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Förord 
 

Undersökningen som redovisas i denna rapport genomfördes på 

uppdrag av Utbildningsnämnden i en stor kommun i Mälardalen.  

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig att genomföra detta uppdrag och 

alla som har ställt upp på intervjuer och samtal. Jag är glad över att jag 

fick förtroendet att genomföra detta uppdrag, som jag upplevde som 

komplicerad och känslig, och över alla givande möten som det har 

inneburit för mig. 

Den här rapporten är en bearbetning av den ursprungliga rapporten 

som var avsedd för internt bruk och skulle utgöra ett underlag för 

beslut för förändringar och fortsatt utvecklingsarbete. I denna version 

har jag infört några förtydligande och även mindre rättelser efter 

synpunkter från några av de personer som intervjuades. Jag har 

fördjupat redovisningen av resultaten från enkäten och gjort några 

tillägg, framför allt i diskussionen. 

 

Mara Westling Allodi 
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Inledning 
 

1.Rätten till utbildning 

Vilken policy finns i Sverige, när det gäller utbildning av barn i behov 

av stöd eller med funktionshinder? Den officiella, uttalade policyn går 

i riktning mot en minskning av segregerande grupper och 

organisationer (SOU 1998:66). Dessa intentioner går i linje med 

internationella tendenser och överenskommelser (Unesco, 1996). I 

praktiken finns det dock tendenser i grundskolan som pekar i en 

motsatt riktning, det vill säga mot en ökad segregering och utstötning 

av elever.  

Utbildning betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet se-

dan 1948. Utbildning betraktas som en rättighet för varje barn också i 

FNs konvention om barnens rättigheter. Konventionen slår också fast 

att alla barn har rätt till stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildning-

en. Denna princip uttrycks också i Skollagen och i Läroplanen. 

Utbildning är viktig eftersom den ger individen möjlighet att utöva 

andra rättigheter. En grundläggande utbildning för alla är nödvändig i 

en demokrati och kan också bidra till att utveckla förståelse, tolerans 

och ökad trygghet i samhället.  

För att uppfylla kraven för att kunna betraktas som en rättighet bör 

utbildningen vara (Benedek & Nikolova, 2003)  

• available: till buds stående, d.v.s. obligatorisk och avgiftsfri 

• accessible: tillgänglig för alla, baserad på jämlikhet och icke 

diskriminerande 

•  acceptable: godtagbar, barn och föräldrar ska kunna accepte-

ra den, inte känna sig tvungna att underkasta sig en viss ut-

bildningssituation.  



Westling Allodi Specialpedagogik i en skola för alla                                       IOL/Forskning nr 27 

 2

• adaptable: anpassad till varje barn och dess bästa. Utbildnin-

gen ska också kontinuerligt anpassas till sociala förändringar 

och kunskapsutveckling. 

”education shall be directed to the full development of the human 

personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the re-

spect for human rights and fundamental freedoms” (art. 13). 

Att utbildningen ska accepteras av föräldrar och barn, innebär att 

de ska ha möjlighet att säga nej till en föreslagen placering. Denna 

möjlighet är nödvändig i ett demokratiskt skolsystem, för att kunna 

undvika ett upplevt tvång i utbildningssituationen och för att den ökar 

acceptansen av utbildningssystemet.  

Anpassingen av utbildningssituationen till barnet har traditionellt 

kunnat betyda att det har skapats skilda system inom skolan (t.ex. 

hjälpklasser, obs-klasser, klinikundervisning, grundsärskola, tränings-

skolan, IV-programmet etc.). Nu ställs skolan inför utmaningen att 

anpassa så mycket som möjligt, utan att skapa differentierade grupper. 

Anpassningen av skolan till elevernas olikheter kan vara en 

nyckelfaktor för att göra skolan mer framgångsrik i att motivera elever 

från etniska minoriteter, elever från familjer utan utbildningstraditio-

ner, elever med inlärningssvårigheter eller lågpresterande elever till 

fortsatt utbildning och delaktighet. En ökad anpassning kan dock ock-

så innebära en risk för minskad kontroll och standardisering av resul-

taten. 

Det är viktigt att beakta situationen av grupper som riskerar att 

hamna utanför i skolans värld, eftersom en skola för alla är ett villkor 

för en fostran till demokrati. Denna fråga är av intresse för alla, och 

inte enbart för de grupper som riskerar att bli diskriminerade. Det öde 

som grupper som riskerar att bli missgynnade i skolan möter, sänder 

ett budskap till alla barn och ungdomar om vilka värderingar som fak-
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tiskt gäller i samhället, bortom ideal och retorik (Westling Allodi, 

2003). 

Utifrån dessa premisser kan man konstatera att varje gränsdragning 

som uppstår i den obligatoriska grundskolan kan vara problematisk 

och bör motverkas.  

Utbildningen av elever i behov av särskilt stöd behandlas i en 

gemensam deklaration, Salamancadeklarationen från 1994 (Svenska 

Unescorådet, 2001) som tar upp principer, inriktning och praxis vid 

undervisning av elever med behov av särskilt stöd. 

 
Den vägledande princip (…) är att skolorna skall ge plats för alla barn, utan 
hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller 
andra förutsättningar. (…) att barn och ungdomar med behov av särskilt 
stöd i undervisningen bör omfattas av de allmänna undervisningssystem 
som byggts upp för flertalet barn. (…) Fördelen med sådana skolor är inte 
bara att de kan tillhandahålla undervisning av hög kvalité åt alla barn. Inrät-
tande av sådana skolor är ett avgörande steg när det gäller att försöka ändra 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö och att ut-
veckla ett integrerat samhälle. (…) En pedagogik som utgår från barnets be-
hov kan hjälpa till att undvika det resursslöseri och omintetgörande av för-
hoppningar som alldeles för ofta är en konsekvens av undermåliga under-
visningsmetoder och strävan efter homogenitet i frågan om undervisning. 
Skolor som utgår från barnet i centrum är dessutom en utbildningsbas för ett 
människoorienterat samhälle som respekterar alla människor såväl skillna-
der som värdighet.  

(Svenska Unescorådet, 2001, s. 21–22) 

 
Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, 
närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans oberoende av eventuella 
svårigheter eller inbördes skillnader. Integrerad skolgång är det effektivaste 
sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd 
och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor – eller att sammanfö-
ra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig ba-
sis – bör vara en undantagslösning (…) 
(s. 24–25) 
 

När barn med inlärningssvårigheter integreras i grundskolan i Sverige, 

är det dock inte den inklusiva integreringen som dominerar, utan den 

segregerande integreringen, enligt Haug (1998). I den inklusiva 

integreringen är barnet med inlärningssvårigheter en elev i en vanlig 
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klass. I den segregerande integreringen är eleven placerad i en särskild 

mindre grupp under en del eller alla lektioner, eller i en särskolegrupp.  

Inclusion är ett begrepp som har etablerats internationellt för att ut-

trycka att elever med funktionshinder tas emot i den allmänna skolan. 

Det innebär att de är välkomna där och blir en del av en helhet. Be-

greppet integrering ger en bild av att det är en individ som integreras, 

medan med begreppet inclusion ges en bild av att skolan anpassas för 

att ta emot alla elever, och att skolan uppskattar olikheter. Inclusion 

förutsätter att pedagogiska praktiker utgår ifrån att alla människor är 

unika och att man uppskattar heterogeniteten. Därmed är det inte ele-

ven som är integrerad, utan det är skolan som är inkluderande och är 

det i förhållande till alla barn. Dessa idéer är fortfarande inte domine-

rande i den svenska grundskolan. 

Barn med kognitiva funktionshinder i Sverige kan gå i grundsärsko-

lan eller i träningsskola. Dessa skolor är ofta placerade i närheten av 

eller i samma byggnad som en grundskola. Dessa skolor/klasser är 

därmed "fysiskt integrerade". I vissa kommuner finns det "samver-

kansklasser" med både grundskoleelever och särskoleelever i samma 

klass. I båda dessa grupper är lärartätheten högre än i grundskoleklas-

ser och det kan finnas extra personal som assistenter.  

Kriterier för att gå i särskola är svårigheter att uppnå grundskolans 

mål på grund av autism, hjärnskada och inlärningssvårigheter beroen-

de av ett intellektuellt funktionshinder. Det finns andra grupper, s.k. 

"mindre undervisningsgrupper", för barn som går i grundskolan. De 

får från några till alla lektioner i veckan i en mindre grupp (Karlsson 

& Sand, 1999). Dessa barn kan visa specifika inlärningssvårigheter i 

ett ämne eller koncentrationssvårigheter, och är därmed inte berättiga-

de att gå i särskolan.  
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Existensen av dessa grupper, som är avsedda för barn med liknande 

eller likvärdiga egenskaper, kan man se som ett uttryck för en förete-

else som kallades av Foucault normaliserande makt. Enligt Foucaults 

definition är normalisering en princip som styr ett system som karak-

teriseras av formell likhet (som i de flesta byråkratiska organisationer) 

i riktning mot homogenitet, i det här fallet mot mer homogena grupper 

av elever: grundskoleklasser, mindre undervisningsgrupper, grund-

särskoleklasser, träningsklasser. Man kan också uttrycka det så här: 

när skolans byråkratiska organisation - som i mångt och mycket byg-

ger på att elever är likvärdiga enheter och grupperna homogena - mö-

ter elever med olika egenskaper, som inte finner sig i det vanliga sy-

stemet, svarar den med viss automatik med inrättandet av skilda grup-

per för elever med liknande egenskaper, vilket verkar återupprätta den 

ideala homogeniteten.  

Den svenska skolan är naturligtvis inte en helt standardiserad och 

toppstyrd byråkratisk organisation. Skollagen och läroplanen tillåter 

och ger utrymme för vissa anpassningar, även om de grundläggande 

målsättningar är likadana. Andra förändringar har också haft avsikten 

att öka elev- och föräldrar inflytande i skolans organisation. Det är 

också sedan några år tillbaka möjligt för elever och föräldrar att avstå 

från en plats i särskolan och att i stället få en plats i grundskolan. I 

dessa fall blir grundskoleklassen mer heterogen, i frågan om barnens 

kognitiva förmågor. En granskning av Skolverkets statistik visar dock 

att det finns stora skillnader mellan kommuner i förekomsten av denna 

”individintegrering”. 

Tidigare har barn som var berättigade till särskolan gått i vanliga 

klasser utan att bli upptäckta som sådana och hänvisade till särskolan, 

enligt resultat från en national uppföljningsstudie (UGU-projekt, Ut-

värdering genom uppföljning av elever). Andelen elever definierade 
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som intellektuellt funktionshindrade var då låg i Sverige jämfört med 

andra länder. 

Det verkar som om denna situation har förändrats under 90–talet. 

Andelen elever inskrivna i särskolan har starkt ökat sedan 10 år. Den 

största ökningen har skett i grundsärskolan, med en generell ökning på 

90 %. Under dessa år har också lärartätheten i grundskolan sjunkit: 

från 9 lärare per 100 elever 1991, till 7,6 lärare 100 elever 1999/00 

(Skolverket, 2000b). Ökningen av elever i särskolan är inte jämn i alla 

kommuner, vilket tyder på att elever riskerar att behandlas olika bero-

ende i vilken kommun de bor i.  

Kriterierna för att gå i särskolan har inte förändrats under denna pe-

riod. Däremot har skolans organisation förändrats med decentralise-

ringen till kommunerna, införandet av en ny läroplan och genomfö-

randet av ekonomiska besparingar. De individuella kriterierna för att 

gå i särskolan grundar sig på en alltjämt statisk och för det mesta en-

dimensionell definition av intellektuell förmåga (mätning av IQ).  

En dynamisk definition av intellektuell förmåga skulle ta hänsyn till 

utveckling av potentialer i samspel med en stimulerande miljö (Bron-

fenbrenner & Ceci, 1994; Fischbein & Lange, 2000). Känslan av att 

vara kompetent och ha kontroll över sin situation (self-efficacy) ger 

också stöd till lärandeprocesser och leder till bättre prestationer (Ban-

dura, 1997). Dessa aspekter borde uppmärksammas vid bedömningar 

av barns förmågor, som kan leda till att ett barn går i en särskoleklass. 

Det skulle leda till att man bedömer barnets utvecklingspotential, mer 

än den uppnådda aktuella förmågan, och att man tar hänsyn till de ne-

gativa effekter (t.ex. sänkta positiva förväntningar, mindre samspels-

möjligheter med jämnåriga utan funktionshinder) som en placering i 

en differentierad grupp kan innebära.  
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En flerdimensionell definition av intellektuell förmåga skulle ge 

möjlighet att ta hänsyn till andra aspekter av kompetens än den logiska 

- analytiska. Aktuella intelligensteorier föreslår flerdimensionella mo-

deller av intelligensen: praktisk, analytisk, kreativ (Sternberg, 1985) 

eller multipla intelligenser (Gardner, 1983). 

Teorierna om de multipla intelligenserna och inlärningsstilar är 

kända och har påverkat på flera håll skolans undervisning och verk-

samhet, men de verkar inte ha påverkat procedurerna och bedömning-

arna för inskrivningen i särskolan.  

Gränserna, skiljelinjen, mellan den differentierade skolformen (sär-

skolan) och den allmänna (grundskolan) verkar ha förskjutits under 

denna period, men inte i den riktning som en dynamisk och multidi-

mensionell definition av intellektuell förmåga skulle innebära.  

Hur kan vi förklara denna ökning och denna förskjutning? Vi kan 

utesluta att befolkningens intellektuella förmåga har försämrats under 

denna period, medan skolans krav och bedömningar kan ha förändrats.  

2. Skolans målsättningar 

Enligt den amerikanska sociologen Talcott Parson (1959) hade skolan 

två funktioner i samhället: att socialisera individerna så att de blir 

goda medborgare i enlighet med de värderingar som samhället 

uppskattar, och att sortera individer som är lämpade för olika 

uppgifter. Dessa tvåfaldiga målsättningar kan vara problematiska att 

förena, om man låter den ena få slå igenom till bekostnad av den 

andra. Det kan med andra ord uppstå motsättningar mellan skolans 

funktioner, socialisation och sortering. 

Ökningen av elever i särskolan kan betraktas som ett tecken på att 

grundskolan sorterar eleverna hårdare, eftersom det blir flera som inte 

klarar av att fortsätta i den ordinarie verksamheten. Om sorteringspro-
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cessen leder till att vissa barn blir exkluderade och får sämre möjlighe-

ter i utbildning och på arbetsmarknaden, motsäger dessa processer de 

demokratiska värderingar som skolan avser socialisera eleverna i, vil-

ka innebär en demokratisk utbildning, solidaritet, uppskattning av 

olikheter.  

 Mintzberg (1983) har analyserat egenskaper hos organisationer. 

Dessa analyser kan vara användbara även för att beskriva och förstå 

utbildningssystem och rollen som specialpedagogiska verksamheter 

kan få i dem. Organisationer arbetar ofta för att uppnå olika mål. 

Ibland kan ett mål konkurrera mot andra mål som är viktiga för orga-

nisationen. Man kan beskriva olika typer av mål: "mission" mål, ope-

rativa mål, system mål. 

Målen är definierade som intentionerna bakom beslut och handling-

ar. "Missionen" för en organisation beskriver den grundläggande 

funktionen som organisationen har i samhället. Om utbildningssyste-

met har två mål, socialisation och sortering, kan vi betrakta dessa som 

två samexisterande grundläggande målsättningar. Missionen kan bli 

ett mål som organisationen arbetar efter, om det inspirerar de beslut 

som fattas. Men detta behöver inte vara fallet, särskilt om det finns 

andra konkurrerande mål: vilka mål som styr kan förstås utifrån de 

beslut som fattas inom organisationer, och inte utifrån det som uttalas 

i de officiella styrdokumenten.  

I den nya läroplanen (LPO94) uttrycks skolans mission av socialisa-

tion med målen om demokrati, respekt och autonomi. Missionen av 

sortering uppnås genom operativa mål som syftar till inlärning av 

olika innehåll inom ämnena, särskilt kärnämnena (engelska, svens-

ka, matematik), och genom en gradering av elevernas resultat. Bety-

gen i kärnämnena är särskilt viktiga för att kunna söka till en gymna-

sieutbildning. 
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System mål är, till skillnad från de tidigare målsättningarna, inte 

specifika för en organisation, utan de återfinns i viss mån i alla organi-

sationer. Dessa mål är överlevnad, kontroll, ekonomisk effektivitet och 

tillväxt. Alla organisationer är mer eller mindre intresserade av att 

överleva, av att det finns en viss grad av kontroll, av att verksamheten 

bedrivs på ett ekonomiskt försvarbart sätt och av att verksamheten 

växer, eller åtminstone inte krymper. 

Ett system mål som är särskilt viktigt är ekonomisk effektivitet (ef-

ficiency). Efficiency betyder att göra saker på rätt sätt, vilket är inte 

samma sak som att vara effektiv, som betyder att göra de rätta saker-

na.  

Efficiency är ett mål som styr mot att uppnå "the greatest benefit for 

the cost" (Mintzberg, s. 268). Vid första anblicken verkar det inte fin-

nas någonting att invända, eftersom efficiency verkar vara ett rationellt 

och fullkomligt värderingsneutralt mål. Detta stämmer dock inte, en-

ligt Mintzberg. Efficiency är inte värderingsneutralt: egentligen och i 

praktiken är den kopplad till det ekonomiska systemet av värdering-

ar.  

Om efficiency tillåts dominera över andra målsättningar i organisa-

tioner, kan resultatet bli att dessa grundläggande målsättningar sätts ur 

spel: "an obsession with efficiency can mean a dominance of economic 

goals over social ones that drives the organization beyond an econo-

mic morality to a social immorality" (s. 272).  

Vi är vana att betrakta ekonomi som enbart rationell och neutral och 

att uppfatta en konflikt mellan ekonomisk rationalitet och etiska vär-

deringar, men Mintzberg visar att de ekonomiska rationella målsätt-

ningarna också innehåller dolda värderingsaspekter, som man kan kal-

la en ”ekonomistisk” etik. Ekonomisk effektivitet är inte bara en ratio-

nell neutral princip, den blir och är också ett värde i sig. En organisa-
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tion som handlar enbart efter en "ekonomisk moralitet" kan därmed 

fatta beslut som är "socialt oetiska" eftersom de strider mot etiska hu-

manistiska värderingar.  

Det är inte ovanligt att olika målsättningar konkurrerar inom en or-

ganisation. Vilka olika strategier kan användas för att uppnå olika 

målsättningar inom samma organisation? En strategi kallas maximisa-

tion och används när en målsättning betraktas som huvudmål och alla 

ansträngningar koncentreras mot uppnåendet av den. Alla andra mål-

sättningar betraktas som begränsningar, de betraktas som en minimi-

nivå som man inte får underskrida. En skola skulle kunna maximera 

målsättningen "inlärningsresultat" genom att exkludera elever som 

riskerar att prestera dåligt, eller genom att öka lärartätheten och att 

anställa lärare med hög kompetens. En annan skola skulle kunna max-

imera målsättningen "ekonomisk effektivitet" genom att minska lärar-

tätheten och betrakta "inlärningsresultat" som en minimigräns, ett kon-

trollmått som inte får underskridas. En annan strategi innebär att orga-

nisationen strävar efter ett mål efter det andra, eller försöker uppnå en 

målsättning i taget. En skola skulle under ett år kunna försöka begrän-

sa kostnaderna, och sedan försöka uppnå en bra kvalité nästa år. Den 

alternerande uppmärksamheten för olika mål är inte ovanlig och kan 

bilda ett cykliskt mönster (Mintzberg, 1983).  

Grundskolan är i Sverige under kommunens ansvar, men den följer 

en nationell gemensam läroplan. Kontrollen av skolans och kommu-

nens verksamhet är Skolverkets ansvar (tillsynsverksamhet). Decent-

raliseringen av skolans styrning har lett till ett ökat inflytande för lo-

kala administratörer. Enligt Mintzberg, är det typiskt att denna situa-

tion leder till att generella systemmål som efficiency bli prioriterade 

framför de specifika målsättningar som organisationen har, i det här 
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fallet demokratisk socialisering och utvecklande av nödvändiga fär-

digheter.  

Det decentraliserade skolsystemet blir mer likt en mekanisk byrå-

krati som slutet system (s. 312) om den är relativt ogenomtränglig för 

central kontroll och om den inte är starkt engagerad i organisationens 

övergripande målsättning, i detta fall den pedagogiska och socialise-

rande målsättningen. De som har mer inflytande i denna typ av orga-

nisation är administratörer och byråkrater på den lokala nivån, som i 

någon mån betraktar och behandlar de anställda som om de vore en 

okvalificerad arbetskraft med begränsad makt. De som administrerar 

skolan bekymrar sig inte heller om externa påverkansgrupper (t.ex. 

föräldrar), som uppfattas som svaga och splittrade. 

Skolan kan också organiseras som en professionell byråkrati om 

personalen har ett starkare professionellt inflytande över verksamhe-

ten. Den professionella byråkratin kan ge upphov till ökad specialise-

ring, till exempel, i skolans fall, en ökning av specialiserade grupper. I 

en annan modell, kallad adhocracy, samarbetar personal med olika 

kompetenser för att uppnå ett gemensamt mål, genom att skapa en or-

ganisation som är just anpassad till de lokala, aktuella förhållandena, i 

en situation som definieras som unik och ny.  

Processer av specialisering av verksamheten och utsortering av ele-

ver har beskrivits som typiska för en professionell byråkrati som vill 

undvika förändringar och försöker svara på krav, utan att behöva infö-

ra grundläggande förändringar i verksamheten (Skrtic, 1997). Samma 

författare förespråkar som modell för specialpedagogiska verksamhe-

ter den som innebär samarbete och nya lösningar som motverkar spe-

cialisering. 

Som vi har sett, måste skolor arbeta för olika och ibland motsägel-

sefulla målsättningar. Ett ytterligare problem är att de har att göra med 
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fragmenterade auktoriteter (Meyer & Scott). Fragmenteringen av auk-

toriteten mellan olika instanser innebär en brist på integrering och 

samverkan och är en egenskap som är typisk för vår rationaliserade 

och fragmenterade värld. Ett exempel på denna fragmentering när det 

gäller skolan kan man se i att Regeringen är en övergripande auktoritet 

som utfärdar läroplaner vilka skall styra undervisningen, kommunerna 

med sina olika beslutande organ har ansvaret och makten att fördela 

resurser för att uppfylla uppdraget. Inom en stor kommun kan besluten 

som påverkar skolans resurstilldelning fattas på olika nivåer centralt 

och lokalt. Skolverket har sedan ett tillsynsansvar för skolan och dess 

resultat. Denna fragmentering kan vara problematisk för skolorna om 

de måste införliva och uppnå kontrasterande målsättningar, som kan 

vara svåra att förena. Det kan hos personalen ge upphov till konflikter 

eller etiska dilemman som kan vara obehagliga och kan på sikt vara en 

orsak till utbrändhet, brist på engagemang, cynism (Maslach & 

Leither, 1997). 

 Michael Foucault (1982) analyserade och kritiserade makten i den 

moderna statens politiska struktur och definierade den som en sam-

mansättning av tekniker, som strävar å ena sidan mot en ökad indivi-

dualisering och å andra sidan mot en totalisering. Den totaliserande 

makten struntar i individerna och i deras rättigheter, när den sätter i 

första hand det allmänna intresset. Den individualiserande makten å 

andra sidan kategoriserar individerna, genom administrativa eller ve-

tenskapliga utredningar som bestämmer vem man är. 

Även Bourdieu kritiserade (redan 1966) den franska skolans formel-

la likhet som orättvis: ett utbildningssystem som i sitt innehåll, sina 

metoder och bedömningsinstrument ignorerar de olikheter som finns 

mellan eleverna, förstärker de olikheter som fanns från början. Skolan 
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behöver inte göra så mycket för att diskriminera: det räcker att man 

ignorerar de olikheter som finns.  

Dessa begrepp och motsättningar kan vara viktiga för att förstå de 

konflikter som finns mellan det skolans normativa system och organi-

sationens materiella struktur.  

Jag vill särskilt peka på några relationer och konflikter som finns på 

olika nivåer: 

• Målsättningar: demokratiska ideal om inklusion kan hamna i 

kontrakurs med målet om sortering genom läroplanens mål och na-

tionella prov. 

• Värderingar: en uppskattning av alla människor, oavsett förmå-

gor, verkar oförenligt med en hierarkisk klassificering av förmågor 

och den medföljande exkluderingen av dem som inte uppfyller vis-

sa prestationskrav.  

• Rättigheter och intressen: personliga rättigheter till en likvärdig 

utbildning kan innebära rätten till extra stöd eller anpassning. Des-

sa rättigheter kan uppfattas som kostnader och definieras i motsätt-

ning mot allmänna generella intressen. 

• Förändring: vad är det som behöver förändras? Skolan och läro-

planen kan förändras för att anpassas till eleven, eller är det eleven 

som förändras, t.ex. genom att byta klass och blir placerad i en an-

nan grupp eller genom att förändra sitt beteende och sina prestatio-

ner. 

• Resursfördelning: resurserna distribueras med flexibilitet eller en-

ligt principer för homogenitet och standardisering.  

• Definition av intellektuell förmåga: en dynamisk definition un-

derstryker samspelet med en stimulerande miljö, medan en statisk 

definition beskriver ett nuvarande tillstånd som i sig anses kunna 

förklara det framtida utfallet. I det första fallet blir det intressant att 
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upptäcka och definiera potentialer. I det andra fallet kan brister och 

förseningar betonas. 

I en studie av specialpedagogiska verksamheter i olika svenska 

kommuner (Westling Allodi, 2002) identifierades olika faktorer, vilka 

på olika nivåer hindrade eller underlättade uppnåendet av 

målsättningen om en inkluderande skola, en skola för alla. Dessa 

faktorer kan användas för att skissera två modeller för samspelet 

mellan elevers olikheter och en inkluderande skola, samt en 

differentierande skola. 

Hur bemöter utbildningssystemet elevernas olikheter (förutsättningar, 

erfarenheter, osv.)? 

• En inkluderande skola utgår från en helhetssyn på människan och 

dess utveckling, där kognitiva, emotionella och etiska aspekter 

samspelar. Den utgår från en dynamisk syn på människans kompe-

tens och utvecklingsmöjligheter i samspel med en stimulerande 

miljö. En inkluderande skola värdesätter olika typer av kunskap 

och kompetenser, både teoretiska och praktiska. I en sådan skola är 

de pedagogiska och sociala övergripande målsättningarna centrala 

för verksamheten. På skolnivå är viktiga faktorer en anpassning av 

läroplanen till eleverna, eller att läroplanen skräddarsys och skapas 

utifrån de elever man har. Heterogenitet i gruppen ses som något 

positivt och berikande och det finns möjlighet för personalen att 

påverka och förändra organisation och arbetssätt. Flexibla resurser, 

ökat ansvar för personalen, samarbete inom organisationen och 

utanför med andra skolor och/eller med forskning är företeelser 

som karakteriserar inkluderande skolor. Ofta bedriver dessa skolor 

aktivt lärarfortbildning, handledning och praktikverksamhet. De är 

öppna verksamheter som delar med sig av sina erfarenheter. För 

elevens del leder denna skola till en ökad möjlighet till delaktighet, 
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en högre utveckling av potentialer, som leder till en ökad autonomi 

och att rätten till utbildning har uppnåtts. För skolans del innebär 

detta bemötande av olikheter att skolan kan införliva humanistiska 

värderingar, att det finns en integrering av ideal och normer i den 

faktiska verksamheten, och att ett mer vänligt och rättvist socialt 

klimat etableras. Olikheterna upplevs som positiva för skolan efter-

som de innebär att kommunikationen och erfarenheterna berikas 

och att flera olika behov erkänns.  

• En differentierande skola utgår från en dualistisk människo- och 

kunskapssyn, prioriterar teoretiska kunskaper, och ser kompetens 

som något som inte kan förändras nämnvärt. Skolan kan upplevas 

vara styrd i varje detalj av hänsyn till ekonomisk effektivitet. I sko-

lans miljö har den centrala läroplanen större betydelse, homogena 

grupper är önskvärda, man betonar de standardiserade resultaten 

och man förväntar sig lojalitet från personalen, som kan också in-

riktas mot olika specialiseringar. För elevernas del kan detta leda 

till olika utfall: det finns en risk att bli kategoriserad i en särskilt 

grupp, men också av att bli ignorerad i en vanlig grupp. I de diffe-

rentierade grupperna finns det risk för överbeskydd och understi-

mulans. I de vanliga grupperna kan det däremot vara svårt att få 

stöd och att bli accepterad för den man är. Det finns risk att stödet 

ges i former som innebär att man blir avskild från en gemenskap 

och definierad i en annan grupp. Detta kan innebära att utbildning-

en upplevs som en plikt som man måste underkasta sig, och inte 

främst som en rättighet. För skolans del innebär en ökad differenti-

ering att skolan får det svårare att samtidigt leva upp till sina socia-

liseringsmål och kunskapsmål. Det finns en risk att det bildas vat-

tentäta skott inom skolans organisation: lite tillspetsat kan man 

säga att de vanliga grupperna får prioritera kunskapsmålen och 
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strunta i socialiseringsmålet, medan de differentierade grupperna 

får göra tvärtom. Detta är inte tillfredsställande vare sig för de van-

liga grupperna eller för de differentierade. Skolan lever därmed 

inte upp till de deklarerade sociala och etiska målsättningarna. 

Målkonflikten som upplevs av personalen ökar risken för arbets-

miljöproblem och upplevd arbetsbelastning. En differentierad skola 

karakteriseras av mindre kommunikation, mer begränsade erfaren-

heter och ett mindre tillfredsställande socialt klimat.  

Om skolan styrs överdrivet av målsättningen ekonomisk efficiency kan 

resultatet blir att klasserna alltid har det maximala antalet elever 

möjliga, med det minsta antalet kvalificerade resurser. Det kan även 

bli attraktivt ur ekonomisk synvinkel att anställa okvalificerad 

personal. I en sådan skola blir uppnåendet av goda utbildningsresultat 

inte det primära målet som förmedlas till anställda och elever. En 

sådan ekonomistyrning skapar en organisation som har svårt att ta 

hänsyn till att barnen har olika erfarenheter och förutsättningar. Om 

den ekonomiska hänsynen tar överhanden kan den sätta ur spel de 

deklarerade demokratiska idealen och de individuella rättigheterna. 

Skolan i egenskap av normaliserande organisation har svårt att 

anpassas till behov och förändringar. Ibland har skolan svårt att ens 

upptäcka dessa behov. Det är barnen som förväntas anpassa sig och 

förändras för att kunna bli kvar i den reguljära skolorganisationen. 

 Den viktiga målsättningen att socialisera till demokratiska värde-

ringar och attityder, innebär att man accepterar och uppskattar olikhe-

ter. Det finns en motsättning mellan dessa intentioner och det faktum 

att barn som upplevs som annorlunda hänvisas till differentierade 

grupper för att få stöd och skydd. Dessa grupper kan uttrycka samti-

digt både samhällets solidaritet och vilja att ge stöd, och samhällets 

motstånd mot dem som upplevs som avvikande. Differentieringen bi-
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drar också att minska beredskap och kompetens i att bemöta olikheter 

i de reguljära undervisningssituationerna, som bli dränerade av erfa-

renheter om det som hör till det normala mänskliga variationen. 

Det ökade antalet elever i särskolan kan kopplas till förändringar 

som har inträffat i skolan. En intention bakom den nya läroplanen var 

att höja prestationskraven för elever i grundskolan. Den intentionen 

verkar ha tolkats på sina håll så: de som inte uppnår den förväntade 

prestationsnivån ska gå till en annan skolform än grundskolan. Grund-

skolans prestationer kan förvisso bli på det här sättet ”bättre”, men det 

handlar om en kosmetisk och inte om en substantiell förbättring. Des-

sa tendenser som kan finnas borde motverkas, eftersom dessa leder 

(om man tänker på substansen) till en mer hierarkiskt och därmed 

mindre demokratiskt skolsystem. Dessa tendenser har visats i de 

kommuner där antalet elever i särskolan har ökat som mest. Detta har 

skett bland annat eftersom de demokratiska idealen om delaktighet 

och integration inte har varit särskilt uppmärksammade och kontrolle-

rade i skolsystemet, i alla fall fram till nu.  

Den ökade differentieringen kan göra det svårt för elever och för-

äldrar att välja en placering i en vanlig grupp (SFS 1995:1249) och 

gör det svårt för vanliga skolor att utveckla specialpedagogisk erfa-

renhet och beredskap. Individuella rättigheter till stöd kan upplevas 

konkurrera med eller kan sättas emot generella intressen, när resurser-

na hämtas från samma pott. En viktig uppgift verkar vara att formulera 

dessa målsättningar på andra sätt, som understryker att dessa målsätt-

ningar inte behöver definieras som kontrasterande. Dessa nya formule-

ringar kan ge stöd till förändringar i skolans organisation och beslut 

som handlar om särskilt stöd. Dessa förändringar skulle vara gynn-

samma för alla elever – och samhället – och inte enbart för barn med 

funktionshinder som får särskilt stöd. Att erkänna och uppskatta våra 
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olikheter och särskildheter kan betraktas som en nödvändig förutsätt-

ning för demokrati. 

En studie om integration i 14 europeiska länder (Meijer, 1998) visar 

att finansieringen av särskilt stöd kan motverka integreringsprocessen.  
In some countries, funding is not linked to the pupils, but to the location 
they are educated. In practice, this means that a referral to a special school 
is rewarded. Maintaining pupils with special educational needs in main-
stream school (…) is insufficiently encouraged. Thus, within such systems 
of financing a bonus is put on segregation, whilst integration is discouraged 
(s. 167). 
 

Attityder och strategier för att hantera olikheter i utbildningssystemet 

är viktiga frågor för att göra utbildningen mer framgångsrik och 

mindre diskriminerande. Utbildningens anpassning till varierande 

situationer kan garantera rätten till utbildningen för flera. Vilka 

attityder och strategier kan förekomma? Jag använder begreppen som 

används i ICF (the International Classification of Disability, 

Functioning and Health): attityder, uppfattningar, värderingar, policy 

och services. 

• Attityder: en attityd som förekommer är ignorering. Man tar inte 

hänsyn till skillnader i planering av verksamheten, eller förnekar 

att det finns. En annan attityd är att skillnader kan beaktas men leda 

till att människor kategoriseras. En annan möjlighet är att man be-

aktar skillnaderna, utan att kategorisera. En accepterande eller en 

uteslutande attityd är också möjliga. 

• Uppfattningar: lärarnas uppfattningar om elevernas förmågor är 

viktiga eftersom de kan förmedla låga förväntningar till elever. 

Även lärarnas uppfattningar om hur lärande går till påverkar deras 

metoder och deras behandling av eleverna.  

• Värderingar: olikheter och skillnader är inte alltid betraktade som 

naturliga, önskvärda och värdefulla. Värderingar som kan påverka 

bemötande av olikheter är hur vi betraktar kompetens, inlärnings-
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resultat, effektivitet. Om olikheter betyder sämre produktivitet, kan 

detta upplevas som ett problem, särskilt i ett ekonomiskt värdesy-

stem. Om humanistiska värderingar överväger, är det mer sannolikt 

att olikheter kan bli accepterade och uppskattade. Hur vi ser på 

värden som autonomi och självständighet kan också påverka hur vi 

ser på personer som inte anses helt kapabla att bli autonoma och 

oberoende.  

• Policy: strategierna för att hantera skillnader kan vara anpassning 

av läroplan och läromedel, individuella åtgärdsprogram och utbild-

ningsplaner, andra betygskriterier, användning av hjälpmedel, till-

gång till extra stöd i olika sammanhang. 

• Services: det som kan erbjudas är t.ex. extra personal (assistenter, 

pedagoger) särskoleklasser, mindre undervisningsgrupper, hand-

ledning till lärare, lärarfortbildning, specialundervisning, intensiv-

kurser, arbete med speciella datorprogram, läxhjälp, osv. 

3. Teoretiska bidrag från pedagogik, 

inlärningspsykologi och filosofi 

Utgångspunkter för min analys är också pedagogiska teorier, resultat 

från psykologisk forskning samt filosofiska och etiska resonemang. 

Studier av klassrumsklimat har visat att det sociala klimatet som 

skapas i en undervisningssituation är en kraftfull förmedlare av värde-

ringar, attityder och normer. Lärarnas beteende har en stor betydelse, 

eftersom det blir en modell för relationerna i gruppen. Ett demokra-

tiskt skol- och klassklimat bidrar till att införliva demokratiska värde-

ringar hos barnen, till utvecklingen av en känsla av delaktighet och 

ansvar, inte bara i skolan, utan också i samhället (Chiari, 1997, Tor-

ney-Purta, Lehmann, Oswald & Schultz, 2001). Villkoren för utveck-

lingen av en demokratisk identitet är en miljö som befrämjar samarbe-



Westling Allodi Specialpedagogik i en skola för alla                                       IOL/Forskning nr 27 

 20

te, lärare som garanterar att varje gruppmedlem är fullt delaktig och 

behåller sin intellektuella frihet, en heterogen grupp av elever som in-

teragerar med varandra och med andra grupper. Användningen av in-

dividualistiska metoder, som betonar konkurrens och bedömningar, 

leder i stället till att de som är svagare så småningom förlorar sin 

självkänsla och får en känsla av mindervärde (Dewey, 1916).  

Bandura (1995) har i flera undersökningar visat betydelsen av self-

efficacy för resultaten i olika sammanhang. Self-efficacy definieras 

som känslan av att ha kontroll över situationen, att känna sig kapabel 

att bemästra situationen, att kunna påverka sina resultat. De förbättra-

de resultaten som kunde uppnås när man trodde att man hade kontroll 

över situationen förklarades med att personerna försökte längre och 

bättre, och med att de inte gav upp så lätt. Det finns också effekter 

som kallas kollektiv self-efficacy, som kan verka i en skola när lärarna 

har låga eller höga förväntningar på hela elevgruppen. Det som lärarna 

tror och förväntar sig från eleverna som grupp kommer också att på-

verka elevernas resultat på ett negativt eller positivt sätt. Låga för-

väntningar kan också kommuniceras indirekt av organisationen, ge-

nom t.ex. placeringen i en grupp för elever i behov av stöd. Specialpe-

dagogiska verksamheter bör således organiseras med en medvetenhet 

om dessa oavsedda negativa effekter.  

En viktig etisk utgångspunkt för min studie hämtar jag från filoso-

fen Hans Jonas (1996). Enligt Jonas är vår moderna kultur karakterise-

rad av en nihilism, en moralisk tomhet och av en etik av perfektion 

som kan vara skadliga för människan. Han föreslår i stället en etik av 

ansvar som sätter människan i centrum. Förmågan att ta ansvar och 

att visa omsorg för andra medmänniskor är de grundläggande mänsk-

liga egenskaper som ligger bakom människans framgång i artens ut-

veckling, enligt Jonas. Dessa egenskaper är också de viktigaste att 
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förmedla till de nästkommande generationerna. Detta sker främst när 

barnen ser hur deras föräldrar och andra vuxna tar hand om dem och 

tar ansvar för dem. Eftersom lärare och andra vuxna i skolan är viktiga 

modeller, är deras sätt att ta ansvar för barnen också ett innehåll och 

ett grundvärde som skolan förmedlar.  

Skolan har därmed en ännu viktigare social funktion, bortom eller 

under läroplanen, så att säga, och det är livsviktigt att den organiseras 

och styrs med omsorg, så att förutsättningarna finns för att dessa käns-

liga processer ska kunna äga rum. Det innebär bland annat att lärare 

och annan personal i skolan inte får betraktas som mekaniska verktyg i 

ett maskineri för kunskapsförmedling och barnomsorg. Dessa aspekter 

är viktiga att beakta, t.ex. när man funderar över förändringar. Dessa 

får inte betraktas som enbart tekniska lösningar, utan det är nödvän-

digt att beakta konsekvenserna för människorna som är inblandade.  
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Syfte 
 

Syften med studien är: 

• att beskriva hur de specialpedagogiska insatserna bedrivs inom ut-

bildningsverksamheten i en kommun, med särskolan i fokus, och 

att analysera dessa verksamheter och insatser – även i förhållanden 

till utbildningsmål, 

• att individuera några problemområden, 

• att ge underlag till en inriktningsdiskussion och förslag på föränd-

ringar. 
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Metod 
 

Undersökningen bygger på en analys av styrdokument, utvärderingar, 

arbetsplaner, informationsmaterial och redovisningar från de olika 

enheterna. Även statistiska uppgifter om kommunens skolverksamhet 

har granskats från databaserna SIRIS, SALSA, Jämförelsetal för 

huvudmän, osv (Skolverket). 

Studiebesök med observationer, samtal och intervjuer har genom-

förts på 21 skolor. Ytterligare intervjuer har genomförts med samord-

nare, kurator, psykolog, överläkare, ekonom, rektorer, etc. på central 

nivå i organisationen.  

Under hösten 2003 genomförde jag besök, observationer och inter-

vjuer på skolor som hade specialpedagogiska verksamheter av olika 

slag, och/eller individintegrerade elever. Jag förberedde besöket ge-

nom att läsa material och dokumentation som jag hade fått tillgång till 

via kommunkontoret: befintliga utvärderingar, uppföljningar, arbets-

planer, kvalitetsredovisningar av skolor och utbildningsverksamheten 

i de olika stadsdelar och i kommunen.  

Jag genomförde sedan intervjuer med rektorer, specialpedagoger, 

klasslärare, assistenter. Föräldrar till barn med en utvecklingsstörning 

i olika skolformer har informerats om mina besök och bjudits till in-

tervjuer genom information från respektive klasslärare. Andra föräld-

rar tog personligen kontakt med mig och vi träffades för samtal på 

andra platser än i skolan (sammanlagt 8 föräldrar intervjuades). Elever 

på en högstadieskola har deltagit i en gruppintervju.  

Anteckningar gjordes under intervjuerna. 

Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor och följdfrå-

gor: en beskrivning av personens erfarenheter av de specialpedagogis-

ka verksamheter i frågan, sedan vilka omständigheter och företeelser 
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som kunde uppfattas som hinder, och vilka som uppfattades som posi-

tiva, stödjande. Ett annat område var hur man tänkte att man kunde 

utveckla verksamheten och i vilken riktning.  

Jag ansåg att det var viktigt att belysa verksamheten inte enbart ut-

ifrån de vuxnas perspektiv, utan också från elevernas sida. För att få 

en bild av hur skolklimatet uppfattades, har elever i olika skolformer 

svarat på enkäten ”Målsättningar, attityder och värderingar i skolan” 

(MAVIS) (Westling Allodi, 2003). MAVIS innehåller 40 frågor med 

svar i en fyrgradig skala som berör 10 aspekter av inlärningsmiljön: 

kreativitet, stimulans, lärande, självuppfattning, trygghet, kontroll, 

samarbete, delaktighet, påverkan, ansvar. Enkätens innehåll och struk-

tur grundar sig på en väl etablerad teori om universella mänskliga vär-

deringar (Schwartz, 1992). Enligt denna modell finns det en överens-

stämmelse mellan människans värderingar och människans grund-

läggande behov, som individ och som samhällsvarelse. 

Människan har ett behov av att hävda sig själv, men också av att 

leva tillsammans med andra i samordnade, reglerade former. Männi-

skan behöver uppleva nya saker och samhället behöver förändras och 

utvecklas. Vi har också ett behov av en viss stabilitet, att vi känner 

igen oss och vår omgivning. Dessa fyra grundläggande behov ses som 

två grundläggande dimensioner som vi kan använda för att strukturera 

och beskriva olika företeelser på individ- och samhällsnivå.  

Den första dimensionen är Self-enhancement /Self- transcendence, 

som representerar spänningen mellan behovet av att hävda sig och 

tänka på sig själv och behovet av att tänka på andra, att gå utanför sig 

själv. Den andra dimensionen är Conservation / Oppenness to change 

som representerar spänningen mellan behovet av att bevara, att följa 

traditioner, rutiner och det motsatta behovet av att utvecklas, att 

förändra och förändras (se figur 1).  
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Fig. 1 Modellen grundar sig på Schwartzs teori om värderingars innehåll 
och struktur (1992) och på en analys av barns texter om skolan (Westling 
Allodi 2002, 2003). 
 

Dessa grundläggande dimensioner kan beskrivas med hjälp av olika 

mer specifika indikatorer.  

Enkäten MAVIS rör områden som är specifika för inlärningsmiljö-

er. Den kan hjälpa oss att svara på följande frågor: Hur upplevs ele-

vens inlärningsmiljö utifrån miljöns förmåga att förmedla och leva 

upp till vissa grundläggande värderingar? Blir vissa aspekter försum-

made? Finns det skillnader mellan olika skolformer och grupper? Och 

hur kan vi tolka dem?  

De 10 aspekter som enkäten innehåller är ett urval av dem som 

Schwartz använder i sin modell. Urvalet och innehållet grundar sig på 

resultat från en studie av barns texter som beskriver skolmiljön (West-

ling Allodi 2002). Kreativitet, stimulans, lärande, självuppfattning, 

trygghet, kontroll, samarbete, delaktighet, påverkan, ansvar: dessa te-
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man framträdde i elevernas texter, när de värderade positiva företeel-

ser i skolan. Enkäten användes 2002 och analysen av resultaten visade 

en god reliabilitet för de 10 olika faktorerna (tabell 1). 

Några mindre revideringar är gjorda i enkäten jämfört med den för-

sta versionen.  

 
Tabell 1. Coefficient alpha reliabilitet för skalorna i enkäten MAVIS, 2003  
         (N= 686). 

1 Kreativitet: 0.67 

2. Stimulans: 0.77 

3. Lärande: 0.75 

4.Självuppfattning: 0.80 

5. Trygghet: 0.82 

6. Kontroll: 0.74 

7. Samarbete: 0.87 

8. Delaktighet: 0.81 

9. Ansvar: 0.77 

10. Påverkan: 0.79 

.  
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Resultat 
 

1. Beskrivning och analys av specialpedagogiska 

verksamheter 

 

Inom kommunen finns flera olika grupper som riktar sig mot elever 

med olika funktionshinder eller som behöver stöd. Det finns vanliga 

särskoleklasser och träningsskoleklasser inom de olika områdena 

(kommundelar). Vidare finns särskilda undervisningsgrupper inom 

ramen för specialundervisningsenheten, samt specialbeställningar av 

särskilda verksamheter på olika skolor (RH-verksamheter, Asperger-

grupper, Autism-grupper, etc). Skolorna kan också inrätta egna 

särskilda grupper inom ramen för sin verksamhet.  

Dessa verksamheter finansieras på olika sätt: särskolan får sina 

resurser via de åtta områdena (kommundelar) och genom skolan som 

klasserna finns på. Platserna på de särskilda undervisningsgrupperna 

betalas av skolan som eleven tillhörde (eller skulle tillhöra om elevens 

familj flyttar) och motsvarar för närvarande ca 4 gånger den ordinarie 

skolpengen som skolan fick för eleven. Specialbeställningarna finan-

sieras centralt av kommunen direkt till skolorna där de finns. 

De olika finansieringsprocedurerna får konsekvenser för hur dessa 

verksamheter kan komma att betraktas i förhållandet till den ordinarie 

verksamheten: särskolan och träningsskolan kan komma att konkurre-

ra med grundskolan om samma resurser som områdeskontoret får. De 

kan också drabbas av konkurrens om resurserna med andra verksam-

heter. De kan till exempel drabbas av begränsade resurser om området 

har ekonomiska problem i andra verksamheter. De särskilda undervis-
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ningsgrupper som finns centralt har däremot konstanta intäkter, under 

förutsättning att deras platser efterfrågas, medan den beställande sko-

lan kan uppleva avgiften som en ekonomisk belastning som skolan 

kanske inte har riktigt råd med.  

Specialbeställningarna finansieras centralt och har relativt konstanta 

intäkter och en större oberoende från den lokala ekonomin på områ-

desnivå. Deras närvaro på skolan kan innebära ett tillskott av resurser 

för den övriga verksamheten, om deras inriktning är att eleverna och 

lärare i dessa grupper ska delta i den övriga verksamheten.  

De egna särskilda grupper som skolor kan inrätta finansieras med 

de befintliga resurserna på skolorna. Ibland inrättas sådana grupper 

även om de tillgängliga personalresurserna (kompetens/täthet) är otill-

räckliga för att garantera en verksamhet av god kvalité.  

Det finns också ca 20 elever som är individintegrerade i grundsko-

leklasser på olika kommunala skolor och även på friskolor. Skolorna 

får för denna verksamhet en ersättning motsvarande en dubbel skol-

peng för varje elev. Vissa rektorer menar att ersättningen inte täcker 

de kostnader som integreringen innebär för skolan. I andra fall verkar 

ersättningen vara tillräcklig. 

2. Personal och ledare i de differentierade grupperna 

Särskolans personal är i allmänhet nöjd med att särskolan har blivit 

kommunal och är lokalintegrerad. En del påpekar dock att de har fått 

sämre ekonomi jämfört med tidigare. Det innebär bland annat att de nu 

upplever sig ha mer begränsade möjligheter till en riktad och specifik 

kompetensutveckling.  

På en skola upplever lärarna att de har ändamålsenliga och fina lo-

kaler, men är bekymrade över en eventuell ökning av elever: skulle 

det innebära att klasserna förväntas bli större? De anser inte att de 
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skulle ha möjlighet att ge plats till flera barn i klasserna. Detta skulle 

vara problematiskt om man vill garantera en bra verksamhet.  

Det finns elever i särskolan som kräver mer personal i verksamhe-

ten än andra elever och kanske också andra stödinsatser. Dessa extra 

resurser är inte alltid tillgängliga och detta kan skapa en extra belast-

ning och frustration hos personalen. Vissa lärare och rektorer uttrycker 

att det verkar vara svårt för särskolelever som visar till exempel ag-

gressivt beteende, att få tillgång till en annan typ av stödverksamhet 

eftersom de redan anses få stöd genom att de går i särskolan. Vissa 

elever i grundsärskolan bedöms ha ständigt behov av flera assistenter 

för att skoldagen ska fungera för dem och för andra.  

Samverkan med grundskoleklasserna är inte omfattande i allmän-

het, men det finns några exempel på påbörjat samarbete. Eleverna är 

oftast tillsammans med övriga elever i matsalen och på rasterna, samt 

deltar i de gemensamma aktiviteter som idrottsdagar, teaterföreställ-

ningar osv. På vissa skolor har det uppstått samarbete med grundsko-

lan t.ex. med en gemensam rastverksamhet eller planering av gemen-

sam fritidsverksamhet. På en annan skola har man haft gemensam fri-

tidsverksamhet tidigare, men har återgått till skilda verksamheter när 

det har uppstått problem med fritidspersonalen. På en skola har man 

påbörjat ett samarbete med biologiläraren från grundskolan som arbe-

tar med ett projekt med särskolelever.  

Några lärare från särskolan uttrycker att särskolan känns ifrågasatt 

av särskoleutredningen och av föräldrar som inte vill att deras barn ska 

gå i särskolan. De tycker att de erbjuder en bra verksamhet för barn 

som behöver stöd och mer tid på sig för att lära sig. Andra uttrycker 

att de också förstår riskerna med att eleverna i särskolan inte samspe-

lar med andra barn och skulle vilja ha mer kontinuerligt samarbete 

med grundskoleklasser för att kunna erbjuda detta till sina elever. Ett 
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hinder som upplevs av vissa är att kunskaper om t.ex. utvecklingsstör-

ning är begränsade hos grundskolans personal och man befarar att ele-

verna skulle bli missförstådda och inte accepterade, eftersom deras 

funktionshinder ofta är "osynligt". Lärarna kan därmed ha en viss ovil-

ja mot ett tätare samarbete med grundskoleklasser eftersom de vill be-

spara eleverna negativa upplevelser, kritik och besvikelser.  

En rektor uttrycker dock att lärarna i särskolan kanske på ett över-

drivet sätt understryker dessa skillnader och kan tendera att överbe-

skydda sina elever. Eleverna kanske skulle kunna klara flera utma-

ningar än vad lärarna kan tro. Samma rektorn menar att lärarna i sär-

skolan borde mer aktivt söka ett samarbete med grundskolan om de 

vill att det ska utvecklas, det skulle vara särskollärarnas ansvar att få 

det till stånd. 

På en högstadieskola uttryckte rektorn att kompetensen hos särsko-

lepersonalen var stor i att ta hand om elevernas olika förutsättningar 

och behov. Hon önskade att även lärare i vanliga klasser skulle lära sig 

av dessa förhållningssätt och metoder, som skulle vara nyttiga även i 

vanliga klasser.  

På verksamheten för barn med flera funktionshinder finns det barn 

som använder utrymmeskrävande hjälpmedel och som kan ha känsliga 

hälsotillstånd som kräver omsorgsfull vård. Dessa barn har i regel en 

mycket begränsad autonomi.  

Personalen var missnöjd med de tilldelade lokalerna som de menade 

inte var adekvata i förhållande till elevernas behov. Det fanns brister i 

hygienutrymmen, och det saknades lyft i varje rum som för personalen 

var helt nödvändiga för att kunna sköta eleverna. Personalen upplevde 

att deras och elevernas behov inte prioriterades och att verksamheten 

fick lida på grund av områdets ansträngda ekonomi. De tyckte att den-

na grupp av elever hade så speciella behov att verksamheten var unik 
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på kommunen och hade dessutom ett regionalt ansvar. Detta innebär 

att verksamhetens behov borde tillgodoses utan att ifrågasättas, obero-

ende av den ekonomiska situationen på området.  

Den aktuella bristen på utrustning och hjälpmedel innebar en hög 

fysisk belastning för personalen. Klasserna har tillgång till andra loka-

ler, som är utrustade för att tillåta olika aktiviteter och upplevelser för 

eleverna (t.ex. vattensäng). Dessa lokaler användes dock inte i så stor 

utsträckning, eftersom de låg i en annan byggnad och det var besvär-

ligt att ta eleverna dit, framför allt på vintern. Personalen var väldigt 

nöjd med att kunna erbjuda fysisk aktivitet till eleverna genom en del-

tidsanställd sjukgymnast.  

Tidigare hade eleverna också fått hemkunskapsverksamhet, som 

uppskattades, men den kunde inte fortsätta.  

Ett annat bekymmer för personalen var relaterat till skolskjutsen 

som inte alltid var anpassad till elevernas behov. En förälder krävde 

till exempel att sonen skulle få assistens i bilen för att undvika fysiska 

skador. När detta inte var möjligt hade föräldern avstått från att skicka 

eleven till förskolan. För att lösa detta hade personalen ibland följt 

med i bussen, trots att det inte fanns resurser i verksamheten för detta. 

Personalen var engagerad i barnens välbefinnande och ville försöka 

kompensera bristerna i verksamheter, med risk på en ökad arbetsbe-

lastning och stress.  

Trots att det fanns flera vuxna i varje grupp av cirka tre barn, mena-

de personalen att de var fullt sysselsatta eftersom de flesta barn krävde 

kontinuerlig assistans och hjälp. Från och med hösten 2003 fanns det 

en avdelningschef på skolan på halvtid. En annan synpunkt var relate-

rad till elevernas ålder. Klasserna var placerade i olika byggnader till-

hörande en mellanstadieskola. På dessa klasser fanns det dock även 

elever som var betydligt äldre. Verksamheten skulle ta emot barn och 
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ungdomar upp till 21 år. Detta menade personalen var problematiskt: 

om man ville integrera, då borde man göra det med andra elever i lik-

nande ålder. Eleverna kunde uppfattas av andra elever på skolan som 

annorlunda på grund av sitt funktionshinder, men de var annorlunda 

även på grund av sin ålder och sin kroppsstorlek. Personalen menade 

att det skulle ha varit mer naturligt för dem att vistas på en skola för 

elever i motsvarande ålder.  

Det fanns också en elev med rörelsehinder i dessa grupper som per-

sonalen tyckte hade visat goda förutsättningar för att lära sig och bor-

de kanske ha placerats i en annan grupp. 

I verksamheten för barn med autism uttryckte skolledaren att det 

fanns en bra sammanhållning och ett intresse för verksamheten i per-

sonalgruppen. De var inte helt nöjda med lokalerna som de hade blivit 

hänvisade till eftersom ingen annan ville ha dem (en före detta försko-

la). De menade att lokalerna inte var helt ändamålsenliga för deras 

verksamhet. Skolledaren uttryckte att hon helst önskade sig en skol-

miljö där barnen kunde träffa och ha ett utbyte med andra elever, gär-

na i samma byggnad som grundskoleklasser. Personalen hade organi-

serat verksamheten med olika avdelningar anpassade till elevernas 

olika behov, men det saknades förebilder för eleverna. Samtidigt ut-

tryckte rektorn att det var bra att personalgruppen kunde ägna sig åt 

gemensamma frågor.  

Det hade varit en viss rörlighet i personalgruppen eftersom arbetet 

var krävande och kunde vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. 

Även här fanns det problem med skolskjuts för vissa elever eftersom 

eleverna kom från olika områden.  

Verksamheten för barn med rörelsehinder var placerad på två olika 

skolor, en 1–6 och en 7–9, i samma område med en gemensam ledare 

för verksamheten, som hade ansvar för personalrekrytering m.m.  
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Verksamheten karakteriserades av individuella planer gjorda till-

sammans med föräldrar och eleven. Dessa satte upp konkreta målsätt-

ningar som utvärderades ofta och regelbundet och sedan utvecklades 

till nya planer. Målsättningen var också att eleverna skulle delta så 

mycket som möjligt i den vanliga undervisningen. Hela arbetet var 

dock upplagt utifrån elevens situation.  

En viktig förutsättning för verksamheten var rekryteringen av rätt 

personal med intresse och kompetens, inte nödvändigtvis specialpeda-

gogisk. På högstadiet var det viktigt med ämneskompetensen tillsam-

mans med intresset för och kunskap om att anpassa undervisningen till 

barnens sätt att lära sig.  

Denna verksamhet var helt integrerad i de nya skollokalerna och 

uppfattades som en integrerad del av verksamheten även av ledarna 

från grundskolan som gruppen ingick i. Lokalerna hade utformats ef-

ter renoveringen utifrån skolans nya organisation som utgår från ar-

betslag och hemvisten. 

Gruppen för barn med Aspergers syndrom befann sig på samma 7–9 

skola, men i lokaler placerade vid sidan om av de övriga lokalerna. 

Den fysiska miljön skulle dock bli bättre även här efter en renovering. 

Personalen upplevde ett gott samarbete med föräldrarna, men hade 

haft nästan inte några kontakter med tidigare skolor om elevernas situ-

ation. När en ny elev började fick personalen informationen om eleven 

av föräldrarna.  

Personalen uppskattade möjligheten att ha regelbundet handledning 

av en psykolog. De menade att det var nödvändigt för att kunna få 

stöd och vägledning i sitt pedagogiska arbete. Några elever hade vissa 

lektioner i vanliga klasser. Personalen menade dock att detta var också 

ansträngande för eleverna som kunde ”skärpa sig” i den vanliga un-
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dervisningsmiljö, men var trötta eller irriterade efteråt. De tror inte att 

eleverna skulle orka vara med i en vanlig klass hela tiden.  

Grupperna inom Specialundervisningsenheten riktas till barn som 

skolor av olika anledningar inte ”klarar av”. Det finns kö till platserna 

i dessa grupper som ger plats till cirka 50 elever.  

Antagningen till dessa grupper sker efter skolans anmälan och be-

sök av personalen på den överlämnande skolan. Det ställs krav på att 

skolan ska ha försökt med t.ex. åtgärdsprogram att hantera situationen. 

Det händer också att personalen i specialenheten bedömer att eleven 

bör stanna kvar på skolan.  

Eleverna kan ha en komplicerad skolsituation och har ofta redan 

haft kontakt med BUP. Personalen tar ofta kontakt med BUP själv ef-

ter att ha frågat föräldrarna som är i allmänhet positiva till det. Rek-

torn för dessa grupper tror inte att skolor arbetar så aktivt för att få 

stöd av andra verksamheter som BUP och menar att det är fördelaktigt 

för att kunna lägga upp en bra verksamhet för eleverna. Arbetet i dessa 

grupper bygger på en ”traditionell” specialpedagogisk kunskap och 

metodik med strukturerad miljö och specialundervisning.  

Inom gymnasieskolan finns det gymnasiesärskolan och andra un-

dervisningsgrupper (Fenix, Wegas, Individuella programmet).  

Antagningen till och valet av inriktning inom gymnasiesärskolan är 

ett viktigt moment, enligt rektorn. Eleverna besöker den inriktning de 

är intresserade av under en period under våren, innan de ska börja. De 

kan ändra sig och prova andra inriktningar. Gymnasiesärskolan erbju-

der inte alla program för närvarande, men en utökning av utbudet pla-

neras. Skolan erbjuder också andra lösningar, t.ex. undervisning kom-

binerad med praktik på en arbetsplats, för att tillgodose elevens behov 

och intresse. Några elever tycker att det är besvärligt att visa att de går 

i särskolan inför andra elever och försöker dölja detta.  
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Rektorn kan inte se att vanliga gymnasieprogram i dagens läge 

skulle kunna anpassas till elever i särskolan och menar att verksamhe-

ten som erbjuds i dessa grupper är bra för elevernas självuppfattning. 

Eleverna behöver inte uppleva motgångarna och stressen som kan fin-

nas på de vanliga programmen. Ett integrerat gymnasium skulle kräva 

stora förändringar i den vanliga verksamheten.  

Gymnasiesärskolan är flexibel och framgångsrik och eleverna i 

gymnasiesärskolan får bättre förutsättningar än lågpresterande elever 

på de vanliga programmen, menar rektorn, eftersom eleverna i särsko-

lan fullföljer sina studier, medan många elever på gymnasiet hoppar 

av. Eleverna i särskolan lämnar skolan med gott självförtroende enligt 

rektorn, och får hjälp att hitta arbete genom etablerade kontakter med 

en särskild arbetsförmedling.  

Ett bekymmer för rektorn för gymnasiesärskolan var att bemöta 

elever som inte ville gå i gymnasiesärskolan, men som inte hade till-

räckliga kunskaper för att kunna klara av att läsa på ett nationellt pro-

gram. De skulle eventuellt vilja gå på det nationella individuella pro-

grammet. Där är dock målsättningen att eleverna ska bli godkända på 

grundskolenivå för att kunna komma in på ett annat program.  

Rektorn menade att ett program inom gymnasiesärskolan skulle 

vara bättre för dessa elever, med tanke på att gymnasieskolans under-

visning i den rådande situationen har svårt att anpassas till lågpreste-

rande elever.  

3. Personal och ledare i skolor med individintegrerade 

elever 

Det fanns under HT 2003 drygt 20 elever inskrivna i särskolan som 

gick i vanliga klasser. Rektorerna är i allmänhet positiva till 

integreringen, men pekar på en del förutsättningar som inte alltid 
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uppfylls. Den ekonomiska ersättningen anser några rektorer är låg, 

t.ex. om eleven behöver en assistent. En annan förutsättning är att 

eleven fungerar bra i klassen socialt.  

De som arbetar med eleven är ofta klassläraren eller klassförestån-

daren och assistenten om det finns. Specialpedagogerna på skolorna 

verkar bara i något enstaka fall vara engagerade i någon form av stöd 

för klassen eller specialundervisning för eleven. Klasslärarna och assi-

stenterna får vid behov och med viss regelbundenhet pedagogisk 

handledning, information och undervisningsmaterial av en särskole-

ansvarig rektor som även arbetar centralt med antagning till särskolan. 

Detta stöd och denna handledning ansågs helt nödvändiga för att kun-

na bedriva integreringen på ett bra sätt, uttryckte flera lärare.  

På någon skola fanns det ett bra samarbete med andra lokala resur-

ser som habiliteringen som kunde också ge stöd med sin kompetens 

och med insatser till elever.  

En rektor tyckte att individintegrering gick utmärkt med klassernas 

befintliga organisation och personaltäthet (som var dock betydligt 

högre än på andra skolor). Eleven utmärkte sig inte på något negativt 

sätt i gruppen, menade rektorn. Däremot fanns det andra elever som 

rektorn menade gav mer bekymmer och krävde mer stöd. 

Individintegrering kunde ofta betraktas som ett försök som man 

skulle bedriva så länge det var bekymmerfritt. Om man bedömde att 

eleven ”inte mådde bra” i den vanliga klassen, skulle man diskutera en 

placering i en särskoleklass. Anledningen att eleven kunde börja 

vantrivas i klassen relaterades till skillnader i skolprestationer eller 

motgångar med kamrater. En annan anledning kunde vara konflikter 

med personalen. 

Generellt, men möjligtvis med något undantag, verkade skolorna 

inte göra en så stor affär av integreringen, men verkade inte heller helt 
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övertygade om att det var en bra lösning. På skolorna som hade råd 

med extrapersonal eller två lärare per klass eller klasser med färre ele-

ver var personalen i regel mer positiva än dem som hade en lägre per-

sonaltäthet och en ansträngd ekonomi.  

Individintegrering verkade ibland genomföras som ett villkorligt ar-

rangemang, så länge det varade. På en friskola hade rektorn bestämt 

att integreringen inte skulle fortsätta nästa år, trots att föräldrarna var 

nöjda och ville låta barnet gå kvar. Anledningen till att rektorn ville 

avvisa eleven var först och främst ekonomisk: ersättningen från kom-

munen för eleven var för låg. Beslutet kunde inte överklagas eftersom 

det är tillåtet för friskolor att agera så, enligt Skolverket. 

Personalen som arbetade med eleverna var i allmänhet mer insatt, 

engagerad och också mer positiv än rektorerna: vissa kunde se positi-

va effekter och aspekter både för eleven och för hela barngruppen. De 

tyckte att det kunde vara en stimulerande uppgift och att det var värt 

att satsa på. Några var dock oroliga för att inte räcka till och inte ha 

tillräckliga kunskaper eller kompetens för att ge barnet de bästa förut-

sättningar för att lära sig. Några menade att det var svårt att ägna extra 

tid åt den individintegrerade eleven, eftersom de hade många andra 

barn i klassen. Andra lärare med en stor grupp och hjälp av en assi-

stent lyckades göra anpassningar i kursplanerna för eleven. Elever 

som var integrerade kunde gå i klasser med 30 elever i flera fall.  

Många klasslärare hade uppskattat att det hade ordnats temadagar 

för dem centralt om t.ex. utvecklingsstörning och specialpedagogik 

och önskade flera liknande insatser.  



Westling Allodi Specialpedagogik i en skola för alla                                       IOL/Forskning nr 27 

 38

4. Föräldrar till barn i differentierade grupper och 

individintegrerade elever 

Jag träffade föräldrar som var mycket nöjda med deras barns skolgång 

i särskolan, som uppskattade lärarnas kompetens och tyckte att 

gemenskapen med andra barn med funktionshinder var värdefull för 

deras barn. De ansåg att särskolan var bra och att den högre 

personaltätheten var nödvändig för att ge barnen det stöd de behövde 

och hade rätt till. Vissa föräldrar trodde inte att deras barn skulle ha 

fått det lika bra i en vanlig grundskoleklass. 

En annan förälder hade en relativt positiv inställning till särskolan, 

och var nöjd med den aktuella klassläraren, men hade upplevt att en 

tidigare lärare hade en negativ syn på eleverna och deras möjligheter. 

Detta hade känts kränkande och djupt oroande.  

Flera av de föräldrar som hade barn i särskolan uttryckte att de upp-

levde att deras barn skulle kunna lära sig mer än vad de gjorde, trots 

deras funktionshinder.  

De upplevde att inlärningstakten för närvarande kunde vara för 

långsam och ambitionsnivå för låg.  

Dessa föräldrar tyckte att det kunde vara svårt att få gehör från lä-

rarna för dessa tankar. De kunde känna att de misstänktes för att ha 

orealistiska krav på sina barn, vilket de inte tyckte att de hade.  

Deras önskan om att skolan skulle ha högre förväntningar på bar-

nets potentialer kunde bli bemötta med invändningen att deras krav 

berodde på att de känslomässigt inte hade accepterat barnets funk-

tionshinder.  

Vissa lärare kunde ha en förmyndarattityd gentemot föräldrarna: det 

var de som visste bäst.  



Westling Allodi Specialpedagogik i en skola för alla                                       IOL/Forskning nr 27 

 39

En förälder som i övrigt var nöjd med särskolan, uttryckte att han 

ibland kunde känna sig behandlad som en inkompetent eller hjälplös 

person av särskollärarna.  

Föräldrarna som jag mötte hade olika erfarenheter och uppfattning-

ar om särskolan, individintegrering och stödet som deras barn hade 

fått.  

Några föräldrar ville att deras barn skulle gå i en vanlig skola, upp-

levde att detta inte var en självklarhet och kände sig motarbetade. De 

upplevde att deras barn inte välkomnades i grundskolan, samtidigt 

som de tyckte att en grundskoleklass skulle ha varit det bästa för deras 

barn. Barnen kunde tolereras i grundskolan så länge de inte skapade 

problem i den vanliga undervisningssituationen eller läraren inte pro-

testerade.  

Dessa föräldrar kunde känna sig ifrågasatta och inte förstådda av 

personalen i skolan. De tyckte också att de personer de mötte hade 

låga förväntningar på deras barn, och inte trodde på barnens utveck-

lingsmöjligheter.  

De föräldrar som ville att barnen skulle integreras var emot tanken 

att deras barn skulle vara skilda från gemenskapen med syskon och 

andra vänner i området enbart på grund av funktionshindret. De ville 

också kunna välja skola åt sitt barn som de hade gjort med sina andra 

barn och som andra föräldrar får göra. Bakom deras val fanns det ock-

så kunskaper om betydelsen av samspel med andra barn för utveck-

lingen av adekvata beteenden och vetskap om att erfarenheter av indi-

vidintegrering hade lyckats på andra håll med goda resultat.  

De uttryckte också missnöje med omfattningen av stödet som den 

individintegrerade eleven fick i grundskolan. De menade att ett större 

bidrag hade kunnat täcka skolans merkostnader och göra integreringen 
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mer attraktiv för skolledare och personal, eftersom den inte innebar att 

skolans gemensamma resurser användes.  

Dessa föräldrar var starkt engagerade men samtidigt ledsna över att 

behöva kämpa för det de trodde var bäst och rätt för dem och deras 

barn och som också fick stöd i lagar och förordningar.  

Några föräldrar berättade om flera möten med skolpersonal och 

andra ansvariga, där de upplevde att alla ville övertala dem att avsluta 

individintegreringen och låta barnet börja i särskolan eftersom det 

skulle vara den riktigt bästa lösningen. Föräldrarna kunde känna sig i 

en konfliktsituation: eftersom det som de tyckte var bäst inte fick hel-

hjärtat stöd av skolpersonalen, kunde det vara så att det inte skulle bli 

så bra i alla fall, även om de skulle lyckas få sin vilja igenom.  

5. Gemensam specialpedagogisk verksamhet 

Den gemensamma specialpedagogiska verksamheten består av 

personer som arbetar centralt på kommunnivå och har ansvar för 

skolplaceringen och stödet av elever med funktionshinder. De har en 

bra överblick över grupperna och situationen på skolorna i de olika 

områdena. I gruppen ingår rektorer, kuratorer och psykologer som kan 

kontaktas av skolorna vid behov, samt ansvariga för olika 

kompetensområden (olika funktionshinder).  

Det anordnas regelbundna informations- och diskussionsträffar för 

alla rektorer som har särskoleklasser och lärare och annan personal 

som arbetar i särskolan eller har individintegrerade elever. Personalen 

som arbetar centralt uttrycker att verksamheten är bra och dessa insat-

ser behövs, men att de ibland inte räcker till för att bemöta alla behov. 

Samordnaren önskade mer samordning mellan de olika verksamheter-

na och en gemensam syn på verksamheten. Personalen hade många 

kontakter med föräldrar vid inskrivningsärenden, byte av grupp etc. 
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Personalen tyckte att det var bra att föräldrarna hade referenspersoner 

att vända sig till vid behov för att få information om vilka möjligheter 

kunde finnas i hela staden för deras barn. Föräldrarna som var miss-

nöjda med stödet eller med beslut som hade fattats på skolorna vände 

sig också till denna personal. Detta kunde leda till frustration och 

stress eftersom de som arbetar centralt inte har möjlighet att direkt på-

verka verksamheten på skolorna. Deras position kan därmed vara 

emellanåt utsatt, eftersom de kan få kännedom om problem som de 

ofta inte kan göra något åt direkt.  

Det finns en viss oro över ansvaret som rektorerna har fått för särs-

koleelever. Några menar att vissa rektorer saknar erfarenheter och 

kunskaper om särskolan och inte är så insatta i problem som kan vara 

kopplade till inskrivning i särskolan, kontakt med föräldrar etc. De vill 

ge stöd till rektorerna så att de får möjlighet att bedriva en bra verk-

samhet och följa de bestämmelser som finns. Den bristande erfarenhe-

ten kan också eventuellt leda till att särskolegrupperna inte får den 

uppmärksamhet de behöver på områdesnivå. Samtidigt är personalen i 

allmänhet positiva till att särskolan har integrerats i den ordinarie 

verksamheten och är under rektorns ansvar. Den decentraliserade eko-

nomiska styrningen gör att de som arbetar centralt inte kan påverka 

omfattningen av resurserna och stödet som skolorna disponerar över, 

vilka är beroende av de resurser och den fördelning som görs på om-

rådesnivå. Flera önskar samordning med andra instanser som individ- 

och familjomsorgen, landstinget, BUP, Habiliteringen. Mer samarbete 

och gemensamma diskussioner om t.ex. elever med multiproblematik 

skulle kunna leda till bättre resultat. Samverkan skulle finnas på om-

rådesnivå, men det verkar som om detta kan se olika ut.  

Den nya skolöverläkaren ser positivt på en ökad samverkan mellan 

landstinget och kommun kring elever i behov av stöd. En modell som 
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användes i en annan kommun presenterades som exempel för elever 

med funktionshinder och/eller tillfälliga vårdbehov, där landstinget 

betalade en del av skolkostnaderna för denna begränsade grupp av 

elever. Bidraget behövde inte vara individuellt prövat, utan utgick ut-

ifrån en schablon, grundat på en uppskattning av förekomsten av ele-

ver i denna grupp. Han önskade också en bättre uppföljning på skolni-

vå av t.ex. elever som visade tecken på skoltrötthet och skolk. Det 

skulle kontinuerligt samlas in uppgifter om detta lokalt på skolorna 

och centralt, så att rektorerna och skolhälsovården snabbt kunde fånga 

upp begynnande problem, förebygga psykisk ohälsa och förbättra ele-

vernas skolresultat med snabba insatser.  
 

6. Målsättningar, attityder och värderingar i skolan 

Enkäten ”Målsättningar, attityder och värderingar i skolan” innehåller 

40 frågor som fångar olika aspekter av elevernas upplevda 

skolsituation. Dessa områden är: kreativitet, stimulans, lärande, 

självuppfattning, trygghet, kontroll, samarbete, delaktighet, ansvar, 

påverkan. Enkäten har använts tidigare för en liknande elevgrupp och 

visade sig fungera tillfredsställande (Westling Allodi, 2003). 

Enkäten genomfördes i 78 klasser. Av dessa klasser, var 19 diffe-

rentierade grupper, det vill säga särskoleklasser eller andra grupper 

sammansatta av särskilda skäl. Av eleverna i de differentierade grup-

perna, var 28 på mellanstadienivå, 41 på högstadienivå och 101 på 

gymnasienivå.  

 Svaren från 1166 elever har analyserats med de statistiska pro-

grammen Streams (Gustafsson & Sthal , 2000) och Lisrel 8.30 (Jöres-

kog & Sörbom) med en två-nivå analysmodell som gör det möjligt att 

skilja mellan inomklass- och mellanklass- varians. Denna metod är 



Westling Allodi Specialpedagogik i en skola för alla                                       IOL/Forskning nr 27 

 43

lämplig om man vill undersöka samband mellan olika organisatoriska 

eller kontextuella faktorer, effekter på individnivå och skillnader mel-

lan klasser.  
Tabell 2. Coefficient alpha reabilitet för 10 skalor och för hela enkäten 
         MAVIS i denna studie (N= 1244).  

 

1. Kreativitet: 0.58 

2. Stimulans: 0.55 

3. Lärande: 0.71 

4. Självuppfattning: 0.69 

5. Trygghet: 0.81 

6. Kontroll: 0.70 

7. Samarbete: 0.84 

8. Delaktighet: 0.75 

9. Ansvar: 0.62 

10. Påverkan: 0.72 

MAVIS: 0.94 

 
 

Först byggde jag en strukturell modell med STREAMS för 

inomklassanalysen med de 10 faktorer som enkäten innehåller, för att 

bekräfta den hypotiserade modellen (Confirmatory Factor Analysis). 

För att beräkna faktorladdningarna användes Lisrel 8.30 (Jöreskog & 

Sörbom) , se tabell 5. 

 Reliabiliteten (Coefficient Alpha) för dessa faktorer testades sedan 

i SPSS. Resultaten redovisas i tabell 2.  

 Jag utvecklade modellen och införde latenta variabler på mellan-

klassnivå utifrån den konceptuella modellen med 4 grundläggande 

dimensioner (Schwartz, 1992). 
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De 10 variablerna sammanförs till fyra latenta variabler i mellan-

klass analysen: Kompetens (kreativitet, stimulans, lärande, självupp-

fattning), Samarbete (trygghet, kontroll, samarbete), Delaktighet (del-

aktighet och påverkan), Ansvar (ansvar).  

Kompetens visar hur eleverna upplever utrymmet som ges i under-

visningsmiljön för individens utveckling och självhävdelse, genom 

kreativitet, stimulans av behov, lärande och självuppfattning.  

Samarbete visar hur elever upplever aspekter av trygghet, kontroll, 

samarbete i gruppen.  

 Delaktighet representerar samspelet mellan individen och gruppen, 

hur gruppen ser på varje individ och vilken möjlighet att påverka varje 

individ har i gruppen.  

Ansvar ger en uppfattning om graden av ansvar som elever upplever 

att de får ha i undervisningsmiljön.  

På klassnivå är det Kompetens som svarar för den största delen av va-

riansen. Samarbete bidrar med en annan betydande del av variansen 

tillsammans med Delaktighet, medan Ansvar endast bidrar med en 

marginell del av variansen.  

Detta betyder att klasserna skiljer sig från varandra då det gäller 

egenskaper i undervisningsmiljön som kreativitet, stimulans av behov, 

förmedling av positiv självuppfattning. Även när det gäller graden av 

upplevt samarbete, graden av kontroll och trygghet i gruppen finns det 

skillnader mellan klasserna, likaså när det gäller möjligheterna till del-

aktighet och inflytande. Skillnaderna mellan klasserna i den upplevda 

graden av ansvar i klassen är däremot marginella.  

Jag ville sedan undersöka om olika organisatoriska faktorer som 

gruppsammansättning, närvaro av elever med funktionshinder samt 

skolgång i differentierad klass, kunde relateras till skillnader i den 

upplevda skol- och klassmiljön. 
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Tabell 3. Estimerade varianskomponenter (inomklassanalys). 

 
 

kreativitet  2.49

stimulans 2.99

lärande 2.70

självuppfattning 2.52 

trygghet  4.74 

kontroll  2.90 

samarbete  5.43 

delaktighet  3.50 

ansvar  2.84 

påverkan 3.78 

Error β  18.36 

 

 
Tabell 4. Estimerade varianskomponenter (mellanklassanalys) 

 

Kompetens 27.11

Samarbete 13.59

Delaktighet 7.09

Ansvar 0.81

Error β 2.25

 

Jag tog in i min modell för tre manifesta variabler på klassnivå som 

kunde förklara en del av skillnaderna mellan differentierade och van-

liga klasser. Jag var intresserad primärt av att undersöka skillnader 

mellan differentierade grupper (2SPEC1) och klasser med elever med 

funktionshinder (2DIS) (d.v.s. differentierade klasser och klasser med 

individintegrerade elever) och vanliga klasser. Antalet elever med ut-

ländsk bakgrund (2BAK) var också en aspekt av klassens samman-

sättning att ta hänsyn till. Modellen (mavis090) innehåller således re-

lationerna mellan de latenta variablerna och dessa tre manifesta vari-

abler som handlar om organisation, sammansättning och skolform.  
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De standardiserade relationerna mellan dessa variabler redovisas i 

tabell 7.  

I klasser där det finns elever med funktionshinder (både differentie-

rade och integrerade) upplever elever en miljö med mer kompetens, 

samarbete, delaktighet och ansvar, än elever i klasser utan elever med 

funktionshinder. I klasser med elever med annan bakgrund än svensk 

upplever eleverna en miljö med mindre kompetens, samarbete, delak-

tighet och ansvar. Differentierade klasser skiljer sig från icke differen-

tierade klasser i att elever upplever där en miljö där de får mindre an-

svar. 

I en tidigare studie av klassklimat (Westling Allodi, 2002) fann jag 

att en heterogen klassammansättning (klasser med elever med funk-

tionshinder) kunde relateras till ett klimat med mer samhörighet och 

mindre konflikter. En kulturell heterogenitet i klassen (elever med oli-

ka bakgrund) hade ett svagt samband med lägre konflikter. I den ana-

lysen kunde jag dock kontrollera för områdets sociala sammansätt-

ning, vilket jag inte kan göra i analysen som redovisas här.  

Eftersom jag inte kunde kontrollera för effekten av enbart sociokul-

turellt status, kan variabeln 2BAKG i det här fallet betraktas som en 

indikator av lågt socioekonomiskt och kulturellt status i klassen.  

I en tidigare undersökning (Westling Allodi, 2002) fann jag ett tydligt 

samband mellan alla klimatvariabler på klassnivå och socioekono-

miskt och kulturellt status i skolans område. 

I klasser med elever med funktionshinder (både differentierade och 

integrerade) upplever elever en bättre undervisningsmiljö än elever i 

klasser utan funktionshindrade elever.  

Detta kan tolkas på olika sätt: dels kan klasser där det finns elever 

med funktionshinder också ha mer resurser i form av lärartäthet och 

lärarkompetens. Det kan också uppstå i dessa klasser andra processer 
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som gör att flera olika målsättningar blir aktualiserade, och inte enbart 

de kunskapsmässiga. Miljön kan därmed upplevas som mer harmo-

nisk, eftersom den tar hänsyn till flera olika behov. En annan möjlig 

tolkning av detta resultat är att om det finns elever med funktionshin-

der, kan lärarna och hela undervisningsmiljön bli mer medvetna om 

behovet av anpassning och respekt för olikheter. Denna attityd kan 

också gynna klimatet.  

Differentierade grupper upplevs av eleverna som mindre inriktade 

mot elevansvar än icke-differentierade klasser. Detta kan delvis be-

kräfta föräldrarnas uppfattning om att i vissa differentierade grupper 

ställs det låga krav på elevers utveckling. Det kan också vara tecken 

på en form av överbeskydd som delvis beror på att det finns flera vux-

na i de differentierade grupperna, men också på att eleverna kanske 

inte anses kapabla att ta ansvar fullt ut som andra elever. Skillnaderna 

är signifikanta i modellen, men det handlar ändå om en liten varians. 

Se tabell 5 för faktorladdningarna på individnivå, tabell 6 för fak-

torladdningarna och andel varians på mellanklassnivå.  

Det kan finnas flera organisationsaspekter som man skulle kunna 

undersöka effekterna av. Klassens storlek är en faktor som i andra stu-

dier har visat positivt samband med det sociala klimatet. Ytterligare 

aspekter som skulle kunna undersökas är effekter av skolnivå, motsva-

rande mellanstadium, högstadium, gymnasium. Eftersom dessa olika 

nivåer har olika organisationer och målsättningar och deras elever har 

olika åldrar, kan man förvänta sig skillnader mellan dessa skolformer i 

den upplevda undervisningsmiljön. Det får dock bli en fråga för vidare 

analyser av detta material, med hjälp av andra dataprogram för analys. 

Här nedan följer reliabilitetsmått för modellen. 

Goodness of fit statistics (STREAMS modell 094): RMSEA= .049 
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Tabell 5. Standardiserade faktorladdningar för MAVIS skattningsmodell på 
individnivå (inomklass)  
 
Nr Frågor i MAVIS Crea Stim Lär Själ Tryg Kont Sam Dela Ans Påvr 

1 I min klass arbetar vi med skapande 
aktiviteter och olika medier  

.44             

2 I min klass skriver vi egna texter  .35             
3 I min klass visar vi för andra det som 

vi gör i 
.41             

4 På min skola tar vi del av det som har 
skapats av andra inom  t.ex. bildkonst 
musik teater 

.40             

5 I min klass arbetar vi med roliga saker  .39            
6 Lärarna älskar sitt arbete och sina 

ämnen 
 .42            

7 Lärarna bryr sig om alla elever i 
klassen 

 .31            

8 Det är kul i klassen  .62            
9 Var och en går framåt i sitt lärande i 

min klass 
  .58        

10 Alla förbättrar sina resultat i min klass   .61        
11 Alla kan utveckla olika intressen i min 

klass 
  .49        

12 Alla utvecklar sitt kunnande inom olika 
områden i min klass 

  .44        

13 Var och en känner sig 
uppmärksammad i min klass 

   .57          

14 Lärarna tror på alla elevers förmåga     .48          
15 Eleverna i min klass känner sig 

duktiga 
   .52          

16 I min klass ger eleverna inte upp så 
lätt när uppgifterna är svåra 

   .44          

17 Alla känner sig trygga i min klass och i 
skolan 

    .62         

18 Det är inte farligt för någon att vara  i 
min skola 

    .56         

19 Ingen känner sig hotad i min skola     .63         
20 Det förekommer inga slagsmål och 

inget våld i min skola 
    .51         

21 Det är lugnt i min klass      .55        
22 Lektionerna är välorganiserade i min 

klass 
     .56        

23 Det finns regler att hålla sig till i min 
klass 

     .36        

24 I min klass är vi bra på att lyssna på 
varandra 

     .62        

25 Alla kan samarbeta i min klass       .65       
26 Eleverna bryr sig om varandra i min 

klass 
      .74       

27 Vi accepterar varandra i min klass       .75       
28 Alla är hjälpsamma i min klass       .74       
29 Var och en känner sig delaktig i min 

klass 
       .68      

30 Alla känner sig väl behandlade i min 
klass (oavsett kön social bakgrund 
funktionshinder utseende) 

       .65      

31 I min klass får alla berätta om egna 
erfarenheter 

       .37      

32 Alla känner sig värdefulla i min klass        .68      
33 Eleverna tar ansvar för klassens 

gemensamma aktiviteter  
        .43     

34 I min klass är det eleverna som har 
mest ansvar för att det ska gå bra för 
dem i skolan 

        .41     

35 Vi tar mycket ansvar själva i min klass         .56     
36 Lärarna litar mycket på eleverna         .60.     
37 Eleverna kan förändra viktiga saker i 

klassen (t.ex. läxor innehåll) 
         .59   

38 Eleverna bestämmer över mycket i 
min klass 

         .51   

39 Lärarna är öppna för elevernas idéer 
och förslag och prövar gärna dem 

         .63   

40 Vi diskuterar regelbundet i grupp med 
lärarna hur det är i klassen eller i 
skolan  

         .42   
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Tabell 6. Standardiserade faktorladdningar för MAVIS skattningsmodell och andel 
av varians på klassnivå i procent (mellanklass analys) 
 
Nr Frågor i MAVIS 2Komp 2Samar 2Delak 2Ansv Varians 

mellan 
   % 

1 I min klass arbetar vi med skapande aktiviteter 
och olika medier  

.34          33.44 

2 I min klass skriver vi egna texter  .37          39.12 
3 I min klass visar vi för andra det som vi gör i .37          35.44 

4 På min skola tar vi del av det som har skapats 
av andra inom  t.ex. bildkonst musik teater 

.11          20.25 

5 I min klass arbetar vi med roliga saker .33          10.35 
6 Lärarna älskar sitt arbete och sina ämnen .32          14.04 

7 Lärarna bryr sig om alla elever i klassen .25            6.41 
8 Det är kul i klassen .17            9.50 
9 Var och en går framåt i sitt lärande i min klass .36          13.12 
10 Alla förbättrar sina resultat i min klass .40          18.47 

11 Alla kan utveckla olika intressen i min klass .21            8.83 
12 Alla utvecklar sitt kunnande inom olika områden 

i min klass 
.26            7.20 

13 Var och en känner sig uppmärksammad i min 
klass 

.30          10.84 

14 Lärarna tror på alla elevers förmåga  .40          21.65 

15 Eleverna i min klass känner sig duktiga .27            8.66 
16 I min klass ger eleverna inte upp så lätt när 

uppgifterna är svåra 
.19            8.42 

17 Alla känner sig trygga i min klass och i skolan  .30         13.97 

18 Det är inte farligt för någon att vara i min skola  .46         24.35 
19 Ingen känner sig hotad i min skola  .45         22.63 
20 Det förekommer inga slagsmål och inget våld i 

min skola 
 .38         27.60 

21 Det är lugnt i min klass    .17      18.95 

22 Lektionerna är välorganiserade i min klass  .36         20.10 
23 Det finns regler att hålla sig till i min klass  .36         24.40 
24 I min klass är vi bra på att lyssna på varandra  .18         11.38 
25 Alla kan samarbeta i min klass  .13           5.25 

26 Eleverna bryr sig om varandra i min klass  .23           6.72 
27 Vi accepterar varandra i min klass  .13           5.76 
28 Alla är hjälpsamma i min klass  .22           5.38 
29 Var och en känner sig delaktig i min klass   .21    7.57 

30 Alla känner sig väl behandlade i min klass 
(oavsett kön social bakgrund funktionshinder 
utseende) 

  .12    8.94 

31 I min klass får alla berätta om egna erfarenheter   .45  26.02 
32 Alla känner sig värdefulla i min klass   .26    7.84 

33 Eleverna tar ansvar för klassens gemensamma 
aktiviteter  

   .16 28.38 

34 I min klass är det eleverna som har mest ansvar 
för att det ska gå bra för dem i skolan 

   .18   7.02 

35 Vi tar mycket ansvar själva i min klass    .19   3.23 
36 Lärarna litar mycket på eleverna   .30  11.96 
37 Eleverna kan förändra viktiga saker i klassen 

(t.ex. läxor innehåll) 
  .18    6.41 

38 Eleverna bestämmer över mycket i min klass    .18 10.03 

39 Lärarna är öppna för elevernas idéer och förslag 
och prövar gärna dem 

  .31  12.03 

40 Vi diskuterar regelbundet i grupp med lärarna 
hur det är i klassen eller i skolan  

  .46  25.14 
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Tabell 7. Standardiserade skattningar av relationerna mellan de latenta variablerna på klassnivå från 
MAVIS (Kompetens, Samarbete, Delaktighet och Ansvar) och de manifesta variablerna på klassnivå 
(SPEC1, 2BAKG, 2DIS).  SPEC1= differentierade klasser, 2BAKG= antal elever med annan bakgrund än 
svensk, 2DIS= klasser med elever med funktionshinder. 
 

 2SPEC1 2BAKG 2DIS Error β 
Kompetens  -.31** .21* .93 
     
Samarbete  -.36*** .29* .89 
     
Delaktighet  -.34** .27* .89 
     
Ansvar -.36*** .  .40*** .83 

 

Nedan följer några diagram som visar medelresultaten för hela 

gruppen (fig. 2) för de differentierade gymnasiegrupperna (fig. 3) och 

för eleverna i nationella program (fig.4).  
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Fig. 2 Genomsnittlig skattning av målsättningar, attityder och värderingar i skola: 

1=kreativitet, 2=stimulans, 3=lärande, 4=kompetens, 5=trygghet, 
6=kontroll, 7=samarbete, 8=delaktighet, 9=ansvar, 10=inflytande.  
De aspekter som upplevs som svagare i undervisningsmiljön generellt är 
kreativitet och inflytande.(N= 1244)  
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Fig. 3 Genomsnittlig skattning av målsättningar, attityder och värderingar för  

elever i differentierade grupper på gymnasiet. (N= 101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Genomsnittligt skattning av målsättningar, attityder och värderingar i skola-

för elever i nationella gymnasieprogram (N= 149) 
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Diskussion 
Differentierade grupper. Det har funnits en tradition av att bilda 

grupper för elever med liknande funktionshinder. Denna princip kan 

vara problematisk eftersom det kan innebära att barnen får resa till en 

skola i ett annat område och får svårare att få kompisar i samma 

område som de bor i. För föräldrarna kan det kännas kränkande att se 

sitt barn kategoriserat utifrån sitt handikapp. Det innebär att man inte 

riktigt ser barnet med ett funktionshinder som en unik individ. 

Funktionshindret får för mycket plats och används för att definiera 

hela människan. Personens behov ses inte som unika och specifika 

utan kan härledas från egenskaper hos den gruppen.  

Föräldrar som är emot differentierade grupper vill ha stöd för sina 

barn, utan att de ska behöva bli kategoriserade. Men utan kategorise-

ring blir det möjliga stödet mindre. Fördelen som lyfts fram i differen-

tierade grupper är att de kan få mer resurser, kompetent personal och 

mer anpassad skolgång än i en vanlig skola. 

Verksamheten kan vara tillfredsställande för eleven och lyckas ge 

stöd på ett fördelaktigt sätt, men man måste samtidigt vara medvetna 

att det finns risker som man måste aktivt motverka. En risk är att den 

differentierade gruppen blir en sluten värld som utesluter från andra 

sammanhang, som innebär att eleverna för färre tillfällen att samspela 

med andra elever.  

Det är också en begränsning för vanliga skolor och klasser att ele-

ver i behov av stöd inte finns bland dem, eftersom elever (och lärare) i 

”vanliga” klasser går miste om viktig livskunskap om människans oli-

ka villkor, men samma rätt till respekt, utbildning, ett bra liv, autono-

mi och självbestämmande. Dessa frågor aktualiseras och implemente-

ras med en starkare kraft till exempel i mötet med elever som har ett 

funktionshinder.  
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Differentierade verksamheter kan sägas fylla ett behov, i den nuva-

rande situationen. Det skulle dock vara riskabelt att inleda en trend 

med flera och flera differentierade grupper för flera olika elevgrupper. 

Det skulle leda till en ökad specialisering och en motsvarande minsk-

ning av den specialpedagogiska kompetensen i vanliga klasser. Sko-

lorna måste istället uppmuntras att behålla sina elever och måste få 

och skapa förutsättningarna för att ge dem det nödvändiga stödet, i så 

stor utsträckning som möjligt inom ramen för den ordinarie verksam-

heten. Det innebär att man måste sätta in insatserna tidigt, så att man 

kan förebygga eventuella problem.  

De differentierade grupperna arbetade under väldigt olika förutsätt-

ningar. De som fick sina resurser från centralt håll (centralbeställning-

ar) verkade ha, eller ha kunnat skapa, en bättre arbetssituation och 

verksamhet för eleverna. Kontrollen över resurserna och en lokal tyd-

lig ledning verkade vara goda förutsättningar för grupperna. När grup-

perna var beroende av resurser från områdeskontoret var situationen 

sämre: personalen hade t.ex. inte lyckats få det som de ansåg var allde-

les nödvändigt för verksamheten.  

Det kan finnas en risk att vissa verksamheter som är unika i kom-

munen går sin egen väg, utan kompass så att säga, om de saknar en 

(autentisk) ledning eller referenspunkter, samarbetspartner. Personalen 

känner då att de har ett ansvar för verksamheten och barnens välbefin-

nande, men har för lite inflytande över verksamhetens förutsättningar 

och utförande. De är därmed i riskzon för stress och hög arbetsbelast-

ning. Det finns risk att personalen går in och löser problem i vardagen, 

som egentligen andra är ansvariga för. Personalen kan bli helt absor-

berad av vardagen och kan då sakna tid och kraft för reflektion och 

utveckling.  
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Det fanns också differentierade grupper som kunde uppfattas och 

fungera som integrerade enheter i skolan där de fanns. Det kunde sät-

tas i samband med att eleverna kunde integreras och att det fanns en 

medveten ledning i verksamheten som arbetade för anpassning och 

integrering. I andra differentierade grupper önskade personalen att 

eleverna skulle få möjlighet till samspel med elever i grundskolan, 

men detta var inte möjligt i den aktuella situationen. 

En gemensam arena och/eller en tydlig policy som var gemensam 

för alla grupper saknades. En sådan gemensam mantel som angav en 

tydlig målsättning för verksamheterna (att garantera rätten till utbild-

ning, att garantera rätten till stöd för elever som behöver det) skulle 

kunna motverka delvis riskerna med en överdriven differentiering och 

specialisering. Specialisering kan innebära att kunskap om funktions-

hinder och om hur man bemöter elever och anpassar undervisningen 

stannar i en begränsad cirkel.  

Specialiseringen, i meningen utveckling av kunskaper och erfaren-

heter inom olika specifika områden, behövs, men det är viktigt att 

kompensera dessa tendenser genom att poängtera och utveckla en 

gemensam syn och ett förhållningssätt som ska inspirera alla special-

pedagogiska (och pedagogiska) verksamheter. För att uppnå detta 

måste det skapas arenor, mötesplatser, nätverk där det kan uppstå 

kommunikation, erfarenheter kan presenteras, utbytas, och där också 

målsättningar och utvecklingsstrategier kan diskuteras. 

De specialpedagogiska frågorna måste komma upp på dagordningen 

även i den ordinarie verksamheten, de får inte bli ett exklusivt reservat 

för experterna och de som är insatta. De specialpedagogiska erfaren-

heterna som är framgångsrika borde kommuniceras och spridas så att 

de kan berika och ge fler verktyg till andra skolor. Kommunen har 

goda erfarenheter i detta avseende när det gäller att uppmärksamma 
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pedagogiska verksamheter och projekt, men kanske inte på samma sätt 

när det gäller specialpedagogiska verksamheter. 

Det viktigaste, för att garantera att gruppen verkligen fyller ett be-

hov, är principen att placeringen i en differentierad grupp ska vara fri-

villig och får inte upplevas som ett tvång av föräldrar och elever. Man 

bör aldrig heller utöva påtryckningar, genom att säga: om barnet inte 

går där kommer ni att få mindre stöd.  

Om man inte uppfyller detta villkor helt och hållet blir resultatet att 

elever som behöver stöd eller har funktionshinder och deras föräldrar 

diskrimineras eftersom de inte har samma rätt att välja skola och att 

säga nej till en föreslagen skolplacering. Att utbildningen skulle vara 

möjlig att acceptera var som jag påpekade i inledningen en viktig 

aspekt för att rätten till utbildningen inte skulle upplevas som ett 

tvång.  
 

Individintegrering: Individintegreringen grundar sig på möjlighe-

ten som föräldrarna har sedan 1995 att välja skola åt sina barn. Inte-

grering/inkludering förekommer på andra orter i Sverige och i andra 

länder. För att integreringen ska fungera måste man ha vilja, kunskap 

och resurser för att anpassa verksamheten till den individuella situa-

tionen. Först och främst behövs det en positiv attityd som bygger på 

uppfattningen om att det är möjligt och önskvärt att undervisa till-

sammans elever som har olika förutsättningar och behov. Sedan måste 

man också utveckla kompetensen för att bemöta en ny situation. Det 

måste finnas också materiella resurser eftersom anpassningen kan in-

nebära högre lärartäthet eller färre elever i klassen. Anpassningen ver-

kar inte alltid möjlig på grund av den varierande ekonomiska situatio-

nen på skolan.  
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Principen borde vara att ge adekvat stöd till elever som har rätt till 

det. Elever med funktionshinder borde vara prioriterade, oavsett om de 

går i särskolan eller i grundskolan. Deras rätt till stöd är individuell 

och resurserna borde inte vara uteslutande knutna till en speciell skol-

form. 

Om den individintegrerade eleven kostar mer än vad han har med 

sig för skolan som han kommer till, kan han uppfattas som en belast-

ning för skolan. Om det inte finns ett starkt engagemang och positiva 

attityder till integrering, och eleven dessutom innebär en extra kost-

nad, kan skolan inte vara tillräckligt motiverad att planera och genom-

föra en lyckad integrering och eleven riskerar att försummas. Skolan 

kan också försöka motivera föräldrarna att flytta barnet till en särsko-

leklass, där det redan finns mer resurser.  

Frågan med individintegreringens kvalité är också beroende av sät-

tet att fördela resurserna, förutom av attityder och uppfattningar, som 

tidigare nämnts.  

Individintegreringen har inte blivit så uppmärksammad som den 

hade kunnat bli, genom t.ex. att driva verksamheten som ett projekt, 

ett utvecklingsarbete med dokumentationer, uppföljningar, utvärde-

ringar, informationsspridning mellan skolorna, kontakter utåt, samar-

bete med universitet och högskola, studiebesök till liknande verksam-

heter i andra kommuner, möjlighet till fortbildning för berörda lärare.  

Det är viktigt att eleven och föräldrar har möjlighet att välja och att 

det är deras val som styr. De ska inte känna sig tvungna att acceptera 

en placering i en differentierad grupp eftersom det inte finns andra 

alternativ eller eftersom de inte kan få stöd på ett annat sätt annars.  

En del föräldrar kan inte acceptera att deras barn blir placerade i en 

grupp med andra barn som har alla samma funktionshinder. Skolans 

organisation borde vara lyhörd för deras synpunkter och respektera 
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deras önskemål utan att tveka. En placering i en differentierad grupp 

kan försvaras enbart om den överensstämmer fullt med föräldrarnas 

och barnets vilja och det får aldrig tvingas fram av organisationen, 

oavsett med vilka goda intentioner man gör det. 

Barn som har ett funktionshinder är också först och främst individer 

och man bör respektera och även förstå föräldrarnas önskan att deras 

barn ska tas emot som de är i en vanlig klass och skolan.  

Det finns indikationer från andra länder och kommuner att detta kan 

fungera, att det kan innebära fördelar för både barn med funktionshin-

der och deras kamrater. Barn med utvecklingsstörning får stimulans 

när de har flera modeller och de andra barnen får större möjligheter att 

lära sig pro-socialt beteende. Lärarna pekar också på att skolan kan 

utveckla bättre modeller och metoder för att bemöta olikheter utan att 

segregera (Westling Allodi, 2002). Detta kan kräva insatser och för-

ändringar på olika nivåer för att fungera på ett tillfredsställande sätt.  

 

Skolornas ekonomi Olika skolor verkar idag inte ha samma 

möjligheter till att ge specialpedagogiskt stöd till eleverna. Det finns 

olika processer som påverkar skolornas ekonomi.  

Områdets sociala sammansättning ger mer eller mindre resurser, ef-

tersom skolpengens storlek påverkas av befolkningens egenskaper. 

Många elever med invandrarbakgrund och låg social status ger mer 

resurser till området och skolorna.  

Områdeskontorets ekonomiska situation påverkar också utbildning-

en eftersom skolresurserna kan användas för att täcka andra kostnader 

på områdesnivå. Detta är ett stort hot mot utbildningens kvalité i 

kommunen. 

Resurserna för utbildningen ska gå till skola, inte till andra verk-

samheter. Eventuella överskott borde kunna användas inom utbild-
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ningsområdet och inte kunna överföras till andra verksamheter som 

äldreomsorg eller dylikt. 

Det finns andra fördelningsmekanismer som påverkar skolornas 

ekonomi. Skolor som har renoverat lokalerna, eller skolor med för sto-

ra lokaler, eller skolor med sviktande elevunderlag har sämre ekonomi 

än skolor som har äldre lokaler - och därmed billigare hyra -, eller väl-

fyllda klasser. Detta kan få orimliga konsekvenser: skolor ska kunna 

ge stöd av god kvalité till eleverna, även om de är nyrenoverade. Ut-

bildningsresurserna bör gå till eleverna som behöver dem, på de skolor 

där dessa elever finns, oavsett vilken situation finns på områdesnivå 

eller oavsett fastighetens hyreskostnad.  

Den fysiska miljön och inredningen var väl genomtänkta utifrån 

verksamhetens behov och av påfallande hög kvalité på många skolor 

som nyligen hade renoverats. Det är möjligt att dessa nödvändiga men 

kostsamma renoveringar slår för hårt mot skolornas (och kommunens) 

ekonomi, med den aktuella hyressättningen. Man kan överväga om 

andra modeller kan utformas av kommunens fastighetsbolag för att 

fördela kostnaderna under en längre period, så att dessa investeringar 

inte drabbar den löpande verksamheten. 

Schablonersättningen med den sociala vikten kan vara riktigt prin-

cipiellt, men man bör i så fall ta hänsyn till vilka sociala bakgrunds-

faktorer som kan missgynna elever i skolan: dessa är mer utbildnings-

nivå än invandrarbakgrund i sig (Erikson & Jonsson, 1994). Antalet 

elever som har invandrarbakgrund och som har vistats en kort tid i 

landet är däremot en faktor att ta hänsyn till, eftersom studier har visat 

att dessa elevers skolresultat påverkas mest negativt av ett ökat antal 

elever i klassen (Björklund & al., 2003).  

Förutom schablonersättningen som grundas på den sociala sam-

mansättningen bör man överväga att ge ett kompletterande bidrag som 
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är individrelaterad. Förekomsten av barn med funktionshinder och be-

hov av stöd kan inte helt förutses med hjälp av sociala indikatorer, ef-

tersom funktionshinder förekommer i alla samhällsgrupper. Om elever 

i behov av stöd har resurser med sig borde de vara mer attraktiva för 

skolorna. Detta skulle vara ett incitament för skolorna att anpassa i 

större utsträckning undervisningen till deras behov, tillsammans med 

förändringar av attityder och uppfattningar. Systemet med den kom-

pletterande ersättningen kan dock innebära risken för en ökning av 

stödbehovet, om skolorna uppfattar detta som ett sätt att få mer resur-

ser.  

Detta kan motverkas genom en restriktiv hållning och tydliga defi-

nitioner av vilka grupper av elever som har rätt till detta extra stöd. 

Enligt min uppfattning borde barn med funktionshinder absolut priori-

teras. De som har mött och möter störst motstånd i frågan om integre-

ring är gruppen barn med utvecklingsstörning/psykiska eller kognitiva 

funktionshinder. Att bryta muren och öppna gränserna mellan elever 

med olika kognitiva förutsättningar, borde vara en angelägen uppgift 

för alla: grundskola med integrerade elever, särskolegrupper och 

grundskolor. Även på gymnasiet borde frågan aktualiseras och disku-

teras på sikt och med hänsyn till gymnasiets diversifiering i olika pro-

gram.  

Vårt samhälle värdesätter högt egenskaper som att vara snabbtänkt, 

flexibel, självständig. Anledningen till att barn som har ett kognitivt 

funktionshinder riskerar att bli stigmatiserade är att de ofta har svårare 

med just sådana prestationer som vi anser vara så viktiga. Det är mot 

denna grupp som motståndet kan vara starkare i skolans miljö. Mot-

ståndet som finns visar sig, till exempel när elever vill dölja att de går 

i särskolan, för att inte förlora i status hos andra ungdomar. Att priori-

tera denna grupp skulle betyda att man slår fast att de är enormt värde-
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fulla, även om de inte alltid uppnår grundskolans mål och har eventu-

ellt svårt med en del saker som vårt samhälle tycker är viktiga. Man 

kan visa denna attityd även genom att ge dessa elever de resurser som 

behövs och genom att visa att de är självklart välkomna även i vanliga 

klasser. 

Generellt skulle det vara bra att tona ner konkurrenseffekterna mel-

lan skolor: det är tveksamt om detta är ett sätt att öka skolornas presta-

tioner. Dels är konkurrensen om eleverna fiktiv: eleverna kan visserli-

gen bli flera på en skola, men på kommunnivå är det ett nollsumme-

spel. Skolorna verkar inte ha reella möjligheter att påverka sina intäk-

ter. Effekten av en överdriven ekonomistyrning kan bli en hög kost-

nadsmedvetenhet och en överdriven fokusering på ekonomiska aspek-

ter av verksamheten, till nackdel för de specifika frågorna, som kan 

komma att upplevas som underordnade och mindre centrala.  

Skolan riskerar att uppfattas av personal och elever som ett byråkra-

tiskt maskineri som inte prioriterar de humanistiska värderingarna, 

utan de ekonomiska. En sådan utveckling kan upplevas som frustre-

rande för personalen som vill ställa de pedagogiska frågorna i cent-

rum. Om de ekonomiska frågorna blir påtagligt prioriterade, finns det 

en risk att elever i behov av stöd upplevs som en belastning av skolor-

na, om kostnaderna för resurserna ska tas från den ordinarie potten. 

Prioriteringen av ekonomin kan därmed leda skolorna till en ökad dif-

ferentiering av verksamheten.  

En annan effekt är att skolan får svårare att förmedla värderingen att 

alla elever är lika värda, när vissa kostar mer än andra (och kostnader 

är en viktig fråga) och deras föräldrar kan dessutom upplevas som be-

svärliga. Det kan vara svårt att undvika att dessa attityder inte lyser 

igenom i organisationen och uppfattas av andra föräldrar och elever.  
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Jag förespråkar inte att skolorna ska slösa resurser och missköta sin 

ekonomi. En sund ekonomisk kontroll och sparsamhet är nödvändig 

när man ansvarar för samhälleliga resurser. Det som jag vill peka på är 

risken att organisationen tappar sina specifika mål ur sikte, när den 

blir besatt av ekonomin.  

En grupp som riskerar att drabbas först när sådana tendenser blir 

starka är elever som behöver stöd och/eller riskerar att uppfattas som 

lågpresterande. Men alla elever drabbas till slut av försämrat socialt 

klimat och försämrad arbetsmiljö. 

 

Stöd till specialpedagogiska verksamheter. Det centrala stödet till 

specialpedagogiska verksamheter behövs och borde förstärkas och 

breddas. Detta behöver inte uppfattas vara i motsättning till 

decentraliseringen av ansvaret till skolorna för den special-

pedagogiska verksamheten, om man t.ex. också arbetar medvetet för 

att engagera rektorerna mer och mer i dessa frågor.  

Det borde finnas också ett gemensamt forum för alla olika special-

pedagogiska inriktningar och verksamheter. Man borde tydligt reflek-

tera och definiera vad dessa verksamheter har gemensamt. Som jag ser 

det, finns de för att kunna garantera rätten till utbildning till alla elever 

och till delaktighet.  

Vissa rektorer önskade också att det skulle finnas personal att anlita 

centralt när det behövdes vid utredningar (t.ex. logoped) i stället för 

att behöva anlita olika privatpraktiserande experter. Andra uppgifter 

för en sådan grupp skulle kunna vara att driva projekt och dokumente-

ra erfarenheter så att de kan bygga en kunskapsbas för framtiden. Det 

skulle vara viktigt att hitta former och kanaler för att förbättra samver-

kan mellan skolan och andra professionella som finns runtomkring 

barn i behov av stöd (Habilitering, Individ- och familjomsorg, osv.). 
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Ett annat uppdrag skulle vara att inleda eller fördjupa ett samarbete 

med högskolor och universitet kring personalfortbildning, forskning, 

osv. 

Det skulle vara viktigt också att föra in i verksamheten ett brukar-

perspektiv, t.ex. genom möten med representanter från handikappor-

ganisationer. Detta är viktigt för minst tre motiv: brukarperspektivet är 

viktigt för att öka brukarnas inflytande över verksamheten och därmed 

öka demokratin. Det andra motivet är att handikapporganisationer ofta 

är välinformerade om vad som händer internationellt inom sitt område 

och kan därmed stimulera skolan och specialpedagogiska verksamhe-

ter att förändras. Kontakten med handikapporganisationer kan också 

vara en länk mellan föräldrar och kommunens specialpedagogiska 

verksamhet som skulle kunna fylla flera funktioner. Bland annat kan-

ske öka föräldrarnas förtroende för den specialpedagogiska verksam-

hetens intentioner. Kompetensutveckling och seminarier skulle kunna 

vara andra aktivitetsområden.  

Man borde också uppmärksamma riskerna som finns för dem som 

arbetar i en samordnarfunktion: de har kontakt med föräldrar och ele-

ver, kan fatta beslut i olika viktiga frågor, men har inte alltid en direkt 

inflytande över elevernas skolsituation. De borde få möjlighet att få 

stöd i denna roll, genom att ingå i ett nätverk eller ha en referensgrupp 

som stöd.  

 

Personalresurser är viktiga faktorer för elevernas resultat: efter flera 

år av minskade lärarresurser i skolan, har trenden vänt och personalen 

har börjat öka igen. Det verkar dock som personalen som anställs ofta 

är obehörig.  

I rapporten Den svenska skolan – effektiv och jämlik (Björklund, et 

al. 2003) slår ekonomer fast att grupper med färre elever ger faktiskt 
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högre betyg. Effekten är störst för elever som har vistats bara några år 

i Sverige. Men även elever utan studietraditioner får något bättre betyg 

om de går i klasser med färre elever.  

I en annan rapport från Skolverket visar Gustafsson och Myrberg 

(2002) att lärarresurserna är den viktigaste faktor bakom elevernas 

framgång om man tar hänsyn till elevernas bakgrund. Med lärarresur-

serna menade de både lärartäthet och lärarkompetens. 

Den nya lärarutbildningen erbjuder många fler möjligheter än förut 

att läsa fristående kurser, även på distans och på halvfart. Dessa rela-

tivt nya möjligheter borde användas för att vidareutbilda framför allt 

den nya personalen som saknar formella kvalifikationer, och öka den 

specialpedagogiska kompetensen. 

Personalen i särskolan och i andra differentierade grupper är också 

en viktig grupp. Bland dem finns det lärare med stort engagemang och 

kompetens som uppfattas som värdefulla resurser av rektorer, föräld-

rar och andra lärare. Flera föräldrar nämner även attityder mot elever 

och föräldrar hos några särskollärare som är problematiska: till exem-

pel låga förväntningar på elever och ifrågasättande tolkningar av för-

äldrarnas önskemål. En del av dessa attityder kan härledas från inne-

havandet av en ”expertroll” som förutsätter att man kan allt och vet 

bäst. Sådana tendenser borde motverkas om man vill ha en specialpe-

dagogisk verksamhet som är lyhörd för elevernas och föräldrarnas be-

hov. Grundskolan och särskolan har förändrats i riktning mot ett ökat 

elev- och föräldrainflytande - i alla fall, är dessa intentionerna - men 

det betyder i sin tur att skolans experter inte kan sitta kvar på sina 

höga hästar.  

Låga förväntningarna om elever kan härstamma från föreställningar 

och övertygelser om kompetens och utvecklingsmöjligheter hos elever 



Westling Allodi Specialpedagogik i en skola för alla                                       IOL/Forskning nr 27 

 64

med utvecklingsstörning, som kan också ifrågasättas med stöd i nyare 

inlärningsteorier.  
 

Organisation och prioriteringar. Den specialpedagogiska 

verksamheten i kommunen har utvecklats i olika riktningar och är 

differentierad i verksamheter som har olika målgrupper samt olika 

typer av organisation och finansiering. Bilden som framträder är av en 

ganska spretig verksamhet. Kommer spretigheten från en anpassning 

till målgruppernas behov eller finns det andra faktorer som styr 

utvecklingen åt olika håll? En tolkning av dessa samexisterande 

modellerna är att nya verksamheter startas under tryck från t. ex. 

föräldrar (individintegrering) samtidigt som traditionella modeller 

fortsätter att finnas vid sidan om eller på annat håll.  

Om det skapas differentierade grupper kan dessa i och för sig inne-

bära en anpassning till elevernas situation, som grupp av elever. Sam-

tidigt måste man inse att existensen av dessa grupper i vissa fall kan 

minska på ett dramatiskt sätt på skolorna motivationen att bemöta si-

tuationer som skulle kunna gå att behålla i en reguljär undervisningssi-

tuation. Om personalen i vanliga klasser inte behöver lära sig att be-

möta dessa situationer, riskerar de att inte heller utveckla det som man 

kan kalla ett gott specialpedagogiskt självförtroende. Några kan in-

vaggas i tron att det är bäst att experter som kan allt om ett visst ämne 

tar hand om situationen.  

Man måste också beakta att om de skapas differentierade grupper-

na, kan platserna senare komma att fyllas oavsett grad av problematik, 

och att det kan vara svårt att lägga ner en verksamhet som har etable-

rats, även om behoven skulle förändras och minska. 

 Specialiseringen och differentieringen verkar vara på frammarsch. 

Går det att förena hög kompetens hos personalen med undvikandet av 
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differentierade grupper och befrämjandet av delaktighet för alla ele-

ver, borde detta vara en strategi att föredra. 
  

Problembeteende. Flera rektorer är bekymrade över en negativ 

utveckling på skolor som innebär att fler och fler barn känner sig 

otrygga eller är oroliga. Rektorerna tror att detta beror på förändringar 

i samhället och i barnets liv i familjen. Detta blir ett påtagligt problem 

i skolan. En annan rektor som har något äldre elever, pekar på 

förekomsten av psykisk ohälsa bland ungdomarna. Min studie av 

klassklimatet visar också att det finns skillnader mellan klasser: vissa 

klasser har en påtagligt god inlärningsmiljö, medan andra uppvisar 

många brister. 

Förebyggande insatser kan vara nödvändiga för att skapa en bra so-

cial miljö i skolan som kan vara ett stöd för elever i riskzon.  

Det är av stor vikt att skolan utvecklar en positiv arbetsmiljö som 

förebygger stress och psykisk ohälsa, där var och en upplever att man 

tillhör en gemenskap, där det finns regler och där man kan påverka 

och ha inflytande. Det bör finnas en balans mellan individorienterade 

målsättningar och grupporienterade målsättningar, medan den ekono-

miska styrningen inte får bli det dominerande intresset. Skolans miljö, 

arbetssätt och organisation kan förebygga problembeteende. De resur-

ser som man satsar tidigt för att skapa en god verksamhet gör att 

många problem inte bryter ut. Att komma i efterhand för att lösa pro-

blem som har uppstått, till exempel även på grund av en överdrivet 

kostnadseffektiv organisation, kan vara både mer kostsamt i slutändan 

och mindre effektivt. 

Specialpedagogisk verksamhet i en skola för alla. Denna studie vi-

sar att specialpedagogiska verksamheter i en demokratisk skola, som 

präglas av missionen att införliva rätten till utbildning för alla elever, 
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måste hantera en del motstridiga målsättningar och kryssa mellan mot-

stridiga intressen. Resurserna ska ges till elever som har rätt till stöd, 

men resurserna är inte obegränsade och det kan vara nödvändigt att 

prioritera. Om verksamheten i särskilda grupper expanderar med en 

ökad specialisering av kompetensen och differentiering av verksamhe-

terna, kan detta leda till en utarmning av de reguljära verksamheterna, 

både när det gäller kompetens, resurser och variation. Om man drar 

denna process till det yttersta kan det innebära att den naturliga mång-

falden sorteras bort och ”tillåts” bara i dessa speciella grupper. Konse-

kvensen för de vanliga klasserna är att de kan få svårt att anpassa sig 

till elevernas olikheter, de olikheter som ändå alltid finns!  

Resultaten av enkäten visar att i klasser med elever med funktions-

hinder upplever eleverna en bättre undervisningsmiljö.  

Detta kan tolkas på olika sätt, men det kan tyda på en starkare sats-

ning på dessa målsättningar eller på en mer naturlig införlivning av 

dem i klasser där det finns elever med funktionshinder.  

En del föräldrar försvarar de differentierade grupperna och deras re-

surser och befarar att deras barn inte skulle få det lika bra i en vanlig 

klass. De kanske inte skulle kunna få samma resurser, men dessa re-

sultat verkar tyda att det inte behöver bli sämre. En klass där det finns 

en stor heterogenitet i gruppen, olika förutsättningar och behöv kan 

kanske tvingas förändras till det bättre och därmed upplevas som mer 

anpassad av eleverna.  

En skola för alla ska garantera rätten till utbildning, ge stöd och an-

passa, men undvika en differentiering som innebär minskade möjlig-

heter till samspel mellan barn och ungdomar med olika förutsättningar 

och erfarenheter.  

Vilka krafter kan man uppmuntra i skolans organisation för att upp-

nå detta mål och vilka ska man begränsa inflytanden av? 
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 Tendensen mot differentiering kan ses som ett organisatoriskt svar 

till olika behov som den ordinarie verksamheten har svårt att hantera. I 

stället för att anpassa den normala verksamheten, skapar man en spe-

ciell verksamhet. Genom detta minskar dock möjligheterna till an-

passning i den normala verksamheten, av olika anledningar.  

Tendensen mot en överdriven specialisering kan svara mot behovet 

av olika professionella att hävda sin kompetens inom specifika områ-

den. Detta behöver inte alltid - men kan likaledes - leda till ett försvar 

av etablerade indelningar och motverka samarbete och samspel.  

En överdriven betoning av ekonomiska målsättningar i verksamhe-

ten med kortsiktiga resultat i sikte, och rigida kostnad och ersätt-

ningsmodeller kan kanske vara det största hotet mot en inkluderande 

skola, om det leder till att dessa övergripande sociala och humanistis-

ka målsättningar blir underordnade och ”glöms bort” i jakt på kost-

nadseffektiviteten. Att vara kostnadseffektiva är bara en form av ef-

fektivitet som utbildningsverksamheten kan eftersträva. Om det blir 

den enda effektivitet som eftersträvas får snabbt skolorna problem med 

alla andra målsättningarna. 

 Vilka krafter kan man stödja om man vill balansera dessa tenden-

ser? Mot tendenserna att specialisera och differentiera kan samarbete 

och samverkan uppmuntras på olika nivåer: mellan det ”normala” och 

det ”speciella”, mellan olika experter och olika sektorer.  

För att undvika en byråkratisk institutionsliknande utveckling där 

utbildningsverksamheten jagar enbart standardresultat, kan man göra 

möjliga lokala anpassningar. Man kan också ge stöd åt olika former av 

arbete i projektform inom den specialpedagogiska verksamheten: i 

stället för att skapa nya strukturer, kan man uppmuntra de existerande 

strukturerna att samarbeta kring konkreta projekt. Man kan också vid-

ga fältet och hitta andra samarbetspartner och resurser i andra struktu-
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rer som finns utanför den egna organisationen: andra myndigheter, 

andra utbildningsverksamheter, osv. 

För att undvika tendensen i riktning mot en självtillräcklig meka-

nisk byråkrati, kan det vara nödvändigt att ytterligare utveckla en kon-

struktiv dialog med medborgarna, även i form av elev- föräldra- och 

handikapporganisationer, och att utveckla ytterligare elev- och föräld-

rainflytande.  

För att undvika riskerna av en ensidig kostnadseffektivitet kan man 

också hitta sätt att ge stöd till den humanistiska kärnan i verksamhe-

ten: det pedagogiska ledarskapet och personalens engagemang och 

kompetens i att bemöta elever och att anpassa verksamheten utan att 

differentiera.  
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av elever som är berättigade till särskolan väljer att gå i en grundskoleklass. 
Finansieringen av dessa verksamheter kan ske på olika sätt: med centralt anslag 
från utbildningsnämnden eller via skolornas ordinarie budget, eller genom att 
den ursprungliga skolan köper en plats för en elev på en specialenhet.
Dessa verksamheter förväntas samverka och samarbeta med den övriga 
skolorganisationen, med andra lokala och statliga myndigheter, samt vara 
lyhörda för föräldrar och elever, i syftet att tillförsäkra varje elevs rätt till en 
utbildning som stärker ens känsla av integritet och värdighet.
Dessa verksamheter behöver hantera kontrasterande målsättningar. Hänsyn 
till lagar, förordningar och politiska styrdokument - både internationella 
och nationella - ekonomisk effektivitet, kvalité, etiska överväganden och 
individens rättigheter ska vägas samman i verksamheter av olika slag. Om 
en målsättning blir för dominerande kan den motarbeta uppnåendet av de 
andra målsättningarna.
Vilka målsättningar styr och vilka krafter påverkar utformningen av specialpe-
dagogiska verksamheter på kommun- och skolnivå?  Vilka blir konsekvenserna 
av olika organisatoriska modeller? Vilka möjligheter och hinder upplevs i 
dessa verksamheter?  Denna rapport försöker svara på dessa frågor genom 
att granska specialpedagogiska verksamheter i en kommun.
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