som gjordes 1996. 

Skolutveckling är Hans-Åke Scherps och Gun-Britt Scherps (2007) fokus i en 

forskningsrapport som bl.a. belyser avvikelser mellan centrala auktoriteters målfokus och den 

vardagliga verksamhetens problemlösande karaktär. Studien omfattar såväl skolledares 

föreställningar om sin egen roll som lärares perspektiv på skolledare. I intervjuer beskriver 

skolledare bl.a. förmåga till helhetssyn, samordning och hantering av resursbrist som delar av 

uppdraget. Att samordna resurserna i syfte att gynna helheten, dvs. hela skolans verksamhet, 

är enligt Scherp och Scherp (2007) ett bra sätt att sammanfatta delar av skolledarnas 

föreställningar. Spänningen mellan mål och resurser är också ett exempel där skillnaden 

mellan de centrala auktoriteternas målfokusering och den faktiska verksamheten enligt ett 

flertal rektorer i studien är omfattande.   

Joanna Giota och Ingemar Emanuelssons (2011) enkätstudie ställer liknande frågor som för 

den här aktuella. De undersöker skolors förhållningssätt till policyfrågor gällande 

specialpedagogiskt stöd. Rektorer i både kommunala skolor samt friskolor med årskurserna 1-

3 samt 7-9 fick genom enkäten svara på frågor rörande bland annat resursfördelning och 

bakomliggande skäl till elevers behov av särskilt stöd. Antalet elever som får särskilt stöd 

visar sig understiga antalet som är i behov av det både på det lägre och högre stadiet. På 

friskolorna är balansen något jämnare i de högre åldrarna. Diagnosticering är genomgående 
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ett starkt skäl till att bevilja särskilt stöd precis som inställningen att elevers behov snarare är 

individbundna än organisatoriskt knutna. Det individrelaterade förhållningssättet är dock allra 

vanligast hos rektorerna på högstadiet där samtliga tillfrågade hänvisar elevens behov till 

individen. Samtliga rektorer i undersökningen anser att lärarens kompetens är det mest 

centrala för att det särskilda stödet ska ge önskat resultat. 

Gunilla Lindqvist och Claes Nilholm (2013) menar i sin tur att skolledare spelar en central 

roll för hur väl skolverksamheten fungerar för barn i behov av särskilt stöd. De redogör i sin 

enkätbaserade forskning bl.a. för skolledares uppfattning om varför behov av särskilt stöd 

uppstår och hur arbetet med att hjälpa barn i behov av detsamma bör gå till. Av resultatet 

framgår att de skolledare som ingått i studien främst härleder elevernas behov till individen 

och att de oftast anser att det är speciallärare eller specialpedagoger som bör arbeta med det 

faktiska stödet för dessa elever. Nämnda studie är också en del av ett större projekt som utgörs 

av sammanlagt fyra undersökningar där det övergripande syftet är att belysa olika 

skolanknutna professioners syn på arbetet med särskilt stöd (Lindqvist & Nilholm, 2013).  

3.1.2 Internationell forskning 

L.V. Godovnikova (2009) redogör i en omfattade rysk studie för kravet på det massiva arbete 

med organisation som enligt författaren krävs runt elever i behov av särskilt stöd i den vanliga 

skolan. I undersökningen ingår totalt 74 rektorer, 62 head teachers och 40 senior teachers. 

Undersökningen redovisar attityder kring inkludering samt verksamheternas möjlighet att i 

detta sammanhang organisera utbildning för elever i behov av särskilt stöd. Resultatet visar en 

skiftande förmåga till organisering av stöd för elever i behov av detsamma. Vissa skolor 

arbetar för att ge stödet i vanliga klasser medan andra bedriver särskilda klasser eller grupper. 

Sammantaget konstaterar Godovnikova (2009) att mycket arbete behövs och kvarstår för att 

de vanliga ryska skolorna ska klara att ta emot elever i behov av särskilt stöd. Förskolorna är 

de som redan har en bra organisation och hanterar samtliga elever väl. Bland övriga 

verksamheter saknas de rätta förutsättningarna oftast. Många lider brist på bredd av 

kompetens och hjälpmedel. Även fundamentala medel som exempelvis rullstolsramper saknas 

ofta. 

2017 publicerades en pakistansk studie kring district education officers (DEOs) uppfattningar 

kring vad som karaktäriserar en framgångsrik rektor (Ahmad, Khawaja, Ather Hussain, 

Panhwar & Farshad). Rektorerna i Pakistan står alla under en DEOs ansvar vilket med andra 

ord betyder att en DEO har en högre beslutsfattande position inom skolan än rektor. 
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Utgångspunkten för undersökningen är målsättningen om en skola för alla där också alla lär 

och utvecklas i största möjliga mån utifrån sin förmåga. Åtta DEOs ansvariga för 

verksamheter motsvarande årskurserna 5 till 9 i svensk skola deltog i intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades och kategorier baserade på likheter som utgör resultatet skapades. Slutsatsen 

är att det informanterna tillskriver en framgångsrik rektor bland annat karaktäriseras av 

förmågan att skapa gott relationsarbete, både internt mellan exempelvis lärare eller lärare och 

elev samt externt såsom mellan hem och skola. Att inom verksamheten kunna förmedla och 

hålla en enhetlig kurs mot gemensamma mål som anknyter till styrdokumenten visade sig vara 

en annan viktig egenskap. Rekrytering av relevant kompetens för att möta styrdokumentens 

krav är ytterligare en viktig del av rektors ansvar och uppgift som densamme enligt 

undersökningen behöver hantera.  

3.2 Pedagogers perspektiv på organisering av särskilt stöd och specialpedagogisk 

verksamhet  

Många av de studier som redan nämnts innefattar förutom skolledares egna perspektiv även 

andra utgångspunkter inom ramen för arbetet med särskilt stöd, som Persson (1995), Scherp 

och Scherp (2007) och Heimdahl Matsson (2006). Exempelvis intervjuas speciallärare och 

lärare gällande vad som ligger till grund för en framgångsrik organisation kring särskilt stöd. 

Även om dessa perspektiv inte sökts aktivt då de inte utgör huvudfokus för föreliggande 

studie har de på något och olika sätt ändå återfunnits i så gott som samtliga studier som också 

behandlar skolledare. Därför bedöms de relevanta att härleda till även i denna undersökning. 

Ingemar Gerrbo (2012) undersöker fem grundskolors specialpedagogiska praktik och 

organisering utifrån idén om en skola för alla. Intentionen är i detta sammanhang dels att 

beskriva men också att söka förståelse för vad som händer, hur det händer och varför. ”I detta 

inbegrips såväl handlingar som handlingars villkor (möjligheter och hinder), intentioner och 

mål” (Gerrbo, 2012, s.119). Forskningsfrågorna besvaras genom analys av lärares, 

specialpedagogers och skolledares berättelser om det vardagliga arbetet i skolan. Empirin 

insamlas genom intervjuer. Exempel på slutsatser som dras är att specialpedagogiska insatser 

utgörs av pedagogisk närhet mellan vuxen och elev, exempelvis genom att ta hänsyn till 

elevens perspektiv, avståndsreducering och överbryggning. De två sistnämnda begreppen 

handlar enligt Gerrbo (2012) om att specialpedagogik i praktiken bland annat innebär att 

försöka minska eller överbrygga gapet mellan nuläget och målet gällande kunskapsutveckling. 

Konkret kan det exempelvis betyda att anpassa eller prioritera uppgifter, strukturera eller 

arbeta med förekommande insatser.  
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I det tidigare avsnittet 4.1.1 nämnda Gunilla Lindqvist (2013) har tillsammans med Annica 

Rodell (2015) givit ut ett material där de baserat på sina egna erfarenheter som bl.a. 

pedagoger och forskare samt sammanställningar av annan aktuell forskning skriver om hur 

det särskilda stödet i den svenska skolan borde organiseras. Utgångspunkten är skolans 

styrdokument. Författarna konstaterar inledningsvis att ”Många gånger lämnas skolans 

personal att själva bedöma hur formuleringarna i styrdokument och policytexter ska omsättas 

i praktisk handling. Ett sådant exempel är skrivelser som behandlar arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd” (Lindqvist & Rodell, 2015, s.17). Med hänvisning till egna erfarenheter som 

lärare, specialpedagoger, lektor och forskare samt till annan aktuell forskning av exempelvis 

Nilholm och Alm (2010), Persson och Persson (2012) och Sundqvist (2012) menar de också 

att rektors roll är central i arbetet med specialpedagogiska frågor. Samma konstaterande 

gällande alla elevers förutsättningar att lyckas i skolan görs men i detta sammanhang är också 

läraren och dennes kompetens lika viktig. Ytterligare en avgörande faktor för att lyckas med 

arbetet kring särskilt stöd är enligt Lindqvist och Rodell (2015) samverkan mellan skolans 

olika professioner.  

År 2015 publicerades en amerikansk studie av Elizabeth B. Kozleski, Ting Yu, Allyson L. 

Satter, Grace L. Francis och Shana J. Haines som utreder arbetet med att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i den vanliga skolan runt om i USA. Fokus ligger här på intervjuer 

med andra i skolan verksamma professioner än rektor. Bland andra ingår administratörer, 

lärare och speciallärare från sex olika skolor. Bland annat framkommer att strukturer och 

processer för att skapa ett stabilt, grundläggande arbete runt inkludering av elever med 

funktionsnedsättningar är av yttersta vikt. Samarbete mellan elev, lärare, skola och hem anges 

som centralt för att cementering av ett inkluderande arbetssätt ska ske, precis som strategisk 

organisering av tid och plats.  

3.3 Begrepp 

Perspektiv på organisering av särskilt stöd och specialpedagogisk verksamhet har även 

undersökts utifrån begrepp som inkludering och, som den redan ovan nämnda studien av 

Gerrbo (2012), en skola för alla. Med ett kritiskt perspektiv och med fokus på begreppet 

inkludering diskuterar Kerstin Göransson, Claes Nilholm och Kristina Karlsson (2011) den 

svenska skolans arbete kring elever i behov av särskilt stöd. Analysen bygger på tre kategorier 

som spänner över såväl kommunal som nationell nivå, nämligen värderingar och mål; 

organisationsstrukturen och placering av eleverna; samt kategoriseringens betydelse för att 

erhålla stöd. Slutsatserna landar främst i de omfattande skillnader som uppstår gällande 
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ovannämnda områden mellan skolor då de statliga styrdokumenten lämnar mycket rum för 

tolkning både på kommunal- och skolnivå. Organisationen av arbetet med särskilt stöd skiljer 

sig alltså markant åt och beror enligt forskarna främst på att de inkluderande målen på 

nationell nivå inte alls betyder att desamma återspeglas på lokal nivå. Det råder exempelvis 

stora skillnader gällande själva uppfattningen om vad inkludering faktiskt betyder och därmed 

innebär i den vardagliga skolverksamheten. Förekomsten av särskilda undervisningsgrupper 

skiljer sig också markant åt då de statliga styrdokumenten avråder från dessa men inte 

förbjuder dem. I vilken omfattning diagnosticering är avgörande för erhållande av stöd är ett 

annat område som också ser olika ut mellan Sveriges skolor.  

I sammanhang av begreppet inkludering bör Lindqvist och Rodell (2015) åter nämnas då de 

kommer fram till samma slutsats som Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) gällande 

inkludering. De menar att termen inkludering inte sällan blandas ihop med integrering och att 

det överlag ofta råder olika uppfattningar inom samma verksamhet kring vad begreppen står 

för. Begreppsproblematiken kopplas främst till att skolorna lämnas ensamma i 

tolkningsarbetet kring det styrdokumenten fastställer gällande särskilt stöd (Lindqvist & 

Rodell, 2015). 

Fiona Forbes (2007) skriver om vägen mot inkludering i den australienska skolan. I artikeln 

diskuterar hon det missförstånd hon menar råder gällande att begreppet inkludering skulle 

handla om plats istället för process. Forbes (2007) presenterar denna ståndpunkt utifrån sin 

roll som vice president i organisationen ASEPA – Australian Special Education Principals’ 

Association. ASEPA menar att inkludering inte handlar om att alla elever ska befinna sig på 

samma plats, utan ser på begreppet ur ett vidare samhällsperspektiv. Forbes (2007) påpekar 

också att kraven på nu- och framtidens rektorer därmed är höga: ”Increased school autonomy 

has placed principals/headteachers in a crucial management role: that of ensuring that students 

with disabilities and special needs receive the support to which they are entitled” (s.69).  

En liknande bild av skolledares roll i sammanhang av särskilt stöd i Nordamerika ger Cam 

Cobb (2015) i en sammanställning av forskning kring just rektorer i Nordamerika mellan åren 

2001 och 2011. Cobb identifierar sju roller som rektorer antar och således ska balansera i sitt 

ledarskap för arbetet med särskilt stöd. Organisation, som är denna studies främsta fokus, är 

bara ett av områdena men som genomsyrar flera av de andra, exempelvis skapandet av 

samsyn kring just begreppet inkludering och gällande verksamhetsmål.  
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3.4 Reflektion kring tidigare forskning   

I sammanhang som de ovan beskrivna gällande tidigare nationell och internationell forskning 

är det intressant att undersöka vilka likheter, skillnader eller både och som föreliggande studie 

visar på. I förhållande till den presenterade svenska forskningen bör framhållas att det gått en 

tid sedan Perssons (1995), Heimdahl Matssons (2006) samt Scherp och Scherps (2007) studier 

genomfördes. Många aspekter i dessa studier tangerar det som studeras i den här aktuella 

undersökningen men rådande förändringar rörande styrdokument, som ny läroplan och 

reviderad Skollag, torde även förändra rektors tolkning av de samma samt beskrivningen av 

organisationen kring särskilt stöd. I denna kontext, med fokus på rektors upplevelse, 

uppfattning och beskrivning, finns alltså ett behov av aktuell forskning att fylla, vilket med 

andra ord bekräftar föreliggande studies relevans.  

Även Giota och Emanuelsson (2011) har ett liknande syfte och förhåller sig till likartade 

frågor som i aktuell undersökning men använder en annan metod. Det är då intressant att som 

här utröna om deras enkätsvar skiljer sig eller liknar det rektorer uttalar sig om i 

djupintervjuer gällande organisationen av särskilt stöd. Liknande förhållanden gäller 

Lindqvist och Nilholm (2013) som också använder enkäter.  

Gerrbos (2012) intervjumetod är mer lik denna utrednings men fokuseras precis som 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) på begrepp, vilket även i den här berörda 

undersökningen är högst relevant då just begreppet särskilt stöd är centralt. Den andra 

kategorin i Göranssons, Nilholms och Karlssons (2011) forskning, som handlar om 

organisation, och delar av slutsatsen har tydliga beröringspunkter med föreliggande studie. 

Relevant här är att utreda huruvida de påtalade skillnaderna från 2011 med kopplingar till 

tolkning av styrdokumenten består eller har förändrats.  

Lindqvist och Rodell (2015) utgör en sammanställning av många olika forskningsprojekt och 

fokuserar alltså inte enbart på rektors eller pedagogers beskrivningar av upplevelser kring 

arbetet med särskilt stöd. Likväl kommer de fram till slutsatser gällande framgång i samma 

arbete som baseras på deras presenterade forskning. I förhållande till förefintlig studie är det 

då relevant att se om rektorerna i den här aktuella genomlysningen lyfter liknande eller andra 

faktorer som centrala för arbetet med särskilt stöd som Lindqvist och Rodell (2015) 

presenterar som giltiga utifrån en rad andra perspektiv än enbart rektors. 

Gällande den presenterade forskningen med internationellt fokus är här betydelsefullt att 

klarlägga likheter och skillnader i förhållanden till den ryska skolan som Godovnikova (2009) 
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beskriver. Överensstämmer de ryska attityderna kring inkludering och därmed 

verksamheternas möjlighet att i detta sammanhang organisera utbildning för elever i behov av 

särskilt stöd med den svenska skolan? Den pakistanska studien (2017) är både aktuell ur ett 

tidsperspektiv och gällande metoden som liknar den här använda i flera avseenden. Det är då 

högts intressant att se om de pakistanska faktorerna för möjliggörandet av skapandet av en 

skola för alla, överensstämmer med de svenska rektorernas beskrivningar. Ungefär samma 

frågeställning bör kopplas till B. Kozleski, Yu, L. Satter, L. Francis och J. Haines (2015) samt 

Cobbs (2015) undersökningar.  Är framgångsfaktorerna gällande organisering av särskilt stöd 

de samma i Sverige som dessa forskare framhåller gällande den amerikanska skolan? Vidare 

är det relevant att utforska om Forbes (2007) tankar om det vidare synsättet på begreppet 

inkludering i Australien kan appliceras på svenska rektorers tolkning om exempelvis platsen 

för det praktiska arbetet med särskilt stöd.  

Sammanfattningsvis upplever jag en avsaknad av just rektors beskrivning av dennes 

upplevelse och uppfattning gällande arbetet med särskilt stöd. Perspektivet finns absolut i 

tidigare forskning men inte så ofta med utgångspunkt i särskilt stöd. Det handlar istället oftast 

om rektors roll i andra relevanta sammanhang, exempelvis som ledare. Med andra ord finns 

en otillräcklighet inom forskningsfältet att fylla för föreliggande studie. 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

De teoretiska utgångspunkterna som funnits aktuella för föreliggande studies syfte är kritisk 

pragmatism och frirumsteorin. I detta avsnitt presenteras premisserna för dessa teorier och 

deras kopplingar till studiens syfte. 

4.1 Pragmatism  

Den demokratiska tanken om människors lika rätt till utbildning och att det finns sätt att lära 

alla sträcker sig så långt bakåt i tiden som till 1600-talet och Johan Amos Comenius. I sitt 

verk Didactica Magna (ca 1628) berör han bland annat vikten av att utgå från varje individs 

naturliga egenskaper och hur en sådan skola och dess undervisning borde organiseras. John 

Dewey anses dock ofta vara den första att koppla pragmatisk samhällsfilosofi till utbildning. 

Han framhåller framförallt förbindelser till det demokratiska samhället, kommunikation och 

utgångspunkt från elevens behov som centralt för pragmatismens syn på utveckling (Dewey, 

1985). Utbildningens demokratiska uppdrag handlar enligt Dewey (1985) om att fokusera 

helhetssynen av människan. Samverkan och kommunikation mellan olika grupper i samhället 

ska generera och tillåta denna helhetssyn. ”Ett samhälle som ombesörjer att alla dess 

medlemmar på lika villkor får ta del av dess förmåner och som tryggar en flexibel anpassning 

av dess institutioner genom interaktion med de olika formerna av samhällsliv är så till vida 

demokratiskt” (Dewey, 1985, s.140).   

4.2 Kritisk pragmatism 

Förändring och flexibilitet som utvecklingsmässig drivkraft skulle i sin tur kunna 

sammanfatta den kritiska pragmatismens fokus, där bland andra Thomas M. Skrtic är en av de 

stora anhängarna. Han är kritisk till specialpedagogikens funktion i sig och menar att en 

flexibel skolorganisation skulle kunna eliminera exempelvis behovet av särskilt stöd. Han 

framhåller vidare paradigmförändringar gällande förhållningssätt till pedagogik som 

utvecklingens motor (Skrtic, 1991). Mainstreaming som pedagogisk ståndpunkt eller inte är 

exempelvis en aspekt som dominerat diskussionerna i samband med övergången till det 

rådande paradigmet enligt Skrtic (1991). Dels avses de olika ståndpunkterna gällande 

undervisning av samtliga elever, oavsett behov, i klassrummet eller inte. Avgörande är dock 

även om skolan och samhället i sig betraktas som en helhet där de särskilda behoven ingår 

och alltså inte existerar som just särskilda (Skrtic, 1995). Paradigmskiften ses som krislägen 

och om utvecklingen blir fruktsam beror på om vi tar pragmatiska beslut eller inte. Författaren 

skiljer i detta sammanhang på naiv och kritiskt pragmatism där det förstnämnda grundas på 
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beslut som fattas enbart i nyttosyften eller rent ändamålsmässigt. Kritisk pragmatism, menar 

Skrtic (1991), fokuserar istället på själva beslutsfattandet och problematiserar denna process i 

sig. Reflektion och utvärdering i samband med samma process är det som leder utvecklingen 

framåt. Således utgör de pedagogiska utövarna, lärarna, de som reflekterar, eller borde 

reflektera, över sin egen professionalism en viktig faktor. Att se kritiskt på sitt förhållningssätt 

och att förändra sin verksamhet utifrån detta är också en drivkraft för en lyckad organisation 

(Skrtic, 1991).  

Skrtics ståndpunkt har som bland andra Ahlberg (2013) påpekar kritiserats för att vara alltför 

teoretiskt inriktad för att vara applicerbart på skolans komplexa verklighet. David Skidmore är 

också organisationsteoretiker och anhängare av den kritiska pragmatismen. Han menar dock 

att Skrtics perspektiv skulle kunna ses som delvis reduktionistiskt då det bortser från många 

av de aspekter som skapar skolverksamhetens komplexitet (Skidmore, 1996). Precis som 

Skrtic (1991) använder sig Skidmore (1996) av olika paradigm, men framhåller flexibilitet än 

mer genom att understryka vikten av att dessa tillåts samverka. Det går inte att enbart förhålla 

sig till ett paradigm menar Skidmore (1996) och kallar den samspelande analysen för ”The 

Dilectical Analysis of Organizations and Organizational Ambiguity” (Skidmore, 1996, s.43). 

Tre samverkande paradigm görs synliga, ”the psycho-medical”, ”the sociological” och ”the 

organizational” (Skidmore, 1996, s.34-39).  

Det ovan förstnämnda paradigmet, psycho-medical, karaktäriseras av att elever i behov av 

särskilt stöd har just detta behov pga. neurologiska eller psykologiska skäl, vilka således 

kopplas till medicinska tillstånd och diagnosticering. I detta sammanhang lyfter Skidmore 

(1996) även faktorer som föränderliga diagnoskriterier och medicinering som centralt. 

Paradigmet skulle även kunna vara jämförbart med det Claes Nilholm (2007) kallar det 

kompensatoriska perspektivet där skolproblematik ses just som individorienterade. 

Inom paradigmet kallat sociological fungerar skolan som en slags sorteringsmekanism där 

elever i behov särskilt stöd riskerar att hamna i utbildningsformer som anses ha lägre status. 

Skidmore (1996) använder exemplet där elever som inte klarar att leva upp till den allmänna 

normen för klassrumsundervisning, de som ofta ses som problemskapare, sorteras ut i syfte 

för den allmänna normens upprätthållande. I ljuset av detta uppstår diskussioner om olika 

skolsystem där det allmänna spåret och det särskilda skiljs åt genom särskilda skolor för vissa 

elever eller särskilda grupper inom de enskilda skolorna. Identitet och etikettering blir enligt 

Skidmore (1996) också nära knutet till samma diskussion.  
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Det tredje och sista paradigmet enligt Skidmore (1996), organizational, handlar om att 

problematiken runt elever i behov av särskilt stöd härleds till skolan och inte till eleven som 

individ. Nilholm (2007) benämner det som det kritiska perspektivet. Det är skolans 

verksamhet och organisation som måste förändras eftersom det är denna som inte möter 

elevens behov, inte tvärtom som i paradigmet psycho-medical. Skidmore (1996) menar dock 

att forskning inom organisationsparadigmet tenderar att fokusera på motsatser. Han menar att 

skolor ofta ses som exempelvis ineffektiva eller effektiva, exkluderande eller inkluderande 

och homogen eller heterogen. 

Skidmore (1996) framhåller alltså att de tre paradigmen inte kan ses i isolerade former från 

varandra utan att de i analytiskt syfte måste samspela. Nilholm (2007) menar ungefär 

detsamma när han framhåller specialpedagogikens komplexitet och därför förordar 

dilemmaperspektivet. I denna samverkan framhåller slutligen Skidmore (1996) även 

relationens betydelse  

The framework would also be directed towards an understanding of special needs as a relational 

concept, rather than a reified category; a concept which denotes the construction of a specific set 

of relationships between pupils’ learning (or failure to learn) and the system of schooling. 

Student behaviours identified as problematic, for instance, would need to be analysed in terms 

of how relationships between the teacher and the student are constructed in the classroom, rather 

than seen as fixed and determinate property of the individual pupil (Skidmore, 1996, s.44). 

Både Skrtics och Skidmores teorier är relevanta för denna studies syfte att undersöka hur 

rektorer beskriver sin verksamhet gällande organisering av särskilt stöd. Dels tangerar Skrtics 

idéer om de särskilda behovens funktion i en skola som ses som en samverkande helhet 

mycket av det styrdokumenten för svensk skola slår fast kring särskilt stöd. Som redogjorts 

för i kapitel 2.2 ska stödet enligt Skollagen (SFS 2010:800) exempelvis i största möjliga mån 

ges i klassrummet. Skolverket (2014a) framhåller vidare vikten av skolans arbete med bland 

annat motverkande av funktionsnedsättningars konsekvenser och skapandet av rätt 

förutsättningar för samtliga elever, inom klassrummet.  

De samverkande faktorerna som är kopplade till Skidmores olika paradigm handlar också om 

att det särskilda stödet ska behandlas ur ett helhetsperspektiv men tar vidare kravet på 

flexibilitet ytterligare en nivå. Hur rektorer förmodligen beskriver att de upplever sin 

organisation kring särskilt stöd i förhållande till styrdokumenten handlar mycket om det som 

ligger inom Skidmores tre samverkande paradigm. The psycho-medical berör exempelvis 

urval, vilka elever är det som får särskilt stöd? The sociological tangerar åter frågan kring 

mainstreaming eller inte och det sista paradigmet, the organizational, handlar om utifrån 
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vilket perspektiv det särskilda stödet organiseras. Härleds eventuell problematik exempelvis 

till eleven som individ eller till skolan som verksamhet? 

4.3 Frirumsteori 

En central del av specialpedagogiskt arbete i skolan går ut på att främja likvärdighet, hitta 

frirummet för organisering av arbetet med detsamma och på olika sätt verka för utveckling 

inom frirummet. Berg (2011), som främst kopplar sitt resonemang kring skolans frirum till 

skolledarskapet, påpekar att arbetet kring samma rum, att finna och tolka det, är ytterst 

komplext. Frirummet finns mellan skolans yttre och inre gränser. De yttre utgörs av de 

uppdrag som ligger i skolans funktion i samhället. De inre gränserna handlar om det 

vardagliga arbetet på den enskilda skolan. Berg använder dokumentanalys för att studera de 

yttre gränserna och kulturanalys för de inre. Resultatet menar Berg (2013, 20 maj) visar oftast 

att enskilda skolor nyttjar frirummet på skilda sätt. ”Förenklat uttryckt kan skolans frirum 

beskrivas som skillnaden mellan skolans uppdrag […] och det faktiska arbetet som en skola 

bedriver […] (Berg, 2012, s.16). Att med elevens bästa i åtanke upptäcka och verka i 

frirummet är det som enligt Berg leder till skolutveckling.  

Detta får dock inte uppfattas som att utvecklingsarbete handlar om att okritisk acceptera rådande 

yttre och inre gränser som givna. Tvärtom öppnar frirumsstrategin, dvs. den på frirumsteorin 

grundade utvecklingsmodellen, för en kritisk diskussion av gränsernas innehåll (Berg, 2013, 20 

maj). 

Det är alltså rektorernas beskrivning av sina tolkningar av frirummet, men med ett snävare 

fokus på arbetet med särskilt stöd, föreliggande studie söker. Dock används djupintervju, som 

beskrivs i metodkapitlet, istället för dokument- och kulturanalys. Centralt för Bergs (2011) 

frirumsteori, och som tidigare berörts i samband med genomgången av styrdokumenten, är 

vidare indelningen av desamma enligt nivåerna målnivå, regelnivå och verksamhetsnivå 

(Berg, 2012, s.12). Inte heller dessa specifika nivåer, används i den här undersökningen, 

förutom i den tidigare beskrivningen av styrdokumenten. Här tar snarare den hermeneutiska 

tanken om att gå från det specifika till det generella vid via skapandet av kategorier, vilket 

även det redogörs närmare för i metodkapitlet.  
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5. Metod 

Följande avsnitt behandlar inledningsvis kort några av de avgränsningar som funnits relevanta 

att diskutera i förhållande till de kommande kapitlen. Därefter följer studiens metodologiska 

utgångspunkt som har en hermeneutisk ansats. Därefter redogörs för intervjustudien som valts 

som empirisk metod. Urval och genomförande tydliggörs också, precis som 

trovärdighetsperspektiv och etiska överväganden. Den sista delen i kapitlet beskriver 

analysprocessen.  

5.1 Avgränsningar  

I studien återkommer i flera olika sammanhang begreppet inkludering (se Persson & Persson 

2012; Nilholm & Göransson, 2013; Lindqvist & Rodell, 2015), vilket är logiskt eftersom det 

är nära sammanknutet med särskilt stöd. Även om inkluderingsbegreppet på så sätt också är 

relevant för denna studie kommer ingen djupare diskussion om dess innebörd i sig att föras 

eftersom fokus för undersökningen ligger på just särskilt stöd.  

Både rektors roll i egenskap av ledare samt elevhälsans övergripande funktion berörs 

översiktligt i flera delar av studien. Detta är med samma motivering som ovan, att 

undersökningens fokus utgår från särskilt stöd, också det enda sättet de båda aspekterna 

kommer att behandlas.  

Valet att inte inbegripa kommunala eller de för skolan enskilda styrdokumenten har också 

gjorts. Bedömningen gjordes att, det i det fall ovan nämnda dokument skulle inkluderas, det 

då även skulle krävas en jämförande aspekt gällande både kommunernas och de enskilda 

skolornas tolkningar av de statliga styrdokumenten. Även om en sådan jämförelse skulle vara 

intressant hör den till en annan typ av studie. En studie som förmodligen innefattar andra 

perspektiv än rektors samt andra typer av metoder förutom intervju, exempelvis 

dokumentsanalys.  

5.2 Hermeneutik 

Den hermeneutiska inspirationen är närvarande i föreliggande studie dels i det att 

hermeneutiken betonar informantens egen upplevelse samt ger densamme stort utrymme att 

själv styra, i det här fallet, samtalet (Andreas Fejes & Robert Thornberg, 2015; Per-Johan 

Ödman, 2017). Magdalene Thomassen beskriver vidare det hermeneutiska sambandet: 

”Hermeneutikens uppgift är just att redogöra för vad förståelse är” (Thomassen, 2007, s. 181). 

Ödmans (2017) jämförelse med pusslaren som hela tiden måste pendla mellan att förhålla sig 
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till delarna och den ännu ej skapade helheten är också beskrivande för hermeneutiken. ”Det 

givna, oformliga, fordrar att bli sin framtid, det strukturerade och kontextuella. Under tiden 

tolkar han, förstår, omtolkar och förstår ännu mer” (Ödman, 2017, s.98). Hermeneutik handlar 

alltså om en ständigt pendlande tanke mellan del och helhet som också är beroende av 

förförståelsen. I förhållande till begreppet den hermeneutiska cirkeln fungerar cirkeln som en 

symbol för den förståelse som pendlandet skapar (Ödman, 2017, s.100). Cirkeln som tecken 

är ju dock sluten och på det sättet statisk. I det avseendet kan, som Ödman (2017) lyfter, 

spiralen fungera mer representativt eftersom förståelsen ur ett hermeneutiskt perspektiv är 

föränderlig i sig själv i och med den pendlande tolkningsprocessen.  

I enlighet med den hermeneutiska spiralen eller cirkeln skapar i föreliggande studie 

rektorernas enskilda berättelser, om deras uppfattningar och upplevelser, tillsammans 

helhetsbilden kring deras gemensamma tolkning av frirummet gällande organisering av 

arbetet med särskilt stöd. Den sistnämnda infallsvinkeln är särskilt avgörande för den 

analytiska fasen.  

5.3 Intervjustudie  

Det empiriska materialet är av kvalitativ art och utgörs av semistrukturerade, personliga 

djupintervjuer med öppet formulerade frågor. Som Martyn Denscombe (2018) framhåller 

lämpar sig intervju som metod väl för småskaliga studier där syftet är att förstå uppfattningar 

och åsikter kring komplexa fenomen på djupet (Denscombe, 2018, s.268). Valet att använda 

semistrukturerad intervju gjordes då behovet av en intervjuguide fanns för att säkra att vissa 

teman och frågor berördes. Behovet av flexibilitet, öppna och anpassningsbara frågor och den 

ovan nämnda hermeneutiska tanken om informantens utrymme är dock likväl centralt för 

studien, vilket också gör den semistrukturerade intervjun lämplig att använda (Bryman, 2011; 

Denscombe, 2018).  

Studiens sökande efter rektors upplevelse, uppfattning och beskrivning, som således på det 

sättet har en tydlig koppling till den hermeneutiska ansatsen, gör exempelvis observation som 

metod olämplig. Enligt bland andra Bryman (2011) och Denscombe (2018) fokuserar 

observationsstudier faktiska händelser och beteenden, vilket alltså inte är syftet att studera i 

denna studie. 

Intervju via fokusgrupper valdes också bort eftersom denna metod avser att undersöka frågor 

eller teman utifrån individen som gruppmedlem i samspel med andra (Bryman, 2011). I 
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föreliggande studie är intresset fokuserat på varje enskild rektors upplevelse, uppfattning och 

beskrivning utan påverkan från andra. 

5.3.1 Urval 

Sex erfarna rektorer på olika grundskolor med verksamheter från förskoleklass till årskurs sex 

i tre olika kommuner intervjuades. Valet av kommuner gjordes dels utifrån rimliga 

reseavstånd med tanke på studiens relativt ringa omfattning men också med hänsyn till hur de 

olika kommunerna befinner sig geografiskt i förhållande till varandra. Omedelbar närhet till 

varandra var inte önskvärt då faktorer som eventuellt nätverkande och påverkan av varandras 

verksamheter ville undvikas. Att besöka sex olika kommuner var dock tidsmässigt inte 

möjligt. De enskilda skolorna skulle kunna sägas utgöra det Bryman (2011) kallar ett 

målinriktat val. Bedömningen gjordes att det för denna studies syfte var av betydelse att 

rektorerna bedrev verksamheter inom samma årskurser eftersom man i analysfasen annars 

skulle behöva beakta olikheter verksamheterna emellan på en helt annan nivå än vad som här 

är avsikten. Rektorer på olika grundskolor (F-6) i de valda kommunerna ringdes upp och de 

som svarade vid första försöket blev också de som slutligen deltog i studien.  

Valet att ringa rektorerna för att fråga om de ville medverka i studien gjordes för att snabbt 

upprätta kontakt och värva informanter. Målet var att ha sex medverkande rektorer. Totalt 

försökte åtta rektorer nås varav de sex som svarade på första försöket tackade ja till 

medverkan. I samband med telefonsamtalet tydliggjordes studiens syfte, hur mycket tid 

intervjun skulle ta i anspråk samt försäkran om avidentifiering och konfidentialitet 

(Denscombe, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). En överenskommelse om att åter höras via 

telefon inom några veckor för att boka en tid för intervjun gjordes och fullföljdes också. Valet 

att inte boka tiden vid första samtalet var avsiktligt då rektorerna ville ges chansen att tänka 

över sin medverkan. Samtliga bokade vid det andra telefonsamtalet en tid och samtliga 

intervjuer genomfördes som planerat.  

5.3.2 Intervjuernas genomförande 

Inledningsvis vid samtliga intervjutillfällen upprepades studiens syfte, hur mycket tid 

intervjun skulle ta i anspråk samt försäkran om avidentifiering och konfidentialitet 

(Denscombe, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). Samtycke till ljudupptagning efterfrågades och 

beviljades av samtliga, vilket också genomfördes vid alla intervjuerna med hjälp av en 

smartphone.  
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Alla intervjuer utom en genomfördes på respektive rektors kontor och tog mellan 40 och 60 

minuter var att genomföra. En av intervjuerna gjordes i intervjuarens hem då rektorn var på 

genomresa och tidpunkten för intervjun bokades i samband med detta. Samtliga intervjuer 

kunde hållas ostört. 

En intervjuguide, bestående av 12 huvudfrågor av mycket öppen karaktär och som är 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar användes (Bilaga 1). Följdfrågor till vissa av 

frågorna hade också förberetts (Bilaga 1). Frågorna ställdes inte alltid i samma ordning då 

anpassning till informanternas utsagor i största möjliga mån ville uppnås. Undvikande av 

hämmande effekt och alltför stark styrning av intervjun var också faktorer som begrundades i 

detta sammanhang (Denscombe, 2018).  

5.4 Analysprocessen  

Avsikten att använda en induktiv metod (se Fejes & Thornberg, 2015) gällande 

kategoriseringen var beslutad redan innan själva arbetet med analysen påbörjades. Detta för 

att det stämmer väl överens med den hermeneutiska ansatsen som betonar såväl öppenhet 

inför det som visar sig i empirin och ett generöst utrymme för informanten, som arbetsgången 

enligt den hermeneutiska spiralen med rörelsen från det mindre, enskilda sammanhanget till 

det större generella, helheten (se Kvale & Brinkmann, 2014; Repstad, 2007; Ödman, 2017). 

Nedan redogörs arbetsgången stegvis.  

1. Analysprocessen började med att intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet, 

inklusive nonsensord som ”ehe”, vissa talspråksinslag som ”asså” där det bedömdes lämpligt 

och med pausmarkörer som redogörs för under resultatkapitlet. Redan i denna fas antecknades 

intressanta partier som längre fram i processen skulle kunna representera tänkbara kategorier 

utifrån studiens syfte gällande undersökandet av frirummet. Indexeringen (se Bryman, 2011; 

Fejes & Thornberg, 2015) påbörjades med andra ord redan i detta skede. 

2. När transkriberingen färdigställts följde en rad genomläsningar av respektive intervju. Den 

första genomläsningen gjordes medvetet anspråkslöst utan att anteckna (se Bryman, 2011; 

Fejes & Thornberg, 2015).  

3. Efter de ovan beskrivna läsningarna gjordes ytterligare fyra genomläsningar av varje 

intervju i sin helhet där anteckningar fokuserade på indexering eller kodning utifrån studiens 

frågeställningar togs (se Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015).  
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4. I nästa skede av analysprocessen jämfördes anteckningarna gällande de olika intervjuerna 

med varandra i syfte att finna relationer i form av likheter och olikheter (se Bryman, 2011; 

Fejes & Thornberg, 2015).  

5. Slutligen syntetiserades (se Öhman, 2018) relationerna och skapade de fem kategorierna 

begreppsförvirring, kompetens, struktur, relation samt diskrepans. Under denna del av 

analysen, när kategorierna började framträda, lästes transkriberingen ytterligare ett antal 

gånger men då utifrån en tänkbar kategori och inte längre i sin helhet.  

5.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och etiska aspekter 

Inom den kvantitativa forskningen används termerna reliabilitet och validitet i samband med 

diskussioner rörande vetenskapliga studiers kvalitetskrav och kopplas då till giltighetsfaktorer 

baserat på mätning (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg 2015). Relevansen av just dessa 

begrepp i sammanhang av kvalitativ forskning diskuteras dock eftersom denna typ av 

undersökning inte främst handlar om mätning. Som bland andra Bryman (2011) samt Fejes 

och Thornberg (2015) belyser används istället ofta termer som trovärdighet och tillförlitlighet 

för att diskutera kvalitet i kontexter av kvalitativa studier. 

Aspekter gällande trovärdighet och tillförlitlighet som är avgörande för kvalitativa studier 

som föreliggande utgörs av en rad faktorer som hänger samman med metod och 

förhållningssätt, vilket i sin tur med andra ord genomsyrar hela forskningsprocessen. En tidig 

medvetenhet inför sina val och sin egen medverkan som medskapare utifrån dessa val är 

därmed en viktig ståndpunkt för den kvalitativa forskaren (Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta reflexiva förhållningssätt, för att använda Fejes och Thornbergs 

(2015) uttryck, har utgjort den genomgående intentionen i föreliggande forskningsprocess. 

En kvalitetssäkrad forskningsprocess handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) bl.a. om att 

det som sägs ska undersökas är det som faktiskt undersöks. I detta sammanhang spelar 

forskarens medvetenhet en avgörande roll då valet av ansats och metod bestäms av studiens 

syfte. Att som i denna studie välja en hermeneutisk ansats, där tolkandet och förmedlandet är 

de centrala verktygen, betyder att forskaren måste vara väl medveten om sin egen roll i många 

olika avseenden (Fejes & Thornberg, 2015; Ödman, 2017). Jag har försökt att i största möjliga 

mån beakta min egen eventuella påverkan i samtliga delar av forskningsprocessen.  

Det första att förhålla sig till gällande min egen inverkan gällande forskningsprocessen var 

förförståelsen kring arbetet med särskilt stöd, både i och med min yrkesroll som 
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specialpedagog men också med tanke på de pågående studierna gällande samma yrke. 

Förförståelsens betydelse i processen att tolka och försöka förstå för att skapa kunskap har 

också starka kopplingar till hermeneutikens pendlande tankerörelse.  

Innebörden hos en viss helhet eller hos de delar som konstituerar denna kan inte bestämmas 

enbart med utgångspunkt från undersökningsobjektet. Förståelsen överskrider ovillkorligen sitt 

objekt, det finns inget objekt som i förståelseprocessen inte har ett vidare sammanhang än sig 

självt; överskridandet är oundvikligen förbundet med förståelsen (Ödman, 2017, s.101). 

Denna aspekt var särskilt närvarande i förberedelsearbetet inför mötet med rektorerna då 

intervjuguiden skrevs och frågorna formulerades. Även att kunna ställa rätt följdfrågor i 

intervjusituationen, baserat på min tolkning av det informanterna pratade om, i förhållande till 

studiens syfte utan att genom exempelvis formuleringar påverka samtalets riktning var en 

annan aspekt som beaktades. Som Fejes & Thornberg (2015) och Ödman (2017) framhåller 

behövs en medvetenhet och ett förhållningssätt till förförståelsen för att den ska fungera som 

tillgång. Samma förhållande gäller till det empiriska materialet, vilket jag också försökt 

betänka i arbetet med det samma. Vid läsningen av transkriberingen, skapandet av 

kategorierna, kommenteringen av valda utdrag samt vidare tolkning inför formulering av 

slutsatser har jag försökt beakta att ”En genuint nyfiken hållning inför det empiriska 

materialet, med den egna förförståelsen medvetandegjord, ökar forskarens möjligheter att se 

vad texten erbjuder” (Fejes & Thornberg, 2015, s.81). 

Intervju som metod i kombination med den hermeneutiska ansatsen lämpar sig som nämnt väl 

då avsikten är att försöka förstå och förmedla upplevelser och uppfattningar (Bryman 2011; 

Denscombe, 2018). Trovärdighetsaspekter och etiska övervägande gällande intervjustudier 

som måste tas i beaktande är återigen kopplat till forskarens roll men också till försäkran om 

informerat samtycke och konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2014;  Denscombe, 2018). 

Som beskrivet i stycket ovan har jag genom hela forskningsprocessen försökt vara medveten 

om min egen roll och genom denna även risken för påverkan.  ”Intervjuareffekten” 

(Denscombe, 2018, s.277) har således varit aktuell att förhålla sig till i de olika delarna av 

intervjuprocessen. I både förberedelsefasen och vid själva intervjutillfället har jag i största 

möjliga mån försökt förhålla mig objektiv och neutral utan att framstå som kall eller 

avståndstagande, vilket Denscombe (2018) understryker vikten av.  I intervjuguiden 

formulerades frågorna så öppet som möjligt och i samband med samtalen vid intervjuerna 

försökte jag vara medveten om mitt förhållningssätt till rektors svar och samtalets karaktär 

över lag. Jag har också som redovisat säkrat informerat samtycke och konfidentialitet vid två 

tillfällen per informant.  
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Generaliserbarhet är ytterligare en viktig aspekt gällande intervjustudier att betrakta ur ett 

giltighets- och tillförlitlighetsperspektiv. Ofta hävdas att antalet informanter i intervjustudier 

är för få för att generaliserande slutsatser ska vara möjliga att dras och det är svårt för andra 

att återskapa processer där forskaren själv och sociala premisser alltigenom har stor inverkan 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Samma invändning skulle i detta sammanhang kunna lyftas 

gällande föreliggande studie. Jag väljer då att citera Kvale och Brinkmann (2014) som även 

kopplar sina resonemang till den här aktuella pragmatismen. 

”Varför ska man generalisera?” Kravet att samhällsvetenskapen ska producera generaliserbar 

kunskap bygger på antagandet att vetenskaplig kunskap nödvändigtvis är giltig för alla platser 

och tider, för alla människor från evighet till evighet. Pragmatiska, konstruktionistiska och 

diskursiva ansatser föreställer sig däremot att kunskap är socialt och historiskt kontextualiserade 

former av förståelse och handling i den sociala världen (Kvale & Brinkmann, 2014, s.310).  

Påpekas bör ändock att generaliserbarheten i föreliggande studie torde betraktas utifrån 

undersökningens omfattning och ramar.  

Kvale och Brinkmann (2014) och Bryman (2011) menar likväl att det är av yttersta vikt att 

tillförlitligheten i kvalitativa studier även söks säkerställas genom att tillvägagångssättet 

beskrivs på ett sådant sätt att den i största möjliga mån kan göras om och överföras av andra 

personer i andra sammanhang. Jag har i föreliggande studie gjort mitt bästa för att utförligt 

beskriva metoderna på ett så detaljerat sätt som möjligt. 
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6. Resultat  

Resultatet är indelat i fem kategorier som knyter an till studiens tre frågeställningar. Den 

första kategorin benämns begreppsförvirring och kändes högst relevant att presentera då det 

handlar om rektorernas uppfattning om begreppet särskilt stöd, som utgör grunden för denna 

studie. De tre kategorierna kompetens, struktur och relation beskriver särskilt viktiga faktorer 

i arbetet med organisering av särskilt stöd som rektorerna beskriver. Den sista kategorin 

betecknas diskrepans och belyser de skillnader rektorerna upplever mellan det skolans 

styrdokument fastslår och rektorernas verkliga verksamhet så som de upplever den. 

Inledningsvis i varje kategoripresentation ges en kort sammanfattande beskrivning av 

resultatet. Därefter presenteras representativa transkriberingsutdrag som följs av förtydligande 

kommentarer. Följande tecken används i intervjuextrakten för att markera pauser mm.: 

.. (två punkter) = kort tankepaus 

…(tre punkter) = något längre tankepaus 

(Lång tystnad) = en påtagligt lång tystnad 

 […] = irrelevanta delar som inte hör till sammanhanget har uteslutits 

6.1 Begreppsförvirring 

Inledningsvis i denna resultatpresentation är det relevant att belysa den begreppsförvirring 

som tycks råda på flera nivåer bland de intervjuade rektorerna gällande begreppet särskilt 

stöd. Alla utom en rektor uttrycker på olika sätt tveksamhet och ibland faktiskt felaktighet 

gällande sin egen tolkning av Skollagens (SFS 2010:800) definition av särskilt stöd.  

Rektor E: Ja. Jag känner ju till Skollagens definition, om särskilt stöd. Eh..att det är stödinsatser 

som man gör utifrån..alltså utanför ordinarie undervisning, utanför klassrummet eller vad man 

ska säga. Jag..är ju lite flexibel där. Ehm..jag tycker inte alltid att det är jätteviktigt om det är en 

extraanpassning eller särskilt stöd.  

Det första utdraget ovan indikerar att rektor E inte riktigt vet vad som står i lagen när frågan 

gäller hur denne definierar begreppet särskilt stöd. Särskilt stöd får ges istället för eller som 

komplement till den ordinarie undervisningen och det ska ges i det sammanhang eleven 

normalt tillhör. Om det finns särskilda skäl får det särskilda stödet ges enskilt eller i en annan 

grupp (SFS 2010:800, 3 kap. 7§, 10§). Rektor E härleder dock främst särskilt stöd till insatser 

utanför ordinarie kontext, även om denne också beskriver sitt flexibla förhållningssätt till 

denna tolkning.  
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När en annan rektor, rektor A, får samma fråga gällande definitionen av särskilt stöd svarar 

densamme 

Rektor A: Ja, särskilt stöd det är ju, dels då det du kan göra inom klassens ram, det klassläraren 

kan göra och anpassa och då handlar det ju dels om hur du kan möblera, hur sätter du eleverna i 

klassrummet?...Och jag menar, har du ett par..för så är det ju..i varje klass finns det ett antal 

elever som behöver det här särskilda stödet, och du har ju ändå..som klasslärare ska du ju kunna 

fånga upp alla elever. Men det handlar ju också om hur du bemöter, hur du möblerar, var 

du..asså..ger dem för skolmaterial och såna här saker. 

Som synes ger denne rektor också uttryck för att ha svårt att skilja på vad som karaktäriserar 

särskilt stöd respektive anpassningar. 

På samma fråga svarar rektor D att det börjar i klassrummet och att planeringen där måste 

utgå från de elever som är i behov av särskilt stöd för att klassläraren ska mäkta med alla 

skilda behov. Rektorn ombeds då att utveckla dessa tankar samt dennes syn på skillnaden 

mellan extra anpassningar och särskilt stöd.  

Rektor D: Att man planerar för de barn som har behov och bygger på de andra sen. Då blir det 

hanterbart tror jag. Det är särskilt stöd, och där kommer det ju också då anpassningar, i 

klassrummet.. 

[…] 

Öh…Vad sa du nu?..Extra anpassningar..nu blir jag lite osäker..särskilt stöd? Det är ju när man 

..när man ger dem något extra i veckan gällande undervisning eller i grupp..å, å, anpassningar 

det är ju det de gör i klassrummet. Det är ju skillnaden. (Lång tystnad.) 

I detta sammanhang blir det även i detta fall tydligt att det råder viss begreppsförvirring när 

rektorn motsäger sig själv kring definitionen av särskilt stöd. Rektorn  uttrycker också till slut 

ordagrant upplevelse av förvirring då denne säger sig känna osäkerhet gällande begreppen. 

6.2 Kompetens 

Alla sex rektorer som medverkar i studien hänvisar till kompetens som den överlägset mest 

avgörande och betydande faktorn för en välfungerande organisation runt särskilt stöd. Alla 

anser också att den viktigaste kompetensen besitts av läraren. Som utdragen nedan visar kan 

denna kompetens utgöras av olika saker.  

Rektor C: Har vi duktiga pedagoger, då är ju hälften gjort redan. Hehehe! Och pedagoger som 

är, vad ska jag säga…känner själv att jag måste förändra mig själv för att det ska kunna funka. 

Jag kan inte möblera om i huvudet på ungen utan jag måste hitta andra…[…] Att sjösätta 

flexibla pedagoger redan på lärarutbildningen, det tror jag är framtidens melodi. 



27 
 

Rektorn i utdraget ovan förefaller värdera kompetensen hos lärare med ett flexibelt 

förhållningssätt som är beredda att förändra sin egen verksamhet och sitt tillvägagångssätt 

högt. 

Rektor E: Ja, och den allra, allra viktigaste det är ju lärarna, och hur ehe..hur de tänker, och hur 

de gör. Hur professionella de är. Eh..det är absolut det avgörande. 

S (intervjuare): Hur de tänker kring..? 

Rektor E: Sitt uppdrag. Om lärarna tänker att det är mitt uppdrag att eleven ska ehe..att det ska 

vara en bra lärmiljö, att det ska vara tillgängligt. Eh..att det ska kunna..eh ja..man anpassar..att 

alla elever ska kunna vara i klassrummet. Då ehe..blir det lite lättare. Sen finns det lärare som 

tycker, redan vid första motgång, att det är någon annan som ska ansvara. Och då är det nästan 

omöjligt, faktiskt, att jobba med särskilt stöd. 

Även rektor E hänvisar den viktigaste egenskapen i sammanhang av kompetens till den 

flexibla lärarrollen. Den kompetens läraren enligt rektor E bör ha är ett flexibelt 

förhållningssätt till sitt uppdrag och vara beredd att anpassa sina arbetssätt. 

Rektor F: Ja, jag måste ju ha behöriga lärare. Lärare med utbildning..rätt utbildning. Och gärna 

med spetskompetens..Jag tycker..asså, det är ju bra att många lärare ska ha läsinlärning med sig, 

men  lika viktigt är det att ha ett visst antal poäng med specialpedagogik. Ja..det ingår väl i och 

för sig ibland..men det är inte självklart! Det borde det vara!   

Även rektor F pratar dels om lärares kompetens överlag i och med lärarbehörighet men ser 

också specialkompetens med läsfokus och specialpedagogisk inriktning som centralt. 

Rektor E: Jag tycker ju kanske att vi pratar mycket om det på EHT. Å då är ju alla kompetenser 

med. Förutom skolpsykologen, hon är ju sällan med. Plus elevhälsans femte kompetens. 

Rektorn! Haha! Ehm…och på xxxskolan har vi ju även en elevcoach..ehe..som jag tycker är 

väldigt påhittig när det gäller..ehe..det sociala. Trygghetsteamet kan ju också vara involverat. 

Det blir en helhet, om man ska tänka hälsofrämjande så är det ju det sociala arbetet, nästan det 

som ehe..blir avgörande. Även om det särskilda stödet rent..ehm..vad ska man 

säga..ehe..myndighetsmässigt, på ett papper, omfattar det pedagogiska. Men det är ju rätt 

mycket som kommer emellan där, som inte uttalas. 

Även rektor E uttrycker vikten av spetskompetens och då genom samverkande grupper som 

elevhälsoteamet (EHT), där professioner som psykolog och elevcoach finns representerade, 

samt trygghetsteamet. Den egna rollen som rektor bedöms också av samme rektor vara en 

betydande komptens för samverkansfunktionen i EHT. 

Rektor B: Sen har jag alltid jobbat som,ehe…delaktig i elevhälsogruppen..ehe..jag har inte 

delegerat bort ansvaret, utan varit med..ehe..och det tycker jag är en viktig faktor för de här 

eleverna riskerar att hamna mellan stolarna om inte rektor är ytterst medveten. […] Ehe..kring 

de här eleverna, så rektor behöver vara insatt. Att ha någon annan som styr det och driver i syfte 

att..ehe..släppa och hinna med något annat, så tror jag att man skjuter sig själv i foten..hehe..i 

slutändan. Så. 
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Rektorn i utdraget ovan har en liknande syn som rektor E på sin egen roll och delaktighet via 

elevhälsoteamet. Denne understryker också ytterligare rektors betydelse som en särskilt viktig 

faktor för arbetet med eleverna som är i behov av särskilt stöd. Utan rektors insatta 

involvering riskerar nämnda elevgrupp att blir förbisedda menar rektor B. 

6.3 Struktur  

Alla intervjuade rektorer utom en anger på olika sätt strukturen för skolorganisationen som 

helhet som en viktig faktor för att få till stånd en välfungerande verksamhet gällande särskilt 

stöd. Skolorganisationen som helheten, struktur, rutiner och systematik lyfts fram. 

Rektor F: Ja, överhuvudtaget en skolorganisation. Asså, det måste vara en fungerande 

organisation i grunden, det måste vara struktur genom rutiner å så..för det hänger ju ihop..den 

stora organisationen och de mindre..så att säga. 

Betydelsen av en fungerande skolorganisation som helhet där de olika delarna och nivåerna 

inom verksamheten går in i varandra, och således påverkar varandra, framhålls av rektor F. En 

stabil grundstruktur med rutiner som skapar struktur är viktigt enligt rektorn. 

Rektor B: Ja..ehm..det jag..strukturen på elevhälsoträffar, elevhälsomöten, är viktig för mig. 

Ehe..strukturen som jag jobbar i nu..ehe..trivs inte riktigt med den. Ehe..det beror inte på 

pedagogerna utan på att det inte..ehe..från början inplanerade möten i den strukturen som jag 

tycker om..hehe..Jag, jag vill träffas veckovis, där vi går igenom barnen utifrån ett protokoll 

med de barnärenden vi har igång. Ehm..det kommer upp i tid då när åtgärdsprogram ska 

revideras..vi glömmer inte bort någon. Det är ingen som faller mellan stolarna eller att vi bara 

jobbar på med en åtgärd som vi inte utvärderar..Ehe..det är någonting som jag ser kan utvecklas 

här.. 

[…] 

Och var fjärde vecka..så har vi..jag vill jobba med EHG, elevhälsogrupp, sedan vill jag ha EHT, 

var fjärde vecka då skolläkare, psykolog och externa kompetenser tillkopplas teamet där vi 

också kan sammanstråla våra kompetenser för att göra en gemensam bedömning..innan vi tar ett 

beslut om en revidering av ett åtgärdsprogram osv. Så funkar det inte, i den här kommunen..det 

är vad jag önskar. 

Rektor B återkommer till det denne berört i tidigare extrakt om vikten att inga elever glöms 

bort. I det här utdraget kopplas resonemanget till betydelsen av rutiner vid framförallt möten 

av olika slag. Rektorn beskriver att struktur och systematik behöver finnas gällande både 

innehåll, tidsram och deltagande professioner. 

Rektor E: Ehe..det är ju..jag tycker att det där är ehe..nästan en lite lustig historia. För att 

ehe..hur man än gör..så finns det många som tycker att det är svårt och krångligt. Ehm..men 

egentligen är det ju på det sättet..att i grunden, i botten ligger ju den här rutinen som vi har gjort, 

för lärarens ansvar för sina elevers kunskapsutveckling. Å där står det så tydligt vad man ska 

arbeta med, innan det är dags för EHT. Eh..å om man bara följer den så är det ju inga 

problem..[…] Men annars är ju den rutinen tycker jag klockren. Man jobbar med sina elever, 
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efter den arbetsorganisation vi har, efter de rutiner vi har, å sen meddelar man EHT när man 

behöver hjälp. Å sen tar specialpedagogen upp det på EHT.  

S (intervjuare): Hur ser ett framgångsrikt arbete med särskilt stöd ut i framtiden, tror du? 

Rektor E: Ja. Då tror jag att vi har lyckats bygga upp den här flexibla organisationen, på 

xxxskolan, som vi jobbar med, ännu mer, och att den kan systematiseras, så att det inte spelar 

någon roll att en slutar och att någon ny kommer in. Att det finns, blir som en modell, att lärarna 

också kommer in i den, å att lärarna jobbar utifrån..att lärarna jobbar med sitt kugghjul så att 

säga. 

Att rutiner som genomsyrar verksamhetens arbetsgång fungerar systematiskt upplever rektorn 

i utdraget ovan som viktigt för att lyckas med organisationen kring särskilt stöd. Att 

arbetsgången fungerar som en modell som är verksamhetsknuten och inte individbunden är 

enligt den samme också centralt.  

6.4 Relation 

Ytterligare en kategori gällande rektorernas uttalanden kopplat till särskilt viktiga faktorer i 

skapandet av välfungerande organisationer kring särskilt stöd handlar om relation. Fyra av de 

sex tillfrågade menar att relationer av olika slag är av stor betydelse.  

Rektor A: Det handlar inte om att det är 16 elever eller om det är 25 elever, utan det handlar om 

den vuxna. Samspelet med tryggheten att man..när man tar emot en årkurs etta och ska jobba 

med den kanske i tre år, att man verkligen lägger ner tid och lära känna barn och föräldrar. Jag 

säger det! Lägg ner första månaderna på höstterminen, när man tar emot en ny grupp med barn 

på hösten. Lägg ner all din tid då har du gjort halva jobbet. Bygga relationer med både barn och 

föräldrar! Det är jätteviktigt! För samspelet hela tiden, har du ett förtroendefullt samarbete 

mellan elev och lärare..då är det mycket lättare, å framförallt om det blir svårigheter, så barnen 

känner att jag har en lärare som ser mig och som jag kan ta hjälp utav. Det är A och O.  

Rektor A hänvisar till vikten av både interna relationer, som den mellan klasslärare och elev, 

men också till externa, i det här fallet till föräldrar. Samspelet mellan lärare, elev och föräldrar 

skapar en grundtrygghet och är alltid av vikt menar rektorn men kan ha extra stor betydelse 

om man på något sätt skulle stöta på utmaningar under den framtida skolgången. 

Rektor C: Ehe..och ofta handlar det ju om att skärpa till sig gällande anpassningar först. Å göra 

avstämningar å..försöka ha med föräldrarna, i processen. Och föräldrarna vet ju om när eleverna 

lyfts upp på våra möten. De blir ju informerade direkt redan där, vad gör ni å.. 

S (intervjuare): Är det klassläraren som har den kontakten med föräldrar? 

Rektor C: A. Oftast är det ju så. Ibland kan det ju va…vissa mer komplicerade föräldrar, 

hehehe. Då brukar väl jag göra det, eller min specialpedagog. För att liksom inte störa relationen 

mellan klasslärare och eleven. […] Man får värna lite grand om det. 

Precis som föregående rektor understryker även rektorn i ovanstående extrakt relationen till 

hemmet. Denne framhåller också förutom klasslärarens betydelse i detta sammanhang även 
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sin egen och andra skolrelaterade professioners betydelse för att underlätta relationbyggandet 

samt bibehålla existerande relationer. 

Rektor E: Om det inte är något litet, väldigt enkelt problem, Som tillexempel att eleven inte kan 

simma. Men det är ju nästan aldrig så. Utan det är ju komplext. Relation, skulle jag då vilja 

sammanfatta det till. För att det handlar ju också om..ehe..ibland kan ju läraren ha jättebra 

relation till eleven, det kan ju vara en förälder som ställer till det. Ibland kan det vara en annan 

lärare i arbetslaget, som ställer till det. Men det hamnar alltid..tillbaka till relationer. 

Som det sista utdraget i denna kategori visar kan relationens vikt också bli tydlig när det 

handlar om icke-fungerande sådana. Rektorn ovan ger uttryck för att ha erfarenhet av denna 

typ av förhållande både internt i arbetslag och externt gällande vårdnadshavare.  

6.5 Diskrepans 

Den sista kategorin representerar alla rektorernas upplevelse av en existerande diskrepans 

mellan styrdokument och verklighetens organisation kring särskilt stöd. Förutom den enligt 

rektorerna enskilt mest avgörande faktorn för ett lyckat arbete med särskilt stöd, lärarnas 

kompetens, pratar som nämnts också rektorerna om vikten av andra kompetenser. Samtliga 

menar att en av de största utmaningarna de ställs inför organisationsmässigt, som också utgör 

diskrepansen, är att rekrytera just rätt kompetens. Rekryteringsproblematiken hänger ofta 

även ihop med tillgång till ekonomiska medel. 

S (intervjuare): I Skollagen används begreppet likvärdig utbildning, hur ser du på det 

begreppet? 

Rektor D: Jaa..det är ju ett önsketänkande..jag tycker att ehe..likvärdig utbildning..hur 

garanterar man det i svensk Skollag? Det är ju att det finns 178 dagar som alla elever ska 

ha..ehe..hur likvärdig det är i Sveriges avlånga land..Det är jättesvårt att säga. Och anledningen 

till det är att man tolkar uppdraget på olika sätt. Ehe..Det kan va..hehe..det kanske inte ens är 

likvärdigt inom samma enhet.. 

[…] 

Ja, jag har svårt att få till en organisation därför att jag har en halv kurator, jag har en halv 

skolsköterska och jag har en speciallärare. Det är vad pengarna räcker till på xxxskolan. Och då 

är det svårt att få till. Jag skulle behöva en specialpedagog, för att kunna släppa på..att hon får 

jobba som speciallärare. Asså, den kompetensen behövs ju också, men jag har ju inte..för hon 

drunknar ju i allt det andra. Så drömmen här är ju att få en specialpedagog, ehe..att få en kurator 

på 75 procent och skolsköterska kanske det räcker med halvtid.  

När rektor D får frågan om hur denne ser på Skollagens begrepp likvärdig utbildning uttrycks 

frustration kring flera områden, bl.a. över svårigheten att uppfylla kravet på likvärdighet 

eftersom det är svårtolkat. Ekonomiska resurser spelar också en stor roll då dessa inte räcker 

för att täcka all kompetens som skulle behövas för att möta styrdokumenten enligt rektorn. 
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Rektorn nedan ställs frågan om denne upplever att alla elever som är i behov av särskilt stöd 

får det och svarar då: 

Rektor C: Ja, fast inte i den omfattning som vi skulle vilja. Nej, långt ifrån. Men det är väl som 

jag sa inledningsvis, det ligger ju på politikernas bord. Alltså vilket uppdrag ska vi gå på? Ska vi 

gå på det ekonomiska uppdraget, kommun, eller ska vi gå på statens uppdrag? 

[…] 

Å det är ju så att, politiskt är det ju så att vi lägger ju mycket tid på att skriva kommunala mål, 

och riktlinjer, istället för att lägga mer kraft på att analysera vad är det som står i de här statliga 

riktlinjerna? Vad förväntas av oss? Och hur kan politiker se till att vi får resurser för att klara det 

uppdraget? Det blir så bakvänt.  

Rektorn beskriver en liknande vanmakt som informant D kring likvärdig utbildning och 

menar att de tillgängliga ekonomiska resurserna inte räcker till det som egentligen krävs. 

Diskrepansen kopplas till den mellan de kommunala målen som de kommunala politikerna är 

ansvariga för och statens uppdrag. Rektor menar att dessa två arenor i dagsläget är oförenliga 

och att valet mellan dem tvingas fram på skolnivå.   

Rektor A: Ja, likvärdig utbildning det är vad alla elever ska ha. Men sen har ju inte alla barn 

samma grundförutsättningar, de kommer ju med så olika men vi ska ju kompensera för det. Men 

mitt ansvar som rektor är ju att se till att barnen får den skola de behöver, och det är ju det som 

är svårt när vi kanske inte har tillräckligt med resurser. 

[…] 

Rektor A: Ja, utmaningar jag står inför nu är ju att få till specialpedagoger, speciallärare, alltså 

rekrytering utav lärare överhuvudtaget. Det är den största utmaningen jag ser här nu framöver. 

Å det ser jag faktiskt det..och det är ju likadant över hela..hela landet. […] Ja, alltså det jag 

skulle vilja tillsätta i min organisation det är att jag hade en logoped. Vi kanske inte skulle 

behöva en på varje skola, men en i kommunen, en egen.  

När rektor A får samma fråga gällande likvärdig utbildning hänvisar denne till alla elevers rätt 

till utbildning oavsett förutsättningar och att detta är rektors ansvar att införliva. Resursbristen 

och diskrepansen återkommer även här men är inte lika starkt kopplad till ekonomiska medel 

som i tidigare utdrag. Referensen till situationen som liktydig över hela landet skulle kunna 

tyda på att det också är tillgången till rätt kompetens som avses.   

Rektor B: För mig som rektor…så är det ju hopplöst att känna att man inte har pengar till 

alla..anpassningar, oavsett om det är fysiska eller…människor eller vad det än må vara 

..ehe..som skulle kunna göra vardagen så mycket bättre och mer likvärdig.  

Även rektor B upplever diskrepans mellan resurstillgång och styrdokumentens krav. Denne 

pratar precis som föregående informant om resurser i ett vidare perspektiv av både materiell 
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och mänsklig karaktär. Frustrationen är också tydlig då den uttrycks i känslor av hopplöshet 

över att inte kunna tillgodose anpassningsbehoven. 
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7. Diskussion  

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion för att följas av resultatdiskussion. Den 

sistnämnda är indelad i fyra delar där den fjärde är av sammanfattande karaktär och innefattar 

även reflektioner kring eventuell vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Hur den allra första delen av denna resa tett sig beror på hur man väljer att se på själva starten. 

Om man bestämmer sig för att se det långa tidsperspektivet började resan för många, många 

år sedan, när min grundläggande livsfilosofi om att bejaka människans olikheter ledde till 

yrkesvalet lärare. Resans hastighet ökade markant för snart 3 år sedan när jag tillslut bestämde 

mig för att det var dags att genom ett framtida yrke som specialpedagog försöka påverka 

skeenden på en ny nivå. Denna studie utgör således både slutet och början på någonting, men 

framförallt en fortsättning på resan som ur ett samhällsperspektiv aldrig borde ha ett slut.  

När beslutet om att genomföra en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats och 

djupintervjun som verktyg tagits, var min största oro att inte kunna genomföra intervjuerna. 

Oron utgjordes dels av farhågor gällande att hitta intresserade rektorer som hade tid att avsätta 

för en intervju, men också i en ängslan för att inte ställa de rätta frågorna och på så sätt sakna 

tillräckligt med empiri för att uppfylla syftet med studien. Som beskrivet var det dock inga 

problem att hitta intresserade informanter. Empirin slog ut väl i förhållande till syfte och 

frågeställningar och förmodligen spelade här de noggranna förberedelserna i arbetet med 

intervjuguiden en betydande roll. 

När intervjuerna var genomförda och det efterföljande arbetet med transkribering påbörjades, 

startade vad jag i efterhand upplever som den mest intensiva men också den mest spännande 

fasen av arbetet. Jag hade från början inte tänkt på att analysarbetet även skulle ta fart i och 

med transkriberingens påbörjan. Jag hade snarare tänkt på transkriberingen som en isolerad 

del i processen som helhet. Nu inser jag det naiva i en sådan tanke. Självklart började jag se 

olika slags kopplingar och möjliga kategorier redan i transkriberingsfasen och detta var 

förlösande samtidigt som det skapade ett slags kaos i min tankeprocess. Liknelsen med 

Ödmans (2017) hermeneutiska pusslare, som känner sig handlingsförlamad inför arbetet med 

att skapa struktur bland alla bitar, är tydlig. Att bringa ordning i detta kaos har tveklöst varit 

den mest omfattande och omtumlande delen av arbetet med studien men också den mest 

givande. 
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En annan utmaning som även den uppstod i analysarbetet var att sålla bland empirin och 

bibehålla fokus på studiens syfte. Empirin visade sig inte bara tillräcklig, den innehöll så 

många fler intressanta aspekter än vad som är relevant för den aktuella studien. Å andra sidan 

har flera av uppslagen till eventuell vidare forskning sprungit ur den i detta sammanhang 

”oanvändbara” empiri. 

Det finns en sak jag så här i efterhand definitivt skulle göra annorlunda. Det handlar om de 

uteslutna lokala, dvs. kommunala och de enskilda skolornas, verksamhetsplaner. Jag skulle 

fortfarande hålla fast vid mitt beslut att inte inbegripa dessa i själva studien, eftersom jag 

fortsatt anser att de hör till en annan undersökning av mer jämförande karaktär. Jag skulle 

dock ha läst dem i förberedande syfte inför intervjuerna. Även om jag inte på något sätt 

saknar djup i intervjuernas karaktär så som de föll ut tror jag att ytterligare en nivå kunde nåtts 

om jag hade varit mer insatt i varje kommuns och enskild skolas mål. Jag hade då kunnat 

anpassa vissa frågor inför mötet med de olika rektorerna. 

Det kan även tänkas att intervjuer i fokusgrupper hade varit ett intressant alternativ, endera 

som komplement till de enskilda intervjuerna och då i jämförande syfte, eller som ensam 

metod istället för de genomförda intervjuerna.  Båda alternativen hade dock krävt en annan 

syftesformulering men i efterhand hade jag valt att överväga dessa alternativ på ett annat sätt 

än vad som faktiskt gjordes. 

Det kan således konstateras att även om vissa val idag kanske skulle gjorts annorlunda, har 

arbetet med min resas milstolpe varit oerhört intressant, lärorikt och roligt. Inspirationen att 

fortsätta färden framåt för att med (special)pedagogiska verktyg fortsätta försöka påverka 

skolutvecklingen har växt sig ännu starkare.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien är att belysa rektorers tolkning av frirummet gällande organisering 

av arbetet med särskilt stöd. Som framgår av resultatet utkristalliseras en rad områden som är 

centrala för rektorers beskrivningar av sina verksamheter gällande organisering av särskilt 

stöd utifrån sina tolkningar av styrdokumenten. I detta kapitel diskuteras dessa områden i 

förhållande till bakgrund, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter samt framtida 

intressanta forskningsområden. Resultatdiskussionen är uppdelad i de fyra delarna 

förhållande till begrepp och behov; särskilt viktiga faktorer för en välfungerande 

organisation kring särskilt stöd; relationen mellan styrdokument och den faktiska 

verksamheten samt sammanfattande slutsatser och framtida forskning. 
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7.2.1 Förhållande till begrepp och behov  

Som framgår av resultatet råder begreppsförvirring i sammanhang av begrepp som särskilt 

stöd och inkludering. Förvirringen sprider sig i och med begreppens komplexitet också till 

rektorernas förhållande till behovets placering, vilket skapar vidare förbindelser till 

människosynen, alltså elevsynen, som dagens styrdokument fastslår ska gälla och som de 

intervjuade rektorerna också uttrycker att de företräder. Både Skollagen (SFS 2010:800) och 

läroplanen (Skolverket, 2011) såväl som deklarationer och konventioner, som FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) och Barnkonventionen (1989), betonar alla 

människors lika värde och rättigheter. Rektorernas intention är att skapa en likvärdig skola 

som är till för alla, där elevens behov är utgångspunkten och vilka kopplas till kraven på en 

flexibel verksamhet snarare än till individen. Funderingar uppstår dock i och med den rådande 

begreppsförvirringen rörande hur det faktiskt ser ut i praktiken.  

Vissa likheter mellan föreliggande studie och Heimdahl Matssons (2006) longitudinella 

undersökning, som visar att hänsynen till elevernas individuella förutsättningar ökat med 

tiden, skulle alltså kunna finnas. Den studien säger dock ingenting om hur hänsyn tas. I ljuset 

av detta sammanhang blir kopplingar till Lindqvist och Rodell (2015), Giota och 

Emanuelsson (2011) samt Lindqvist och Nilholm (2013) synliga. Förstnämnda källa bekräftar 

samma typ av begreppsförvirring som den här aktuella studien påvisar gällande 

inkluderingens betydelse i praktiken, exempelvis gällande var det särskilda stödet ska ges. De 

två andra studierna visar dock att de skolledare i Sverige som ingår i undersökningarna främst 

härleder elevernas behov till individen. Behovens tillskrivelse skiljer sig följaktligen mellan 

dessa två undersökningar och föreliggande. Rektorerna i denna studie hänvisar som beskrivet 

behoven till skolverksamheten och det är således samma verksamhet som enligt dem ska 

förändras utifrån uppkomna behov, inte individen. Detta är en skillnad som ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv måste betraktas i positiv mening. 

I föreliggande studie blir det likväl även tydligt att oklarheterna i förhållningssätt till vad som 

faktiskt står i Skollagen (SFS 2010:800) skulle kunna få konsekvenser för verksamheternas 

organisation kring särskilt stöd. Särskilt uttrycker rektorerna osäkerhet gällande var det 

särskilda stödet ska ges samt skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd. 

Organisationsmässigt skulle denna ambivalens kunna få konsekvenser kopplade till både 

lokaler och personal. Beroende på om rektor anser att särskilt stöd och/eller anpassningar ska 

ges i klassrummet eller någon annanstans uppstår också frågor gällande vem som ska vara 
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ansvarig för planering och utförande av stödet. Om stödet ges i klassrummet ska det då ske på 

gruppnivå eller individnivå? Vem är ansvarig då? Och så vidare. 

Likheter finns även mellan det den här aktuella studien visar gällande vissa svenska skolor 

och den situation både Forbes (2007) och L.V. Godovnikova (2009) beskriver rörande den 

australienska respektive ryska skolan när det gäller begreppet inkludering. Förvirringen är 

som beskrivet i båda fallen kopplade till platsen för undervisning och särskilt stöd. Forbes 

(2007) menar dessutom att missförståndet grundar sig just i fokuseringen på plats istället för 

process, vilket för övrigt också skulle kunna liknas vi Skrtics (1991) syn på kritisk 

pragmatism som fokuserar själva beslutsfattandet som den avgörande processen för 

utveckling. 

I sammanhang av diskussioner kring förhållningssätt till begrepp och elevernas behov är 

Deweys (1985) pragmatiska utgångspunkt från just människan och elevens behov i 

utvecklingssyfte relevant. Än mer aktuellt är två av Skidmores (1996) paradigm, the psycho-

medical och the organizational, som båda på olika sätt berör det Nilholm (2007) i sin tur 

kallar det kompensatoriska perspektivet där skolproblematik är just individorienterad. 

Perspektiv baserade på diagnosticering och medicinering (the psycho-medical) är nära 

sammankopplat till människosyn och huruvida behoven tillskrivs individen eller miljön 

(organizational).  

Avslutningsvis gällande rektorernas beskrivningar av begrepp och behov i förhållande till 

styrdokumenten och den förvirring som i detta sammanhang råder, bör påminnas om det som 

Cobbs (2015) sammanställning av forskning visar. Nämligen att samsynen kring begrepp som 

inkludering är en av de viktigaste faktorerna för rektor att beakta i sitt skolledarskap för att 

kunna skapa en fungerande organisation. 

7.2.2 Särskilt viktiga faktorer för att få till stånd en välfungerande organisation kring 

särskilt stöd 

Den överlägset mest avgörande faktorn i arbetet med att skapa en välfungerande organisation 

kring särskilt stöd enligt de intervjuade rektorerna är kompetens. Samtliga informanter uppger 

lärarens kompetens som den enskilt viktigaste faktorn. Egenskaperna flexibilitet, 

specialkompetens och förhållningssätt är det de främst söker. Även rektors egen involvering i 

frågor som rör särskilt stöd anses viktig. Detta perspektiv överensstämmer också med det 

tidigare nationell och internationell forskning visar och fortsätter alltså att dominera. Gerrbos 

(2012) resultat visar bl.a. att läraren bör ha kompetens gällande avståndsreducering och 
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överbryggning. Samtliga rektorer i Giota och Emanuelssons (2011) studie anser att lärarens 

kompetens är det mest avgörande för om det särskilda stödet ska ge önskat resultat, precis 

som Lindqvist och Rodells (2015) påpekande av samma förhållande. Den pakistanska 

granskningen från 2017 visade inte tydligt på just lärarens kompetens men likväl var 

rekrytering av rätt kompetens för att möta styrdokumentens krav en viktig del av rektors 

ansvar och uppgift (Ahmad, Khawaja, Ather Hussain, Panhwar & Farshad). 

Kompetensens betydelse för organiseringen av särskilt stöd, i form av flexibilitet och 

förhållningssätt, har också tydliga kopplingar till den kritiska pragmatismens centrala fokus 

på just förändring och flexibilitet som utvecklingsmässig drivkraft. Förhållandet till lärarens 

profession i detta sammanhang understryks i sin tur särskilt av Skrtics (1991) idéer om 

reflektion, att det är de pedagogiska utövarna, lärarna, de som reflekterar, eller borde 

reflektera, över sin egen professionalism som utgör en viktig faktor.  

En annan särskilt viktig beståndsdel i arbetet med att få till stånd en välfungerande 

organisation kring särskilt stöd som rektorerna beskriver visade sig vara struktur och 

skolorganisation ur ett helhetsperspektiv. Systematik och rutiner gällande möten och 

arbetsgångar nämndes men framförallt betonades att strukturen i små och stora sammanhang 

hänger ihop och samverkar åt båda håll. Det stora sammanhanget utgörs av 

skolorganisationen som helhet, vilken i sig innefattar mindre verksamheter, som den kring 

särskilt stöd eller den i form av elevhälsan. Även detta förhållningssätt hänger samman med 

den kritiska pragmatismen men då främst med Skidmore (1996). Dels hävdar han genom det 

tredje paradigmet, the organizational, att problematiken runt elever i behov av särskilt stöd 

härleds till skolan som organisation och verksamhet, inte till eleven som individ. Vidare 

stämmer helhetsperspektivet väl överens med Skidmores (1996) slutsats om att det inte enbart 

går att förhålla sig till ett paradigm utan att det måste handla om samverkan mellan olika 

paradigm för att nå en fruktsam utveckling.  

Tidigare forskning visar också på samma förbindelse mellan struktur och framgångsrik 

skolorganisation. Med hänvisning till Perssons (1995) relativt omfattande undersökning, som 

visade att specialpedagogiska insatser hängde tätt samman med den enskilda skolans 

grundprinciper och organisation, kan också hävdas att mönstret är bestående över tid. Den 

amerikanska studien av B. Kozleski, Ting, L. Satter, L. Francis och J. Haines (2015) lyfter 

även den fram en stabil grundstruktur som ett av de viktigaste verktygen i arbetet med 

inkludering av elever med funktionsnedsättning. Precis som Ahmad, Khawaja, Ather Hussain, 
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Panhwar och Farshad (2017) i den pakistanska studien betonar rektors förmåga att kunna 

förmedla och hålla en enhetlig kurs i arbetet mot gemensamma mål som anknyter till 

styrdokumenten. 

En tredje avgörande faktor i arbetet med att skapa en välfungerande organisation kring särskilt 

stöd enligt de intervjuade rektorerna är relation. Fyra av de sex medverkande rektorerna 

framhåller både internt och externt relationsarbete som extra viktigt i syftet att skapa trygghet 

runt elevernas skolsituation som helhet. I detta arbete menar de att såväl skolans olika 

professioner, som klasslärare; andra lärare och rektor, som elever och hemmet borde vara 

involverade. Flera av de redan nämnda forskningsprojekten stödjer rektorernas uppfattning 

även i detta avseende. Gerrbo (2012) drar bl.a. slutsatsen att hänsyn till elevens perspektiv är 

avgörande och kan uppnås genom specialpedagogiska insatser i form av pedagogisk närhet 

mellan vuxen och elev. Även Skollagen (SFS 2010:800) klargör att barnets egen inställning 

och åsikt är viktig. Vidare konstateras i en av undersökningarna gällande den amerikanska 

skolan att samarbetet mellan elev, lärare, skola och hem är centralt för att lyckas med 

införlivningen av ett inkluderande arbetssätt (B. Kozleski, Ting, L. Satter, L. Francis och J. 

Haines, 2015). Vikten av relationsbygge återfinns även i den pakistanska redogörelsen där 

informanterna tillskriver en framgångsrik rektor förmågan att skapa gott relationsarbete, både 

internt och externt (Ahmad, Khawaja, Ather Hussain, Panhwar & Farshad, 2017). 

Relationens betydelse för skolverksamhet och organiseringen av särskilt stöd har vidare, 

precis som andra ovan berörda centrala faktorer i sammanhanget, beröringspunkter med den 

kritiska pragmatismen. Skidmores (1996) samverkande paradigm blir åter aktuella då 

samverkan som bygger på relationer mellan skolans olika funktioner, eleven och hemmet 

skulle kunna representera paradigm eller olika perspektiv. 

7.2.3 Relationen mellan styrdokument och den faktiska verksamheten kring särskilt stöd 

Som resultatet visar upplever alla rektorerna att det förekommer diskrepans mellan 

styrdokument och verklighetens organisation kring särskilt stöd. Samtliga menar att en av de 

största utmaningarna de ställs inför organisationsmässigt, som också utgör en del av 

diskrepansen, är att ha rätt kompetens inom organisationen för att klara att möta 

styrdokumentens krav. Flera av rektorerna ifrågasätter om det ens är möjligt att leva upp till 

kravet om skapandet av en likvärdig skola. Utmaningarna ligger också i själva rekryteringen 

av just rätt kompetens och hänger ofta även ihop med tillgången till ekonomiska medel. 

Dilemmat rektorerna beskriver och diskrepansen kopplat till resursbrist känns igen i tidigare 
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forskning som Scherp och Scherp (2007). Deras intervjuade skolledare beskriver även de 

spänningen mellan mål och resurser som ett exempel där diskrepansen är omfattande. Vidare 

ses bl.a. samordning och hantering av resursbrist som viktiga delar av uppdraget som rektor.  

Ytterligare en svensk studie där samma typ av diskrepans mellan skolans styrdokument och 

faktiska verksamhet redogörs är den av Göransson, Nilholm och Karlsson (2011). Här 

konstateras omfattande skillnader mellan skolor gällande bl.a. organisering av särskilt stöd, 

främst pga. att de statliga styrdokumenten lämnar mycket rum för tolkning på kommunal och 

enskilda skolors nivå gällande de inkluderande målen på nationell nivå.  

Förhållandet mellan resurser och mål görs också synligt inom den ryska skolan via L.V. 

Godovnikova (2009), där samtliga skolverksamheter utom förskola saknar förutsättningar. 

Bredd gällande kompetens samt grundläggande hjälpmedel som exempelvis rullstolsramper 

visade sig ofta saknas. 

Vissa av rektorerna i den här aktuella studien ger som resultatet visar uttryck för att tvingas 

välja mellan olika områden att prioritera, exempelvis de statliga målen eller de kommunala; 

kompetens i form av speciallärare eller specialpedagog eller mellan att anställa fler lärare och 

att skaffa materiella anpassningar. I ljuset av detta sammanhang skulle den kritiska 

pragmatismen och Skidmores (1996) the sociological paradigm, som fungerar som en slags 

sorteringsmekanism, vara applicerbart. I perspektivet av nyss nämnda paradigm riskerar 

elever i behov av särskilt stöd att ofördelaktigt sorteras bort i sammanhang där den allmänna 

normen råder. Likheter ses med de risker samma elevgrupp, även hela elevgruppen, löper då 

rektor tvingas sortera sina insatser.  

7.3 Sammanfattande slutsatser och framtida forskning 

Som konstaterades inledningsvis med hänvisning till bland annat Berg (2011) och Persson 

och Persson (2012) är rektors roll komplex och mångfacetterad. Enligt bland andra Hjörne 

och Säljö (2013) och Lindqvist och Rodell (2015) utgör denne också en av de viktigaste 

funktionerna för arbetet med särskilt stöd. Ett av de ansvarsområden som utgör komplexiteten 

är finnandet, tolkandet och verkställandet av och inom frirummet rörande särskilt stöd. Denna 

studie visar på att rektorers tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med 

särskilt stöd handlar om särskilt viktiga faktorer som kompetens, grundläggande 

organisationsstruktur och relationsbygge. Det handlar också om att förhålla sig till den 

diskrepans samtliga rektorer utrycker att de upplever existerar mellan skolans styrdokument 

och det som bland annat beroende på tillgängliga ekonomiska medel kan realiseras.  
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Forbes (2007) visar att det i andra delar av världen, i detta fall Australien, vid tidpunkten för 

undersökningen rådde begreppsförvirring. Eftersom en liknande situation i Sverige idag, 

2019, fortfarande gör sig gällande är det kanske i arbete runt just begrepp man som rektor ska 

lägga kraft för att åstadkomma en stabil grundstruktur att utveckla sitt arbete kring särskilt 

stöd utifrån. För utan den samverkan mellan olika paradigm, för att använda Skrtics (1995) 

uttryck och som här representeras av skolans olika kompetenser, är det svårt att skapa samsyn. 

Samverkan är som visat både enligt svensk lag och tidigare forskning ett av rektors främsta 

verktyg i sitt organisationsbygge runt bl.a. särskilt stöd, vilket rektorerna i föreliggande studie 

håller med om. Skollagen (SFS 2010:800) och Skolverket (2014) framhåller i denna kontext 

elevhälsan som forum. I detta sammanhang och med tanke på rådande begreppsförvirring blir 

också behovet av specialpedagogisk kompetens och funktion i arbetet för samverkan och 

samsyn tydlig.  

Samsyn kring elevernas och skolans mål både internt och externt, som alltså visat sig vara 

centralt för arbetet med särskilt stöd, nås i sin tur lättare genom goda relationer. 

Relationsbygge skulle således kunna betraktas som en eftersträvansvärd kompetens för de 

flesta professioner inom skolans värld. Relationers betydelse i frirummet kring särskilt stöd 

skulle kunna vara ett intressant tema att fördjupa sig i för vidare forskning.  

Ett annat tänkbart område för vidare forskning är det jämförande. Dels skulle den i avsnittet 

avgränsningar nämnda jämförande studien med de kommunala och enskilda skolors 

styrdokument innefattade vara intressant att göra. Ett jämförande perspektiv mellan 

föreliggande studie och en med rektorer i fokusgrupper är ett annat angreppssätt som skulle 

vara intressant. Precis som att genom observation undersöka om det rektorer säger att de 

upplever i förhållande till sin organisation stämmer med den faktiska verksamheten. 

Sistnämnda aspekt är särskilt intressant med tanke på den konstaterat rådande 

begreppsförvirringen.  

Avslutningsvis skulle jag i sammanhanget av begreppsdiskussionens betydelse vilja lyfta en 

aspekt som en av de intervjuade rektorerna och jag diskuterade efter att intervjun avslutats. 

Med tanke på Barnkonventionens (1989) lagstadgande funktion från och med 2020, vore det 

inte lämpligt att vi inom skolans värld, både på enskild, kommunal och statlig nivå, började 

diskutera begreppet rättigheter istället för behov i större utsträckning?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som rektor på skolan? 

2. Hur många elever går det på skolan? 

 

Frågor direkt relaterade till studien 

1. I Skollagen används begreppet likvärdig utbildning, hur ser du på detta begrepp? 

2. Ett annat begrepp som används i Skollagen är särskilt stöd, hur definierar du detta begrepp? 

3. Hur skulle du beskriva att din skolas verksamhet är förankrad i det styrdokumenten 

fastställer gällande särskilt stöd? 

4. I vilka former arbetar man med särskilt stöd på skolan? 

        Ev. stödfrågor kring  a) Plats, enskilt/grupp/klassrum/urformande? 

  b) Vem ger stödet? 

  c) Vilka professioner är involverade i processen kring särskilt  

   stöd? 

  d) Elevhälsans roll? 

  e) Hur ser arbetsgången kring särskilt stöd ut? 

  f) Hur utvärderas arbetet med särskilt stöd? 

5. Vilka elever får särskilt stöd? 

6. Upplever du att samtliga elever som är i behov av särskilt stöd kan erbjudas detta? 

        Ev. stödfråga a) Har du några tankar kring varför det är så? 

7. På vilket sätt skiljer sig arbetet med särskilt stöd från det med extra anpassningar samt leding 

och stimulans? 

8. Finns det enligt dig särskilt viktiga faktorer för att få till stånd en välfungerande organisation 

kring särskilt stöd? 

        Ev. stödfråga a) Vad definierar en framgångsrik organisation kring särskilt stöd? 

10. Vilka utmaningar finns i arbetet med särskilt stöd? 

11. Upplever du någon form av diskrepans mellan styrdokumenten och verklighetens 

verksamhet kring särskilt stöd och hur skulle du i så fall beskriva den? 

12. Hur ser ett framgångsrikt arbete med särskilt stöd ut i framtiden enligt dig? 



 
 

Fråga i mån om tid  

13. Hur ser du på begreppet inkludering? 

 


